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Muzika qytetare
shkodrane 2014

qyqy

Në jetën e përditshme të qytetit të Shkodrës, kënga popullore 
shkodrane është gjithmonë e pranishme, si një ushqim shpirtëror
e frymëzues, sepse kënga dhe humori janë pjesë e pandashme e
banorëve të këtij qyteti.

 Organizohen çdo vit koncerte, spektakle, sofra me këngë dhe hu-
mor, por të gjitha në përformancat e tyre kanë një bazë të vjetër
tradicionale që në kulturën shpirtërore njihet si ahengu shkodran.

 “Ahengu Shkodran” gjithmonë spontan, që në fi llimet e  j, kur
djem dhe burra të dashuruar pas muzikës, zejtarë, çirakë, por edhe
të shkolluar mblidheshin pas punës, krijonin, kompozonin, interpre-
tonin këngë që lindnin nga shpir   i tyre prej ar  s   dhe që si një
lajm i mirë bëheshin përnjëherë pronë e kulturës së qyte  t, duke 
u interpretuar jo në skena madhështore, por në oborre dasmash,
në çardaqe gëzimesh familjare, e pse jo edhe në lokalet luksoze të 
kohës.

“KUR TË GJITHË E KANË
GABIM, ATËHERË TË

GJITHË KANË TË DREJTË!”
,,

(SHPREHJE E URTË KINEZE)
M`u desh të “arra  sesha” deri në Kinën e largët për të huazuar ketë shprehje të kahershme kineze. 

Ajo që na ndodh, ne shqiptarëve, është më shumë e çuditshme për nga lloji se si ndodh, sesa nga befa-
sia që sjellë, për vetë fak  n se, për ne nuk përbën befasi asgjë mbi këtë tokë. Të mësuar si mos më keq
përsa i përket vetëpërmbajtjes, ins  k  v deri në atë masë, saqë fl akë e barot i mbijnë në të njëj  n xhep,
të bymyer deri në palcë me urrejtje pandemike, të gatshëm në çdo moment për t`u vënë kolonë për
një, si dikur mo  t, ende nuk po mundemi me pas edhe zëra ndryshe, sepse turmat  irrituar të marrin 
përpara pa të  kontrolluar aspak  “cer  fi katën” e arsyes. Editorian nga LAZËR KODRA
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“... Ç’është Shqipëria e tregon më shumë një kullë malësore, se të gjitha “... Ç’është Shqipëria e tregon më shumë një kullë malësore, se të gjitha 
bulevardet e kryeqytetit” - bulevardet e kryeqytetit” - Indro MontaneliIndro Montaneli
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Mundësoi Bo  min: 
GJERGJ LEQEJZA

Eva Vocaj - pedagoge dhe
kёshilltare nё qeverinё e

j p g gj p g g

shtetit Kanadez
qq

Shoqёrisё tonё i duhen njerёz me vlera tё larta morale, humane,
profesionale, tё pёrgjegjshёm e tё a  ё pёr sfi da nё shёrbim tё
familjes, shoqёrisё duke u shёndёrruar nё model jo vetёm pёr ko-
munite  n ku punon e jeton, por dhe pёr shoqёrinё nё pёrgjithёsi.
Kёta individё me vlera, qё me heshtje krijojnё e rrisin personalite  n,
kёta familjarё shembullorё, bashkёpunues e integrues duhet evi-
dentuar, njohur, respektuar e vlerёsuar me forma e metoda ku indi-
vidi tё ndjehet mirё e shoqёria tё gёzohet, qё nё gjirin e saj gjёnden
e do tё gjёnden vlera tё domosdoshme pёr ta shpёnё parpara.
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IDENTITETI
NACIONAL 
SHQIPTARR

Nikë Gashaj*
Një ndër faktorët më me rëndësi 

të përcak  mit të iden  te  t kom-
bëtar është përdorimi i gjuhës am-
tare (private, publike dhe zyrtare) 
dhe arsimimi nacional. Njohjet his-
torike tregojnë se themelimi i shkol-
lave në trojet shqiptare u bë gjatë 
mesjetës  me nismën e urdhrave 
kishtarë, sidomos të urdhrit domini-
kan. Një ak  vitet i kë  llë fi lloi së 
pari në Ulqin rreth vi  t 1258, në Ko-
torr më 1266, në Durrës më 1278, 
në Shkodër më 1345 dhe në Tivar 
nga gjysma e dytë e shekullit XIV.

GRUPI I
VEPRIMIT

LOKAL 
“BJESHKET E
NAMUNA” NE

VALBONE

Martin Camaj
e letërsia shqipe

j

Cilitdo lexues i mirëfi lltë i letër-
sisë shqipe t’i ketë buzëqesh fa   
për me lexue poezit a prozen e 
Mar  n  Camës e bekon ras  n e 
fi llimit të njohjes me  Korabin e 
letërsisë shqiptare. Gjatë  lexim-
it të kësajë krijimtarije lexuesat  
shquejnë qartë  bashkpunimin e
ngushtë të frymëzimit... 3
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KËNDVËSHTRIM

editorialeditorialeditorial nga LAZER KODRALAZERLAZER

M`u desh të “arra  sesha” deri
në Kinën e largët për të huazuar 
ketë shprehje të kahershme ki-
neze. Ajo që na ndodh, ne shqip-
tarëve, është më shumë e çudit-
shme për nga lloji se si ndodh,
sesa nga befasia që sjellë, për
vetë fak  n se, për ne nuk për-
bën befasi asgjë mbi këtë tokë.
Të mësuar si mos më keq përsa
i përket vetëpërmbajtjes, ins  k-
 v deri në atë masë, saqë fl akë e

barot i mbijnë në të njëj  n xhep,
të bymyer deri në palcë me ur-
rejtje pandemike, të gatshëm në
çdo moment për t`u vënë kolonë
për një, si dikur mo  t, ende nuk
po mundemi me pas edhe zëra 
ndryshe, sepse turmat  irrituar
të marrin përpara pa të  kon-
trolluar aspak  “cer  fi katën” e
arsyes. O Serbi, ç`na bërë lëmsh
edhe njëherë, ndërkohë që qin-
dra lëmsha i kemi këtu pa ua

gjetur fi lin e zgjidhjes , jo vetëm 
në këto vite paçamuri, por as 
ndër disa shekuj me radhë.

QAJMË TË “VOGLIN” 
E BËJMË TË “MADHIN!”
Sa herë që bie  ala për 

ngjeshje me kurrizin e Evropës, 
ne fi llojmë e ‘qajmë’ si të veg-
jël. Po ne nuk na donë askush! 
Po ne jemi të vegjël! Po ne na 
u kanë hëngër të drejtat! Po 
ne na kanë copëtuar! Po ne…!
Po ne…! E qindra  “po ne” qar-
kojnë mendjen tonë në shkre  m 
e sipër. Aq kontradiktor jemi në 
vetvete, saqë menjëherë mjaf-
ton të  “dredhim  monin” e të 
fi llojmë: Ne jemi evropian! Ne 
jemi më të vjetrit në Evropë! 
Ne jemi njisha! Ne kemi gjuhen
më të vjetër! Ne kemi fl amurin 
Kuq e Zi! Po kjo dreq Evrope 
a ka ndonjë gjë më të mirë se 
ne? Atëherë çfarë na shtyn të 
shkojmë drejt saj? E gjitha kjo (e
kam thënë edhe më parë) vjen 
si rezultat i mossinkronizimit të 
asaj që bëjmë me atë që themi. 
Dhun  , të pakrahasueshme me 
askënd,  disponojmë në qenien 
tonë përsa i përket a  ësisë për 
të qarë si të vegjël e për të bërë 
si të mëdhenj. O Zot na ruaj nga 
dëliri i madhësh  së dhe përulja 
deri në puthakëpucë ndaj Ev-
ropës, që për ne përben një 

Engjëll në  alë e një Dreq në 
mendje.

RREMBENI DARËT/SULUNI 
TRIMA/HOQËT GOZHDËN/
DOLI VRIMA!
Shumë vite më pare, rreth

vi  t 93, Dritëro Agolli iu drejtua
turmave me këtë poezi katër-
vargjesh, por me peshë katër-
tonësh. Dhe e vërteta e këtyre
vargjeve nuk vonoi shumë, që
të bëhej realitet i hidhur aso-
kohe. Turmat e kuptuan, por
vonë. Aq vonë saqë këmbët
u “digjnin” nga përcëllimi që i
kishin bërë tokës së tyre. Asaj 
toke, për të cilen betoheshin e
perbetoheshin deri në një lloj
dashurie-manierë. Ato që ndo-
dhën në Beograd, ishin për të 
thënë: Ruajna Zot! Mënyra se 
si u trajtua nga ana jonë, ishte
për të thënë: Pse na vrave Zot!?
E po të degjonte Zo  , do të për-
gjigjej:-Fitoren e vetme e kthyet
ju vetë në humbje të meritues-
hme! (Pri   turmat bre!) Kurrë
nuk do ta kisha besuar, se të 
gjithë ne do ta bënim “gjyqin“
në atë formë sa qesharake aq 
edhe shterparake, siç u verte-
tua së fundmi, pa pasur askënd 
përballë, përveç një “spine“  të 
mbërthyer vetem e vetem në
nacinalizem që na furnizonte 
“bateritë“. Kush pa   pak guxim
u detyrua të kalonte kufi rin sh-
qiptar për të dhënë intervistë
mbi ngjarjen në një gazetë të
një shte   tjetër. Po kjo a është

dhunë ndaj bashkëatdhetarit
tonë!? Çudia nuk mbaron këtu. 
Media e shkruar dhe ajo elektro-
nike “zhyten pompat“ në pusin 
e turbullt e furnizuan auditorin 
per disa ditë e javë rresht, herë 
me mllef, herë me mungesë 
arsyeje, herë me urrejtje fonda-
mentaliste  e hera-herës duke 
përsëritur të njëjtat gjera deri në
monotoni shkatërruese. Edhe
kjo çudi qo  ë e shkuar. Po këta
të spektakleve dhe emisioneve 
mbi ar  n ç`patën! Nuk kërceve 
bukur, por do të japë pesë pikë 
pasi kishe mbështjellë fl amurin 
Kuq e Zi,- ky ishte vlersimi që 
një leshko i importuar nga për-
tej kufi rit i bën një çi  i në një 
emision-spektakel. Dhe keshtu, 
pafundësisht ndër ekranet tona, 
ar  n e mbysin idiotësi të  lla 
për disa ditë me radhë.

A MUD TA TËRHEQIN
KONTINENTIN?
Ne e kemi fl amurin, sa më të 

bukur s`ka. Këngë për të kemi 
më teper se Evropa e Amerika 
të marra së bashku. Flamuri ynë 
është i vlerë dhe i dlirë dhe plot 
simbolikë. Por duhet ta dimë se 
gjëra të  lla nuk hidhen në treg 
çdo ditë. Ato ruhen në ekuiva-
lencë të vlerës që kanë. Mos ta
hedhim shpesh në “treg”,  sepse 
vetëm e zhvlerësojmë  dhe e zh-
burrnojmë. Nuk është formuar
lehtë si i  llë e nuk duhet të për-
doret edhe për “qeleshe qerosi”.
Më në fund të fundit, gjërat 

rrodhën si rrodhën. Ne humbën
shumë. I bëmë “gjyqin Evropës,
UEFA-s”, i shamë nga nëna dhe
motra edhe Evropën edhe Pla  -
ninë. Ky ishte ras   më i mirë për 
të shfryrë mllefi n an  -evropi-
anët, që nuk janë të paktë në
këtë vend, gjoja se tashmë kemi
arsye! Po cila është zgjidhja në
dilemën: Duhet  t`u ngjasojmë 
ne evropianëve, apo duhet të re-
formojnë ne Evropën? Mos har-
roni, këtu tek ne, ka një “kavo”
shumë të vjetruar që gjithnjë
përpiqet t`a tërheqë kon  nen  n
në kahen e kundërt. Ky rast ishte 
preteks  , nesër do të përpiqen
ta trumbetojnë si shkak, e pas-
nesër një dreq e di …! Duhet të
jemi të vetëdijshëm se, përveç
fl amurit kemi edhe gjëra të
tjera. Nuk mund të jemi evro-
pian, nuk mund të jemi ar  stë,
nuk mund të jemi të fuqishëm, 
nuk mund të ecim përpara e te 
tjera vetëm për fak  n se kemi
fl amurin Kuq e Zi! Kush e tund
dhe e shpalosë Atë fare lehtë, aq
ka edhe vlershmin në thelb, për
vlerën e  j. ”Kur të gjithë e kanë
gabim, atëherë të gjithë kanë
të drejtë!”. Kjo shprehje kineze,
për mua, është e vetmja për-
ligjje për mënyrën se si reaguam
ne. Në fund të fundit, ndoshta,
edhe një njeri i vetëm mund të
ketë të drejtë.

“KUR TË GJITHË E KANË GABIM, ATËHERË
TË GJITHË KANË TË DREJTË!”

,,

(SHPREHJE E URTË KINEZE)

SHQIPONJA ARBËRORE, PASI 
BËRI NJË FLUTURIM RRETH E
RROTULL GADISHULLIT ILIRIK,
U NDAL TEK LUMI I LASHTË ILIR
TUNA (DANUBI) DHE ME FUQ-
INË DHE FRESKINË E ALPEVE
SHQIPTARE, U LËSHUA ME VRIK 
NGA QIELLI AUTOKTON, KUR PA 
SE MIJËRA ҪAKAJ TË STEPAVE 
NGA KARPATET PO SULMONIN 
NJË GRUSHT LUANËSH ILIRO AR-
BËROR.

… PËRLESHJA TITANIKE FIL-
LOI! PASHA TOKË E QIELL U
BËNË BASHKË TOKA DHE QI-
ELLI, SHQIPONJA DHE LUANËT
AUTOKTONË. ҪAKAJTË NGA
STEPAT U STEPËN DHE BOTA E
HABITUR DHE E MAHNITUR PY-

ETI? ÇËSHTË KJO FUQI HYJNORE 
QË TREMBI PËR VDEKJE GJERË 
NË PALCËN BARBARE MILIONA  
ҪAKAJ TË ETUR PËR GJAK DHE 
TOKA ARBËRORE.

SAKAQ, ZOTI ILIRO AR-
BËROR BËRI BASHKË NË NJË: 
PIRRON, GJERGJ KASTRIOTIN, 
ABDYL FRASHËRIN, ISMAIL QE-
MALIN, ISA BOLETININ, ADEM 
JASHARIN,TAULANT XHAKËN, 
LORIK CANËN, ANDI LILËN, 
BEKIM BALËN, ETRIT BER-
ISHËN DHE SHOKËT E TYRE PËR 
TË DËSHMUAR FUQINË MI-
TOLOGJIKE TË  AUTOKTONISË SË 
GADISHULLIT ILIRIK. 

HAJRIZ SEJDIU, 
PRISHTINË, TETOR 2014

FLUTURIMI I SHQIPONJËS 
AUTOKTONE
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OPINION

Cilitdo lexues i mirëfi lltë i letërsisë 
shqipe t’i ketë buzëqesh fa   për me 
lexue poezit a prozen e Mar  n  Camës 
e bekon ras  n e fi llimit të njohjes me  
Korabin e letërsisë shqiptare. Gjatë  
leximit të kësajë krijimtarije lexue-
sat  shquejnë qartë  bashkpunimin e 
ngushtë të frymëzimit e të kri  kës aq
të zotnueme prej autorit sa në kristal-
izimin e shkrimeve të  ja nuk mund të 
vrehet as pikla ma e padukshme mbi 
atë kristal të dlirtë si rrexja e diellit. 
Në sajë të kë  j bashkpunimit, Mar-
 n Camaj i përket a  j numri shumë 

të vogël të shkrimtarve botnor qe 
nuk u shkon fare përshtat thanja e
famshme: “Edhe Homeri fl enë!” Fla-
trat qe e  çuen ketë synim në kulmin 
e qëllimit qenë talen   i jashtzakon-
shëm në dobi të mrekullueshme në 
krijimtari e prirja po aq e fuqishme
në hulum  min e vlerave gjuhësore në 
përshtatshmëni të plotë me kerkesat
e talen  t që ngulmon majet ma të 
nalta të përsosmënisë letrare. Duke
e ditë se instrumen   ma i domos-
doshëm i shkrimtarit ashtë gjuha e
përzgjodhi shqipen shkrimeve të veta 
si përzgjedh virtuozi instrumen  n 
muzikor për me rregjistrue veprat ma 
madhore të muzikës. Kjo përzgjed-
hje u jep shkas pyetjeve: Cilat janë të
metat e gegnishtes që e “Jus  fi kuen  
nxjerren e sajë jashtë ligjit?!

Cilat janë vlerat e epërsisë së “Stan-
dardit” ndaj gegnishtes?!”

 Si mundet me u konsiderue letrare 
shqipja e përdorimit të sotëm kur the-
sari i pa skajshem gjuhsorë si paskajor-
ja e kur të gjitha kryeveprat e letërsisë 
shqipe janë të shkrueme në gegnisht
përfshi edhe përkthimet e veprave 
ma madhore të letërsisë botnore si 
“Komedia Hyjnore”, “Iljada e Odiseja” 
e shumë të tjera. E si do të mund të ar-
riheshin  këto lartësi  ar  s  ke pa shq-
ipen ma të përkryeme? E kush nuk e 
njeh defi çi  n e bujshëm  që psoi ster-
përkthimi i Iljadës në të ashtuquejt-
nen shqipe standarde?! Heshtja ndaj
këtyne pyetjeve a nuk ashtë pellgu 
ma i thellë i turpit ku kundërshtarët e 
vlerave të gjuhës shqipe dhunimi i të
cilave i banë me qenë vetëm shtetas
Shqipnije pa nji pikël sedër pranojnë
me u zhyt në at pellgë turpi se me iu
përgjegjë këtyne pyetjeve. Nëse tal-
en  n e krahasojmë me nji fabrikë të 
mrekullueshme randsia kryesore qën-
dron në gjetjen  e landës që e nderon 
prodhimin e asajë fabrike. Në ras  n 
tonë landa ashtë pasunia gjuhsore 
e talen   shëndrruesi i kësajë lande 
në art. Këtë të vërtetë na thekson 
dukshem edhe vetë  Mar  n Camaj 
në romanin e  j perlë “ Rrathet” ku 
thotë: “Vetëm talen   nuk mundet 
me të ba shkrimtar”. E ka të drejtë.

Intelektual mundesh me qenë edhe
pa qenë shkrimtar,  por shkrimtar nuk
mundesh me u ba kurrsesi pa qenë
intelektual. E jo ai  p intelektuali që
disa e kujtojnë sinonim me i dijshëm,
por ai intelektual,  intelek  n e të cilit 
e përbajnë virty   e kultura. Ky intele-
ktual i frymëzoi Sokra  t  thanjën: “Pa
nji shpirt të madh nuk mudesh me ba
vepra të mëdha”.  E në vepren e  Mar-
 n Camës përveç mjeshtrit të madh

të evolucionit ma të dukshem gjuhsor
të shqipes shohim edhe shpir  n qe
përkon përsosmënisht me ar  n e  j.
Në romanin “Rathët” qe ashtë mod-
eli ma shembullor i prozës shqipe e
përshkruen komunizmin shqiptar pa
e përmend fare  alen komunizëm
e quen vetëm “ Sistem” si të donte
me na thanë se  ala komunizëm nuk
meriton me egzistue. Synimet e talen-
teve te  ja janë me kontribue sa ma
dobishëm në ngritjen e nivelit ar  s  k
të shqiptarve. Ai beson se numrin të
lexuesave shqiptarë që komunizmi
nuk kishte  arritë ende me ua helma-
 së shijen e ardhmja do tu shtonte

dukshëm lexuesa të prega  tun për
veprat e veta. Ngase  fundi i komu-
nizmit mendonte ai do te merrte me
vehte edhe  mikrobet  an   art. E vet-
mja gja që nuk kishte si me e marrë 
me mend ishte pandryshushmënia e
kushdi   derikurshme e shijes së gat-
ueme me brumin  e krundeve të pro-
pagandës  komuniste siç i nevoitej rre-
alizmit socialist. Psedoar   i prodhuem 
nga kjo rrymë e cila ngrihej  si perde
e hekurt midis popullit e ar  t sepse
komunizmi i friksohej ar  t si ma të
rrezikshëmve anmiq të  j. Si e ka frigë
edhe sot e kësajë dite ar  n e  Mar-
 n Camës ngase mundet me e ngritë

nivelin e lexuesave shqiptarë aty ku
t’i brak  së me neveri zhgarravinat e
pseodoar  t komunist e neokomunist
shqiptarë, i cili moderimin  e  j fare të 
vockël mundohet me na servirë si nji
ndryshim tepër të madhë. Por ata qe
nuk e gell  sin dot këtë llojë gënjesh-
tre i akuzojnë randë gjymtuesat e shi-
jeve të tyne sepse  komunizmi ia ngji   
pseodoar  t artë ashtu si ç,mund t’i
ngjitet nji vajze të shëmtueme Buku-
rije. E për me ia sh  j popullit sa ma
në gjak e quej  : “Artë për popull” që
mund ta shijonin “Masat e gjëra po-
pullore” Ndërsa ar  t të vërtetë i vuri
e  keta përçudnuese si “Art borgjez”,
“dekadent rrevizionist” e dreqi e merr
vesh sa kësi e  ketash. Kjo gjendje
kulturore u ba impera  vi kadegorik
i nevojës ma të domosdoshme me e
mbushë atë shterbësi me letërsinë e
madhe të gjysmës së dytë të shekullit
njizet si vazhdimsi cilësore të gjysmës
së parë të a  j shekull e me nji  rritje
të shkëlqyeshme të nivelit gjuhsorë.

Dikush për mos me ua prishë disave 
e cilëson Mar  n Camën si “Shkrimtari 
ma i madh i mërgimit”, por si  ata që
mundohen me e nda letërsin shqipe 
dyshë në të asshtuquejtun letërsi e 
realizmit socialist dhe në  letërsi të 
mërgimtarve letërsi shqipe quhet ajo 
që shkruejnë shqiptarët e kudondol-
lun. Para se të japë këtë konsideratë
duhet të dij se Mar  n Camaj e ka 
vendlindjen në Temal të Shkodres. Di-
kush e konsideron avantazh demokra-
 k qo  ë edhe përmendjen e Mar  n 

Camës. Unë them se merita nuk jepet 
grimca grimca se ashtu grimcohet 
merita e merita e grimcueme ndihet 
ma e fyeme se mos me u marrë fare 
me te. Zbutja qe nuk ia heqë padre-
jtsisë rrokjen e parë quhet ironike. 
E ironia ashtë ofendimi ma i nev-
eritshëm. E kjo ironi drejtohet kah ai
shkrimtarë që me ar  n e  j synon me
edukue popull për art e jo me ba “Art
për popull” siç e quente komunizmi 
pseodoar  n. E këtë synim drejtuesat 
e sotëm të kulturës shqiptare e kon-
siderojnë siç ashtë në të vërtetë zh-
dukës i pseodoar  t. Ndokush mundet
me më thanë: Mar  n Camaj u vlersue
me  tullin “Nderi i  Kombit” E unë u
pyes: Sa përkon ky  tull me vlersi-
min  real qe i bahët veprës së Mar  n 
Camës?! Në heshtjen e atyne që bajnë
sikur e nderojnë  Mar  n Camën ashtë
edhe vetë profesora   i universite  t
“Luigj Gurakuqi” e kjo u pa fare qartë
në kumtesat e referatet e mbajtun në
përkuj  moren e kë  j autor, ku secili 
kumtesmbajtës elozhoi kontribu  n i 
 j të jashtzakonshëm në gjuhsinë shq-

iptare e me aq epitete sa me të thanë 
mendja memzi  kishin pritë me shkrue 
shqipen e përdorun në shkrimet e  ja 
e megjithketë u vu re nji kujdes i ster-
tepruem në rrespek  min e normave 
të shqipes së përdorimit të sotëm. Kur 
iu dha  ala auditorit unë bana këto 
pyetje: Pse nuk shkroi  Mar  n Camaj 
në shqipen e përdorimit të sotëm? 
Me që qenka gjuhtari i a  j nivel ku e 
theksuet ju, pse nuk shkrueni edhe ju 
në shqipen e  j? Pas nji pritje të tejzg-
jatun që la me kuptue mungesen e 
përgjegjeve u detyrova me e ndërpre 
atë pritje që  do te ishte e pa fund. Kur 
po dilnim nga salla nji i pa njohun më 
foli disi dhimbshem: Mar  n Camaj 
ashtë demeku i nderimit të tyne. E ky 
demek mund të konsiderohet privi-
legj në krahasim me rrefuzimin që 
i bahet nga secili drejtues i medjes 
elektronike me i kushtue qo  ë edhe 
vetëm nji  çerek ore vlerave të kijim-
taris së  j. Te njëjtë pengesë ndesh 
edhe në medjen e shkrueme. Me të 
ba me besue se ky qëndrim ka me
qenë trashigimia ma e gjatë e shqip-
tarve. Tue u mundue me u  çfajsue 

me të vetmin  jus  fi kim bajat me mos
përdorimin e kësajë shqipe zyrtare që
sipas tyne do ta bante të kuptueshëm
nga të gjithë shqiptarët kur shqipja e
 j ashtë ma e  kuptueshmja nga çdo

lexues i nivelit të dejë për leximin  e
atyne shkrimeve. Fjalët e  ja më ku-
jtuen kumtesen e mbajtun nga krye
gjuhtari jonë Eqerem Çabej në kon-
gresin komunistogjuhsor të 1972. Ajo
kumtesë për kedo që din me e lexue
tregon se fi rma e  Çabejt në atë ven-
dim an  shkencor të a  j kongres e
vuni kerecnimi. Nëse nuk do të ishte
kështu Mar  n  Camaj si gjuhtar e si
autor i grama  kës ma të  përparueme
të shqipes   nuk do të pranonte kurrën
e kurrës me iu kundërvu argumen-
tave shkencor të Eqerem Çabejt. Por
urrejtsat të thesarit të gjuhës shqipe
shkëlqimi i  të cilit u vret sytë e përdo-
rin fi rmën  e imponueme të Çabejt si
jus  fi kim drejtsije i a  j vendim dhe e
shtremnojnë në mënyrën ma djallzore
kumtesen sfi dë tue i mbulue me ter-
rin ma të dendun të inforimimit  alët
e kriyegjuhtarit “Standardizimin e nji
gjuhe  mbeshtet kryesisht në letërsi-
në ma të zhvilluar të nji vendi si ndolli
me Toskanën  e Dantes e të tjerëve
shkrimtar të asajë  krahine. Ose stan-
dardizimin e vendos poli  ka.”

Këto  alë të Eqerem Çabejt janë
të ngjashme me ato të guximit të
Galileut, megjithkëte Çabej nuk
mundi me ia fl ijue jetën  alëve : “E
pur si muove.” Tash nën moton e së
kaluemes  “Komunistat nuk dorzo-
hen“ në vjetorin e 2010 kur nji grup
gjuhtarësh po ndërmerrte nismen
për pasunimin e shqipes standarde, 
friga i nji njisimit shkencor të gjuhës
shqipe bani me ra në ujdij 40 të për-
mendun në letërsi, histori e në fusha
tjera u banë barrikadë mbrojtse të
“standardit” pa e jus  fi kue at mbro-
jtje s’paku as me ato gënjeshtra që 
do t’i  ngllonin disi të gëll  tshme ma
injorantave. Kjo deklarat të nxitë me
pyet: Si ka mundsi të jeshë  edhe in-
telektual edhe mohues i vlerave  të
arsye  mit që janë  e vetmja bazë e
intelek  t?! Ne munden me na sh  j në
Europë edhe pa ia shërue vehtes këto
mikrobe kaq të damshme, por kështu
ne hym vetëm gjeografi kisht e jo kul-
turalisht, bahemi njollë në mozaikun
e qytetnimit. Pjesë e meritueme e
qytetnimit europjan mund të bahemi
kur në pjedestalin e kulturës  Europi-
ane të vemë veprat e Mar  n Camës e
të paraardhsave të  j që e meritojnë
vendin në atë pjedestal.

Përga  të nga Gjok Vata, 
“Krenaria e qyte  t të Shkodrës”

Martin Camaj e letërsia shqipe
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Lindur në fsha  n Toplanë, në një familje të 
mëkëmbur ekonomikisht, punëtore, e nder-
shme dhe mikpritëse, me 17.03.1935 . E fi l-
loi jetën dhe veprimtarinë e  j shoqërore,
private dhe familjare në një periudhë  të
vësh  rë që kalonte vendi, përga  tja e vendit
për Lu  ën II Botërore. Në një fshat malor kre-
jtësisht të izoluar, pa asnjë lloj infrastrukture
dhe një popullsi tërësisht analfabete si në
mbarë Shqipërinë.

Marku u rrit dhe u edukua në mjedisin e  j
familjar, në gjirin e një familje të  madhe pa-
triarkale, me shumë fëmije, që merreshin me
bujqësi dhe blegtori. U edukua me ndjenjën
dhe respek  n për punën, njerëzit, familjen
dhe shoqërinë.  Dalëngadalë tek Marku u for-
mua një personalitet, një njeri me prirje për-
parimtarë që ëndërronte  të punonte për një
jetë me të kulturuar, me të ditur, më të pasur
e të begatë. Periudha e fëmijërisë dhe e rin-
isë së Markut, ishte një periudhë e vësh  rë
tranzicioni: fundi i mbretërisë së Zogut, lu  a
Nacional Çlirimtare dhe ajo Botërore. Çlirimi i
vendit e vësh  rësitë në vitet e pas çlirimit, që
direkt ndikuan edhe në mos arsimimin  e plotë
të Markut  edhe pse tregonte prirje  për të
nxënit, inteligjencë e një mendje të mprehtë.
Marku u rrit një burrë i mirë i Toplanës,
Shoshit e të Dukagjinit, me punën e  j dhe të
familjes,  zëri e emri i  j u njohën jo vetëm në
Toplanë,  por në gjithë Dukagjinin edhe më
larg. Mark Kapaj ishte një njeri i ndershëm, 
me moral dhe vullnet të madh, bujarë, fi snik,
mikpritës.  Ishte i pashëm e me një trup me-
satar, i qeshur dhe shumë i komunikueshëm
, me një gjuhë të pastër dhe të pasur me të
gjithë  dhe çdo kohë. Mark Kapaj ishte një
organizator  dhe drejtues i mirë. Si në koop-
era  vë bujqësore  ashtu në organet e push-
te  t. Ishte i afërt me njerëzit, dëgjonte dhe
respektonte  mendimet e tyre, kishte a  ësi

të mira organiza  ve dhe ishte i papajtueshëm 
me vendimet dhe veprimet që binin ndesh 
me interesat e popullit dhe mirëqenien  e  j.
Ai ishte një demokrat i lindur në punë dhe 
në jetë. Edhe atëherë kur kundërsh  a ishte
dënuar rreptë.  Marku me guxim dhe me ar-
gument bindëse dënonte shkur  min e obor-
rit dhe tufëzimin. Ai ishte i vetmi në Dukagjin 
që doli haptas dhe u ballafaqua gjerë në 
qendër për mos heqjen e derrave nga oborri 
koopera  vist. Kjo inicia  vë idiote e dalë nga 
komunist të papërgjegjshëm,  nuk u zbatua 

asnjëherë në Shosh,  e kjo meritë tërësisht 
e Mark Kapës. Marku si Kryetar  i Këshillit të 
Bashkuar, në Koopera  vën e Shoshit u dallua 
si drejtues i drejtë dhe i pakorruptuar, njeri 
që zbatonte ligjin për të gjithë. Ishte tolerant,
bashkëpunëtor, jo hakmarrës dhe një bash-
këpunues me ins  tucionet e tjera si Arsimi, 
Shëndetësia, Treg   e te tjera, për mbarëva-
jtjen e punëve e përmirësimin e shërbimit 
ndaj popullit. Marku ishte me një vullnet që 

të habite, punën e kryente me devotshmëri 
e përkush  m, punonte me orare e pa orare, 
lëvizte me këmbë nga një fshat në tjetrin, nga 
shkolla në shkollë, në qendrat shëndetësore. 
Koordinonte veprimet mes tyre, udhëzonte, 
por dëgjonte edhe hallet e problemet e tyre, 
për një shërbim sa më afër popullit e sa më 
të kualifi kuar e shkencor. Edhe vetë Marku 
nuk resh   së punuari për ngritjen arsimore,
kulturore dhe organiza  ve. Vazhdoi pa ndër-
prerje shkollën e shkollimin, që për arsye 
objek  ve se kishte realizuar në rini, me vull-
net dhe punë e arri   në vitet 1980 me për-
fundimin e shkollës së mesme. Marku ishte 
një shok i mirë, i dashur, i shoqërueshëm, 
 ale pak e punë shumë. Fliste ngadalë e qa-

rtë, dëgjonte secilin me vëmendje e vlerë-
sonte mendimin e secilit. ishte njeri i qe  it, 
i kompromiseve dhe i mirëkup  mit. Kishte 
si pasion gjue  në, për këtë shfrytëzonte çdo 
kohë të lirë që kishte, në çdo kohë të ditës 
e periudhë të vi  t. Zagarët, ”qentë e gjahut” 
të  j ishin bërë në qendër të koopera  vës si 
pjesë e pandarë e jetës së  j. Këtu, të gjithë
interesoheshin për t`i ushqyer e mbajtur. Çdo 
gjah i kapur, lepur, thëllëzë ishin ushqim për 
gjithë komunite  n e Ndrejajve, ku bashkë-
jetesa e puna këtu kishte sjellë mësues, mjek, 
agronom e te tjerë, që të gjithë punonin e je-
tonin si një familje dhe Marku ishte pjesë e 
kë  j komunite   me gjithë qenien e  j fi zike, 
mendore e organiza  ve. Marku si drejtues i
pushte  t vendor për shumë vite, me punën 
dhe përpjekjet e  j ngri   në zona disa shkolla 
të reja, qendra shëndetësore e qendra treg-
 e në shërbim të popullit. Dërgoi për stu-

dime në shkolla të mesme e universitete me 
dhjetëra djem e vajza nga Shoshi e Toplana, e 
insistonte me ngulm pranë organeve eprore 
për rritjen e numrit të bursave e të drejtave 
të studimit për zonën. Asnjëherë ky njeri 
nuk kërkoj ndonjë privilegj për veten apo 

familjen e  j. Marku ishte një bashkëshort i
shkëlqyer, me Dranden kaloj një jetë të tëre
bashkëshortor te shkëlqyer  mbi besimin re-
ciprok, dashurinë dhe mirëkup  min. Ai ishte
një baba shembullor, i dashur, i qeshur, i pre-
okupuar për mirërritjen dhe edukimin e tyre
edhe pse vete jetonte e punonte  shumë  orë
larg familjes. Në martesën me Dranden ata
patën 8 fëmijë, 4 djem dhe 4 vajza që sot të
rritur të gjithë me familjet e tyre jetojnë në
Shqipëri e jashtë saj. Vitet e fundit të jetës,
Marku pa   disa fatkeqësi njëra pas tjetrës,
vdekja e nuses së djalit në Belgjikë, vdekja
e djalit të nipit në Itali edhe ajo qe e rendoj
shumë ishte vdekja e djalit të madh, Gjinit, 
në moshe te re duke lënë gruan me dy fëmi-
jë. Këto humbje e mërziten tej mase  dhe kjo
mërzi e shoqëroi atë gjerë në çastet e fundit
të jetës së  j.

Mark Kapaj vdiq me 03. 10. 2014, në
moshën 79 vjeçare, por para kohe për 
familjen dhe ne shokëve e miqve të  j.
Vdekja e Markut ishte një humbje e madhe
për Dranden, bashkëshorten, për fëmijët dhe
të gjithë të afërmit, por vdekja e Markut ishte
humbje e madhe edhe për Toplanen, Shoshin
dhe mbarë Dukagjinin, por ishte humbje për
shokët dhe të gjithë ata që punuan dhe jetu-
an me Mark Kapen, se humbëm një njeri të
urtë, të dashur,  gojë ëmbël , i shoqërueshëm
dhe komunikues me të gjithë. Humbëm një
njeri që nuk mbante inate, nuk bënte padre-
jtësi, nuk ishte hakmarrës, por mbi të gjitha
kishte bashkëpunimin, mirëkup  min, besën,
burrninë dhe besimin reciprokë. Të gjithë 
humbëm një njeri të mrekullueshëm.

Shpir   i  j pusho  ë në paqe. Familjen e të
afërmit zo   i forco  ë e i ruajt. Edhe shokët
e miqtë do ta kujtojnë gjithmonë si një shok
shumë të mirë dhe të sinqertë. Ishte për
paqen, paqe e dritë pastë edhe në botën e
përtejme.

Zef Fusha, 
Gjon Shtegu,
Gjergj Prela,
Ndoc Selimi

e Zef Nika

U nda nga jeta Mark Kapaj
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Doli nga bo  mi numri  9 i  revistës  për kulturë, shkencë 

dhe çështje shoqërore “Malësia“ në Podgoricë, Mali i Zi, me 
një përmbajtje të pasur të punimeve shkencore  dhe ar  ku-
jve studimorë nga mbarë hapësira shqiptare dhe më gjerë. 
Në këtë numër kanë bashkëpunuar studiues nga Shqipëria, 
Kosova, Maqedonia, Kroacia, Bullgaria, Italia dhe Mali i Zi.

Në rubrikën “kulturë” punimet e veta i kanë prezantuar 
21 autorë: Akademik Aleksandër S  pçeviq ”Shqiptarët për
Arbreshët e Zarës”; Akademik Gjovalin Shkurtaj “Jup Kastra  ,
ky bir i madh i Shkodrës (1924-2003)”; Prof dr. Ma  eo Man-
dala ”Revista Hylli i dritës dhe Arbëreshët”; Prof. Dr. Anton 
Nikë Berisha ”Jerina ase Mbretnesha e luleve-një kryevepër 
poe  ke e Fishtës”;  Prof. Dr. Valter Memisha “Ma  eo Man-
dala për leksikografi në në mjedisin arbëresh të Sicilisë“; Prof. 
Dr. Shaban Sinani “Mo  vi i krijuesit të rruzullimit, prej P. Bog-
danit e N. Ketës tek Pjetër Zarishi e At Gjergj Fishta“; Prof. 
Dr. Shpresa Hoxha “Gjuha Shqipe në qendrat tona televizive“; 
Prof. Dr. Zeqirja Neziri “Procesi i globalizmit dhe studimet 
historike letrare shqiptare“; Prof. dr. Josif Mita “Mbërritje të 
veçanta dhe të rëndësishme të gjuhtarëve Mazin & Savoia“; 
Prof. Dr. Fatbardha Hoxha “Afi rmimi i iden  te  t etnokulturor 
dhe kombëtar të shqiptarëve“; Prof. as. Muharrem Jakupi 
“Romani “Kronikë në Gurë“; Prof. as. Dr. Mimoza Priku “Gjuha 
shqipe dhe sfi dat e saj përballë mul  linguizimit“;   Dr. Griselda 
Doka “Realite   jetësor në poezinë e Ali Podrimjes“; Dr.  Za-
mira Shkreli “Faza të përvetsimit të leksikut nga të vegjlit“;  
Mustafa Spahiu “Kur kjason qumsh   i kulluar i fëmijërisë“; 
Ma. Gabriela Minkova “Autori anonim ka vrarë protagonisten 
e veprës së  j. Protagonistja jo anonime ka vrarë krijuesin e 
saj“; Mr. Ragip Gjoshi “Shkolla e Stubës fi llimi i arsimit shqip 
në Kosovë“; Ma. Luljeta Dushi “Fjalori Italisht-Shqip- I Luca da 
Monte Giove“(Dorëshkrimi i vi  t 1848. ); Mr. Majlinda Bush-
aj-Mr. Marjan Lulgjuraj “Prof. David Luka-personalitet i shquar 
i gjuhës shqiptare“; Hilmi H. Kryeziu “Mustafa Spahiu, burim i 

pashtershëm mirësie...“.
Në rubrikën nga “historia“ janë prezantuar

tri studime shkencore: Prof. dr. Emine Bakalli 
“Revolucioni Kombëtar Shqiptar: Refl ek  me
për lëvizjen e armatosur kombëtare për au-
tonominë e Shqiprisë të vi  t 1912“; Prof. Dr.
Lush Culaj “Vrasja e Luigj Palajt sipas buri-
meve malazeze të vi  t 1913“; Prof. Neki Baba-
musta “Çameria, problem ndërkombëtar që
kërkon zgjidhje“.

Një rubrikën “çështje shoqërore“ janë 
botuar ar  kujt shkruar nga: Dr. Ermira Baba-
musta “Dita Botërore Humanitare: Homazh
në përkuj  m të masakrave në Kosovë“; Prof.
dr. Kaloyan Metodiev “Gjenerata e vi  t 1968:
nga rebelimi i të rinjëve deri në poli  kë“; Mr.
Danja Sinanaj “Kisha dhe eutanazia-një kon-
fl ikt modern“; Nora Kalaja, Kongresi Amerikan
nderon Ermira Babamusten “Gruaja Humani-
tare Ndërkombëtare“.

Ky mumer mbyllet me recensione ose
shqyr  me për disa bo  me aktuale të au-
torëve nga Shqipëria, Kosova, Kroacia dhe
Mali i Zi, trajtuar nga Prof. dr. Simë Dobreci,
Prof. dr. Halil Halimi, Prof. dr. Fiorella De Rosa,
Dr. Vilma Proko, Dr. Kastriot Marku, Dr. Albana
Aliu, Mr. Marash Dukaj, Mr. Sheremet Krasniqi
dhe publicis   Sokol Demaku.

Redaksinë e revistës e përbëjnë një numër
i njohur i intelektualësh nga rajonet e ndry-
shme shqiptare dhe me gjerë ballkanike: Ru-
zhdi Ushaku, Gjovalin Shkurtaj, Shpresa Hox-
ha, Zeqirja Neziri, Zef Mirdita, Rusana Bejleri,
Emil Lafe, Emine Bakalli, Riza Rexha, Tomor
Osmani, David Kalaj, Begzad Baliu.

Kryeredaktori i revistës është Nikë Gashaj.
(e-mail:malesia@t-com.me)
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Shoqёrisё tonё i duhen
njerёz me vlera tё larta mo-
rale, humane, profesionale,
tё pёrgjegjshёm e tё a  ё pёr
sfi da nё shёrbim tё familjes,
shoqёrisё duke u shёndёrruar nё
model jo vetёm pёr komunite  n 
ku punon e jeton, por dhe pёr
shoqёrinё nё pёrgjithёsi. Kёta 
individё me vlera, qё me heshtje 
krijojnё e rrisin personalite  n,
kёta familjarё shembullorё, 
bashkёpunues e integrues
duhet evidentuar, njohur, res-
pektuar e vlerёsuar me forma
e metoda ku individi tё ndjehet
mirё e shoqёria tё gёzohet, qё 
nё gjirin e saj gjёnden e do tё 
gjёnden vlera tё domosdoshme
pёr ta shpёnё parpara.

Komunite   ynё, edhe pse i
shpёrndarё nё shtete e kon  -
nente tё botёs kёto vite tranzi-
cioni, ka pse tё krenohet dhe me 
kё tё krenohet. Bijtё dhe bijat
me gjak e prejardhje dukagji-
nas jo vetёm brenda atdheut,
por edhe jashtё  j, po dallo-
hen si sipёrmarrёs biznesi, po
shkёlqejnё nё auditorё, podi-
ume skenash dhe ekranesh, nё
poli  kё e diplomaci, nё sport, 
e të tjera. Pra, ka shumё e nё
çdo fushё, janё konkurues, dhe 
na nderojnё nё fuushat ku ata
operojne. Por, tashmё ёshtё e
nevojshme qё ne   njohim, por
dhe tё punojmё qё edhe ata tё
njohin njёri-tjetrin.  

Kёtё radhё do tё ndalemi tё
shkruajmё mbresat qё na la
nё njё takim znj. Eva Vocaj, me
nёnshtetёsi kanadeze. Sapo 
tё lexoni qё Eva ёshtё e bija e
Gjergj Vocaj, ndonjё do të thotё:

- S’ka si tё ndodhё ndryshe,
se familja e Vocajve ёshtё njё
dinas   vlerash, qё nё çdo brez 
vjen duke u rritur nё çdo as-
pekt. Por jo, Eva, edhe pse lin-
dur e rritur nё Tiranё, edhe pse
kishte mundёsi tё sistemohej nё 
profesionin e saj, kёrkoi tё rrisё
a  ёsistё e saj profesionale edhe
pse vёsh  rёsitё e pёrgjegjёsitё
e dinte se ishin tё mёdha. Eva
ёshtё njё njeri i qetё, mja   e qe-
shur, me njё tё folur shkodrançe
tё ёmbёl, pёrhumbte nё men-
dime teksa fl iste pёr rrugёn e saj
tё gjatё.

- Kam mbaruar shkollёn e
lartё pёr Gjuhё tё Huaja, dega 
Frengjisht nё Tiranё dhe kam
punuar si pedagoge nё kёtё
degё pёr disa vite. Ndryshimet
qё fi lluan tё ndodhin me refor-
mat nё arsim kёrkonin kurrikula
tё reja dhe e kisha tё domos-
doshme tё vazhdoja kualifi kimin
 m jashtё shte  t. Kam aplikuar

mbas shumё mundimesh, doku-

mentash, radhesh nё ambasada 
se nё ato vite ishte e vёsh  rё
pёr tё marrё vizё. Mu aprovua 
nё vi  n 1999 kёrkesa pёr tё 
studiuar dy vite pёr master nё 
Kanada. Mbarova Masterin dhe 
mё pas, ndoqa pёr katёr vjet tё 
tjera Doktoraturёn. Studimi im 
ёshtё pёrqёndruar nё njohjen
teorike tё gjuhёs shqipe, sepse 
atje njihet pak dhe dёshira ime 
ishte tё kontribuoja nё njohjen
edhe atje tё gjuhёs tonё amtare.
Tani unё jam petagoge e kёsaj 
gjuhe nё Universite  n Ikebeku-
Montreal. Jam e ak  vi-
zuar edhe si Kёshillёtare 
nё Ministrinё e Emigra-
cionit dhe te Integrimit
tё qeverisё Kanadeze.

Puna atje ёshtё me 
ngarkesё tё lartё, por ajo e 
pёrballon me pёrkush  m 
dhe profesionalizёm. 
Ndёrkohё qё puna ёshtё 
njёra anё, ana tjetёr,
madje mё e rёndёsishmja 
nё jetё ёshtё familja. Pёr 
familjen e saj Eva fl et 
e lumtur dhe me argu-
mente e  alё tё zgjed-
hura si bashkёshorte dhe 
nёnё e pёrkushtuar.

- Me bashkёshor  n 
 m Nikolan, jam njohur 

gjatё studimeve. Ai ёshtё 
francez me origjinё, por 
lindur e rritur nё Kanada.
Babai i  j ka ushtruar profesio-
nin e kineas  t dhe ёshtё i dallu-
ar nё punёn e  j, kurse nёna e  j 
nё radio televizionin shtetёror.
Ndёrkohё qё gjyshi i Nikolas, ka
qenё ndёr kёrkuesit dhe eksplo-
ruesit e njohur francez tё fl oririt
nё shumё vende tё botёs. Janё
njerёz tё dashur, me kulturё tё
gjerё dhe tё respektuar. Kam
vajzёn Silvi dhe djalin Mateus, qё 
mёsojnё shumё mirё nё shkollё:
vajza nё klasёn e shtatё dhe djali 
nё tё tretёn. Flasin rrjedhshёm 
gjuhёn  me dhe e shkruajnё bu-
kur atё. Bashkёshor   im i nxit 
tё mёsojnё gjuhёn shqipe, por
edhe ai vetё e fl et dhe kёrkon
ta pёrvetёsojё sa mё mirё kёtё 
gjuhё. 

Ndёr  mi i njё jete tё re, nё 
njё vend tё panjohur mё parё,
ku nuk ka tё afёrm apo familjarё 
tё saj nuk ka qёnё e lehtё. Natyr-
isht qё mёnyrat e sjelljes, kul-
tura, mёnyra e jetesёs, e tё ush-
qyerit, tё veshurit e plot gjёra tё 
tjera nё jetё ishin tё ndryshme 
nga ato tё vendit tё vet. Por, 
Eva tё fl et edhe pёr integrimin 
e saj nё jetёn akademike nё 
punё, por dhe nё mёnyrёn e
bashkёpunimit dhe mardhёniet
me mjediset shoqёrore e famil-

jare.
- Po sigurisht ndjehem e 

barabartё nё çdo aspekt me ko-
leget qё janё dhe me karrierё 
mё te gjatё se unё aty. Kam 
mardhёnie shumё tё mira me
studentёt e mi, duke aplikuar 
forma e metoda tё larmishme 
bashkёpunimi, nё interest tё 
rritjes sё cilёsisё sё punёs nё
drej  min shkencor e peda-
gogjik. Nё Universite  n ku unё 
punoj ka pak shqipёtarё studen-
te dhe jemi tre kolegё pedagogё 
nga Shqipёria. Takohemi shpesh 

dhe kalojmё ndonjё pjesё nga 
koha e lirё. Edhe bashkёshor  n 
 m Nikolan e kam prezantuar 

me patriotet e mi dhe i bёn
pёrshtypje qё ne shqipёtarёt 
jemi tё lidhur me njёri-tjetrin, 
respektojmё dhe na merr malli 
pёr njёri-tjetrin, ve   keto qё 
janё tё trashёguara tek ne nё
breza, ku nё vende ndoshta 
mё tё zhvilluara kjo cilёsi ёshtё
mё e parёndёsishme. Pra, sit ё 
thuash, jam integruar dhe kam 
ndryshuar gradualisht duke rua-
jtur me fana  zёm vlerat dhe tё 
mirat qё i kam marrё nga familja 
ime nё Shqipёri.

Edhe pёr natyrёn, Eva fl et 
pёr ato cilёsi dhe ndryshime
me natyrёn shqipёtare me
fl orёn dhe faunёn qё aq shumё 
i vlerёson.

- Ndryshon klima e Kanadasё 
me klimёn e vendit tonё. Flora 
dhe fauna atje janё mё pak tё
larmishme. Ndryshon shumё me 
natyrёn tonё mesdhetare dhe 
meqёnёse mё mungon mundo-
hem tё modifi koj,   jap gjallёri 
ambjen  t pёrreth shtёpisё  me.
Unё banoj nё shtёpi private, 
sigurisht tё qetё dhe me çdo
komoditet tё nevojshёm. Mё 

pёlqen gjelbёrimi, pemёt lulet 
e çdo gjё qё nё Shqipёri janё tё 
shumёllojta dhe gjenden kudo. 
Atje pёrpiqem edhe pse nuk 
ёshtё e lehtё, tё krijoj variante 
dhё larmi me ato mundёsi qё 
tё jep klima, pёrseri mbetem jo 
fort e kёnaqur, por kjo nuk varet 
nga unё, pёr atё çfarё kёrkoj.

Por, megjithese e vendo-
sur me punё dhe me jetesё, 
megjithёse ka krijuar njё familje 
model, atje larg nё Kanada, lid-
hjen me vendin e saj nuk e ka 
shkёputur asnjёherё. Lidhjen 

me Shqipёrinё, me familjen Eva 
i ka tё vazhduara, tё çdo forme 
dhe me dёshirё shumё tё mad-
he.

- Kёtu kam njё pjesё tё jetёs 
 me, kam prindёrit e mi tё 

dashur, tё afёrmit, miq e kolegё, 
tё cilёt mё mungojnё atje ku 
unё jetoj e punoj. Lidhjet me
vendin  m i kam tё çdo forme 
pёrmes bisedash me kёto mjetet 
bashkёkohore, informacione me 
anё tё interne  t, e të tjera.  Por 
boshllёku im mbushet kur unё vi 
çdo vit me pushime, me familjen 
 me tё vogёl nga Kanadaja dhe 

bashkohem me familjen  me 
tё madhe kёtu: me prindёrit, 
vёllain, me xhaxhallarёt, me 
kushёrinjtё e kushёrirat e mia 
dhe vёrtetё jemi familje e mad-
he qё e duam e na merr malli 
pёr njёri-tjetrin. Kur vij kёtu, 
babai im qё ёshtё dhe modeli 
e shembulli qё mё ka prirё e 
frymёzuar nё jetё, mё ka ruaj-
tur libra, gazeta, revista, tё cilat 
babai mi ka ruajtur me kujdes. 
Takimet me njerёzit e mi, vizitat 
dhe çdo gjё kёtu kur unё vij e
shfrytёzoj qё tё marr informa-
cion, tё njoh e tё shoh ndryshi-
met te njerёzit, nё mёnyrёn e tё 
menduarit, tё jetuarit e tё  zhvil-

limit tonё tё gjithёanshёm. Ne
kemi nevojё tё bashkёpunojmё,
tё duam e tё respektojmё njёri-
tjetrin, panvarёsisht se çfarё
pёrfaqёson njeri apo tjetri, nga
niveli ekonomik apo shoqёror
duke parё vetёm pёrpara.
Inteligjencёn, inisia  vёn,
zemёrgjerёsinё, besёn, e cilёsi
tё tjera duhet   vemё nё interes
tё zhvillimit dhe integrimit tonё,
ashtu si vendet dhe nacionalitet
e tjera tё zhvilluara – vazhdoi
ajo. 

Eva Vocaj ёshtё njё pasuri, 
njё vlerё, njё mod-
el i njё personal-
ite   me formim tё
gjithanshёm intele-
ktual e profesional e
thjeshtё dhe e pasur
nё shpirt. Ajo ёshtё 
njё ambasadore e 
jona, model i njeriut
qё nuk harron nga vjen
e sigurtё dhe e ven-
dosur nё rrugёn nga
shkon. Ёshtё pikёrisht
kjo bijё e Alpeve Shq-
iptare (fsha   Plan e
lagjes Thani, tё  ko-
munës sё  Pul  t), e
cila jo vetёm qё ka
ndёrtuar njё familje 
model, por pёrcjell
nё vendin ku punon e
jeton gjithё anёt mё
tё mira tё vendit tё

vet: u ka mёsuar bashkёshor  t
e fёmijёve gjuhёn e nёnёs, jep
kontribu  n e saj nё pasqyrimin
e vlerave tё vendit tonё dhe nё
njohjen e komunite  t ku jeton
me kёto vlera tё veçanata. Nga 
ana tjetёr, ajo mban lidhje tё for-
ta e tё qёndrueshme jo vetёm
me njerёzit, por edhe me ven-
din. Kur vjen nё Shqipёri shkon 
nga jugu nё veri, duke pushuar
dhe eksploruar. Nuk shkёputet 
kurrёsesi nga vendlindja, por
qё nё Kanada bёn plane pёr
tё vizituar ato vende aq pik-
toreske. Kjo bёn tё mundur
vazhdimёsinё, qё edhe fёmijёt e
saj tё jenё tё lidhur me origjinёn
e tyre dhe tё mos e harrojnё atё
asnjёherё. Bija dhe bij tё  llё
tё vendit tonё, janё njё krenari
e ligjёshme pёr kёdo, pёr mё
tepёr pёr Dukagjinin e dukagji-
nasit!

I urojmё Evёs dhe familjes 
sё saj suksese nё punё dhe nё
jetё. Urojmё qё vizitat nё vendin
tonё tё jenё tё shpeshta, ku tё
shkёmbejmё pёrje  me, pёrvoja
dhe mundёsi bashkёpunimi.

Përga  të nga
Prof.as.dr. Zef GJETA

dhe Zef BARI

Eva Vocaj - pedagoge dhe kёshilltare nё
qeverinё e shtetit Kanadez
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VLERA

IDENTITETI
NACIONAL 
SHQIPTAR

Nikë Gashaj*
Një ndër faktorët më me rëndësi të për-

cak  mit të iden  te  t kombëtar është përdor-
imi i gjuhës amtare (private, publike dhe zyr-
tare) dhe arsimimi nacional. Njohjet historike 
tregojnë se themelimi i shkollave në trojet 
shqiptare u bë gjatë mesjetës  me nismën e 
urdhrave kishtarë, sidomos të urdhrit domini-
kan. Një ak  vitet i kë  llë fi lloi së pari në Ulqin 
rreth vi  t 1258, në Kotorr më 1266, në Durrës 
më 1278, në Shkodër më 1345 dhe në Tivar
nga gjysma e dytë e shekullit XIV.

Gjuha shqipe, si gjuhë e shkruar, në këtë 
kohë ende nuk ishte në gjendje t’i bënte 
ballë shkrimit greqisht, la  nisht dhe sllav-
isht, gjuhë kishtare me rendësi, të cilat për
më tepër kishin mbështetjen e ins  tucioneve 
të administratës shtetërore. Ajo shërbente 
si gjuhë e komunikimit të përditshëm si  për 
shtresat popullore, ashtu dhe për fi snikërinë 
e klerin vendas. Kështu, në shekullin XIV shq-
ipja përdorej në administratën e bashkësisë
qytetare të Ulqinit, ku në mbledhjet të Këshil-
lit të Madh ajo ishte gjuha e shërbimit.

Një ndryshim me rëndësi shumë të madhe 
për historië e kulturës shqiptare shfaqet në 
gjysmën e parë të shekullit XIV, kur dokumen-
tohet për herë të parë se shqipja, përdorej si 
gjuhë shkrimi. Ky ishte një hap i rëndësishëm 
për identitetin nacional shqiptar, sepse me
përdorimin e gjuhës shqipe si gjuhë shkrimi, 
viheshin bazat për zhvillimin e mëtejshëm të
saj si gjuhë e kulturës dhe e letërsisë shqipe 
(Historia e Popullit Shqiptar I, Akademia e 
Shkencave e Shqiprisë- Ins  tu   i Historisë, f. 
354, Tiranë, 2002).

Ins  tucionet kryesore arsimore që u ngritën 
në periudhën e sundimit osman në Shqipëri,
ishin shkollat e komuniteteve myslimane, me 
mësim në gjuhë turko-osmane dhe arabe.

Shkollat e komunite  t ortodoks, që funk-
ciononin në Shqipëri qysh  nga shekulli XVI-
XVII ishin nën mbrojtjen Patrikanës së Stam-
bollit. Mësime në këto shkolla jepej greqisht,
në gjuhën e kishës.

Shkollat katolike ishin nën drej  min e 
kishës së Romës dhe kishin si detyrë të për-
ga  snin mësues-klerikë. Kur misionarët e 
Romës vunë re se veprimtaria e tyre në Shq-
ipëri nuk po jepte rezultatet që priteshin, për 
shkak se zhvillohej la  nisht ose italisht dhe jo 
në gjuhën e popullit. Roma fi lloi të përdorte 
edhe gjuhën shqipe në shkollat fetare kato-
like. Në këto rrethana u hapën disa shkolla të 
 lla, ku mësohej edhe gjuha shqipe dhe ku 

shërbenin si tekste mësimore katekizmat e
hartuar nga shkrimtarët klerikë si Pjetër Budi. 
Këto ishin ngritur kryesisht pranë famullive 
dhe manas  reve. Një shkollë e  llë funksion-
onte në vitet 1628-1675 në Pedhanë  dhe 
po në atë kohë edhe në Blinisht (te dyja në
rrethin e Lezhës ), si dhe në Kurbin (rrethi i 
Krujës ) . Në 1669-1670 funksiononte një 
shkollë katolike në gjuhën shqipe edhe në Hi-
marë. Në Pedhanë e në Blinisht u krijuan më 
vonë edhe shkolla më të larta, gjimnaze, ku 
përdorej gjithashtu gjuha shqipe. Këto shkol-
la u ngritën nga murgjit françeskanë. Shkolla 
të mesme shqipe katolike u hapën edhe në 
Janievë të Kosovës (1671), në Velje të Mir-
ditës (1699), në qyte  n e Shkodrës (1699). Në 
këto shkolla të mesme nxënsit, që ishin des-
 nuar për t’u bërë klerikë, studionin teologji-

në, gjuhët la  ne e italiane dhe disa prej tyre 
dërgoheshin për studime më të larta në itali.

Mësimi i gjuhës shqipe në këto shkolla,
ishte në interes të popullësisë vendase, që 

i përkrahte ato. Kështu gjimnazi i Blinsh  t u
ngrit me kërkesën e krerëve të vendit dhe kur
në vi  n 1648 shkolla e Pëdhanës u rrafshua
nga një ekspeditë ndëshkimore osmane,
banorët e fsha  t e rindëruan atë përsëri. 

Në vi  n 1622 kisha katolike krijoi ins  tu-
cionin me emrin “De Propaganda Fide”, me 
qendër në Romë. Ky ngri   disa shkolla për
përga  tjen e klerikëve shqiptarë, si Kolegji 
ilirik i Femos (1633), që drejtohej nga mision-
arët jezuitë, shkolla e  Montorinos në Romë,
nën drej  min e misionarëve françeskan e te
tjere.

Rrethana më e favorshme për arsimin
shqip u  krijuan, kur në fronin e papës hipi Kl-
emen   XI, me origjinë shqiptare. Me nismën 
e  j u mblodh më 1703 Koncili i peshkopëve
të Shqipërisë, që njihet me emrin “Koncili i
Arbërit”, i cili vendosi të përhapte letërsinë
fetare në gjuhën shqipe. Tetë vjet më vonë,
më 1711, në shkollën e Montorinos në Romë 
u hap katedra e gjuhës shqipe (Historia e Po-
pullit Shqiptar, tomi I, Akademia e shkencave
e Shqipërisë- Ins  tu   i Historisë, faqe, 704-
706, Tiranë, 2002).

Në bazë të dhënave të lartpermendura,
si dhe të njohjeve tjera historike mund të
konstatohet se një rol të rëndësishëm në ve-
primtarin arsimore dhe kulturore në gjuhën
shqipe në mesjetë tek shqiptarët e ka luajtur
kisha katolike. Ajo pa   në dorë përga  tjen e
inteligjencës së kohës. Shumica e njerëzëve
të kulturës, veçenarisht në shekujt e mesjetës
së herët, ishin thuajse pa përjash  m klerikë.
Në duarët e tyre ishin fi lozofi a e letërsia, ar-
simi dhe artet. Si qendra të arsimit dhe të ve-
primtarisë kulturore-ar  s  ke shërbyen man-
as  ret fetare. Në shkollat pranë manas  rave,
mësohej kursi tradicional mësimor që jepej
edhe në shkollat e vendeve perëndimore. Ai 
përbëhej nga cikli i ulët që përfshinte lëndët
letrare (grama  kë, retorikë, didak  kë ) dhe
cikli i lartë me lëndë shkencore (aritme  kë,
gjeometri, astronomi e muzikë).

Në shekullin XIV e në fi llimin  e shekullit
XV numri i intelektualëve klerikë shqiptarë
ishte mja  ë i madh. Ata gjenden të përha-
pur edhe jashtë Shqipërisë, në shumë qytete
dalma  ne ku kryenin funksione kancelarësh, 
mësuesish, famulltarësh e te tjere.

Po ashtu në atë kohë shënohej një rritje e
zgjerim në përdorimin e shkrimit dhe në zh-
villimin e letërsisë e të arsimit në tokat shq-
iptare. Megjithatë, që veprat letrare ishin të
shkruara në një frymë teologjike, këto prod-
hime përbëjnë hapat e para të historiografi së
në trojet shqiptare, sepse pikërisht një pjesë
e këtyre është hartuar nga autorët shqiptarë.

Shkeputjen nga ndikimi kishtar dhe kalimi 
në historiografi në laike, këtë hap në historinë
e kulturës shqiptare, e bënë humanistët shq-
iptarë në fund të shekullit  XV e në fi llim të
shekullit  XVI, por tanimë në kushtet e push-
 mit osman të vendit, jashtë Shqipërisë.

Gjatë kohës së sundimit osman në trojet 
shqiptare shkollat ishin të ndara veç për pop-
ullsin myslimane dhe veç për atë të krishterë.
Përveç shkollave turke, ishin hapur dhe një
numer i madh i shkollave private: greke,
serbe, bullgare, austriake e italiane. Në ato
shkolla mësimi zhvillohej në gjuhë të huaja,
ndërsa gjuha shqipe ishte e përjashtuar nga 
mësimdhënia, çka rrezikonte që të zhdukej 
pa nam e pa nishan me kalimin e kohës.

Perandaoria Osmane nuk njihte në zotëri-
met e veta nacionalitet shqiptar, por vetëm
komunitete fetare: myslimanë, ortodoksë
dhe la  në (katolikë). Rrjedhimisht edhe shq-
iptarët ishin grupuar në këtë tri komunitete
fetare dhe nuk njiheshin si një njësi nacionale
më vete.

Përveç kësaj, komunitetet e tyre fetare
ishin të varura nga tri qendra të ndryshme të
huaja kishtare e kulturore. Sistemi arsimor i
kohës ishte shëndërruar në një mjet të fuq-
ishëm ndikimi poli  k e  kulturor si të sundimit
osman, ashtu edhe të shtetëve të tjera.

Një pjesë e atyre shkollave kishin një di-
mension të propagandave të shteteve të 
huaja për asimilimin e shqiptarëve. Pran-
daj rilindësit i trajtonin ato si një pengesë 
në lëvizjen për çlirimin nacional të popullit 
shqiptar dhe kërkonin mbydhjen e tyre ose 
kthimin e tyre në shkolla shqipe. 

Ndryshe nga autoritetet osmane që e 
përkufi zonin nacionalite  n  mbi bazën e fesë, 
intelektualët e Rilindjes nacionale shqiptare 
mendonin se nacionalite   ishte në radhë të 
parë gjuha. Në themel të nacionalite  t shq-
iptar ishte gjuha. Ajo u kishte bërë ballë të 
gjitha përpjekjeve për asimilim, që nga koha 
e push  mit romak. Ajo duhej të ishte njëzëri 
gjuhë letërsie të shkruar dhe gjuhë arsimi.

Duhet thënë se, deri në mesin e shekullit 
XIX, librat në shqip ishin shumë të rrallë dhe 
se nuk kishte normë shkrimi mbi bazën e një 
alfabe   të veçantë. Tekstet e botura ishin
nxjerrë pikësëpari për qëllime fetare dhe al-
fabetet e përdorura ishin grek, por edhe arab. 
Mungesa e një drejtshkrimi të njësuar dhe
numri i paktë i bo  meve në shqip shpjego-
hen me fak  n se, qysh nga koha e push  mit 
romak në shekullin e II para  lindjes se Krish-
 t, shqiptarët, ose paraardhësit e tyre ilirët, 

dardanë apo epirotë nuk kanë qenë kurrë
përnjëmend zot të vetes. Po të veçohet mën-
jëanë episodi i Principatës shqiptare të Gjergj 
Kastrio  t në shekullin XV, ata kanë qenë gjith-
mon të sunduar: nga romakët, bizan  nët, sl-
lavët dhe osmanët. Natyrisht, as që kanë 
mundur për t’iu kundërvu fuqive të mëdha. 
Andaj dhe gjuha administra  ve ishte një 
gjuhë e huaj, por edhe shqipja e përjashtuar 
nga liturgjia. Tek Shqiptarët qe i ngadalshëm 
e i vonë ndërgjegjësimi se përbëjnë një na-
cionalitet. Ai zuri fi ll  nga mesi i shekullit XIX  
me shenjat e para të një lëvizje kulturore që 
u quajt Rilindja Nacionale. Lindja e vetëdijes 
nacionale lidhej me idenë se gjuha shqipe 
ishte një pasuri, në trashigimi prej të parëve, 
që ishte e udhës të mbrohej.

Rrahja e mendimeve për një normë shkrimi 
të shqipes, beteja për arsimin në këtë gjuhë, 
shpinin në një kërkim iden  te  . Ndjesia e 
shqiptarëve se i përkisnin një populli shumë 
të lashtë, u përforcua nëpërmjet përcjelljes 
së miteve dhe kul  t të heronjeve.

Patriotët e Rilindjes nacionale punuan me 
përkush  m për zhvillimin e arsimit shqiptar. 
Mirëpo, në atë drej  m krahas pengesave të 
regjiimit osman, i cili ishte përpjekur gjithënjë 
t’i  mbante shqiptarët në errësirë e në padi-
turi, si dhe faktorvë të jashtëm, ata hasën dhe 
në pengesa dhe për shkak të përçarjes së shq-
iptarëve nga pikëpamja fetare.

Karakteri i përçarë i fesë në tri besime 
kryesore: islame, katolike e ortodokse, si dhe 
i tri shkollave fetare me ndikim fi nanciar dhe 
programor nga të huajit vuri në rrezik vep-
rimin e bashkuar të shqiptarëve në lu  ën 
e tyre për liri. Mu për këtë arsye patriotët 
e parë nisën të nxisnin shqiptarinë mbi të 
gjitha fetë. Gjatë lu  ës për pavarësi nga Turq-
ia Pashko Vasa, një patriot dhe poet nacional 
nga Shkodra, shkruente: “Çoniu, o shqiptarë, 
prej gjumi çoniu, /të gjithë si vllazën në një 
besë shtrëngoniu, /edhe mos shikoni kisha e 
xhamia, /fe e shqyptarit asht shqypria....”.

Një nga udhëheqësit e shquar të Rilindjes 
kombëtare, Sami Frashëri, kishte shkruar më 
1899: “Shqiptari është shqipëtar përpara
se të jetë mysliman a i kreshtenë. Besa s’e 
ka  ndruarë fare edhe kurrë, se nacionalite   
ashtë përpara besës...”.

Një vazhdim të së njëjtës ide, një vjersha-
tor popullor  thoshte: “Besa juaj sot/ s’është 
as kishë as xhami /  por Nëna Shqipëri ! / Kur 
të fi tojmë lirinë / do të kujdesi për kishën e 
xhaminë. Nëse kisha ka një këmbanë / njëq-
ind të varni anembanë. / Nëse kini në fshat 
vetëm një xhami / ndëtoni edhe njëzet e tri. 
/ Por feja  jonë tani / është Nëna Shqipëri”.

Edhe pas fi tores së pavarësisë së Shq-
ipërisë, patriotët shqiptar kishin bindjen se e 

vetmja zgjidhje për dyzimin e përçarë midis
islamizmit dhe krishterimit ishte zëvendësimi
i tyre me shqiptarinë. Kështu, Andon Zako
Çajupi në librin e  j Mëmdheu, përfshiu në 
të një poemë për Malin e Tomorit. Në majën
e malit ndodhej një faltore, ku shqiptarët e
lashtë shkonin të këshilloheshin me orakul-
lin për të ardhmen e tyre. Poe   shkruente:
“Baba Tomor, kishë e Shqipërisë, /mal kry-
elartë, fron i Perëndisë, / tek   kanë ardhur 
njerëzia që në lashtësi, /për të mësuar atë që 
urdhëronte Zo  ”. Më tej shtonte: “... kombi 
juaj s’vete mbarë, / se betë u kanë ndarë. / ...
të krishterë e myslimanë, / gjithë një perendi 
kanë; / jini një gjak mor të mjerë, / se një vend 
kini lerë, / jini gjithë shqiptarë”.

Në paj  m me këtë atmosferë mbi-
zotëruese elita poli  ke e shte  t shqiptarë të
kohës vëndosi që shte   të ishte asnjanës, pa
fe zyrtare, dhe që ushtrimin e lirë të besimit
duhet ta gëzonin të gjitha fetë. Ata vun si fe  
shqiptarinë, duke i quejtur nëpunësit dhe
mësuesit “apostuj” dhe “misionarë”. Në tëra
ak  vitete shoqërore publike, si dhe në fushën
e arsimit dhe kulturës  shprehej një shqiptari
e zjarrtë që kishte për qellim të eklipsonte
dasitë fetare dhe të bashkonte popullin shq-
iptar.

Shqiptarët kanë pasur një vonesë në zgji-
min e ndërgjegjes nacionale  shqiptare, e 
cila ishte kryesisht pasojë e përçarjes fetare:
nën sundimin osman, dy të tretat e popull-
sisë shqiptare ishin kthyer në fenë islame, 
ndërkohë që një e treta që mbetej ishte edhe
ajo e ndarë në të krishterë katolik në Veri dhe
ortodoksë të ri  t grek, në Jug. Të mbëshetur
në këtë përçarje autoritetet osmane e moho-
nin ekzistencën  e një nacionalite   shqiptar.
Ata e pëkufi zonin nacionalite  n në bazë të
fesë - parimi i mile  t (Studiuesi Serge Metais,
Histori e Shqiptarëve- nga Ilirët deri te Pa-
varësia e Kosovës, f. 16, Tiranë, 2006).

Si pasojë e zgjimit të vonë të vetëdijes
nacionale te shqiptarët dhe të mungesës së
përkrahësëve të tyre jashtë Perandorisë Os-
mane,  Bismarku tha në Kongresin e Berlinit
më 1878 se, Shqipëria nuk ishte veçëse një
shprehje gjeografi ke dhe se nuk ekziston kur-
rëfarë  nacionalite   shqiptar. Dhe jo vetëm
Bismaku si kryesues i Kongresit, por asnjë 
prej fuqive të mëdha nuk i njishin shqiptarë
si nacionalitet, e kjo ka qenë fatale për zgjid-
hjen e drejtë të çështjes shqiptare. Sepse si
parim i njohjes dhe i formimit të shteteve
europiane dhe ballkanike ishte parimi nacio-
nal. Shqiptarët me vonesë të madhe bëjnë 
përpjeke që prej horizonteve poli  ke osmane
të dalin në horizonte evropiane. Në lidhje me
këtë çështje profesor Rexhep Qosja, ndër të
tjerat shprehet: “Në Kongresin e Berlinit për-
faqësuesëve shqiptarë nuk u lëjohet të marrin
pjesë në cilësi zyrtare në punimet e  j, sepse
në Kongresin e Berlinit trojet shqiptare traj-
tohen zotërime turke”, kurse shqiptarët nën-
shtetas të Turqisë”! Vetëm pse rreth dy të 
tretat e  j e kishin pranuar fenë myslimane,
shpallej kështu popullë i paqenë!  Më tutje
Qosja shton: “Shqiptarët kanë pësuar dëm-
 m të rëndë, tragjik, prej poli  kës së Fuqive

të Mëdha evropiane... për arësye se dy të
tretat e  j i takonin fesë myslimane dhe pse
ishin nën push  met e një perandorie që këtë 
fe e kishte përhapur me shpatë dhe zjarr. Në
kohën kur për Evropën e  krishterë feja dhe
kombësia ishin njësh, shqiptarët e gjetur në
gjirin e një perandorie, pothuaj, islamike,
s’kishin se si të  shikoheshin veçse si dikush që 
nuk i takon Evropës as me fenë, as me etninë,
prandaj as me fa  n, si dikush që prej Evropës
trajtohej i përjashtuari i Evropës!”                             

(Rexhep Qosja, Studimi: Çështja Shqiptare-
Historia dhe poli  ka, faq. 8 dhe 47, Ins  tu   
albanologjik, Prish  në, 1994 ).

* Autori është poli  kolog, kryeredaktor 
i revistës për kulturë,   shkencë e çështje
shoqërore “Malësia”dhe Këshilltar i Avoka  t 
të Popullit në Mal të Zi 
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Hapja ...
Lekë Imeraj u lind në komunën Lek-

bibaj, me 03. 09. 1944. Ka studiuar për 
letërsi dhe fi lozofi  dhe ka mbaruar Aka-
deminë e Rendit. Ka punuar si mësues
dhe ushtarak. Në lëmin e krijimtarisë ka 
shkruar libra të fushës psikofi lozofi ke.
Deri tani ka botuar librat: “Tomi mëson,
luan dhe vizaton” (libër për fëmijë), “Vik-
 ma te pushte  t të verbër”, “Të fshehtat

e gruas“, “Ne nuk jemi më fëmijë ”, “Kon-
fl iktet” dhe “Dhuna”. Ka përkthyer nga 
gjermanishtja librat: “Unë, studente dhe 
pros  tute” (roman) dhe “Tragjedia sek-
suale e Gjermanisë”.

Të lutem ne qo  e se e ke në kompjuter 
prezan  min e të gjithë librave, siç është 
paraqit tek libri “Konfl iktet” tuaj kaloje 
tek bashkëbisedimi

Falënderim për pranimin e 
bashkëbisedimit …

 Z. Lekë ju falënderoj shumë që krahas 
angazhimeve të shumta që keni, na dhur-
uat mundësinë që t’ju intervistojmë …

 -Mjeshtri i Madh, Fadil Kraja ka shkruar 
tek libri juaj “Të fshehtat e gruas”…. them 
se këtë libër duhet ta lexojmë të gjithë, 
sepse të gjithë jemi aty, jemi brenda  j, 
duam apo nuk duam, na pëlqen ose jo … 
Duke pasur fa  n t’i lexoj të gjithë librat 
tuaj, unë i bashkohem mendimit të Z. 
Fadil dhe do t’i rekomandoja të gjithëve 
që   lexojnë të gjithë librat tuaj. Lexuesi 
kureshtar mund të pyesë përse duhen 
lexuar librat tuaj të gjithë?- Përgjigja 
është se; krijimtaria juaj është e lidhur 
zinxhir,  qe po ja shkëpute një hallkë nuk 
arrin ta njohësh plotësisht.

Z. Lekë e keni fi lluar me një libër për 
fëmijë, keni vazhduar për adoleshencën 
dhe fazat që e shoqërojnë këtë moshë. 
Keni sjell me mja   delikatesë, tragjedinë 
dhe të fshehtat e gruas …. dhe jemi sot, 
pas promovimit mja   të suksesshëm të 
librit “Dhuna”. A mund të dimë se si ju e 
keni planifi kuar krijimtarinë tuaj, që ajo 
t’i shërbej sa më mirë njeriut, familjes 
dhe shoqërisë?

Unë vazhdoj të punoj. Jam 
shkëputur në moshë fëminore nga
gjiri i familjes. Më ka munguar
prehri i nënës dhe dora e babës. E
kam ndjerë shumë këtë mungesë.
Nga vendi i punës që kam pasur,
kam parë shumë njerëz që vuanin
dhe si vuanin. Kryesisht këta të dy
faktorë, por edhe të tjerë, tek unë,
brenda meje, zhvilluan moton: Tek
njeriu, me njeriun, për njeriun.
Unë po mundohem të eci në këtë 
rrugë. Dëshiroj të jem gjithnjë pra-
në njerëzve. Nuk kam ndërmend
të ndalem, me shkrime dhe përk-
thime. Shumë njerëz ose pjesa më
e madhe e tyre gabojnë nga padia.
Injoranca është djepi i dhunës.

Në një nga takimet e para që 
kemi pasur, nga ju kam mësuar 
një shprehje shumë të vlershme;  
“Mos u mundoni të thani de  n, por 
mësojuni fëmijëve no  n” … Duke 
lexuar librat tuaj e kam takuar këtë 
thënie të zbatuar nga ana juaj. Ju 

me pendën tuaj po sensibilizoni familjen 
dhe shoqërinë se, cila është rruga që 
duhet të ndiqet që familja dhe shoqëria 
të jenë të shëndosha. Në qendër keni 
vendosur njeriun. Pse? 

Roza, është për të ardhur keq që 
shumë njerëz, ngaqë nuk dinë ndryshe, 
mendojnë se ne jemi një popull i mbrap-
sht, i ndëshkuar gjene  kisht. Kjo nuk 
është e vërtetë. Gjene  kisht ne jemi njël-
loj si dhe gjithë popujt e tjerë të Evropës
dhe botës; si popujt më të përparuar, si
suedezët, norvegjezët, gjermanët, e te
tjere. 99 përqind e geneve janë të njël-
lojta për gjithë njerëzimin, vetëm 1 përq-
ind është ajo që na bën të ndryshëm nga
njëri-tjetri. Por, nëse në vendet e zhvillu-

ara, genet kriminale “dremisin”, për fak-
 n se atje njeriu është i sigurte dhe nuk 

ka frikë, pasi nuk ndjehet kurrë i rrezi-
kuar, tek ne, genet kriminale janë vazh-
dimisht në alarm dhe në shkallën më të 
lartë të ga  shmërisë. Ne nuk kemi qenë
kurrë të sigurte dhe vazhdojmë të jemi të 

pasigurte. Ne jemi një popull që vuajmë
nga ndjenja e pasigurisë dhe frikës. Në të
gjithë librat e mi, unë mundohem që t’i
çliroj njerëzit nga frika. Kjo është arsyeja
që unë në qendër të librave të mi kam
njeriun. Një popull mund të përparojë
vetëm atëherë kur individi nuk do të
ketë më frikë nga frika. Ne dhunojmë se
vuajmë nga frika. Ne vrasim se vuajmë
nga frika. Vetëm frikacaku vret! Trimi
nuk vret kurrë.

Po të shikosh me vëmendje, në librat 
tuaj një vend të veçantë, zë ana e brend-
shme e njeriut, a mund të na shpjego-
ni pse ju këmbëngulni në këtë aspekt? 
Çfarë do të thotë për ju brendësia e 
njeriut?

Sipas psikologjisë, njeriu mendon atë
që ndjen dhe sillet ashtu siç mendon. Pra
mekanizmi i ndjenjave të njeriut, është ai
që e “  monon” atë në jetën sociale. Dhe
ky mekanizëm nuk është i lindur. Ai for-
mohet tek njeriu. Dhe ky formim fi llon që
në barkun e nënës. Një nënë e dhunuar

gjatë periudhës së shtatzënisë,
është fare e mundshme që të lindë
një “kriminel”. Një mjedis brutal,
i egër dhe i dhunshëm, dëmton
rëndë mekanizmin e ndjenjave tek
njeriu. Paqja dhe harmonia me
botën nisë me paqen dhe harmoni-
në me vetveten. Një shpirt i helmuar
nuk mund të sheqerosë mjedisin.
Ai vetëm sa e helmon atë, gjithnjë
e më shumë. Unë kam shumë res-
pekt për besimtarët e vërtetë por,
ku janë ata? Shikoj njerëz që shko-
jnë në kishë, madje rregullisht por,
gjithashtu shikoj se, tek ata nuk
ndryshon asgjë. Shumë nga ata i lu-
ten Zo  t që t’i vrasë armiqtë e tyre,
pra, duan që edhe Zo  n ta bëjnë
bashkëpunëtor në krim. Nuk kam
dëgjuar kurrë një “besimtar” që t’i
lutet Zo  t që ta falë mëka  n e vet.
Ashtu siç bëri Krish  . Dhe e gjithë
kjo vjen se ata janë të helmuar nga
brenda. Ne vuajmë nga ndjenjat
nega  ve si; urrejtja, smira, hakmar-
rja, gjakmarrja, xhelozia e te tjera.

Duket sikur një pjesë e madhe e popull-
sisë është plotësisht nën pushte  n e tyre.
Urrejtja absolute është vetëvrasje me 
porosi. Këto e helmojnë shpir  n e njer-
iut dhe për pasojë mjedisin ku ai jeton, 
prandaj unë i kushtoj shumë vëmendje
pastrimit të shpir  t nga ky “helm” dhe
ndër  mit të paqes me vetveten. Duket
sikur në kulturën tonë, tjetri mendohet
mik ose k armik. E mesmja midis tyre, tol-
erancë me cilindo, nuk ekziston. Dhe kjo
nuk është e lindur, është e mësuar dhe 
çdo gjë që nuk është e lindur, por është e
mësuar, mund të çmësohet. Njeriu duhet
dhe mund të mësojë të falë, por kjo fi llon 
me pranimin dhe faljen e vetvetes.

Femra, është sjellë për lexuesin nga 
ana juaj në mënyrë perfekt. Përse kjo 
këmbëngulje për ta zbuluar femrën për 
vetën e saj, por dhe për të tjerët?

Shumë njerëz e mendojnë respek  n 
ndaj femrës çështje kulture dhe kaq. Kjo
qëndron, por është diçka tjetër shumë më 
e madhe se kaq. Femra është “gjysmëhë-
na” tjetër e njerëzimit. Nëse do t’i shiko-
jmë detyrat biologjike të femrës, ato janë
shumë më të rëndësishme dhe më të 
vësh  ra se të meshkujve. Lindja, të ush-
qyerit, rritja dhe edukimi i pasardhësve
janë detyrat biologjike të femrës. A nuk 
janë mja   këto? Por nuk janë vetëm këto.
Ka edhe shumë fusha dhe veprimtari të
tjera ku femra është pranë dhe në krah
të burrit. Niveli i civilizimit të një populli,
vendoset në prehrin e nënave. Aty ku
dhunohet dhe poshtërohet femra, mbil-
let barbaria dhe korret vdekja. Burrat e
zbulojnë botën, gratë e zhvillojnë njerëzi-
min.

Në një nga librat kam shkëputur këtë 
frazë: -“... nuk …nuk gjeta rrugë tjetër”- 
këtu takojmë njeriun në udhëkryqe që 
ditët e sotme po ja japin pa mëshirë … 
Si njohës i mirë i kë  j realite   të hidhur, 
cili është mesazhi juaj për familjen dhe 
shoqërinë,  pjesë e të cilave është ky 
njeri? 

Kjo është tek libri: “Unë, student dhe
pros  tute”. Në kapitalizëm njeriu nuk ka
shumë shanse për të jetuar. Unë e kam
deklaruar në librat e mi se, kapitalisto-
demokracia është një mashtrim që po i
bëhet njerëzimit. Aristoteli ka thënë se:
“Oligarki, hierarki dhe demokraci nuk
duhet të ketë kurrë. Demokraci, jo dhe
jo“. Duhet “mësuar“ no   mirë dhe luf-
tuar frika. Nuk e thajmë dot de  n. Në
këtë sistem na duhet të jetojmë. Se-
cili duhet të mendojë dhe të përpiqet
në mënyrën e vet për të jetuar, të pak-
tën për te  mbijetuar. Ajo që unë do t’u
këshilloja bashkëkombësve të mi është:
Mjaft me moralin e pamoralshëm, mjaft
me fana  zmin dhe traditat e ngujimit,
mja   me urrejtjen, hakmarrjen dhe gjak-
marrjen! Në kapitalizëm gjithkush duhet
të ndërtojë moralin e vet, atë lloj morali
që i përshtatet më shumë dhe e favorizon
në jetën e vet personale. Një gjë duhet
pasur mirë parasysh: Njeriu duhet ta sh-
trijë grush  n sa të dojë, por jo më larg se
deri aty ku fi llon hunda e tjetrit.
Duhet njohur dhe respektuar 

Një këshillë për prindit: Mos u mundoni të thani
detin por mësojuni fëmijëve  notin
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mirë kufi ri midis: E imja dhe e 
jotja, e jona dhe e atyre. Ndryshe
do të mbytemi në konfl ikte dhe 

do të gjakosemi nga dhuna, siç po ndodh
tani.

Falë jetës që bëni, ju njihni shumë 
mirë realite  n lindor dhe perëndimor. 
Çfarë i bashkon dhe çfarë i ndan këto dy 
realitete? 

Unë jam njëri nga ata që po përjetoj tri
sisteme shoqërore: Diktaturën komuniste;
demokracinë  perëndimore dhe lumen-
komunizmin tonë këto 23 vjet. Njerëzit
perëndimorë, tashmë janë mësuar me
shte  n e së drejtës, me shte  n ligjor, me
respek  min dhe zba  min e ligjit. Kanë
krijuar vizion të qartë mbi atë që duhet të
bëjnë dhe nuk duhet të bëjnë, si duhet të 
sillen dhe si nuk duhet të sillen, kur duhet
thënë PO dhe kur duhet thënë JO. Gjerma-
nia, p.sh. është një shtet që drejtohet me
tabela. Meqenëse përmenda Gjermaninë,
dua të theksoj se ai popull zotëron në per-
feksion tri cilësitë bazë që i duhen çdo no-
cioni për të arritur aty ku është Gjermania 
sot, në majën e botës: Patrio  zmi, disipli-
na dhe demokracia. Gjithkush ka ndërtuar 
moralin e vet dhe askush nuk i përzihet 
tjetrit në punët e veta. Gjithkund dhe mbi
gjithçka është ligji. Tek ne është e kundër-
ta. Me rënien e komunizmit, shte   e humbi
kontrollin mbi njerëzit dhe njerëzit kaluan
në anarki. Ai civilizim i brishtë i qyteteve
tona, u thermua brenda ditës nga barbaria

e prapamalasve, jug-veri, lindje-perëndim, 
të cilët morën shtetin  dhe pushtetin. 
Qeverisjen e vendit e morën në dorë lu-
men-komunistët, të cilët për të siguruar 
jetëgjatësinë e tyre në pushtet, e mbushën 
administratën shtetërore me njerëz krimi-
nel dhe an  socialë. Kjo vihet re kudo sot 
tek ne. Prandaj ne kemi kaq shumë kon-
fl ikte dhe dhunë, vrasje dhe gjakderdhje. 
Ja, ky është ndryshimi.

Kam qenë e pranishme në promovi-
min e librit “Dhuna” që u zhvillua me 
datën 18 tetor në Bibliotekën “Marin 
Barle  ” në Shkodër dhe për herë të parë 
në promovimin e një libri kam takuar 
përfaqësues të shumë shoqatave, që ve-
projnë në Shkodër. Ja vlen të përmend 
se, pothuajse të gjitha këto shoqata 
nëpërmjet një përfaqësuesi e morën 
 alën dhe dhanë mendimet e tyre në 

lidhje me krijimtarinë tuaj. U propozua 
që librat tuaj të përfshihen në tekstet 
shkollore. Si e keni ndjerë vetën përpara 
këtyre kërkesave dhe sa i ndjeni të reali-
zueshme këto kërkesa? 

Unë kam bërë disa paraqitje librash
këtu në Shkodër. E kam dashur shumë 
Shkodrën dhe sigurisht që do ta dua gjith-
monë. Unë nuk kam ardhur në Shkodër 
që të marr diçka nga ky qytet, por që t’i 
jap atë që kam mundësi. Në të gjitha ras-
tet jam ndjerë shumë mire, por në ras  n 
që përmendet ju, më mire se asnjëherë 
tjetër. Dhe kjo për fak  n se, përfaqësues

të shoqatave të ndryshme, diskutuan për 
librin  m duke e lidhur atë me punët e 
tyre. Kjo më dha të kuptoj se ata njerëz,
megjithëse në kushte shumë të vësh  ra 
poli  ke, sociale, morale dhe materiale, po 
mendojnë seriozisht për t’i dhënë sa më 
shumë shoqërisë. Ky është një tregues i 
mire. Unë nuk kam të drejtë të mendoj se 
librat e mi nuk do të vlerësohen ashtu siç 
propozuan ata / ato, pra për t’u përfshirë 
në tekstet shkollore. E vësh  rë më duket.
Këtu tek ne akoma gjithçka e drejton poli-
 ka dhe poli  ka e jonë do shumë kohë 

që të guxojë ta delegojë pushte  n tek 
specialistët. Por, edhe nëse po, ku janë 
specialistët? Qeverisja e vendit për 23 
vjet nga lumen-komunistët ka  shkatër-
ruar dhe degjeneruar administratën dhe 
njeriun. Ne nuk e dimë se kush janë dhe 
të kujt janë “specialistët” e administratës 
të sotme shtetërore.

Kam thënë në fi llim të bashkëbised-
imit se krijimtarinë tuaj, ja keni sjellë 
lexuesit në formën e një zinxhiri, i cili 
për mendimin  m duhet të ketë edhe 
shumë e shumë pjese te tjera te kë  j 
zinxhiri. Pas librave “Konfl iktet” dhe 
“Dhuna” cili është libri i radhës? 

Unë, në krijimtarinë  me, gjithnjë do 
të eci me moton: Tek njeriu, me njeriun, 
për njeriun. Kam përkthyer një libër dhe
besoj se këtë muaj del nga bo  mi, me 
temë nga Iraku, kam një libër tjetër në 
dorë të një fi lozofi  egjip  an ku fl et për 

rrezikun fashist në islamizëm, dhe kështu
me radhë.

Duke parë kërkesën e ditëve të fundit 
për   blerë librat tuaj, ku mund të na 
drejtoni ne si lexues për t’i blerë ato? 

Librat e mi, në Shkodër i gjeni tek li-
braritë; Ora dhe Gogaj. Janë shpërndarë
edhe në rrethet e tjera të vendit ...

I përballur tashmë me një lexues i cili 
ka dëshirë ta ketë sa më shpejt në dorë 
librin tënd, cili është mesazhi, të cilin do 
t’i përcjellësh lexuesit?

Mesazhi im për të gjithë lexuesit është:
Leximi dëmton injorancën. Që njeriu të
bëhet njeri, duhet të mundohet sa më
shumë që ta njohë të vërtetën. Dhe e
vërteta gjendet në libra. Në rrugë dhe
vetëm nga rruga, mësohet krimi, ligësia.

Z. Lek ju falënderoj përsëri për kohën 
që na dhuruat, dhe duke ju uruar që sa 
më shpejt të takohemi në promovimin e 
radhës. Falënderimi më i madh vjen nga 
ana e lexuesve për punën e vlershme 
që po bëni në shërbim të jetës, e cila 
duhet të njihet dhe t’i shërbehet njeriut, 
familjes dhe shoqërisë, e pastruar nga 
veset dhe e pasuruar me virtytet.

Faleminderit ju, Roza dhe mirënjohje 
e respekt për Shoqatën “Atdhetare-Du-
kagjini”! Respekt për kryetarin e saj, z.
Ndue Sanaj, me të cilin kam pasur, kam 
dhe me siguri do të kem një bashkëpun-
im shumë të frytshëm!

Bashkebisedoi Roza Pjetri

Nga Prelë Milani

Pa praninë e opoz-
itës së arra  sur në 
mënyrë dinake dhe
burracake Parlamen    
i frikshëm an   Berishë 
i 23 qershorit në emër 
të ashtuquajturave 
reforma të mëdha  

historike integruese,miratoi :Ndarjen e re
administra  ve territoriale të Republikës
së Shqipërisë.

Parlamen    i frikshëm an   Berishë më
një vetësiguri absolute pavarësisht rebe-
limit të ca zërave kapriços (thjeshtë për
interesa personale) brenda shumicës,
votoj unanimisht duke treguar solidar-
ite  n e pa lëkundur rreth vijës së drejtë
parimore të Par  së dhe udhëheqësit të
saj “syshqiponjë”

 Dje  u hollën parimet e një konfi gurimi
të ri administra  v që siç trumbetohet do
të sjellë  urbanizimin, modernizmin dhe
decentralizimin pushte   vendor sipas
parimeve evropiane, d.m.th: “Lum si ne
kur të pjelli   lopa se do fryhemi duke
ngrenë përshesha me tamel”. 

Parlamen   i Shqipërisë  së  bashku me
shumë gema të thatë që nuk kishin vend
në  trupin e shëndoshtë të një peme ad-
ministra  ve dërmoi me forcën e kartonit
edhe shumë degë të njoma  madje  nga
më të harlisurat sistemit eshtërorë të
shqiptarizmit. Kush ka sy me pa duket qa-
rtë se ustallarët e Reformës  janë treguar
dorërëndë mbi Gegërinë, duke shartuar
një padrejtësi të re poli  ke, pa-drejtësi
që arrin  kulmin me  vrasjen poli  ke që

bënë Dukagjinit duke e zbuar përfundi-
misht  nga harta poli  ke e një krahinë 
qindra vjeçare qind karas shqiptare. Atë 
që nuk e beri shpata dhe ushta e otoma-
nit   për shekuj e beri brenda një seance 
Parlamen   ynë “rilindës”. Prazmarja më 
krenare e qëndresës  e maleve të Kanu  t, 
përfundoj në grumbullin e hekurishteve 
të skrapit diku në periferi të Shkodrës.

Ka 24 vite që fl itet e sterilitet me 
shumë të drejtë për dëmshpërblimin dhe 
integrimin e të persekutuarëve poli  k 
nga Diktatura komuniste, dhe madje fare 
pak eshë bërë për ketë shtrese. Kurrë 
nuk është fol tash 100 vjet  as një  alë 
për Dukagjinin si treva më  e perseku-
tuar,  më  vuajtur e mjeruar, por edhe 
lirë Shqipërisë natyrale nga okupacioni 
ogurzi otamanist 500 vjeçare. As një zonë 
tjetër  nuk ka qenë më persekutuar, nga
diktatura Zogiste dhe Enveriste dhe aq e
diskriminuar në mënyrë sistema  ke nga
gjitha qeveritë   qindvjeçare të shte  t 
tonë minor. Për hir të gjitha sakrifi ca 
mar  re, shekullore, auten  zmit të his-
torik. Për hir të vizionit të urbanizimit të 
Alpeve tona madhështore dhe krijimin e 
lidhjeve organike  nder shqiptare Adria-
 k - Mali Zi-Aple-Kosovë me pjesën tjetër 

të Evropës edhe sikur Dukagjini të ishte 
komplet shkretë  rë duhej të krijohej një 
oaz i ri   urban në qendër të alpeve tona. 
Qofsha i gabuar, por sipas op  kës  me 
kjo reformë, varrosë përfundimisht  një
korridor të  llë, së bashku fi lozofi në e një 
zhvillimi ndërballkanik, ndërsa varrosja e 
themeleve të  kështjellës emblema  ke 
të dukagjinasve është vijim i linjës  poli-
 ke  të pa ndërpre otomaniste- Zogisto-

puniste  e sundimtarëve të Tiranës. U 

përmbys përfundimi një nga tërvesat më 
bujare të trevave ilire. Dukagjini i  nëntë 
fl amurëve të pa përlyer dhe i kryqeve të 
pa thyer  që nga sot e në vijim nuk do të 
mblidhet kurrë më një tervesë poli  ke. 
Nikaj e Mërturi do vijojnë të mbetën një 
bisht i përbuzur i Tropojës. Shllaku, Te-
mali e Toplana kanë përfunduar si “Musa 
pas daive” në  ish kan  erin e Hidrocen-
tralit Mao Ce Dun të Vaudejsit. Shala, 
Shoshi dhe Pul   ju bashkëngjitën si rrod-
he pas bythe një buallice që brirët i ka në 
Jezercë bish  n në Velipojë dhe cicat do 
mjelën në Shkodër. Dukagjini  dje u vra 
poli  kisht. Qe  plagosë rëndë  që  vi  n 
1948 dhe gjithë poli  ka e deri sotme 
kanë çuar ketë krahinë në prag të rrënim-
it fatal.   Për fa  n  e keq  jo pak dukagji-
nas sot  pajtohen me ketë realitet. Madje  
janë të kënaqur me  statusin e  plebeut  
bark fryrë që shkojnë si delet e humbura  
pas trokes së një kopeje tjetër.  Nuk u bën 
përshtypje, shkarja në llumin e lympenit 
të qyte  t, vazhdojnë avazin e arkaizmave 
e armiqësive të vjetra e te reja, vuajnë 
nga gripi i rëndë inferiorite  t, duke u 
bashkangjitur  korit  të cinikëve dhe për-
buzësve  kundër vetvetes dhe Dukagjinit 
tyre. Dukagjinin  dje e  vrane. “Dreq Aga” 
i poli  kës i hoqi gisht, kurse pushkën ja 
mbushëm ne me fi shekët tanë. Qeverisja 
lokale e shëmtuar  24 vjeçare, rrënimi i 
gjithçkaje publike, brak  sja masive. Mos 
vetë-përfaqësimi poli  k, bënë që tata i 
vjetër të vdesë  së shkre   i brak  sur nga 
gjithkush. Babilonia, Kartagjena, Sparta, 
Roma, Kalifa   Arab  e dhjetëra e qindra  
qytetërime, Perandori, poli  kisht kanë 
vdekur, por historikisht nuk harrohen 
kurrë. Dukagjini  vdiq poli  kisht, por jo 

si  emër i për-vetshëm historik. Historinë
e Dukagjinit e kanë shkruar leket që pre-
hen në varre dhe ne këndojmë për ta  me 
çi  eli. Dukagjin vdiq se lekët e vërtetë 
nuk gjenden askund në poli  kë. Mua më
vjen turp si bashkëkohës  që nuk lu  uam
dhe nuk e shpëtuam  Dukagjinin nga
vrasja poli  ke. Dukagjini ka mësues të
shquar, ushtarak te talentuar, prokuror  e
avokat  me integritet, agronom e mjek të
talentuar,  inxhinier të devotshëm,  ar  st,
krijues e spor  st të mirënjohur, ekono-
mist dhe menaxher të kompetent.

Me një  alë, Dukagjini  ka jo pak në-
punës profesionist të lidhur ngushtë pas
një rroge, ndërkohë që fushën poli  ke
ka një inteligjencë të tredhur, e cila e la
Dukagjinin të vdesë për së shkre  . Leket 
në varre dhe brezat që po rritën merito-
nin  të kishin emblemën e tyre. Në që e
patëm ketë emblemë dhe nuk e ruajtëm
do na presë gjykatorja e historisë! Zërat të 
mblidhemi, të dalim në rrugë, të kërkojmë
referendum apo të përmbysim qeverinë,
ngjasojnë me tenta  vën e plakës, e cila 
pasi .... i vuri llozin derës. Mos qenia e
Dukagjinit si njësi administra  ve është
humbje poshtëruese poli  ke. Se pari,
Shoqata “Atdhetare-Dukagjini” dhe në se
ka intelektual me integritet duhet brenda
6 muajsh të bëjnë regjistrimin e gjithë
popullsisë së Dukagjinit kudo që gjen-
det (pra një shumë të përpiktë dukagji-
nas), pastaj të organizohet një Besëlidhje
mbarë rajonale që në zgjedhjet e ardh-
shme lokale,  të dilet më një listë kandi-
datesh, jashtë bas  oneve për te siguruar
vetë përfaqësim maksimal si as një herë
më parë dhe për të vënë vend nderin e
nëpërkëmbur nga demonët (PS-PD).

KU JENI, LEKË DUAGJININ UA VRANË!
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Në jetën e përditshme të qytetit të 
Shkodrës, kënga popullore shkodrane 
është gjithmonë e pranishme, si
një ushqim shpirtëror e frymëzues, 
sepse kënga dhe humori janë pjesë e 
pandashme e banorëve të këtij qyteti.

 Organizohen çdo vit koncerte, spe-
ktakle, sofra me këngë dhe humor, por 
të gjitha në përformancat e tyre kanë një 
bazë të vjetër tradicionale që në kulturën 
shpirtërore njihet si ahengu shkodran.

 “Ahengu Shkodran” gjithmonë spon-
tan, që në fi llimet e  j, kur djem dhe 
burra të dashuruar pas muzikës, zejtarë, 
çirakë, por edhe të shkolluar mblidheshin 
pas punës, krijonin, kompozonin, inter-
pretonin këngë që lindnin nga shpir   i 
tyre prej ar  s   dhe që si një lajm i mirë 
bëheshin përnjëherë pronë e kulturës së 
qyte  t, duke u interpretuar jo në skena 
madhështore, por në oborre dasmash, 
në çardaqe gëzimesh familjare, e pse jo
edhe në lokalet luksoze të kohës.

Për ta mbajtur të gjallë këtë traditë, 
për të mbajtur në formë interpretuesit e 
vjetër të  j dhe për të sjellë zëra të rinj 
që e çojnë atë më tej, Qendra Kulturore 
“Pjetër Gaci” tanimë hodhi hapat e parë 
për të krijuar edhe ajo vetë një traditë, që 
tradita e vjetër të mbetet e gjallë, auten-
 ke, por edhe e freskuar me interpretues 

të rinj që janë pikërisht ata sot përfaqë-
sues të kë  j burimi të pashtershëm.

 Pas suksesit në audicionin e parë, këtë 
vit Qendra Kulturore “Pjetër Gaci”, për
të cilën kam shkruar edhe vjet, mund të 
themi me krenari se ka vënë edhe një gur 
të skalitur në mbajtjen gjallë të kësaj tra-
dite mbi 150 vjeçare. 

 Organizatorët jo më kot zgjodhën 
oborrin emblema  k të një shtëpie të 
moçme shkodrane, shtëpia ku ka lindur 
patrio   Oso Kuka, për ta kthyer në një 
skenë interpre  mi tradicional, e cila që 
në pamjen e parë të krijonte idenë se po
përjetoje këtë aheng si 100 vjet më parë.

Këta imazhe, si në një pikturë, i bënte 
më të pranishme rekuizita e kërkuar me 
fana  zëm për veshjen e këngëtarëve, 
valltarëve dhe formacioneve muzikore.

Dekori nuk kishte nevojë për dorën e 
një specialis  , pasi në sfond ngrihej mad-
hështore një shtëpi e vjetër, me pullaze 
e çardak, me pus e avulli, me lule e kall-
drëm, e restauruar me profesionalizëm 
për të ruajtur iden  te  n e saj.

Ahengu Shkodran pushtoi në këtë 
mbrëmje këtë oborr shkodran, duke rik-
kthyer traditën e bukur të kë  j qyte   të 
shquar të ar  t dhe të kulturës, duke për-
formuar live disa nga kryeveprat e kësaj 
tradite.

Ky oborr ishte mbushur si rrallë herë, 
siç mbushet një bahçe me lule të bukura 
në pranverë. E veçantë dhe pozi  ve ishte 
se përveç dashamirësve të moshuar të 
këtyre këngëve, freski i jepte audiencës 
mosha e re e spektatorëve, djem e vajza 
shkodrane që shpesh pa të drejtë “akuzo-
hen” se rendin pas muzikës moderne dhe 
harrojnë se qyte   i tyre ka këngë shumë 
të bukura.

Programin e prezantoi moderatoria 
Gen  ana Dani dhe që në prezan  min e 

saj të parë u përcollën emocione që spe-
ktatorët e pranishëm kishin kohë pa i shi-
juar. Ishin këto vlera të interpretuara live 
dhe me mjeshtri me instrumenta kara-
kteris  kë popullorë, me zëra të mrekul-
lueshëm të ar  stëve shkodranë e kom-
binuar me veshjet tradicionale të qyte  t.

 Koncer   fi lloi me një potpuri dasme
shkodrane të interpretuar nga grupi 
i këngëtarëve të Qendrës Kulturore
“Pjetër Gaci”, duke vazhduar me dy inter-
pre  me të tjera, dy këngë perla të njërit
nga ahengxhinjtë e shquar shkodran të
shekullit të kaluar, Hasan Preza, këngë që
u shoqëruan gjatë interpre  mit edhe nga
kori  që krijuan spektatorët e pranishëm.

Çfarë vlere do të kishte nëse këtë 
pasuri nuk ja transmetojmë brezit të ri. 
Muzikanti shkodran Gjon Kujxhija, i cili
vdiq tragjikisht në moshë të re, ka lënë
një pasuri të rrallë «Vallet kombëtare» 

të ceremonialit të dasmës shkodrane
dhe ndër të tjera ka thënë: «Çdo plak që
vdes, merr me vete një visar kombëtar»,
por për ta mbajtur përsëri të gjallë dhe 
pronë të qytetit këtë visar, janë talentët
e rinj që mendojnë për te.

Gjallëria dhe freskia e përformuar nga  
Xhuli Pjetraj, Ruzhdi Çeka, Arben Jubani 
dhe grupi, ishin një aromë e këndshme
dhe e freskët në këtë oborr tradicional
shkodranë të kthyer në një skenë mad-
hështore.

Duhet të evidentojmë se shkodranët, 
përfaqësuesit e muzikës qytetare shko-
drane në të kaluarën edhe sot mbi tra-
ditën e këngës popullore të ahengut dhe 
asaj folklorike, kanë krijuar dhe krijojnë
edhe këngë të reja, të cilat për nga for-
mat dhe karakteris  kat bëhen pjesë e
kësaj pasurie të madhe. Pa dyshim duhet
të përmendim krijimtarinë e të mëd-
henjëve Ramadan Sokoli, Prenkë Jakova,

Pjetër Gaci, Mark Ka  alli, Nazmi Lishi, To-
nin Daia, Shefqet Kruja etj.

Kështu ky spektakël vijoi me një
këngëtare që me të drejtë e cilësojnë
“Zonja e këngës shkodrane”, e njohur në
të gjitha trevat shqiptare, Mukades Çan-
ga, e cila erdhi me një këngë të krijuar
nga Alush Beqari  tulluar “Moj e vogël si
fl ori”, duke ngritur peshë spektatorët, që
të ngritur në këmbë e shoqëruan me zë
dhe duartrokitje interpre  min e saj.

Në këtë atmosferë emocionuese spe-
ktakli vijoi me këngëtarin që me plot gojë
mund ta quajmë “Ashik i ahengut”. Skena
për atë kanë qenë dhe janë ambjentet 
e shyqyrit, gëzimet familjare, fejesat e
martesat. Nuk lodhet kurr “tuj ba aheng” 
Agim Molla, i cili erdhi me dy këngë:
“Mori dallndyshë” të Kol Gurashit dhe “U
thasha si thahet fi ku”.

Siç thonë shkodranë “Ambëlsina në

fund” u shpreh modratorja e kë   spe-
ktakli Gen  ana Dani, e cila prezantoi
këngëtarin shkodran “24 karatsh”, Bujar
Qamili që tanimë si mjeshtër i madh i ta-
kon gjithë botës shqiptare. Bujari nuk i
ndahet grupit të Shkodrës, vendlindjes së 
 j, emocioneve të ahengut shkodran në

ambiente të ngushta, por edhe në eve-
nimente kaq të rëndësishme siç ishte kjo 
natë. Ai u paraqit me dy këngë mja   të
dashura e të njohura që këndohen në çdo 
ambient: “Mbeta gjithë diten hijeve” kri-
jim i Leonard Dedës dhe “S’ka ma t’bukur 
se pranvera” krijim i Rud Gurashit dhe 
përformoi me këngëtaren e mirënjohur 
Klodiana Brahimi.

Me pjesëmarrjen e këngëtarëve të 
njohur të muzikës popullore qytetare,
përmbi 60 minuta publiku i pranishëm
shijoi disa nga  kryeveprat e kësaj kri-
jimtarie, tashmë të shpallur trashëgëmi 
shpirtërore kombëtare.

Për t’i dhënë vlerat tradicionale kë  j
even   kaq të dashur e të bukur, u an-
gazhuan me një pasion shumë të madh
edhe orkestra e përbërë nga: Anton Kaf-
talli-vjolinë, Agron Rexha-klarinetë, Indrit
Kodralia-klarinetë, Dritan Mlika-kitarrë,
Fi  m Tuzi-kontrabas, Fatmir Mesi-dajre,
drejtues orkestre-fi zarmonikë Andi Un-
aza.

Kostumografi -Angje Mraja, Koreograf-
Aldo Nika, Udhëheqës ar  s  k-Bardhyl
Hysa. Drejtues organiza  v-Sidrit Lohja.

 Organizatorët e kë  j ak  vite   që vjen
për të dy  n vit radhasi, thanë se synimi
është që të ruhet kjo traditë e bukur dhe 
të pasurohet më tej për t’ja çuar brezave
të rinj të pastër dhe origjinale këtë
muzikë.

Drejtuesi ar  s  k i kë  j evenimen  ,
njëkohësisht edhe shefi  i muzikës i Qen-
drës Kulturore “Pjetër Gaci” Bardhyl Hysa

ndër të tjera na tha: “Nuk duhet ta kujto-
jmë vetëm një ditë në vit këtë vlerë, por
ajo duhet të promovohet vazhdimisht
edhe në ambinte të tjera, në shkolla sido-
mos, sepse qëllimi është që mundësisht 
kjo vlerë e trashëguar mos të mbetet
nëpër ambientet e mbylluara, nëpër li-
bra e sirtarë, por ajo të përçohet edhe në
brezin e ri, përmes këtyre ak  viteteve”.

Për këtë ak  vitet kaq emocionues, por
edhe të rëndësishëm të qyte  t të Shko-
drës, do të prononcoheshin edhe për-
faqësues të shquar të jetës kulturore e
ar  s  ke të  j. 

Shkrimtari i shquar prof. Fadil Kraja
me shumë përmallim u shpreh: “Koncer   
“Ahengu Shkodran” po bëhet një traditë
e bukur. Edhe sivjet u kënaqëm dhe u
përmalluam me këngën shkodrane që
nuk vdes kurrë.

Sa mirë do të ishte që në
rreshtat e parë të sallës të shih-

Muzika qytetare shkodrane 2014
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nim ata që i dhanë jetë këngës 
shkodrane dhe e ngritën aq lart.

Jetojnë ende të pavdekshmit
File Gjeloshi 90 vjeçe, Shyqyri Alushi që
tani ec me shkop, apo ar  stja e merituar 
Naile Hoxha që jeton në azil të pleqëve. 

Mos i harroni ata, ju që organizoni 
koncerte kaq të bukura. Prania e tyre ia 
shton bukurinë këtyre veprimtarive”.

Mes të pranishmëve të binte në sy 
edhe mungesa e studiuesit të mirënjo-
hur shkodran të kësaj fushe z. Isa Alibali, 
të cilit Këshilli i Bashkisë së Shkodrës i 
ka dhënë  tullin “Mirënjohja e qyte  t. “ 
Megjithatë studiuesit Isa Alibali i morëm 
një intervistë jo për zhvillimin e ak  vite  t, 
por për të marrë prej  j një informacion 
të shkurtë për lindjen dhe zhvillimin e 
këngës popullore qytetare shkodrane në 
kuadrin e emër  mit “Ahengu Shkodran”.

“Ju falenderoj shumë që po më bëni 
pjesë të shkrimit tuaj dhe akoma më i 
nderuar do të isha po të isha pjesë edhe e 
asaj nate të mrekullueshme, por për mo-
spjesëmarrjen  me atje e dinë më mirë
organizatorët. Megjithatë unë jam gjith-
një shpirtërisht në Shkodër.

Përsa i përket historikut të këngës 
shkodrane me pak  al mund t’ju them se: 
Data e krijimit të ahengut shkodran, është 
shumë e vjetër. Orkestra e parë e njohur 
dhe me veprimtari të gjërë është ajo që
krijoi Veziri i Shkodrës në vi  n 1825, ku
përfshiheshin: Mehmet Shllaku nga Vu-
katana (drejtues i saj), në violinë, Kralo 
Bera  , i ardhur nga Bera  , me këngëtar 
Halil Tophana, humorist i grupit Tuk Vasia 
dhe një me kavall e një me dajre (që nuk
u dihen emrat). 

Por kënga shkodrane është shumë më 
e vjetër. Unë disponoj këngë të kënduara 
në vi  n 1700, kurse kënga më e vjetër që
këndohet edhe sot është “Krisi topi” e 
vi  t 1769, krijuar nga Molla Hysen Dob-
raçi. Këtë këngë deri vonë e kanë kënduar 

Bik Ndoja e Shyqyri Alushi dhe është në
repertorin aktual të këngëve. Më vonë
Kasem Xhuri (1837-1887) bëri përpjekjet
e para për reformimin e ahengut shko-
dran. Por ai që eci me mjeshtri në rrugën
e kualifi kuar të ahengut shkodran ka
qenë Palokë Kur   me këngët e  j dhe me 
shoqërinë “Daullja” që pat krijuar. Puna e 
këtyre u pasua me mjeshtri nga Sait Hox-
ha, Kolë Gurashi, Mark Krajani, Ndrekë 
Vogli, Hasan Preza, Paulin Pali, Shefqet
Kruja, e shumë e shumë të tjerë, që bëjnë

një listë të gjatë e pa fund.
 Duhet evidentuar Ramadan Sokoli,

si një ndër krijuesit më të mëdhenj të 
këngës shkodrane, që i përket edhe ai
grupit të kompozitorëve me shkollë.

Ka shumë vite që shoqata “Dashamirët
e këngës shkodrane” ka bërë  një punë të
shkëlqyer për mbajtjen gjallë të këngës 
shkodrane”.

Rreth kë  j ak  vite   u prononcua edhe

drejtori i Qendrës Kulturore “Pjetër Gaci” 
Z.Sidrit Lohja, i cili pasqyroi punën e kë  j 
ins  tucioni dhe objek  vat e  j: “Qendra 
jonë ka patur një ak  vitet shumë të ngje-
shur këtë vit. Ne kemi si synim eviden  -
min, ruajtjen dhe kul  vimin e vlerave ar-
 s  ke qytetare. Misioni ynë në të njëjtën 

kohë është edhe mbështetja e talenteve 
të reja duke i krijuar atyre mundësi që të 
promovohen.

Ishte „Ahengu Shkodran“ i cilësuar si 
një nga kryeveprat e trashëgimisë kultu-

rore shpirtërore kombëtare që u prezan-
tua për të dy  n vit radhazi me këngëtarët
më të mirë të këngës pupullore qytetare“.

Më pas këngëtari Bujar Qamili 
„Mjeshtër i Madh“, si gjithmonë i qeshur, 
por edhe i „gojës“ tha: „Është kjo këngë 
që na ka rritë, na ka eduku. Kuptohet se, 
që nga brezi i këngëtarëve më të vjetër, 
ne jemi përpjekur që këngën popullore 
qytetare shkodrane ta mbajmë ashtu, të 

rregullt, të pastër, ashtu siç është edhe
vetë ajo. Sonte ishte vërtetë një atmos-
ferë jashtëzakonisht e bukur, është një
repertor i ahengut shkodran me të vër-
tetë i përsosur. Grupi i këngëtarëve dhe i
kompleksit të vajzave dhe i djemve ishte i
përkryer, sidomos në disa këngë të vjetra
të Ahengut Shkodran.

Shkodra gjithmonë ka patur vlera të 
 lla që e them me bindje se nuk mund t‘i

ketë çdo qytet“.
 Në këtë mbrëmje të veçntë ra në

sy edhe prania e bylbylit të këngës
popullore qytetare shkodrane të madhit 
Bik Ndoja, që, ndonëse në një moshë
të thyer, kishte ardhur si një shkodran 
i vërtetë me biçikletën e tij të dashur,
duke u mirëpritur nga emra të njohur të
artit e kulturës në Shkodër.

Kjo festë e vërtetë, organizuar në një 
mbrëmje magjike, ngjasonte me dasmat 
tradicionale shkodrane që bëheshin di-
kur në oborre, ku ashikë e dashamirë të
këngës rrinin me orë të tëra për të shijuar
magjinë e ahengut shkodran.

Meritë dhe vlerësim ka Bashkia e Sh-
kodrës, si dhe Qendra Kulturore „Pjetër
Gaci“, të cilët kishin menduar ta organi-
zonin atë si një stafetë e interpre  mit të
këngës popullore që vazhdon nga më të
vjetrit te të rinjtë, në mënyrë që të për-
cillet brez pas brezi dhe të mos humbasë
kurrë, duke e konsideruar atë si një reper-
tor të hapur që nuk mbyllet asnjëherë.

Për përga  tjen e  j u angazhuan poetë
dhe kompozitor të njohur të qyte  t.

Ky takim kaq i bukur u mbyll me  alët
e moderatores Gen  ana Dani: „Në Shko-
dren tonë të gjithë këndojnë“ dhe për tu
takuar sa më parë u bë urimi: „Për çdo
kend, ju shko  ë jeta me aheng“.

Perga  te nga Ramazan ÇEKA
e Osman  KAZMAJ,  Shtator 2014

Nga Beqir  M. Cikaqi
Treviso (Itali)

Ka dy ide për emrin të sotshëm të Be-
ra  t: Legjenda ilire thotë:  bir e at  kanë 
fi lluar ta ndërtojnë  kalanë për tu mbro-
jtur...Bullgarët kur e kanë pushtuar këtë
qytet  ia vunë emrin Qyte   i Bardhë - Be-
ra    i sotëm...

Përndryshe emri i qyte  t iu ka nde-
ruar disa herë nëpër shekuj. Kur kanë 
jetuar orestët-fi s i pellazgëve, është quajt 
Ores  ada. An  patrea  në vitet 300 P.Kr. 
Romakët kur e kanë pushtuar e kanë 
quajtur Albanorum Oppidum (Fortesa e
Arbërve). Perandoria Bizan  ne, ia vuri 
emrin në Pulheriopolis (Qyte   i bukur).
Ndërsa, Bullgarët në Belgrad (Qyte   i 
Bardhë)...

Një proverb popullor thotë, edhe në 
raste pikëllimi:”U bë mirë që ndodhi kjo 
ngjarje , e u takuam...! Unë do shprehem 
se SEMINARI I 10-të MBARËKOMBËTAR  
me mësuesit e Mësimit Plotësues në 
gjuhën shqipe në diasporë, që këtë vit u 
mbajt në Berat, ishte arsyeja e mire, që u 
njohëm me qyte  n e bukur të Bera  t, si
me njerëzit, traditën, kulturën, historinë 

e lavdishme me të kaluarën e begatshme,
me pozitën gjeografi ke e pamjen karak-
teris  ke...të kë  j vendbanimi pellazgo
- iliro - shqiptar. Normalish kanë mbetur
edhe shumë të tjera pa i kuptuar e vësh-
truar.  Të gjitha këto veçori e karakteris-
 ka natyrore e njerëzore i japin Bera  t

epite  n e qyte  t të 1001 mrekullive!
Në orët e para të pasdites së marte ar-

ritëm në Berat. Vendtakimi i parë i mësu-
esve që vinim nga Prish  na dhe atyre nga
Tirana ishte Hotel TOMORI, aty çdo ditë
drekonim edhe darkonim se bashku. Me-
qenëse kapacite   i hotelit për shtretër
ishte i kufi zuar, na shpërndan në disa ho-
tele ma të vegjël, p.sh  mua me mikun  m
Ragip Thaçi që shoqëroheshim vazhdi-
misht, patëm fa  n të vendosemi  te Hotel
OSUMI në Lagjen Mangalem. Kur hyra në
hotel që të akomodohemi, nuk me ra në
sy pllaka   i emrit të rrugës, por kur dola
për të shkuar në seancën e parë plenare, 
nga kureshtja se si quhet rruga, e vërejta
se mbante emrin KOSTAQ STEFA,  men-
jëherë më përshkuan emocionet, sepse 
këtë emër e kisha dëgjuar qysh në Itali.
Ishte emri i mar  rit të demokracisë, i
persekutuar nga regjimi komunist në vi-

 n 1948. Vajzën e Kostaqit, Vitore Stefa 
Leka, një ak  viste e devotshme e migra-
cionit shqiptar në Itali, e kam mike dhe
m’i kishte rrëfyer gjithë mizorit e siste-
mit ndaj familjes Stefa. U interesova se 
a jeton dikush aty, por morra përgjigjen 
se janë në Itali të gjithë. Shtëpia ku ishte 
pllaka   ishte e familjes së Vitores...

 Lagjja e Mangalemit, ka një pamje 
karakteris  ke të shtëpive për shkak të 
pjerrësisë që ka tereni, shtëpitë janë të 
ndërtuar njëra mbi(pas) tjetrën, nga larg 
duken se dritaret e shtëpive janë njëra 
mbi tjetrën, nga ky konstruksion  i drita-
reve në Lagjen e Mangalemit, Bera   nji-
het si Qyte   i një mbi një dritareve, që ne 
disa raste  devijohet kjo thënie  në Qyte   
i njëmijë e një dritareve!..

Para se te fi lloje seanca e Parë plenare, 
në qendrën kulturore “Margarita Tutula-
ni” na organizuan një mirëseardhje me 
një program ar  s  k nga fëmijët e shkol-
lave, këngëtar dhe instrumentalist nga 
Bera  . 

Ndërsa  në  alën përshëndetëse krye-
tari i bashkisë së Bera  t, z. Fadil Nasufi  
përveç mirëseardhjes na njo  oi shkur  -
misht për Bera  n, i cili ndër të tjera po-

tencoi:
“Berati është një krenari për 

Shqipërinë. Ka një histori 2400 
vjeçare, unë dhe banorët e Beratit 
gjithmonë i ftojmë me fjalët: “Mirë
se vini në Berat”,“ Ejani në Berat”. Bera   
fl et vetë...Qyte   ynë shfaqet si një monu-
ment i pakrahasueshme i bashkekzis-
tencës, duke na dhënë prova auten  ke
dhe një seri të vërtetash që mbrojnë e
ndriçojnë racën shqiptare, gjenezën tonë
dhe i siguron mburrje gjithë kombit. S’ka
se si të mos krenohesh me “Kodikët e 
Bera  t” me “Bera  nusin e Purpurt” të
Shekullit VI! Si të mos ndihesh kryelartë 
me emra të shquar me famë evropiane
si Muzakajt, Onufri, Qyprilinjtë, …Mandej
vlerësimet dhe mbresat që kanë dhënë
për Bera  n personalitete, si: “Jam Onufri 
që vij nga qyte   i shumë ndritur i Bera  t”, 
Shtarus, tha: “Bera   është i bukur , për
të qenë përjetësisht i bukur”. “Këto vlera,
ky muze dhe qyte   i Bera  t nuk ju përket 
vetëm juve por i përket gjithë njerëzimit”
– Perez de Kuelar,...

Ju që do të jeni si vizitor të parë, do
të  mrekulloheni  nga pamja
panoramike dhe emblema  ke e 

BERATI - QYTET I 1001 MREKULLIVE!
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Mangalemit që është si kurorë e 
artë në kokën e një Missi. Kur të
e  vizitoni  qyte  n dhe Kalanë, do

të njiheni me Muzeun Kombëtar “Onufri”
- ju mund të njiheni me të gjithë mjeshtrit
e ikonografi së shqiptare:Onufri, Nikolla,
Onufër Qiprio  , K. Shpataraku, Dinas  në 
e piktoreve Katro e Çe  ri. Njëherazi, ju do
të mund të vizitoni disa nga perlat e arki-
tekturës dhe pikturës bizan  ne e post
bizan  ne që ndodhen brenda mureve
të Kalasë dhe lagjeve muzeale që janë të
mbuluara me afresket e piktorëve anon-
imë. Bera   lexohet si një libër me poezi, 
kundrohet si një pikturë moderne, dëg-
johet si një simfoni... Bera   ju ç’lodh, ju 
fi snikëron, ju bën të ndiheni si në shtëpi-
në tënde dhe nga vizitor të kthehesh në
banor të  j. Kënaqësinë dhe mbresat e
pashlyeshme do t’jua shtojnë banorët e 
urtë, të mençur e mikpritës të Bera  t….
Shkurt, jeni në qyte  n e bardhë– me
zemër të bardhë. Urojë të kaloni sa më
bukur në Berat!

Ato që i potencoi  kryetari i bash-
kisë, ditët në vijim i përjetuam. Madje
edhe shumëçka u njo  uam, i vërejtëm 
dhe i përjetuam, sidomos ngrohtësinë
mirëpritëse të banorëve. U njoha edhe
me shumë seminarist tjerë, që më parë
nuk njiheshim!  Shumica nuk ishin vetëm
thjesht mësues të shkollës shqipe në
diasporë, por bartës të ak  viteteve
kombëtare e kulturore që zhvillohen
jashtë atdheut, si krijues, autor librash,
këngëtar e kompozitor, gazetar, regjisor,
skenograf, xhirues,etj. U njohëm në mes
vete edhe me gazetaren e radio Athinës,
programi në gjuhen shqipe Bardha Man-
çe, duke e krijuar një miqësi të ndërsjellë.
U njoha me Hazirin, Linditën, Mura  n,
Luizen, Dardanin, Lebiben, Alferdin, Ju-
lianen, Qerimin, Almen,... u takova pas
disa vitesh me miqtë e vjetër Ramadanin
e Milaimin, etj. 

Çdo ditë paradite ishim ne seanca 
plenare ku moderoheshin nga Nuhi
Gashi(MASHT e Kosovës) dhe Rozalba
Merdani(MAS e Shqipërisë), Bexhet
Arbana e Marinella Duri. Në këto seanca
ligjëruan: Liri Qoshi, Blerta Avdia, Gerti 
Janaqi, Erida Koleci, Ragip Gjoshi. Ndersa
edhe vet seminaristet paraqiten ligjërata, 
promovuan libra e dokumentar, si: Arian

Melonashi, Abdurrahim Ashiku, Kemajl 
Çallaku, Rifat Hamiti, Flutura Tafilaku,
Driton Kajtazi, Dashmir Zaçe, Nexhmije 
Mehmetaj, Ina Arapi, Rexhep Rifa  , Hazir
Mehme  , etj. Seancat  mbaheshin në

Qendrën Kulturore “Margarita Tutulani” 
dhe në UNIVERSITETIN E BERATIT. Në
fund të seminarit për vijuesit, u organizua 
ndarja e CERTIFIKATAVE, të nënshkruar 
nga Lindita Nikolla -ministre e Shqipërisë, 
dhe Ramë Buja -ministër i Kosovës. Të 
pranishëm ishin zyrtar të lartë, si: zv. min-
istri në detyrë Nehat Mustafa, Azem Guri-
këshilltari i lartë ne MASHT-in e Kosovës, 
Imer  Avdiu nga Ministria e Diasporës, etj. 

Në orët e mbas ditës organizoheshin
veprimtari shoqërore-kulturore nga 
Bashkia e Bera  t. Ndërsa mbas përfun-
dimit të darkës, organizoheshin mbrëmje
shoqërore me muzikë beratase, por edhe 
argë  me nga muzikan   tani më i njohur 
për seminaristët edhe nga vitet e kalu-
ara, Dardan Gashi nga Prish  na që jeton 
e vepron në Gjermani. Në këto mbrëmje 
argëtuese që zgjasnin deri në orët e vona 
të natës, nuk mungonin as batutat, poez-
itë, monologët e dialogët nga vet semi-
naristët, ku spontanisht krijoheshin spe-
ktakle në vete...!

Nga qendra kulturore “Margarita Tu-
tulani” e deri te Hotel Tomori e Univer-
site   i Bera  t, dhe anasjelltas duhet 
përshkruar Bulevardin REPUBLIKA. Na u
deshtë ta kalojmë disa herë për ato ditë, 
i cili ndonëse kryheshin punët  e rikon-

struimit, hasnim në njerëz shumë  bujar e
mikpritës, duke na nderuar e respektuar,
madje edhe vet punëtorët që kryeni këto
punë. Derisa në orët e mbrëmjes përg-
jatë kësaj rruge zhvillohej edhe shë  torja

me një numër të konsideruar pjesëmar-
rësve të moshave të ndryshme. 

Në Galerinë e Arteve “Edëard Lear”,
që ishte fare pran qendrës kulturore u
njohëm me ekspozitën e ar  s  n  Agron
Polovina, ku ishte pjesëmarrës edhe vet
ar  s  . Gjithsecila pikturë kishte vlerën e
vete, ndërsa ajo e Babë Dudë Karbunarës
më bëri përshtypje, si mësues dhe si del-
egat i shpalljes së Pavarësisë me 28 nën-
tor 1912 në Vlorë së bashku edhe me tre
personalitete tjerë nga Bera  .

Mozeumi Kombëtar Etnografi k, është
një vend shumë tërheqës, i vendosur në
të djathtë të rrugës që shkon për në kala.
Mozeumi përfaqësonte një banesë me
arkitekturë popullore beratase, tri shek-
ullore, dy katshe,  pike e treves beratase.
Në muzeum janë imituar gjitha objekte e
vegla që janë përdor nëpër shekuj, si rru-
gica me dyqane, kazani i rakisë, mëngra
e ullirit, etj. Janë format e dhomës së
pritjes së fsha  t, kuzhina, dhoma e
pritjes për qytet, veshjet tradicionale,
veglat ushqyese, etj. Të gjitha këto pamje
shoqëroheshin me shpjegimet e ciceronit
dhe përgjegjësve tjerë të Mozeumit.

Kalaja është monumen   arkitektonik
më an  k i qyte  t, që ndodhet në pjesën
e sipërme në formë të trekanshit. Ajo

është një kombinimi epokave dhe s  leve
të ndryshme: Roman  ke, Bizan  ne, Shq-
iptare, Otomane. Aty hasesh në objekte
të ndryshme të banuara e të pa banuara,
kisha e xhami të ruajtur e të shkatërruar
nga vet koha.  Është një nga kështjellat
më të mëdha të banuara, ku sipas sta  s-
 kave banojnë rreth 350 familje...

Mozeumi Kombëtar Onufri, i vendo-
sur në ambientet e kishës “Fjetja e Shën
Mërisë”, në kala në vi  n 1986. Onufri 
është personalitet për beratasit, është
njeri prej mjeshtreve të pikturës shqip-
tare të shek. XVI-të, Koleksioni i muzeut,
sipas ciceronit, përbëhet nga 173 objekte
të përzgjedhura, ku 106 janë ikona dhe
67 objekte liturgjike. Autorët këtyre ve-
prave janë piktorë shqiptarë të sheku-
jve XIV – XX-të si, Onufri, Nikolla, i biri i
Onufrit, Onufër Qiprio  , David Selenica,
Kostadin Shpartaku dhe Çer  rët. Ngjyra e
këtyre veprave në një ekspozitë në Paris
janë vlerësuar shumë nga kri  kët e ar  t...

Bera   ka shume karakteris  ka të
veçanta, të cilat janë mrekulli në vete. 
Trojet e Bera  t, sipas arkeologëve kanë
qenë të banuara nga njerëz të civili-
zuar që nga shekulli VII para  erës sonë. 
Tani janë tri lagje kryesore: Lagjja Man-
galem, Kala dhe Goricë. Ka disa shkolla
të mesme, Universite  n. Ka lumin Osum
që kalon nëpër Berat, mbi të cilën është
Ura e        Goricës e gjatë rreth 130 m,
që është një nga monumentet e kulturës
dhe të arkitekturës së Bera  t dhe njëko-
hësisht një nga simbolet e  j, e ndërtuar
fi llimisht nga druri, mandej nga guri dhe
së fundit e rindërtuar nga betoni. Ka disa
Sheshe ndër ta  është Bulevardi “Repub-
lika”. Banorët  beratas iu takojn tri konfek-
sioneve fetare që gjithmonë kanë pasur
tolerancë e respekt të mirëfi lltë në mes
vete: ortodoks, katolik dhe islam, ku janë
edhe bektashinjtë. Kanë objekte fetare, si
kisha Shën Triadha dhe Shën Mëhilli. Nga 
xhamit më të njohura janë: Xhamia e Be-
qarëve dhe Xhamia e Plumbit.

Në vi  n 1961 Bera   u shpall zyrtar-
isht qytet muze kombëtar. Ndërsa nga  8
korriku 2008, Bera   është qytet i mbro-
jtur nga UNESCO.  E përfundojë këtë
reportazh,dhe jam skep  kë se nuk e kam
thënë meritoren për Bera  n - Qytet i
1001 mrekullive!

GRUPI I VEPRIMIT
LOKAL “BJESHKET 

E NAMUNA” NE
VALBONE

Me datën 15-16 tetor 2014, Grupi I
Veprimit Lokal “Bjeshkët e Namuna”,
ishte në Valbone, në një seminar,  Ma-
jat Shqiptare dhe Grupi Vendor i Vepri-
mit ”Bjeshket e Namuna“ , në baze të 
projek  t “Mbrojtja e agro-biodiversite  t
në zonat rurale të Shqipërisë”- CABRA, 
e financuar nga “giz”, një bashkëpunim
gjerman.

Objek  vat e kë  j seminari ishin: 
1. Këmbim përvoje dhe mendimesh

me te gjithë anëtarët e deritanishëm.
2. Zgjerim i GVV me Specialiste te Mje-

disit dhe Biznesit, edhe nga administra-
tat vendore ne Qark dhe ne Komuna, qe
tashme mund te ristrukturohen.

3. GVV dhe pushtetet vendore, dy ak-
tore qe punojne per te njej  n synim. 

4. Zhvillimi hapësinor, i ekuilibruar, i
qëndrueshëm dhe rrugët për fi nancimin 
e projek  mit dhe ndërhyrjeve

Në ketë seminar morën pjese shoqa-

ta, biznese dhe përfaqësues komunash
të Qarkut Kukës dhe Shkodër. U drejtua
nga koordinatorja e kë  j projek  , zonja
Shpresa Smajli dhe ligjëruesi i saj Ali
Lacej. 

Pas një vendosje e mire në hotel

“Margjeka”-Zic, ne Qendrën Mul  funk-
sionale Valbona, ditën e pare u zhvillua
seminari. Në fi llim, nga zonja Shpresa na
u bë prezan  mi i projek  t. Më pas për-
shënde   kryetarja e Grupit, zonjusha
Merjeta Gjongecaj dhe pastaj secili pjesë-
marrës beri prezan  min e vetvetes dhe
punën e bere të deri tanishme. Shoqata
“Atdhetare-Dukagjini“ u përfaqësua nga
kryetari i saj, Ndue Sanaj dhe anëtari i
shoqatës, Luigj Ujka.

Në ditën e dyte, u diskutua mbi prior-
itet e grupit në të ardhmen në idenë e këtij
projekti. Grupi i Veprimit Lokal ”Bjeshkët
e Namuna” kane pika të përbashkëta me
projektin CABRA, prandaj bashkëpunimi
së bashku është një domosdoshmëri
e kohës. Mbi bazën e kë  j projek   në
Komunën Lekbibaj, me datën 25 tetor
2014, do të behet një përgjithësim i gru-
pit. Prandaj, anëtarët e grupit duhet të
jene më të përkushtuar për të realizuar
së bashku prioritet e dala nga ky seminar.

   
Përga  të nga Luigj Ujka
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PIKTORI LIN DELIA,
PAS 60 VITESH NË

PIKTORI LIN DELIAA

SHQIPËRI
Midis shumë veprimtarive që u organizuan në kuadrin e viz-

itës së Papa Françeskut në Shqipëri, ishte dhe hapja e ekspoz-
itës me veprat e piktorit të njohur Lin Delia-Nderi i Kombit,  në 
Galerinë  Kombëtare të Arteve ne periudhën 17 shtator deri 5
tetor 2014. Një numër i konsiderueshëm pikturash ku spikatën 
portretet dhe peizazhet ishin në fondin e kësaj ekspozite.  Pik-
tori Lin Delia për fat keq për herë të parë  është në atdheun e 
 j, para artdashësit shqiptar, ndonëse veprimtaria e  j në disa 

vende të Evropës është mja   e njohur. Kurator i ekspozitës 
ishte z. Gjon Radovani, njëherazi dhe zv. Ministër i Zhvillimit
Urban. Ekspozita pa   vizitorë të shumtë dhe veprat e ekspo-
zuara u pëlqyen.  

Piktori Lin Delia, ka lindur në Shkodër në vi  n 1926. Është
larguar nga Shqipëria në vi  n 1948, për ne Itali ku është shkol-
luar dhe ka zhvilluar thuajse të gjithë veprimtarinë e  j ar  s  ke 
. Lin Delia, ka ndërruar jetë në vi  n 1994 në Itali duke lënë një 
galeri të madhe të pikturave të  j, në shume vende të Evropës. 
Disa nga veprat e ekspozuara te fotografuara po i botojmë.

Teks   dhe fotot, Gjon Fierza


