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A KA PËRPLASJE MES
BIBLËS DHE SHKENCËS?!
Si e përshkruanin Shumerët
krijimin e njeriut!
(Pjesë nga libri, Planeti i 12- të)
- Pjesa 14 Autori, shprehet se:
“libri në fjalë, nuk ka asnjë
kundërshtim midis Biblës dhe
Evolucionit.
“Libri i qëndron kohës”, thotë
autori, dhe “besoj unë, se na
tregon të vërtetën për vet
zanafillën tonë- dhe që,
NE NUK JEMI VETEM.”

ZECHARIA SITCHIN
Planeti i 12 -të
Tiranë, 2009.

KRIJIMI I NJERIUT
Studiuesit kanë kuturisur se përmendje e Adapas si një “bir” i Eas nënkuptonin se Zoti e
donte këtë njerëzor aq shumë sa e adoptoi. Por në të njëjtin tekst Anu e përmend Adapan si
“pjella njerëzore e Enkit”.
Duket se përfshirja e së shoqes së Enkit në procesin e krijimit të Adapas, “Adamit model”, na
krijoj njëfarë marrëdhënieje gjenealogjike mes Njeriut të rid he të Zotit. Ishte Ninki që u
mbars me Adapa-n! Ninti e bekoi qenien e re dhe ia paraqiti Eas. Ca vula shfaqin një hyjneshë,
përkrah Pemës së Jetës dhe enëve laboratorike, që po mban lart një qenie të porsalindur.
Qenia që ish prodhuar kështu, e cila përmendet herë pas here në tekstet Mesopotamiane si
“Njeriu model” apo “Kallëp”, që siç duket krijesa e duhur , se Zotat pastaj kërkuan me të
madhe kopje. Kjo hollësi e parëndësishme në dukje, megjithatë hedh dritë jo vetëm mbi
procesin me të cilin Njerëzimi u “krijua” por edhe mbi të dhënat përndryshe kundërshtuese
që gjenden në Bibël.
Sipas kapitullit të parë të Zanafillës: Elohim-i e krijoj Adamin sipas shëmbëlltyrës së vet-sipas
shëmbëlltyrës së Elohim-it e krijoj Ai atë. Mashkull e femër i krijoj Ai ata.
Kapitulli 5-të, i cili quhet libri i Gjenealogjive të Adamit, përcakton se:
Në ditën që Elohimi krijoi Adamin,në ngjashmëri me Elohimin e bëri Ai atë.Mashkull e femër i
krijoi Ai ata,dhe Ai i bekoi, dhe i quajti ata “Adam”pikërisht në ditën e krijimit të tyre.
Me një frymë , na thuhet se Hyu krijoi, në ngjashmëri e sipas shëmbëlltyrës së vet, veç një
qenie të vetme, “Adamin”, dhe në kundërthënie të dukshme, se të dy mashkull e femër u
krijuan njëkohësisht. Kundërthënia duket edhe më e mprehtë në kapitullin e dytë të
Zanafillës, i cili njofton posaçërisht që Adami qe i vetëm për ca kohë, derisa Hyu e vuri në
gjumë dhe ia formoi gruan nga brinja e tij.
Kundërshtia , që ka mbërthyer si studiues dhe teolog, zhduket sapo na vjen në mend se
tekstet biblike qenë një ngjeshje e burimeve me prejardhje Shumere. Këto burime na
njoftojnë se pasi u përpoqën të modelojnë një Punëtor të ulët duke “ngjizur” njerëz-majmun
me kafshë, zotat përfunduan që e vetmja ngjizje që do tu ecte do ishte midis njerëzve
majmun dhe vetë Nefilimëve. Pas ca përpjekjeve të pasuksesshme, një model-Adapa Adamu bë.
Kishte , në fillim, veç një Adam të vetëm. Sapo Adapa-Adami, provoi të ish krijesa e duhur, ai u
përdor si model gjenetik apo “kallëpi” për krijimin e kopjeve, dhe ato kopje nuk ishin vetëm
meshkuj, por meshkuj e femra. Siç e kemi treguar më herët, “brinja” biblike nga e cila u
formua Gruaja ishte një lojë fjalësh me Shumeren TI (“brinjë” dhe “jetë”)- që na e përforcon
se Eva ish bërë prej “thelbit të jetës” së Adamit.

Papa Françesko

TË RINJTË JANË ARDHMËRIA
Papa Françesko

TË NXISIM RESPEKTIN
Don Nosh Gjolaj

MARTESA FATLUME
Miki, Michaela Kubickova BMN
MARTESA - IKONA E DASHURISË
Ilir Hashorva
GANDI PARA GJYQIT
Mentor Quku

KARAKTERI SHUMËPËRMASOR I MJEDËS
Mons. Angelo Massafra

TAKIM FOLKLORIK GJITHËKOMBËTAR
Prof Dr Tomorr Osmani

ABETARJA E ZYMIT
Ndriçim Kulla

NËNË TEREZA E ZEF VALENTINI
Kronikë

DITËT E MJEDËS
VITRINA E LIBRIT

KUMBONA E SË DIELLËS
Viti XXVIII, nr. 7/8 (454-455) Korrik - Gusht 2013
Revistë
Fetaro-Kulturore
Drejtues
Imzot Angelo MASSAFRA

Adresa:
Redaksia
Arqipeshkvia Shkodër
Dom Nikë Ukgjini (Kryeredaktor)
Sheshi Gjon Pali II
Tel. 0222-42764
Atë Mario Imperatori S.I.
Fax. 0222-43673
Dom Gjovalin Sukaj
e-mail: n_ukgjini@yahoo.it
Web page: kishakatolikeshkoder.com
Loreta Tomaj
Redaktor teknik: Xhon NIKA

KRYEDIOQEZA METROPOLITANE SHKODËR - PULT

4
8
10
15
19
23
25
26
29

31
32

Homeli
Dita Botërore e Rinisë –Rio de Janiero, Brazil, 2013
PAPA FRANÇESKU:
“TË RINJTË JANË ARDHMËRIA, TË MOS KRIJOJMË NJË BREZNI TË PAPUNËSH…”

Papa Françesku në nisjen e tij për shtegtimin
apostolik të parë ndërkombëtar nga Roma për në
Rio de Janiero të Brazilit e ka shfrytëzuar t'u bëj
apel të gjithëve para gazetarëve, duke u kujtuar se
në këtë shtegtim dëshiron të shkojë e t'i takojë të
rinjtë në konkretësinë e indit shoqëror, ku jetojnë.
Pra, jo të rinj të izoluar nga jeta e tyre, sepse kur i
izolojmë të rinjtë, bëjmë një padrejtësi të madhe. Të
rinjtë i përkasin një familjeje, një atdheu, një
kulture, një feje, kanë përkatësi, nuk duhet t'i
izolojmë. Ata me të vërtetë janë ardhmëria e një
populli. “Të rinjtë janë ardhmëria, të mos krijojmë
një brezni të papunësh…”.
Avioni me të cilin shtegtonte Papa, preku tokën
e aeroportit ndërkombëtar Galeão/Antonio Carlos
Jobim të Rio-s më 22 korrik pas orë 16.00 (21.00).
Në aeroport e priste presidentja Dilma Roussef, e
cila kishte përgatitur një ceremonia mirëseardhjes
plotë mirësi, takim i cili u mbajt në Pallatin e
Guanabarës, seli e qeverisë së Shtetit të Rios, prej
nga Papa përshëndeti mbarë kombin brazilian.

Prej datës 23 deri me 28 korrik, u mbajt në Rio
de Janiero, Brazil, Dita Botërore e Rinisë (DBR) –
kryesisht e të rinjve katolik, por jo vetëm me temën
biblike trashëguar nga mesazhi i Papës Emeritus
Benedikti XVI: “Shkoni e bëjini nxënës të mi të
gjithë popujt!” (krh. Mt 28,19). Përpos një temë
biblike aq më shumë aktuale për gjendjen e të rinjve
në mbarë kontinentet. Udhën e këtij mesazhi prej
një bariu, e vijoj Papa Françesku. Afro një milion të
rinj të ardhur nga katër anët e botës dhe po ashtu dy
milion të ardhur vetëm nga Brazili së bashku kanë
festuar për pesë ditë me radhë me Papa Françeskun
këtë takim që për herë të parë ka zënë fill në vitin
1984, kur në krye të Kishës katolike ishte Papa
Gjon Pali II. Rrugëtim i cili që prej atij viti që u
zhvillua në Romë ka përshkruar të gjithë botën në
po thuaj të gjitha kontinentet duke pushuar këtë vit
në brigjet e Atlantikut në plazhet më të mëdha e të
preferuara të botës, në Rio-s dhe pse me një kohë jo
shumë ta favorshme mes shiut që nuk ka pushuar
thuajse asnjë ditë.
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Copacabana u tund nga brohoritjet, kur arriti Papa
Françesku. Gjatë tri kilometrave të Bulevardit
Atlantik shtriheshin krahët e të rinjve, të ardhur nga
të pesë kontinentet: “Ju dëshmoni se feja është më e
fortë se e ftohta e se shiu. Shikoj në ju bukurinë e
fytyrës së re të Krishtit e zemra ime mbushet me
gëzim”… “Ju falënderoj me gjithë zemër!”. Këto
fjalë u pritën me një duartrokitje të gjatë e Papa u
tregoi të rinjve se i kishte kërkuar Benediktit XVI ta
shoqërojë me lutje e sigurisht tani Papa i nderit po e
ndiqte ngjarjen e madhe para ekranit të tv. Pastaj,
përshëndetja drejtuar tre milion të rinjve, që e
rrethonin: “Këtë javë Rio bëhet qendra e Kishës,
zemra e saj e gjallë dhe e re, sepse ju iu përgjigjët
me bujari e guxim ftesës, që ju bëri Jezusi për të
ndenjur me Të, për të qenë miqtë e Tij. Vëllezër e
miq: mirë se erdhët në Ditën XXVIII Botërore të
Rinisë, në këtë qytet të mrekullueshëm të Rios”…
“Mirë se erdhët në këtë festë të madhe! Në të katër
anët e botës njëherësh, shumë të rinj janë mbledhur
për ta jetuar bashkë këtë çast; të ndjehemi të
bashkuar njëri me tjetrin në gëzim, në miqësi, në fe.
E të jeni të sigurt: zemra ime prej bariu ju rrok të
gjithëve me dashuri universale! Krishti Shëlbues,
nga maja e malit Korkovado, ju merr në krahë në
qytetin e mrekullueshëm të Rios” – e duke
përfunduar me: “Vendose Krishtin në jetën
konkrete: Ai të pret në takimin me Eukaristinë,
Sakramentin e pranisë së Tij, të flijimit të Tij, të
dashurisë së Tij; e edhe në takimin me humanitetin
e shumë të rinjve, që të pasurojnë me miqësinë e
tyre, të inkurajojnë me dëshminë e tyre të fesë, të
mësojnë gjuhën e dashurisë së krishterë, të
mirësisë, të shërbimit. Edhe ti, e dashur e re, i
dashur i ri mund të jesh dëshmitar gazmor i
dashurisë së Krishtit, dëshmitar guximtar i Ungjillit
të Tij, për të sjellë në botën tonë një rreze drite”.
Gjatë pranisë së tij në Brazil, Papa Françesku u
kërkoi ipeshkvijve katolikë të mbarë botës të
'promovojnë kulturën e takimit”. Në “kulturën e
përjashtimit e të mënjanimit”, shtoi Papa, “nuk ka
vend as për të moshuar as për fëmijët e padëshiruar,
nuk ka kohë për t'u ndalur me atë varfër që hasim
buzë udhës. Nganjëherë – tha Papa në katedralen e
Rio de Janiero-s – duket se për disa, marrëdhëniet
njerëzore janë të rregulluara nga dy 'dogma'
moderne: efikasiteti e pragmatizmi”. Papa u kërkoi
ipeshkvijve një veprimtari baritore që niset nga
periferia, nga ata njerëz që janë më të largët. Papa
Bergoglio takoi klasën udhëheqëse të Brazilit. Në
takimin e përzemërt Papa Françesku kërkoi
përvujtërinë sociale të dialogut. “Këtë gjë do ta
quaja përvujtëri shoqërore”, duke folur jashtë

“Nuk kam as ar e as argjend, por sjell me vete gjënë
më të çmuar, që m'u dhurua: Jezu Krishtin', edhe
unë vij në emër të Tij, për të ushqyer flakën e
dashurisë, që digjet në çdo zemër. Paqja e Krishtit
qoftë me ju!” e vijoj me tej duke thënë: “Duke iu
drejtuar të rinjve, u flas edhe familjeve të tyre,
bashkësive të tyre kishtare e kombëtare, shoqërive,
në të cilat jetojnë. Fëmijët janë bebja e syve tanë,
dritarja, përmes së cilës hyn drita në shpirtin tonë.
Rinia është dritarja nëpër të cilën hyn ardhmëria në
botë e, prej këndej, na vë përpara sfidave të mëdha”.
Mediat në mbarë botën e kanë transmetuar këtë
takim të parë të mbërritjes së Papa Françeskut,
madje shumë syresh kanë dyshuar edhe për atentate
madje dhe për protesta të mëdha nëpër rrugët e Rios ndaj “kritikave” që Kisha ka për grup të ndyshme
sociale, por edhe ndaj atyre mos reagimeve apo
vonesave që sipas shumë kritikëve të Kishës ajo
është dashur të jetë më pranë popujve të varfër, por
diçka e tillë nuk ka ndodhur edhe pse në raste
sporadike janë shfaqur disa element të tillë që janë
n e u t r a l i z u a r. N j ë k o h ë s i s h t m e t a k i m i n
ndërkombëtar, organizohet edhe Forumi i të rinjve,
në të cilin marrin pjesë delegatë përfaqësues të
dioqezave, të lëvizjeve e të shoqatave rinore.
Rezultatet, pastaj, i paraqiten Papës, në kremtimin
përfundimtar të DBR-së. Në përfundim të
kremtimit të Ditës Botërore, Papa njofton zakonisht
vendin dhe datën e takimit të ardhshëm
ndërkombëtar.
P ë r t e j e m o c i o n e v e t ë d i t ë v e r i n o re
Ky udhëtim do të përshkruhet nga një thjeshtësi
absolute e kreut te Kishës katolike, dhe I një dekor
marramendës të oraganizuar në Rio për një nga
takimet më të mëdha rinore që zhvillohen në botën
mbarë. Papa Bergolio, në këtë takim është
shoqëruar në të gjithë rrugët e Rio-s nga qindra të
rinj, por jo vetëm edhe fëmije të vegjël që herë pas
herë është dashur që makinën “papa-mobil” ta
ndalojnë për t'ia afruan për një bekim. Janë të pa
përshkruara lotët e shumë të rinjve, madje fotot e
tyre kanë pushtuar mediat sociale në mbarë boten…
Më se tre milion buzëqeshje, tre milion
përshëndetje me lot emocioni në sy, tre milion mirë
se ardhje, gjatë përqafimit të përzemërt të të rinjve
me Papën Françesku. Kjo ishte atmosfera në
plazhin e CopaCabana-s të Rio-de-Janiero-s, gjatë
ceremonisë së pritjes, që i bënë Atit të Shenjtë të
rinjtë e mbarë botës, mbledhur këtu për Ditën e tyre
të 28-të Botërore. Papa u tha fjalë programatike,
'Feja është revolucionare, e revolucionarizon jetën
dhe botën”. Natë e ndriçuar nga gëzimi!
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pas së cilës, nisën dëshmitë dhe pyetjet e të rinjve. E
pikërisht historinë e Shën Françeskut të Asizit para
të Kryqëzuarit, kujtoi Papa që në fillim të fjalës,
drejtuar të rinjve. Djaloshi dëgjon zërin e Jezusit, që
i thotë: “Françesk, shko e rindërtoje Kishën time!”.
Dalëngadalë e kupton se nuk është fjala për t'u bërë
murator e për të ndrequr një ndërtesë të ngritur me
gurë, por për të dhënë ndihmesën në jetën e Kishës;
për t'u vënë në shërbim të Kishës, duke e dashur e
duke punuar, që ajo ta pasqyrojë gjithnjë më shumë
Fytyrën e Krishtit. Papa Françesku ka vijuar më të:
“Edhe sot, Zoti vijon të ketë nevojën e të rinjve për
Kishën e tij, u bën thirrje ta ndjekin në Kishën e Tij e
të jenë misionarë. Po si? Në ç'mënyrë? Duke nisur
nga vendi ku ndodhemi, nga Campus Fidei – Ara e
Fesë a Fusha e Fesë”… “Së dyti, fusha është vend i
stërvitjes. Jezusi na kërkon ta ndjekim për gjithë
jetën, të jemi dishepujt e tij, të luajmë në skuadër.
Lojtari, kur thirret të bëjë pjesë në një skuadër,
duhet të stërvitet, e të stërvitet shumë”.
Nënë Tereza shtronte pyetjen: “Çfarë duhet të
ndryshojë në Kishë?”. Krishti na bën thirrje të
gjithëve: më thotë mua, të thotë ty: “Shkoni e bëni
dishepuj të gjithë popujt!”. Kështu u shpreh Papa
Françesku në Mbrëmësoren e lutjes me të rinjtë nga
mbarë bota. E kujtoi përsëri të Lumen Nënë Terezë.
Kur e pyetën, tha Papa, çfarë duhet të ndryshojë në
Kishë, u përgjigj: “Ti dhe unë!”.

tekstit, para klasës udhëheqëse të Brazilit, pasi i ftoi
në dialog që di që “të gjithë kanë diçka të mirë për të
dhënë e të gjithë mund të marrin diçka në
shkëmbim”. Në vijim Papa i tha klasës udhëheqëse
të Brazilit, në teatrit e bashkisë së Rio de Janieros:
“leadershipi duhet të di përgjithmonë të zgjedh e të
përcaktohet për të mirën e përbashkët”. Papa
përfundoi duke thënë se: “Kush vepron në mënyrë
të ndërgjegjshme i vë veprimet personale para të
drejtave të tjerëve e para gjyqit të Zotit”.
Vigjilja dhe Mesha Finale
Kulmin DBR-ja e arrin në Vigjiljen e saj dhe
Meshën Finale, që pjesëmarrja e shënuar këtë vit ka
kaluar tre milion të rinj ku shumica janë nga Brazili,
Argjentina, vendet e Amerikës Latine, Italia, por
nuk mundojnë më shumë se 20 të rinj e të reja nga
Shqipëri…
Papa Bergolio ka mbërritur në Fushën e Fesë
për të qendruar një natë lutjeje me të rinjtë më
helikopter, dhe nga aty u është drejtuar të rinjve
rrugëve të Bulevardit Atlantik më i tejmbushur se
asnjëherë tjetër. Kremtimin e Vigjiljes është hapur
nga grupe rinore që në Brazil vitet e fundit u janë
afruar Kishës dhe me një shkëlqim brilant kanë
sjellë shporta me lule e me misra, që u përdorën për
zbukurimin e elterit. Në vijim u këndua lutja e Shën
Françeskut: “Zot, më bëj lajmëtar të paqes sate”,
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– I gjithë takimi i përcjellur pothuaj nga të gjitha
mediat shtetërore latine dhe evropiane kanë
përcjellur lotët e të rinjve që kishin hyrë në brendësi
të lutjes dhe thirrja për ta shtrënguar sa më fort
Kryqin e Krishtit të Ringjallur.
Më thoni cili udhëheqës, politikan, muzikant,
yll i globit i ka mbledhur ndonjëherë dy milion (e
më shumë) të rinj në një vend – nga të gjithë anët e
botës?! Dhe kush po thotë që Kisha Katolike
s`është “atraktive” për të rinjtë?! “Askush s`mund
të besoj vetëm për vetveten, ashtu sikurse askush
s`mund të jetojë vetëm për veten e vet. Besimin e
kemi marrë nga Kisha dhe atë e jetojmë në
bashkësinë e njerëzve me të cilët e ndajmë besimin
tonë. Besimi është gjëja më personale që ka një
person, dhe s`është një çështje private. Çdokush që
do të besojë duhet qenë në gjendje të thotë “Unë”
dhe “Ne”, sepse besimi fetar të cilin s`mund ta
bashkë-ndash dhe ta komunikosh do të ishte
iracional. Besimtari si individ e jep miratimin e tij të
lirë për “ne besojmë” të Kishës. Prej saj ai e merr
besimin fetar. Ajo ishte ajo e cila e dhuroi atë nëpër
shekuj dhe pastaj ia dha atij, të ruajtur nga
falsifikimet, dhe duke shkaktuar që ajo të shkëlqejë
përsëri dhe përsëri. Të besuarit për këtë arsye është
pjesëmarrje në një bindje të përbashkët. Besimi
fetar i të tjerëve më mbështet mua, ashtu si zelli i
besimit tim fetar ndez dhe forcon të tjerët. Kisha e
thekson “Unë” dhe “Ne”-n e fesë duke përdorur dy
rrëfime të fesë në liturgjinë e saj: Besojmën e
Apostujve, Kredoja që fillon me “Besoj” (Credo),
dhe Besojmën e Madhe të Nicé-Kostantinopojës,
që në formën e saj origjinale fillon me fjalët “Ne
besojmë” (Credimus).” (krhs. Youcat, 24; Përkth.
Sh.D.)
Për më shumë se katër orë ka zgjatur Mesha
finale e DBR-së. Plazhi i Copacabana-s i pushtuar
nga më se tre milion te rinj nga e gjithë bota së
bashku me Papa Bergolion i kanë dhënë fund
takimit pesë ditor – ku ky i fundit Papa Françesku u
ka dhënë disa porosi kur të kthehen në vendet e
origjinës e t'u dëshmojnë edhe të rinjve të tjerë atë
përvoje qëkaluan në Rio.
Ku na dërgon Jezusi? Nuk ka kufij, nuk ka
limite: ai na dërgon për të gjithë. Ungjilli është për
të gjithë dhe jo për disa. (…) Mos kini frikë për të
shkuar dhe për të dërguar Krishti në çdo vend, në
periferinë ekzistenciale, edhe tek ata më të largëtit,
më indiferentët. Zoti na kërkon të gjithëve,
dëshiron që të gjithë të ndjejnë ngrohtësinë e
mëshirës së Tij dhe dashurinë e Tij. (…)
Brazili, Amerika Latine, Bota ka nevojë për
Krishtin! Shën Pali thotë: “I mjeri unë, po nuk

predikova Ungjillin” (1 Korintasve 09:16).
(…).Kisha ka nevojë për ju, entuziazëm,
kreativiteti dhe gëzimi që e karakterizojnë atë. A e
dini se çfarë është mënyra më e mirë për të
ungjillizuar të rinjtë? Një tjetër i ri. Kjo është rruga
për të shkuar!
Fjala e fundit: për të shërbyer. Në fillim të
Psalmit kemi shpallur këto fjalë: “Këndojini Zotit
një këngë të re” (Psalmi 95,1). Çfarë është kjo
këngë e re? Nuk janë fjalë, nuk është një melodi, por
ajo është kënga e jetës tuaj, që të lemë jetën tona të
identifikohen me atë të Jezusit, që të kemi ndjenjat e
tij, mendimet e tij, veprimet e tij. Dhe jeta e Jezusit
është një jetë për të tjerët. Të ungjillizosh është të
dëshmosh… dashurinë e Zotit, për të kapërcyer
egoizmin tonë, që të shërbejë… për të larë këmbët e
vëllezërve tanë siç bëri Jezusi.
Shkoni pa frikë, për të shërbyer. Duke ndjekur
këto tri fjalë do të përjetojë që i ungjillizuari i cili
është ungjillizuar, përçon gëzimin e besimit, dhe
merr gëzim. Të dashur të rinj, në kthim në shtëpitë
tuaja, mos kini frikë të jetë bujar me Krishtin, që të
dëshmoni për të Ungjillit të tij. Marrja e Ungjillit
është për të marrë fuqinë e Zotit, për të çrrënjosur
dhe shkatërruar të keqen dhe dhunën për të
shkatërruar dhe thyer barrierat e egoizmi,
intoleranca dhe urrejtja, për të ndërtuar një botë të
re. Të dashur të rinj, Jezu Krishti është varur mbi ju!
Kisha varet nga ju! Papa është duke u varur mbi ju!
Mari, Nëna e Jezusit dhe nëna jonë, gjithmonë t'ju
shoqërojë me butësi e saj: “Shkoni dhe bëni
dishepuj mi të gjithë popujt”. Amen.
Pas lutjes së Engjëllit të Zotit, Papa Françesku me
zë të lartë ka thënë emrin e vendit ku do të
zhvillohet DBR-ja e ardhshme. Dhe të gjithë në
heshtje dëgjuan emrin teksa ai tha: 'Krakovë'. Në
përfundim të takimit të rinjtë të cilët e kanë
përcjellur më shumë entuziazëm moment pas
momente kanë shkruar nëpër profilet e tyre në
mediat sociale: Dita Botërore e Rinisë mbahet në
Poloni 2016! “Kush nga ju do të vij”?
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TË NXISIM RESPEKTIN
E NDËRSJELLTË PËRMES EDUKIMIT FETAR
Papa Françeko, drejtuar myslimanëve në mbarë botën me kremtimin të 'Id al-Fitr,
që mbyll muajin e Ramazanit.

i ndihmoi dhe u shërbeu nevojtarëve, të sëmurëve
dhe skamnorëve; gjithashtu u kujdes shumë për
ruajtjen e krijimit.
Jam i vetëdijshëm që përmasa familjare dhe
shoqërore është veçanërisht e rëndësishme për
myslimanët gjatë kësaj periudhe dhe ia vlen të vihet
në dukje se ka disa paralelizma me fenë dhe
praktikën e krishterë në secilën prej këtyre fushave.
Këtë vit, tema mbi të cilën dëshiroj të reflektoj
me ju si dhe me të gjithë ata që do ta lexojnë këtë
mesazh është një temë që u përket qoftë
myslimanëve qoftë të krishterëve: është fjala për
nxitjen e respektit të ndërsjelltë përmes edukimit.
Tema e këtij viti synon të nënvizojë rëndësinë e
edukimit në mënyrën me të cilën ne e kuptojmë
njëri-tjetrin, mbi bazën e respektit të ndërsjelltë.
“Respekt” do të thotë një qëndrim i mirësjellshëm
ndaj njerëzve për të cilët ushqejmë konsideratë dhe
nderim. “I ndërsjelltë” do të thotë që ky nuk është
një proces me një kah, por diçka që bashkëndahet
nga të dyja palët.

Prej Vatikanit, më 10 korrik 2013
Franciscus
Është një kënaqësi e madhe për mua t'ju drejtoj
juve përshëndetjen time me rastin e kremtimit të 'Id
al-Fitr, që mbyll muajin e Ramazanit, muaj i
kushtuar kryesisht agjërimit, lutjes dhe lëmoshës.
Është traditë tashmë që, me këtë rast, Këshilli
Papnor për Dialogun Ndërfetar t'ju dërgojë një
mesazh urimi të shoqëruar me një temë për të
reflektuar së bashku. Këtë vit, i pari i Pontifikatit
tim, vendosa që ta nënshkruaj unë vetë këtë mesazh
tradicional dhe t'jua dërgoj, miq të dashur, si
shprehje e nderimit dhe e miqësisë kundrejt të
gjithë myslimanëve, në veçanti kundrejt atyre që
janë udhëheqës fetarë.
Sikurse e dini, kur Kardinalët më zgjodhën si
Ipeshkvin e Romës dhe Bariun Universal të Kishës
Katolike, zgjodha emrin e “Françeskut”, një shenjt
shumë i famshëm, që aq thellë e deshi Hyjin dhe
çdo njeri, saqë u quajt “vëllai universal”. Ai i deshi,
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Të gjithë e dimë se respekti i ndërsjelltë është
themelor në çdo marrëdhënie njerëzore, sidomos
mes njerëzve që shpallin një besim fetar. Kjo është
mënyra që një miqësi e sinqertë dhe e qëndrueshme
të mund të rritet.
Gjatë pritjes së Trupit Diplomatik të akredituar
pranë Selisë së Shenjtë, më 22 mars 2013, kam
thënë: “Nuk është e mundur të jetohen lidhje të
vërteta me Hyjin duke shpërfillur të tjerët. Për këtë
është e rëndësishme që të shtohet dialogu mes feve
të ndryshme, mendoj para së gjithash për dialogun
me Islamin, dhe e kam vlerësuar shumë praninë,
gjatë Meshës së fillimit të shërbesës sime, të shumë
Autoriteteve civile dhe fetare të botës islame”. Me
këto fjalë desha të nënvizoj edhe një herë rëndësinë
e madhe të dialogut dhe të bashkëpunimit mes
besimtarëve, në veçanti mes të krishterëve dhe
myslimanëve, si dhe nevojën për ta forcuar këtë
bashkëpunim.
Me të tilla ndjenja, e përsëris shpresën time që
të gjithë të krishterët dhe myslimanët të mund të
jenë nxitës të vërtetë të respektit të ndërsjelltë dhe të
miqësisë, sidomos përmes edukimit.
Në mbyllje, ju bëj urimet e mia duke u lutur që
jetët tuaja të mund ta lavdërojnë të Tejetlartin dhe
t'u sjellin gëzim njerëzve që ju rrethojnë.

Gjëja për të cilën jemi të thirrur që ta
respektojmë tek çdo njeri është para së gjithash jeta
e tij, paprekshmëria e tij fizike, dinjiteti i tij si dhe të
drejtat që rrjedhin prej tij, emri i mirë i tij, prona e
tij, identiteti i tij etnik dhe kulturor, idetë e tij dhe
zgjedhjet e tij politike. Prandaj jemi të thirrur të
mendojmë, të flasim dhe të shkruajmë me respekt
për tjetrin, jo vetëm në prani të tij, por gjithmonë
dhe kudo, duke shmangur kritikën e padrejtë ose
përgojimin. Për t'ia arritur këtij qëllimi familjet,
shkollat, mësimi fetar dhe çdo lloj mjeti i
komunikimit shoqëror luajnë një rol vendimtar.
Duke mbërritur tani tek respekti i ndërsjelltë në
marrëdhëniet ndërfetare, veçanërisht mes të
krishterëve dhe myslimanëve, ne jemi të thirrur që
të respektojmë fenë e tjetrit, mësimet, simbolet dhe
vlerat e saj. Një respekt i veçantë duhet treguar ndaj
krerëve fetarë dhe vendeve të kultit. Sa dhembje
shkaktojnë sulmet ndaj tyre!
Është e qartë që, kur ne tregojmë respekt për
fenë e të tjerëve ose kur u bëjmë atyre urimet me
rastin e një kremtimi fetar, ne thjesht kërkojmë që të
bashkëndajmë gëzimin, pa iu referuar përmbajtjes
së bindjeve të tyre fetare.
Në lidhje me edukimin e rinisë myslimane dhe
të krishterë, ne duhet t'i mësojmë të rinjtë tanë që të
mendojnë dhe të flasin me respekt për fetë e tjera
dhe për ndjekësit e tyre, duke shmangur përqeshjen
apo denigrimin e bindjeve dhe të riteve të tyre.

Gëzuar festën të gjithë juve!
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Don Nosh Gjolaj, SDB.
Podgoricë

MARTESA FATLUME - EKONOMIA FAMILJARE
Paraja – buxheti familjar si dhe respektimi i kërkesave reciproke
-Pjesa e dytë-

3. Rruga e zgjedhjes në mënyrë optimale
Jeta e përditshme është realitet, e cila jo vetëm se
e ngarkon çiftin martesor por edhe i konfronton me
kërkesa e llojllojshme, qofshin objektive, qofshin
subjektive. Si fjala vjen, fëmijës për t’ia mundësuar
një zhvillim i shëndoshë psiko-fiziologjik, psikosocial dhe shpirtërisht. Për të arritur një qëllim të
tillë është e nevojshme së paku nga ana e nënës
(gruas), të pushojë nga puna dhe të qëndrojnë pranë
foshnjës së pakut vitet e para, që vetë natyra e frytit
të dashurisë kërkon, që nëna të jetë e pandashme
nga fëmija i saj. Arsyeja është e thjeshtë, sepse në
këtë moshë vihen themelet e një edukatës së
shëndoshë, përfytyrimi i Zotit dhe religjionin e
shëndoshtë, vetëbesimi, ngrohtësia apo dashuria,
narcizmi i shëndoshë si dhe zhvillimi i normalë i një
njeriut të ri, për ardhmen e tij. Por kushti në fjalë
është një ngarkesë e madhe për çiftin martesor, jo
vetëm se e shoqëron me
një përgjegjësi
materiale, edukativoshpirtëror, por kërkon
edhe më tepër durim
dhe harmoni për ruajtën
e dashurisë, që e kërkon
fëmija posa i lindur. E
vetmja mënyrë pozitive
është, që të angazhohen
për rritjen dhe
zhvillimin e fëmijës, si
babai ashtu edhe nëna,
d u k e i d h ë n ë
kontributin e vet. Nëna
në fushëveprimin e saj:
si nënë, dhe babai në
fushëveprimin e tij: si
babë, por me një
marrëveshje që duhet ta
shoqëroi përgjegjësia e
sinqertë.
Nuk është zgjedhje
ideale, siç mendojnë
disa partnerë, që
fëmijën t’ia besojnë

çerdhes, foshnjores, vjehrrës, me një fjalë tjetrit,
dikujt tjetër, përpos nënës jo. Është mjaft e
dëmshme, posaçërisht dy vitet e para, po qe se
fëmija ndahet nga gjiri i nënës dhe i besohet tjetrit.
Kuptohet vetvetiu se nëna në këtë rast dëshiron, që
t’a vazhdoi punën e vet profesionale, dhe në rastet e
shumta është mjaft ngarkesa e rënd posaçërisht për
nënën. Tani ballafaqimi i saj është me dy vlera
jashtëzakonshme dhe të mëdha, në njërën anë, fryti
i dashurisë - fëmija, dhe në anën tjetër puna
profesionale, që i jep kënaqësi dhe siguri, që ajo
nuk është e varur nga burri, së pakut nga aspekti
psikologjik. Në qoftë se një nënë e tillë
vetëdijesohet, se fryti i dashurisë - fëmija është një
vlerë shumë më e madhe, dhe nuk mund të
krahasohet me punën profesionale, as të nënës as të
babait. Dhe edukata nuk fillon në bankat e shollës,
por në barkun e nënës, atëherë nuk do mend ta
kuptojmë se prindërit me pikëpamje materialiste si
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dhe në thirrjen e të drejtës së punës dhe të barazisë,
ata do të rrisin njeriun gjysmak, sakat dhe të gjorë.
Fëmija që buron nga prindërit, të cilët janë te dy të
punësuar, zakonisht atyre u mungon, jo vetëm
dashuria, por edhe paaftësia për adaptim në
mjedisin e vet. Mos flasim për pa vullnetin që do ta
shoqërojnë fëmijën e tyre në vitet e ardhshme, qoftë
për punë, qoftë për shkollë, qoftë për çdo
fushëveprim jete. Sot jo vetëm te ne në hapësirën
shqiptare, por në botën mbarë kemi gjenerata e
rinjve të cilët janë rritur jashtë gjirit të nënës, në
kujdesin e tjetrit veçanti edukimi i viteve të para.
Nuk është për t’u habitur, se sa shumë ka në mesin
tonë dhunë, delikuente, drogë, pa vullnet, pa
kuptim jete. Nuk ka shkollë, fakultet që nuk
ankohet në sjelljen e rinisë, e cila sjellët në mënyrë
mjaftë pasive dhe jo krijuese. Rinin e tillë më tepër i
tërhiq droga, zbavitja nëpër klubet e natës, alkooli,
kriminaliteti etj. Ç’është interesant, shumica e
këtyre të rive burojnë nga familjet intelektual dhe të
ngritur, qofshin nga aspekti politik, qofshin nga
aspekti ekonomik, qofshin nga aspekti social etj.!
Para se të hyjnë në bashkësinë e martesë, duhet të
definohet mirë edhe çështja e punës, sigurisht e cila
duhet t’i përshtate situatës dhe kërkesave, që i
dikton jeta e përditshme. Parimisht është detyra e
partnerit (bashkëshortit), gjatë kohës, kur është
bashkëshortja pranë fëmijës së gjirit, të kujdesohet
mbi çështjen financimit. Siguria e mirëfilltë, që jo
vetëm i’a siguron vetes jetën ekzistenciale por edhe
bashkëshortes dhe fëmijës. Ndërsa gruaja
(bashkëshortja), cila ka vendosur t’a lëshoi punën
për hir të fëmijës dhe edukatës së tij, ajo duhet tani
të ketë edhe më tepër përkrahje nga ana e partnerit,
jo vetëm në aspektin financimit, por edhe në
aspektin psikologjik, që mos ta ndjenë vetën të
varur dhe të nënshtruar nga ana i burrit. Në këtë
pozitë, drejta e gruas është që më tepër të
kujdesohet për foshnjën dhe për amvisnin,
përderisa drejta e burrit që të kujdesohet më tepër
për çështjet e përditshme që kërkon amvisni dhe
mirëmbajtja, jo vetëm e shtëpisë por edhe fëmijës.
Një statusi i tillë është bërë praktik në botën e
Perëndimit, dhe njëherë bekim i madh për fëmijën.
Në anën tjetër kuptohet se është keqësuar çështja
ekonomike dhe financimi, sepse e zvogëlon
dukshëm buxheti familjarë. Sepse në botën e
Perëndimit mbretëron një farë bindje hedoniste,
duke hedhur fajin gjoja se fëmija qenkan ata që të
cilët e zvogëlojnë buxhetin financiar. Kjo mendësi
apo pikëpamje hedoniste , jo vetëm janë të
gabueshme, por edhe mashtruese. Nga kjo mendësi
lindin ideja për një fëmijë apo eventualisht për dy.

Dhe çifti modern gjendet nën presionin e
propagandës konsumuese si dhe të politikës së
ditës, që dikton tregu konsumuese. Ndërsa njeriu si
njeri dhe bota shpirtërore mbetet në periferinë e
jetës apo ekzistencës. Me tjera fjalë familjet tona
gjendet në rrethin magjik të një frustrimit, që nuk ka
shtegdalje. Familjet mbeten gjysmake në gjysmën e
rrugës si dhe të të paaftë për t’u përshtatë mjedisit të
ri, gjoja “modern”. Ky princip vlen vetëm aq sa
është edhe e arsyeshme arsyeja financiare. Në qoftë
se çifti martesor është i papunë dhe jeton në
asistenten sociale, dhe ata ka një “kope” fëmijëve,
kuptohet vetvetiu se fëmija e tillë do t’i rrisë
“rruga”. Por në qoftë se çifti martesor, ka një pagë të
mirë, që mund jo vetëm t’i mbajnë veten dhe
fëmijën, por mund të kontribuojnë edhe më tepër,
atëherë ai duhet të vetëdijesohet për një
solidaritetin ndaj të tjerëve. Ndërsa ikja në një luks
vetjak (egoist) është jo vetëm mëkat por edhe krim.
Në qoftë se ai thirret në luksin jetësor, si bie fjala po
qe se ka vetëm tre fëmijë, kuptohet se çifti i tillë nuk
mund të llogarisë eventualisht për një pushim
verore, si bie fjala në bregun e detit! Pikëpamjet si
dhe normat e tillë mund me qenë fatale, jo vetëm
për lumturinë e familjes, por edhe për kombin dhe
fenë. Sigurisht duhet çifti i pjekur, të diskutojnë
haptas dhe në mënyrë të sinqertë, për fëmijët, para
se të vijë në botë, jo vetëm dy vitet e para, por është
kujdesi i prindërit deri që fëmija të pavarësohet nga
gjiri familjarë. Sigurisht partnerëve të pjekur, kjo
normë e ashpër nuk do t’i thyejnë, si dhe hedonizmi
dhe egoizmi duhet të mposhten.
Gruaja, e cila është në marrëdhënie pune, asaj i
duhet që t’i harmonizojë të ardhurat personale së
bashku me partnerin për rregullimin e buxhetit
financiar. Kontributi i tyre duhet gjithherë të jetë i
harmonizuar sipas ardhurave. Nganjëherë kuptohet
se ardhurat e gruas janë shumë më të vogla, se sa ato
të burrit. Atëherë ajo nuk mund të kontribuojnë në
mënyrë të barabartë me burrin (partnerin), në
fushën e shpenzimeve familjare. Përndryshe do të
ishte jo vetëm një ngarkesë e madhe për grua por
edhe padrejtësi diskriminuese. Partnerët duhet
gjithherë të jenë vigjilent si dhe të ndjeshëm sa i
përket fushës së kontributit financiar, duke
harmonizuar sipas ardhurave. Bie fjala,
bashkëshorti e ka rrogën e mirë, dyfish më tepër se
sa bashkëshortja, tani atij i takon hisja më e madhe
për buxhetin e përbashkët, si në kuzhinë ashtu edhe
në mirëmbajtën e shtëpisë ose banesë etj. Po ashtu
është e nevojshme që të definohet dhe të ndahen
edhe rolet në jetën e përditshme, sipas talentit dhe
mundësive reale, por prapë në mënyrë të barabartë,
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jo të sasisë por të cilësisë,
kuptohet në pajtim njëri me
tjetrin.
Në rastin tjetër, po qe se çifti
martesor ende nuk ka fëmijë,
dhe të dy partnerët janë në
marrëdhënie pune, por si fjala
vjen, bashkëshorti sjellët si një
farë “pashët”, i cili i’a lejon
vetes, që të bëjnë në shtëpinë e
tij, si do zemra e tij, duke e lër
shtëpinë para e prapësht, pa
rregulluar, dhe në fund i’a
ngarkon gruas t’a pastrojë dhe
t’a rregullojë, sepse dinjiteti i
tij, se është “pashë” (shqiptarë),
të bëjnë një gjest të tillë, se kjo
“qenka punë e grave” dhe jo
punë nuk që i përket meshkujve, në këtë rast për ta
pastruar shtëpinë apo banesën, por “plehrat e vet” ia
ngarkon gruas. Një sjellje e burrit në këtë mënyrë
ndaj bashkëshortes (partneres), si të ishte ajo një
skllave e fshatit, cilës i duhet ore e qas me qëndruar
në këmbë, si qiri nga mëngjesi deri orët e vona të
natës, për t’i shërbyer zotërisë së tij, dhe
mysafirëve. Jo vetëm se është një ngarkesë e madhe
për gruan por edhe diskim i rënd.
Në këtë rast kuptohet vetvetiu se një sjelle tillë e
burrit, është jo vetëm një gjest brutal dhe dhunues,
por nuk ka çka të bëjnë më me dashurinë e sinqertë,
as me dinjitetin e njeriut, dhe mos të flasim për
drejtat njerëzore si dhe për barazinë apo
emancipimin e partnerëve. Fatkeqësisht në këtë
rast, ai e keqtrajton bashkëshorten, si me qenë ajo
një farë facoletet për hunë, e cila i shërben vetëm
për nevojat e veta egoiste. Veprimet e tilla nuk janë
asgjë tjetër, për veç një gjest vrastar, gjakpirës të një
tiranit ose skizofrenit, i cili jo vetëm se e zhduk
dashurinë, ose e keqtrajton, por e përdhos dinjitetin
e njeriut. Dashuria është diçka tjetër. Çifti, i cili e do
partnerin e vet sinqerisht, ai do t’a shprehin edhe
respektin ndaj tjetrin, duke respektuar dinjitetin e
tij. Ata, arrinin në shkallën e një dashurie, e cila
është e pjekur jo vetëm afektiv por edhe
shpirtërisht, sjellja e tyre jo vetëm se i fisnikëron
mjedisin, por i ngritë në nivelin e lartë socialkulturor. Çifti i tillë, jo vetëm se i gëzohet barrës
dhe obligimeve, të cilët i marrin mbi veten, por në
mënyrë të barabartë edhe ata i ndajnë, jo vetëm të
drejtat martesore por edhe obligimet e jetës të cilat
janë të përbashkëta. Çifti i pjekur nuk ja hell fajin
tjetrit, as nuk ia ngarkon barrën atij tjetrit, por në
mënyrë njerëzore e merr mbi vete përgjegjësin,

duke u ballafaquar me jetën e përditshme, e cila
sjell mjaft kryqe dhe vështirësia, por barra gjithherë
ndahet në mënyrë të barabartë, sipas mundësive që
bartim me vete. Kishte me qenë fatal dhe pavend, të
urdhërohet apo të dhunohet partneri martesor. Me
një fjalë tjetër nuk është asgjë tjetër përveç një ikjes
nga përgjegjësia, duke faksuar tjetrin. Ky gjest nuk
është asgjë tjetër përveç tradhtia e një dashurisë,
duke rikthyer atë në instrument apo objekt.
Posaçërisht vlen për mendësinë shqiptaret, të
cilët duhet të vetëdijesohet, se burri (mashkulli si
mashkull) nuk e tradhton dinjitetin e vet të
mashkullit, po qe se ai e përgatit shtratin, ose i
pastron këpucët, ose i hekurosë gardërobën e vet
dhe të gruas, apo ato mjete, që i shfrytëzon, i lërë në
vendin e vet.
4. Paraja (leku): “thembra e Akilit”
Pika më e dobët dhe më alergjike, në jetën e
bashkësisë martesore, është padyshim paraja, siç
pohon edhe fjala e moçme: “Pa para nuk mundesh
të ekzistosh dhe në të qëndron djalli!” Nuk ka
bashkësi ideale sot në botë, po ashtu nuk ka pothuaj
ndonjë bashkësi martesore që e ka zgjedh çështjen
materiale në mënyrë optimale. Të gjitha zezat dhe
disfatat e bashkësisë martesore ia përshkruajmë
parasë (lekut), e cila nuk e kursen as çiftin ideal. Në
para qëndron, ai fitili i zjarrit që është i përhershëm i
ndezur, nuk e kursen jo vetëm njeriun si individ, por
as familjen si të tillë, sepse zjarri i tij, “djeg e
përvëlon” gjithçka para vetes!
Për çiftin martesor është shumë e nevojshme, me
kohë për t’i definuar dhe rregulluar, së pakut çka i
përket parasë (lekut), por kuptohen në pajtim njëri
me tjetrin, duke krijuar një farë orientimit të
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përbashkët sipas të cilës edhe do t’i përmbahen dhe
do të veprojnë. Bashkëshortëve të ri, po ashtu edhe
të fejuarve mos t’u dhimbet koha për një mbledhje
të përbashkët, ku do t’i diskutojnë dhe do t’i
definojnë çështjen e parasë (lekut), duke shkruar
një farë kontrate ose rregullore si orientim i
përbashkët. Kuptohet se me kohë rregulloret e tilla,
arrijnë deri mospërputhja ose shpërpushja e
kontratës, sepse situata dhe rrethanat ose mjedisi,
cila e dikton jetën e përditshme. Kjo është edhe
arsyeja, se gjithherë partnerët duhet me qenë të
gatshëm për korrigjimin e kontratës apo
rregullores, sa i përket parasë (lekut), qoftë asaj të
hyrjes, qoftë asaj të daljes, ose shpenzimeve. Por
librat e hyrjes dhe të daljes nuk janë për hijeshi, por
duhet si njëri ashtu edhe tjetri, me i regjistruar, me
një përgjegjësi të sinqertë, edhe pse në fillim duke
humbje kohet, ose duket se nuk i besojmë njëritjetrit!
Si fjala vjen, për një burrë (mashkull), është e
pakuptueshme, për t’a marrë mbi vete obligimet e
kuzhinës dhe çka ndërlidhet me të, me një fjalë për
ta udhëhequr kuzhinën. Po qe se ai i shmanget kësaj
përgjegjësie, atëherë bashkëshortja e ka të drejtë, në
qoftë se edhe ajo nuk do ta marr mbi veten
kuzhinën, të kërkohet një amvisje, e cila do ta
udhëheqin kuzhinën e tyre. Natyrisht shpenzimet i
heqin në mënyrë të barabartë, si burri ashtu edhe
gruaja, por kuptohet sipas ardhurave personale. Po
ashtu në mënyrë të barabartë edhe e ndajnë kohën e
lirë, që e kursejnë nga kuzhinë.
Kontratat janë të llojllojshme, por ç‘është e
rëndësishme nuk bë t’i turpërohemi as të skuqemi,
por pa ndonjë frustrim apo kompleks e diskutojmë
çështjen e parasë (lekut), dhe shpenzimet e saja,
duke i definuar miri, bile duke hyrë edhe në detaje
të imta. Por duhet për të qenë po ashtu të gatshëm,
se sa herë ndërron situata apo rrethana, atëherë
duhet rishtas për ta korrigjuar kontratën e

përparshme, duke zëvendësuar me atë të renë, me
një fjalë tjetër, gjithherë çifti duhet për të qenë i
gatshëm për t’u përshtatë rrethanave dhe mjedisit të
ri.
Po ashtu, në qoftë se partnerët merren veshë, se
bashkëshortja nuk do të punojë, si fjala bie, për
shkak të lindjes së fëmijës, ose partneres i duket
profesionin i kuzhinës diçka e bukur dhe fisnike,
aty ku e realizon vetveten, atëherë ajo e merr mbi
vete amvisnin dhe kultivimin si dhe kopshtit etj.
Ashtu punët e rreth shtëpie kërkojnë shumë kohë
dhe para, gruas i duhet ta di në çka mund ajo të
llogarisë. Sigurisht edhe kjo do të evitohet në
kontratën, jo vetëm shpenzimet e kuzhinës dhe çka
ndërlidhet me të, por edhe sigurimi social, dhe një
sasi të hollave në disponim për çdo nevojë. Do të
ishte e pandershme, që gruaja t’i kërkojnë nga
partneri çdoherë paranë për të dalë në qytet, apo për
ta ble një biletë autobusit. Po ashtu do të ishte një
shaka apo ironi, po qe se edhe zoti i shtëpisë,
gjithherë t’i drejtohet gruas, për të kërkuar dy lek
për gazën ditore! Në rastet e shumta, gruaja e mban
kasën e përbashkët. Ata dy duhet gjithashtu ta
definojnë, jo vetëm shpenzimet javore të kuzhinës,
por edhe ato mujore, vjetore, të gjitha gjërat edhe
sado janë të imta ose qesharake, duhet të përfshihen
në kontratën dhe të definohen mirë, duke ikur
fjalëve të dykuptimshme, ose të përgjithshme, qe
mund çdo partnerë, t’i shpjegoj sipas vetes, por
duhet ata dy sa më qartë dhe më precizë t’i
definojnë, deri edhe paranë (lekun) e xhepit.
Gjithashtu është mirë, çifti martesor ta kenë librin e
përbashkët, në të cilin shënohen jo vetëm të
ardhurat, por edhe daljet, çdo lloj shpenzimit edhe
më të voglin. Ashtu do t’i kursejmë vetes shumë
kokëçarje dhe pakënaqësi, që sjell paraja,
posaçërisht në momente e krizës dhe të dëshirave të
pa realizueshme.
Gruaja, që nuk e ka pagën mujore, sepse ajo nuk
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punon, duhet me çdo kusht
ta ndjejnë veten të
barabartë me burrin, pa
ndonjë frustrim ose
fajësim. Ajo nuk bënë për
të qenë e varur nga tjetri,
por ajo ka të drejtë në
ardhurat e bashkëshorti, të
cilat ndahen në mënyrë të
barabartë. Me një fjalë
tjetër, asaj i takon hisja e
a r d h u r a v e
t ë
bashkëshortit, dhe kjo
gjendje vlen deri sa ajo
nuk punësohet ose nuk
punon ndonjë punë jashtë
gjirit familjarë për të cilën
edhe shpërblehet me
pagën mujore. Kjo
periudhë mund të zgjasin
shumë, posaçërisht për ato
nëna, të cilat në mënyrë të
vetëdijshme e marrin
përgjegjësin mbi vete, për
ta rritë dhe edukuar
fëmijën, posaçërisht gjatë
kohës së gjirit, ose deri që
fëmija mëkëmbet dhe
shkëputet nga vartësia e
familjes.
Çifti martesor, cili dëshiron t’i realizojnë jetën e
përbashkët dhe gjithashtu t’i japin qëllimin e jetës
së tyre, në qoftë se edhe gruaja është dakord me
këto pikëpamje filozofisë së jetës, e cila do ta
lëshojë marrëdhënien e punës, për hir të frytit të
dashurisë - fëmijës, i cili do të hyrë shëndosh e mirë
në jetë, çka është edhe më rëndësishme, stabilitetin
me gjitha mundësit e një zhvillimit të shënosh, me
të gjitha cilësitë njerëzore, atëherë çdo lloj humbje
pune është fitim, tani i shpërblehet më se
njëqindfish (në edukatën e fëmijës), që e dëshmon
edhe provoja e jetës. Nuk ka para që e shpërblen
këtë mund dhe djersë. Në këtë rast gruaja nuk e ka
humbur asgjë, por mund të krenohet me frytin e
dashurisë, në të cilin ka investuar shumë dhe i
kthehet me kamat shumëfishtë, që është një thesar i
paçmueshëm. Vetëm gruaja është ajo që mund t’i
arrij këtij suksesit të plotë. Kuptohet vetvetiu se
edukata nuk mund të ushtrohet, po qe se nuk e
përkrah partneri, në këtë rast ai duhet të jetë ajo
shtylla e saj. I cili e vlerëson shumë gjestin e
bashkëshortes, e cila është përcaktuar për edukatën
e fëmijës, duke lërë edhe punën profesionale. Ai

tani duhet ta përkrahin jo vetëm me fjalë të bukura,
por edhe me përkrahjen materiale dhe financiare,
duke shoqëruar edhe përkrahjen shpirtërore dhe
morale. Mos të flasin edhe rregullim e çështjes të
sigurimit socialë të gruas, që ajo mos ta përjetojnë
vartësin, posaçërisht në moshën e pleqërisë. Kohët
e fundit pikëpamjet e tilla filozofike të jetës, kanë
marrin përkrahje edhe nga shtetet e socializuara, që
është diçka mirëseardhur për t’i ndihmuar
bashkëshortëve dhe familjes në përgjithësi. Sepse
pa familje nuk ka shoqëri, nuk ka shtet, dhe nuk ka
komb dhe as Kishë.
Kontratë duhet të rregullohet edhe të
përcaktohet, kur është fjala për profesionet e lira.
Siç thotë fjala vjetër: “Më mirë është me u ruajtur,
se sa për t’u shëruar!” Metodat preventive do t’i
kursejnë shumë hidhërim dhe mosmarrëveshje, që
sot i godet familjet e shumta, të cilat gjinden
përpara gërmadhës së shkatërrimit! Të cilat bëhen,
jo vetëm të varur burri nga gruaja ose anasjelltas,
por të varura nga alkooli, droga, duhani etj. Një
vartësi e tillë nuk sjell asgjë të mirë individit, as
bashkësisë familjare, dhe mos të flasim për
dinjitetin e partnerëve apo të familjes .
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JEMI TË KRIJUAR NË PËRNGJASIMIN ME ZOTIN
Martesa – ikona e dashurisë hyjnore
Hyrje në Teologjinë e Trupit
-pjesa e pestë-

Agjërimi është një rrugë shumë e përshtatshme në të mësuarit e të kontrolluarit të dëshirave të mia.
Ose mund të vendos që nuk dua ta pi cigaren në praninë e fëmijës së vogël, ose nga ora 10 deri orën 11..
Vetëpërmbjatja
Në takimin tonë të fundit kemi folur për dy lloje të
pastërtisë: pastërtia negative – pastërtia e “mos-it”, kur
njeriu kërkon të kontrollojë vetveten dhe të mos lejojë
të hyjnë në zemrën e tij pisllëqe nëpërmjet dyerve të
ndjenjave të tija, siç janë shikimi apo dëgjimi. Ky lloj i
pastërtisë është vetëm si një trampolin i cili na aftëson
të lirohemi nga dëshirimet tona të gabuara dhe t'i
hapemi pastërtisë pozitive, do të thotë aftësisë për të
shijuar praninë e Zotit në çdo përvojë të dashurisë
njerëzore, edhe në kulmin e përvojës së kësaj dashurie
– në dashurinë martesore.
Këto mendime mund t'i konsiderojmë si të bukura,
por si mund të realizojmë konkretisht ecjen e lirimit të
zemrës sonë? Papa Gjon Pali II na propozon rrugën e
vetëkontrollit të vullnetit, ndjenjave dhe emocioneve
tona.
Si mund të përvetësojmë këtë vetëkontroll? Papa
na fton të fillojmë nga disa gjeste shumë të thjeshta, të
cilat nuk është e vështirë t'i realizojmë, kur jemi të
vendosur t'i bëjmë. Një nga fushat, ku mund të
ushtrohemi shumë mirë në lidhje me dëshirimet e
gabuara seksuale është fusha e ushqimit.
Po, po, edhe nëse duket që s'ka lidhje fare. Praktika e

agjërimit nuk është një shpikje e kotë por ka një
domethënie shumë të thellë edukuese: provojmë të
logjikojmë: nëse nuk di t'i them “jo” një cope të
çokollatës që e kam përpara, si do të jem e aftë t'i them
“jo” ndonjë dëshirimi tim seksual, që zakonisht ka
forcë tërheqëse tepër më të madhe?
Agjërimi është një rrugë shumë e përshtatshme në të
mësuarit e të kontrolluarit të dëshirave të mia. Kjo
ndodh në çdo fushë të jetës sonë: sa më shumë
ushtrojmë një muskul, aq më i fortë bëhet, sa më
shumë ushtrohemi t'i themi “jo” vetvetes në gjëra të
vogla të përditshme: në ushqim, në ndonjë program
televiziv, në kalimin të orëve e orëve pa numërim në
kompjuter... aq më shumë do të bëhemi të fortë të
themi “jo” edhe ndaj dëshirimeve tona seksuale.
Më duket se mund të dëgjoj vërejtje të dy llojeve:
Në të parën do të më thoni, që edhe të
kontrollohemi në ushqim, në përdorimin të televizorit
apo kompjuterit s'është fare e lehtë. Keni të drejtë! E di
edhe unë. Por gjithmonë vlen rregulli: të fillojmë nga
propozime të vogla, të cilat janë për ne jo fort të
vështira t'u realizuar. P.sh.: Nëse jam mësuar të pi për
ditë një paketë cigare të terë, nëse vendos nga një ditë
në tjetrën që i dua t'i lë, sigurisht që s'kam për t'ia dalur
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që të realizoj propozimin tim. Mosrealizimi i
propozimeve të mia është shumë i rrezikshëm sepse
më demoralizon. Dalëngadalë mund të filloj të mendoj
që disa gjera janë mbi fuqitë e mia, që disa dëshirime
s'mund t'i kontrolloj, brenda këtyre edhe ata seksuale.
Kështu që është tepër e rëndësishme që unë të vendos
ndonjë propozim i cili është i realizueshëm për mua.
Psh: nuk do të pi 20 cigare, provoj të pi vetëm 19. Duke
vazhduar në këtë ushtrim mund të provoj dalëngadalë
të zvogëloj numrin, deri kur mund të vendos që të
provoj të më mjaftojë një paketë për dy ditë dhe kështu
në radhë. Ose mund të vendos që nuk dua ta pi cigaren
në praninë e fëmijës së vogël, ose nga ora 10 deri orën
11..., mundësitë e propozimeve janë të pafundshme,
rëndësi ka gjithmonë: të jenë të realizueshme dhe të më
ndihmojnë të bëhem në atë pikë më i fortë. E kuptojmë,
që nëse s'jam mësuar të pi më shumë se një paketë
cigare në ditë, një propozim i tipit: nuk do të pi dy
paketa në ditë, rezulton krejt i pakuptimtë, nëse dua të
ushtroj vullnetin tim.
Duke ecur me hapa të vegjël, të realizueshëm,
arrihet edhe në majat më të larta. Rëndësi ka të
fillojmë, të vendosim ndonjë propozim të
realizueshëm, të kërkojmë ta realizojmë me çdo kusht
dhe të mos shkurajohemi, kur ndonjë herë nuk ia
dalim. Nuk ndodh asnjë tragjedi: nesër është një ditë e
re dhe me forcat të reja mund të vazhdoj të ushtrohem.
Mund të na ndihmojë edhe një gjë tjetër: të
mësojmë të gëzojmë për çdo hap sado pak të vogël, që
ia kemi dalë: nëse sot kam pirë “vetëm” 19 cigare në
vend të njëzetave që jam mësuar të pi zakonisht,
sigurisht akoma nuk është gjendja ideale, por gjithsesi
ia kam dalë të bëj një hap dhe kam arsye të gëzoj dhe të
inkurajoj vetveten për të përballuar hapin të dytë në të
nesërmen.
Vërejtja e dytë, të cilën mund ta dëgjoj është fakti,
që forcat dhe dëshirimet seksuale mund të jenë tepër
më të forta sesa dëshirimet e stomakut apo të ndonjë
zakoni tjetër. Çfarë mund të bëj, nëse p.sh.: Tani zëri,
apo shikimi i ndonjë personi me bën “të dal nga
vetvetja”? Jam p.sh.: me të dashurën time, me të cilën
po përgatitemi për jetën e përbashkët. Sinqerisht që
dua ta jetoj këtë periudhë paramartesore duke lejuar që
dashuria jonë të pjeket, të përgatitet gradualisht në
dhurimin total të njeri-tjetrit në martesë, nuk dua të
tejkaloj fazat. Por mjafton të dëgjoj thjesht zërin e të
dashurës sime apo qeshjen e saj me shoqet dhe brenda
meje të ndezet një zjarr si ai i vullkanit. Si mund ta
kontrolloj atë? A mund t'i them të dashurës sime të mos
të flasë, apo të mos të qeshë, apo të mos më shikojë?
Në këtë situatë duket se ekzistojnë dy mundësi, por
as n jër a p r ej ty r e n u k e zg jid h p r o b lemin .
E para: të jap “jeshilen” për dëshirimit tim. Ja ku kam
ra: në kurth të egoizmit tim: nuk interesohem çfarë
ndien e dashura ime, nuk dua ta bëj të lumtur atë, dua
vetëm të qetësoj, të shuaj zjarrin brenda meje. Vajza

më shërben si një send, si lecka për të plotësuar
“nevojën” time. Nuk vlen më shumë për mua sesa një
copë buke, kur ndiej uri. E kuptojmë të gjithë mirë, që
kjo përvojë mund të quhet seks, por sigurisht jo
dashuri. Atëherë kësaj mundësie është e rëndësishme
t'i biem vizë.
Shembullin e tregova në një çift të dashuruar, por,
miqtë e mi, e njëjta situatë identike është edhe në
martesë: nuk mund të “përdor” gruan time për të shuar
zjarrin e dëshirimit tim. Nëse ky është motivimi e
intimitetit tim me gruan time, e kam degraduar atë në
një send, të cilën e përdor për plotësimin të “nevojave”
të mia. Edhe në martesë mund të rrezikoj të përjetoj
seks pa përjetuar përvojën e dashurisë! Në motivimin e
brendshëm ndodhet diferenca, jo në aktin seksual! Nga
ana e jashtme, nga ana “teknike” mund të duket e njëjta
gjë, por nëse motivimi im i aktit seksual është dëshira
ime, që të realizoj dëshirimin tim, përjetoj jo dashuri
por egoizëm dhe jam i destinuar të mos plotësoj një
përvojë të dashurisë as unë, as grua ime. Nëse
motivimi im është t'i dhuroj gruas sime gjithçka çfarë
jam, që të mund të realizohet lumturia e saj, i njëjti akt
seksual bëhet përvojë thellë dhe emocionuese e
madhështisë së dashurisë, të cilën Zoti i dhuroi njeriut!
Për mua dhe për gruan time.
Kemi parë që mundësia e parë nuk më lejon ta
përjetoj dashurinë sipas dëshirës sime më të thellë, por
as mundësia e dytë nuk më shpëton.
Flisni me Zotin ashtu siç ju del nga zemra
Është mundësia e cila duket më e drejtë dhe më
dinjitoze, por... nga zjarri im i brendshëm nuk më
shpëton. E kam fjalën për shtypjen e dëshirimit tim.
Me fjalët të thjeshta: nuk i lejoj vetes të veproj i
udhëhequr nga dëshirimi im dhe e detyroj të mos
shfaqet. Por ama, këtë zjarr unë nuk e fika, është
brenda meje, më konsumon, më shkatërron! Nuk
jetohet gjatë duke shtypur zjarrin brenda njeriut. Një
ditë prej ditëve do të shpërthejë dhe zakonisht
shpërthen si mos më keq. Në atë çast mund të bëj
ndonjë veprim, të cilin nuk do të kisha dëshirë ta bëja
kurrën e kurrës, po të isha “brenda vetes sime”. A e
kuptojmë, që as kjo nuk është zgjidhje e vlefshme?
Atëherë çfarë mund të bëjmë? Në fakt ekziston
edhe mundësia e tretë, e cila jo gjithmonë na shkon
ndër mend, por pikërisht ajo mundësi është e vetmja e
aftë të na lirojë nga zjarri i dëshirimit dhe të na aftësojë
të mësojmë t'i ofrojmë personit tonë të dashur
dashurinë si burim lumturie: është rruga e Krishtit: të
lejojmë që të “kryqëzohen” dëshirimet tona
shkatërruese dhe të “ringjallë” plani i Zotit për
dëshirën seksuale të njeriut. Me fjalë të tjera: të
“sistemoj” zjarrin që është brenda meje në mënyrë të
tillë, që të mos të jetë shkatërrues, por burim i dritës,
nxehtësisë, sigurisë dhe i lumturisë. Të mos të lejoj që
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dëshirimi im seksual të shkatërrojë personin që e kam
përpara duke abuzuar me të, as të lejoj që të më
shkatërrojë mua i njëjti dëshirim duke kërkuar ta shuaj,
por të kthej dëshirimin tim seksual në dëshirën
seksuale sipas planit të Zotit – si forcë që më aftëson të
dashuroj sipas imazhit të Zotit.
Si mund të bëjmë konkretisht? Në çastin, kur ju
konsumon zjarri i dëshirimit, drejtohuni Zotit dhe
thoni atij ashtu siç ju del nga zemra, psh. në këto fjalë:
O Zot, të falënderoj për forcat seksuale dhe për
dëshirën seksuale të cilat më dhurove. Ti e di, çfarë
zjarri kam tani brenda dhe që nuk di ta kollonis. Të
dorëzoj gjithçka çfarë në dëshirën time seksuale është
e gabuar dhe shkatërruese. Të dorëzoj ndjenjat e mia
egoiste të cilat kërkojnë të fitojnë mbi ndjenjën e
dashurisë që ndiej për personin tim të dashur. Të lutem,
me fuqi të vdekjes tënde dhe ringjalljes tënde “drejto”
brenda meje gjithçka, çfarë në përvojën time të
dashurisë është e deformuar nga mëkati, dhe më mëso
të përjetoj dëshirën time seksuale si forcë që më lejon
të jetoj dashurinë sipas planit tënd, si burim lumturie
në të dhuruarit të lumturisë së personit tim të dashur.
Thashë: flisni me Zotin ashtu siç ju del nga zemra.
Sepse në fakt, nuk kanë rëndësi fjalët që përdorim në
atë çast, por çfarë në atë çast përjetojmë: Nëse unë
them vetëm fjalët që i mësova përmendësh, por zemra
ime është larg atyre, e kuptoni edhe ju vetë, që s'kanë
kuptim fare. Është e rëndësishme, që të flas me Zotin
duke ditur, që veç ai mund të më lirojë nga kurthi i
egoizmit tim dhe të më hapë madhështinë e përvojës së
dashurisë. A keni provuar ta keni fëmijën që po lufton
midis jetës e vdekjes në duart e mjekëve? A ju kujtohet
se me cilën këmbëngulje i keni kërkuar mjekut të bëjë
diçka, të ndihmojë fëmijën tuaj? A ju kujtohet
gatishmëria juaj të bëni gjithçka çfarë nevojitet vetëm

që të mund të shërohet fëmija juaj? Me këtë
këmbëngulje, me këtë gatishmëri të bëni çfarëdo gjëje
me qëllim që të mësoni ta doni personin tuaj të dashur
me dashurinë e vërtetë, që të mund të jeni për të burim
lumturie, edhe po të ju kushtonte “gjak”, me këtë
insistencë duhet të kërkoni Zotin të ju mësojë të
dashuroni. Pastaj çfarëdo fjale që do të përdorni, biles,
edhe nëse rrini para Zotit pa fjalë farë, me lot ndoshta,
të konsumuar nga zjarri i brendshëm të cilin s'dini ta
kontrolloni, pastaj të gjithë ata të dorëzuara në duar e
Zotit do të jenë “kura” shëruese, deri kur dalëngadalë
do të zbuloni, që zjarri brenda jush nuk është i fikur,
por nuk ju konsumon më, nuk ju djeg më, kuptoni që
ka filluar të jetë dritë dhe forcë për dashurinë me “D” të
madhe, të cilën ju fton Zoti ta përjetoni, burim e
lumturisë së vërtetë – për ju, për personin tuaj të dashur
dhe për ata, të cilëve dashuria juaj i jep jetë.
Dëshirime të gabuara, apo dëshira e pastër e
dashurisë?
Papa Gjon Pali II na ka treguar edhe një problem
tjetër të mundshëm në lidhje me dëshirimet tona: disa
herë është e vështirë të dallojmë, çfarë është duke
“lëvizur” në zemrën tonë: a janë dëshirime të gabuara,
apo dëshira e pastër e dashurisë?
Sa shpesh “shesim” egoizmin tonë për dashurinë!
Sa herë vetëshpallen dëshirimet egoiste: dashuria!
Papa është i bindur, që për të dalluar brenda nesh
dëshirimet egoiste nga dëshirat e dashurisë si dhuratë
për tjetrin, duhet të bëhemi njohës të mirë të zemrës
sonë. Duhet të jemi shumë të sinqertë me veten tonë
dhe të përgjigjemi shpeshherë pyetjes: kush është në
qendrën e kësaj gjëje që bëra, që mendova, që thashë?
A është në qendër dëshira ime egoiste apo dëshira të të
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bëj të lumtur ty?
Miqtë e mi, nuk ndodh praktikisht kurrë, që ndonjë
veprim i jetës sonë të jetë 100% egoist, ose edhe 100%
plot me dashuri që na mëson Hyji. Kështu që nuk është
gjithmonë e lehtë të dallojmë në veprimet tona, sa
përqind e ka marr për veti egoizmi jonë. Vetëm duke
vëzhguar shpesh herë zemrën tonë dhe vetëm nëse e
bëjmë me sinqeritet maksimal për të cilin jemi të aftë,
duke kërkuar edhe Zotin të na ndriçojë në këtë
vëzhgim, bëhemi gjithmonë e më shumë mjeshtër në të
dalluarit të egoizmit nga dashuria.
Provoj të shprehem më qartë me një shembull:
Imagjinojeni nënën, e cila “mbaron” pas djalit e vet,
por nuk duron vajzën me të cilën është martuar ai, e
cila plotëson djalin e saj me lumturinë deri në pikën që
djali për nënën nuk “ka nevojë” më për shumë gjera,
nëpërmjet të cilave ajo gjithmonë ia ka shprehur
dashurinë e saj atij. Provoni t'i thoni asaj nëne, që është
egoizmi i saj, i cili shkakton urrejtjen e nuses së djalit
dhe jo dashuria për djalin, sepse dashuria ka dëshirë që
personi i dashur të jetë i lumtur...
Duhet të kemi të qartë që gjithmonë përvojat tona
do të lëvizin në këtë bosht midis 0% dhe 100%.
Çështja është të kontrollojmë ku në atë bosht jemi dhe
të kërkojmë të ulim përqindjen e egoizmit dhe të
zmadhojmë përqindjen e dashurisë së vërtetë. E
kuptojmë edhe që është fjala për vigjilencën gjatë tërë
jetës sonë, është fjala për kontrollin e lëvizjeve të
zemrës sonë dhe të “stërvitjes” në aftësinë e dashurisë
sipas planit të Zotit gjatë tërë jetës sonë. Një sfidë e
bukur, që sigurisht angazhon njeriun e tërë, një sfidë e
denjë e njeriut...
Papa na fton në teologjinë e tij të trupit të sodisim
një nga tekstet e sh.Palit, në të cilin na fton t'i
nënshtrohemi njeri-tjetrit në druajtjen e Krishtit.
Sh.Pali flet personave e martuar dhe fton që të jenë të
nënshtruar ndaj njeri-tjetrit. Disa herë duket që gruaja
duhet t'i nënshtrohet burrit të vet, por sh. Pali dhe me të
edhe papa na sigurojnë, që dashuria shkakton që edhe
burri t'i nënshtrohet gruas së vet. Dhe papa vazhdon të
shtjellojë: të nënshtrohesh do të thotë t'i dhurosh
totalisht vetveten tjetrit. Dhe duke u bazuar në fjalët e
sh.Palit shton, që shembull për këtë dhurim total mund
të marrim nga Krishti. Ai dhuroi për Nusen e tij –
kishën dhe njerëzimin, trupin e tij, hoqi dorë edhe nga
jeta e vet, lejonte të shkatërrohet trupi i tij për
njerëzimin që dashuronte. Ja, masa e dashurisë:
dashuria pa masë! Të jesh gati t'i nënshtrohesh
personit të dashur deri në të dhuruarit të gjithë asaj që
je.
Të arrijmë të përjetojmë kështu forcat tona
seksuale nuk lë vend në zemrën tonë për dëshirimin e
një personi, për dëshirimin e partnerit tonë. Na bën të
gatshëm të pagojmë edhe me jetë dëshirën tonë që
personi i dashur të takojë brenda nesh jo egoizmin tonë
por dashurinë e Zotit. Na aftëson të shikojmë misterin

e Krishtit të shprehur nëpërmjet trupit tonë.
Dëshirimin shkatërrues e zëvendëson mahnia, habia,
respekti i madh para misterin të seksualitetit njerëzor.
Papa në këtë pikë fton burrat, që të mësojnë të
vetëkontrollohen me qëllim që të mund të shprehin
respekt të madh dhe ëmbëlsinë e dashurisë ndaj grave
të tyre. I fton pikërisht ata, jo sepse të njëjtin qëndrim
nuk duhen të kenë edhe gratë, por sepse, nga ana
njerëzore, papa si psikologu i mirë e di, që ekzistojnë
ndryshimet në përjetimin të emocioneve tek burrat dhe
tek gratë. Interesante sa i hapur ishte në këtë pikë:
sqaron, që kulmi i emocionit seksual zakonisht
realizohet më shpejt te burri sesa te gruaja. Thotë, që
një burrë i virtytshëm nuk lejon që të ndodhë ky kulm
vetëm tek ai vetë, por di të presë kohët e gruas së tij, që
të mund të përjetojnë kulmin e emocioneve së bashku.
Nëse e mendojmë thellë e thellë është shumë e
qartë: nëse interesohem të arrij unë kulmit tim
emocional, jam në qendër unë, dhe kjo nuk quhet
dashuria, por egoizëm. Dhe egoizmi nuk më plotëson
as mua, as personin tim të dashur. Papa s'ka frikë të
lartësojë në nivelin e virtytit shprehjet e ëmbëlsisë ndaj
gruas dhe aftësinë e “zgjimit” të emocioneve të saja
duke pritur kohën e saj në dashurinë martesore.
Duke vëzhguar hollë-hollë gjithmonë pika e
dallimit në çdo shprehje tonën të dashurisë është
përgjigjja e pyetjes: a dua t'i siguroj lumturinë vetes
sime apo dua të bëj lumtur personin tim të dashur?
Por dikush mund të ketë një vërejtje: të gjithë ata
gjëra janë të bukura, sigurisht dua të bëj lumtur
personin të dashur, por s'besoj që është mëkat të dua të
jem i lumtur edhe unë. Nëse shikoj gjithmonë atë, kush
do të mendojë mua dhe lumturinë time?
Dëgjova një herë një tregim, i cili më duket që
mund të na bëjë të kuptojmë: Një njeri ishte i ftuar të
shkonte të bënte vizitën në fillim në ferr, pastaj në qiell.
Por, çuditërisht, në të dy vendet dukej e njëjta situatë:
një tavolinë plot me ushqime shumë të shijshme dhe
pranë usqimit pirunjtë shumë të gjatë. Njerëz që
qendronin të ulur pranë tavolinës. I dukej e çuditshme
dhe pyeti: ku qendron ndryshimi? I thanë: vëzhgo
mirë: në ferr ka secili në dorë një piru dhe kërkon të
ushqejë vetveten, por piruni është shumë i gjatë kështu
që nuk ia dal dot të shijojë ushqimet që ka përpara.
Pjestarët e qiellit kanë kuptuar strategjinë për të shijuar
ushqime të shijshme: secili me pirunin e tij ushqen
personin, që ka përballë. Ushqejnë njeri-tjetrin dhe
nuk mbetet asnjëri pa ngrënë.
Miq të dashur, besoj, që shprehja e dashurisë
martesore është dhurata më e bukur që Zoti i dhuroi
njeriut dhe që ia vlen ta mësojmë ta jetojmë sipas planit
të Zotit. Ju, që jeni të martuar edhe ju që po përgatiteni
për këtë hap në jetën tuaj ju uroj, që të mund të takoni
fytyrën e Zotit në bukurinë dhe pastërtinë e dashurisë
së vërtetë, e dashurisë – ikonës më të përsosur të Hyjit
– sepse Ai është dashuria.
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GANDI PARA GJYQIT
Refuzoj të blej lirinë, duke shitur bindjet !
Për herë të parë portreti i plotë i Gandit nën interpretimin dhe analizën e Ilir Hashorvës, duke na
vënë në dispozicion procesin gjyqësor ndaj tij më 1922.

Më 18 mars të vitit 1922, në Ahmedabad, Gandi u
nxor në gjyq së bashku me botuesin e tij, Z. Banker, i
cili shtypte gazetën “Young India” në të cilën
shkruante Gandi. Midis publikut, në sallën e gjyqit
gjendeshin Kasturbai Gandi, Saroxhini Naidu dhe
Pandit Malaviya. Gjykatës ishte Z. Brumfild
(Broomfield). Ai në drejtimin e çështjes dhe në sjelljen
ndaj të akuzuarve, shpalosi traditat më të mira të
drejtësisë angleze.
Gjyqi, për nga proceduara e zhvillimit dhe nga
mënyra se si folën dhe se si u sollën protagonistët:
Gandi, vetë gjykatësi, prokurori dhe të pranishmit,
mund të thuhet se ishte model. Të dy, Gandi dhe
Bankeri, akuzoheshin se ishin orvatur të krijonin
pakënaqësi dhe rebelim ndaj qeverisë në Indinë
Britanike. Akuzat bazoheshin mbi tre artikuj të
botuara në gazetën “Young India” në fund të vitit 1921
dhe në fillim të vitit 1922. Gandi dhe Bankeri nuk
pranuan mbrojtje. Në shkrimet e Gandit të botuara në

gazetën “Young India,” shkrimet për të cilat ai
akuzohej, ndërmjet të tjerave, thuhej:
“… Mosbashkëpunimi, edhe pse është një lëvizje
religjioze dhe krejtësisht morale, synon, me qëllim, të
përmbysë qeverinë dhe, prandaj, legalisht, ai është
rebelues në termat e Kodit Penal Indian…
“…Ne po e sfidojmë forcën e kësaj qeverie, sepse e
konsiderojmë aktivitetin e saj si të keq… Ne duam që
qeveria t'i nënshtrohet vullnetit të popullit. Ne duam të
tregojmë se qeveria krijohet që t'i shërbejë popullit dhe
jo populli qeverisë… Ne refuzojmë të blejmë lirinë,
duke shitur bindjet tona… Do të jetë njëmijë herë më
mirë për ne të qeverisemi nga një diktaturë ushtarake,
sesa të kemi një diktaturë të fshehur pas këshillave dhe
asambleve të shitura. Ato zgjasin agoninë dhe rrisin
koston… Nuk ka liri të ngadaltë. Liria është si lindja.
Përderisa s'jemi krejtësisht të lirë, jemi skllevër. E
gjitha lindja zhvillohet brenda një çasti…”
“…Asnjë perandori, e dehur me verën e kuqe të
fuqisë dhe me shfrytëzimin e racave më të dobëta, nuk
ka jetuar gjatë në këtë botë. Britanikët duhet ta dinë se
lufta që filloi në vitin 1920 është një luftë që do të
përfundojë. Ajo mund të zgjasë një muaj apo një vit,
shumë muaj apo shumë vite… Shpresoj dhe i lutem
Zotit që t'i japë Indisë aq përulësi dhe forcë, sa të
mbetet e pa dhunshme gjer në fund..”.
Pasi u lexuan akuzat, u pyetën të akuzuarit nëse i
pranonin ato. Të dy i pranuan. Gjykatësi donte ta jepte
menjëherë vendimin, por prokurori, Z. Strangman,
kërkoi që të kiheshin parasysh jo vetëm artikujt e
shkruar, por edhe ngjarjet në Bombei, në Madras dhe
në Çauri Çaura të cilat ishin frymëzuar nga shkrime të
atilla dhe kishin çuar në vrasje e krime. Prokurori
pranoi se në artikujt nga rridhnin akuzat mosdhuna
pranohej si kredo, por shtoi se, “nuk kishte shumë
rëndësi pse ngulje këmbë në mosdhunën, kur pa
pushim ndizje pakënaqësinë ndaj qeverisë, e
konsideroje atë si tradhtare dhe, hapët dhe me qëllim,
nxitje të tjerët ta rrëzonin atë”. Ai kërkoi të dënoheshin
të akuzuarit në atë frymë.
Gandi dhe Bankeri u deklaruan fajtorë. Kur u
pyetën nga gjykatësi nëse dëshironin të bënin
paraprakisht ndonjë deklaratë, e mori fjalën Gandi, i
cili tha:
“Përpara se të lexoj deklaratën, dua të them se i
pranoj plotësisht vërejtjet e prokurorit…. Nuk kam
dëshirë ta fsheh nga ky gjyq të vërtetën se paraqitja e
pakënaqësisë ndaj sistemit ekzistues të qeverisë ishte
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bërë pothuaj pasion për mua dhe se prokurori ka
plotësisht të drejtë kur thotë se predikimi im i
pakënaqësisë nuk filloi me shkrimet tek “Young
India”, por shumë më parë dhe në deklaratën që do të
lexoj, do të tregoj se predikimi ka filluar, vërtet, shumë
më parë. Është detyrë e vështirë, por unë duhet ta
kryej, duke ditur përgjegjësinë që mbaj mbi vete. Unë
e pranoj fajin që më vë prokurori për ngjarjet e
Bombeit, të Madrasit dhe të Çauri Çaurës. Duke
menduar thellësisht për to, e kam të pamundur ta
shkëpus dhe ta shfajësoj veten nga krimet djallëzore
që u kryen në to. Prokurori ka plotësisht të drejtë kur
thotë se një njeri i përgjegjshëm, një njeri që ka marrë
njëfarë arsimi, që ka njëfarë përvojë nga punët e botës,
duhet të njihte pasojat e veprimeve të tij. Unë i di ato. E
dija që luaja me zjarrin. E dija rrezikun. Por, edhe në
qoftë se do të lihesha tashti i lirë, do të bëja po atë…
“Doja të shmangej dhuna. Mosdhuna është neni i
parë i besimit tim. Ajo është gjithashtu edhe neni i
fundit i bindjes sime. Por unë duhej të bëja zgjedhjen:
ose t'i nënshtrohesha një sistemi që besoja se i kishte
bërë një dëm të pa riparueshëm vendit tim, ose të
rrezikohesha nga vrulli i çmendur i popullit… E di se
populli im nganjëherë çmendet. Më vjen vërtet keq për
këtë dhe prandaj jam këtu t'i nënshtrohem jo një
dënimi të lehtë, por dënimit më të rëndë. Nuk kërkoj
mëshirë. Nuk kërkoj rrethana lehtësuese… Nuk pres ta
ndjeni tashti, por kur ta kem mbaruar deklaratën, jam i
sigurt se do të ndjeni sado pak atë që zien brenda meje,
atë që më bën të rrezikoj marrëzisht, atë që më bën të
veproj ashtu siç duhet të veprojë një njeri i ndershëm.
“Ndjeva këtë mëngjes se do të kisha dështuar në
detyrën time, në qoftë se nuk do të thosha këto që sapo
thashë..”.
Më pas, duke folur me një zë të butë e të qetë, Gandi
lexoi deklaratën e përgatitur. Ai nuk mbrojti veten, por
nuk pranoi as fajin. Ai i dha një goditje dërrmuese
qeverisjes britanike në Indi. Fillimisht shpjegoi arsyet
se pse u kthye nga një mbështetës i Perandorisë
Britanike në një nacionalist jo bashkëpunëtor, pastaj
paraqiti të drejtën e Indisë për të qenë e lirë dhe, më në
fund, tha:
“Ligji në këtë vend është bërë për t'i shërbyer
shfrytëzuesit të huaj. Shqyrtimi i paanshëm i Ligjit
Ushtarak të Punxhabit, më ka bërë të besoj se të paktën
nëntëdhjetë e pesë për qind e dënimeve që ka dhënë ai
gjyq, kanë qenë krejtësisht të padrejta. Përvoja ime në
çështjet politike më ka çuar në përfundimin se nëntë
nga dhjetë të dënuarit kanë qenë krejtësisht të
pafajshëm. Krimi i tyre i vetëm ka qenë dashuria për
atdheun. Në nëntëdhjetë e nëntë raste nga njëqind,
indianëve u është mohuar drejtësia kundrejt të
bardhëve. Kjo nuk është një pamje e zmadhuar. Kjo
është përvoja e pothuaj çdo indiani që është ndeshur
me raste të tilla. Sipas mendimit tim, me
administrimin e ligjit është abuzuar, me dashje apo pa

dashje, në të mirë të shfrytëzuesit.
“Fatkeqësia më e madhe është se anglezët dhe
shokët e tyre indianë në administratën e vendit nuk e
dinë se janë pleksur në krimin që u përpoqa të
përshkruaja…. Shumë anglezë dhe zyrtarë indianë
besojnë me ndershmëri se po administrojnë një nga
sistemet më të mira në botë dhe se India po bën
përparime të qëndrueshme, ndonëse të ngadalta. Ata
nuk dinë se një sistem i pandjeshëm, por efektiv i
terrorizmit, së bashku me një shpalosje të organizuar
force nga një anë, dhe heqja e çdo mundësie
kundërpërgjigjeje për vetëmbrojtje nga ana tjetër, e
kanë zhburrëruar popullin indian dhe i kanë injektuar
atij zakonin e simulimit…
“Seksioni 124 A, nën të cilin unë po akuzohem,
është, ndofta, kryesori ndërmjet seksioneve politike të
Kodit Penal Indian, i shpikur për të mbytur liritë e
qytetarëve. Dashuria nuk mund të fabrikohet apo të
rregullohet me ligj. Në qoftë se dikush nuk ka dashuri
për një person apo për një sistem, ai duhet të jetë i lirë
ta shprehë atë, përderisa nuk mendon, nuk zhvillon
apo nuk nxit dhunë. Por, seksioni nën të cilin unë dhe
Z. Banker po akuzohemi, është një nga ato që
konsideron krim edhe paraqitjen e pakënaqësisë. Kam
studiuar disa nga rastet e dënimeve dhe di se disa nga
patriotët më të dashur indianë janë dënuar me atë ligj.
E konsideroj si privilegj edhe akuzimin tim nën atë
ligj.
“Jam përpjekur të jap shkurt arsyet e pakënaqësive
të mia. Unë nuk kam ndonjë pakënaqësi personale
ndaj ndonjë administratori dhe aq më pak kundrejt
personit të Mbretit. Por, e konsideroj si virtyt të jem i
pakënaqur me qeverinë e cila në përgjithësi i ka bërë
Indisë dëmin më të madh se çdo sistem tjetër më parë.
India është më pak burrërore nën qeverisjen britanike.
Duke besuar kështu, konsideroj si mëkat të kesh
dashuri për atë sistem. Ka qenë privilegj i çmuar për
mua që kam pasur mundësi të paraqisja në shkrime të
ndryshme ato që tashti merren si fakte kundër meje.
“Në të vërtetë unë besoj se i kam bërë shërbim
njëkohësisht Indisë dhe Anglisë, duke treguar me
mosbashkëpunimin rrugën për të dale nga ajo gjendje
e panatyrshme në të cilën jetojnë që të dyja. Në
opinionin tim të përvuajtur, mosbashkëpunimi me të
keqen është po aq detyrë sa dhe bashkëpunimi me të
mirën. Në të shkuarën, mosbashkëpunimi ka qenë
shprehur me dhunë, dëmtime e keqbërje. Unë jam
përpjekur t'i tregoj bashkatdhetarëve të mi se
mosbashkëpunimi i dhunshëm e shton të keqen…
“Mosdhuna nënkupton nënshtrim vullnetar ndaj
ndëshkimit për mosbashkëpunimin me të keqen. Jam i
gatshëm t'i nënshtrohem me gëzim dënimit më të
madh që mund të më jepet për atë që ligji e quan krim
me vetëdije, kurse unë e quaj detyrën më të lartë të
qytetarit…
“E vetmja rrugë e hapur për ju, Z. gjykatës, është
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që, ose të jepni dorëheqjen nga posti që keni dhe t'i
jepni fund lidhjes me të keqen, në qoftë se ndieni se
ligji për të cilin jeni thirrur për ta administruar është i
keq dhe se unë jam i pafajshëm, ose të më jepni
dënimin më të rreptë, në qoftë se beson se sistemi dhe
ligji janë në të mirë të popullit dhe të vendit dhe se
aktiviteti im është i dëmshëm për të mirën e
përgjithshme”.
Këtu Gandi mbylli deklaratën. Më tej, e mori fjalën
gjykatësi i cili tha:
“Z. Gandi, në njëfarë mënyre ju ma lehtësuat
detyrën, duke pranuar fajësinë. Megjithatë, ajo që
mbetet, domethënë, përcaktimi i një dënimi të drejtë,
nuk është edhe aq i lehtë për një gjykatës. Ligji nuk ka
respekt për personin. Prapë, nuk është e mundur të
injorosh të qenit tuaj, në sy të miliona
bashkatdhetarëve tuaj, një patriot dhe një udhëheqës i
madh. Edhe ata që ndryshojnë prej jush në politikë, ju
shohin si njeri me ideale të larta dhe më një jetë fisnike
dhe shenjtore. Unë duhet të merrem vetëm me një nga
karakteret tuaja. Nuk është detyra ime dhe as nuk
mendoj t'ju gjykoj apo t'ju kritikoj në ndonjë karakter
tjetër. Është detyra ime t'ju gjykoj si një njeri që duhet
t'i nënshtrohet ligjit i cili, ashtu siç pranoni vetë, e ka
thyer dhe ka kryer veprimin që, për një person të
zakonshëm, do të ishte një krim i rëndë kundër shtetit.
“Unë e di se ju keni predikuar kundër dhunës dhe
në shumë raste keni bërë mjaft për ta ndaluar atë. Por,
edhe pse kam respekt për natyrën e mësimeve politike

tuaja dhe për natyrën e shumë prej atyre të cilëve u je
drejtuar, nuk kuptoj se si keni mundur të besoni se
dhuna nuk do të pasonte pashmangshmërisht veprimet
e tyre?… E keni bërë të pamundshme për çdo qeveri
t'ju lejë të lirë.
“Po përpiqem të balancoj atë që meritoni kundrejt
asaj që më duket e nevojshme për interesat e publikut.
Propozoj që vendimi të ndjekë një rast të mëparshëm
të dymbëdhjetë vjetëve më parë, në shumë anë i
ngjashëm me tuajin. E kam fjalën për çështjen kundër
Gangadhar Tilakut. Vendimi që u dha atëherë për të
ishte burgim për gjashtë vjet. Nuk besoj ta konsideroni
atë vendim si të pa arsyeshëm. Unë them se ju duhet të
klasifikoheni me Z. Tilak, d.m.th. t'ju jap edhe juve
gjashtë vjet. Kjo, mendoj, është detyra ime.
“Dua të shtoj edhe se, në qoftë se gjendja do të
lejojë që qeveria ta reduktojë periudhën e burgimit tuaj
e t'ju lirojë para kohe, duhet ta dini se asnjë nuk do të
gëzohet më shumë se unë “.
Gandi, duke buzëqeshur, shtoi:
“Dua të them edhe dy fjalë. Meqenëse më bëtë një
nder të madh, duke përmendur gjyqin e të ndjerit
Gangdhar Tilak, po ju them se e konsideroj privilegjin
më të mirë dhe nderimin më të madh që më lidhët me
atë emër. Për sa i përket dënimit, e konsideroj atë si më
të lehtin që mund të më jepej dhe, për sa i përket
zhvillimit të gjyqit, mund të them se nuk mund të
prisja mirësjellje më të madhe”.
Një kronikë indiane e kohës e përshkroi kështu
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skenën e përfundimit të gjyqit:
“Pasi gjyqtari la sallën, miqtë e Z. Gandi u
mblodhën rreth tij. Ata i ranë tek këmbët. Të gjithë:
burra e gra, të prekur, qanin me dënesë. Gjatë gjithë
kohës, Z. Gandi gjakftohtë, u buzëqeshte e u jepte
zemër. Pasi miqtë u ndanë me të, Gandin e çuan nga
gjykata në burgun Yerevada”.
Gjyqi pati jehonë të thellë në të gjithë Indinë.
Shumë e krahasuan gjyqin e Gandit me gjyqin e
Sokratit. Ky nuk ishte rasti i fundit që Gandi u arrestua
dhe u burgos, por ky ishte rasti i fundit që Gandi u
gjykua.
Morali në mendimin e Gandit
“Gandi – analiza e komente për Gandin dhe
gandizmin” është vëllimi i tretë dhe i fundit i një
studimi për Gandin dhe gandizmin, prej Ilir
Hashorvës. Në të jepen një sërë analizash e komentesh
në formë esesh për të zbërthyer anë të veçanta të
mendimit dhe veprimtarisë së Gandit. Një vëmendje e
veçantë i kushtohet krahasimit të gandizmit me rryma
të tjera politike e filozofike botërore të kohës dhe,
sidomos, rolit që mund të kishte pasur njohja dhe
ushtrimi i gandizmit në Shqipëri në uljen e tiranisë
komuniste, në dhënien e një fytyre më njerëzore
komunizmit, në daljen e shqiptarëve dhe, sidomos, të
intelektualëve nga komunizmi ballëlartë e jo kokulur
si dhe arsyet se përse këto nuk ndodhën.
Parimi bazë i Gandit, kryeparimi i tij, është “e
vërteta”. Në bazë të këtij parimi, rrjedh një filozofi e
tërë pozitive, revolucionare e emancipuese, e
nevojshme për çdo kulturë e etni popujsh, e nevojshme
për çdo njeri. Për Gandin, “e vërteta” është ajo që të
thotë zëri tënd i brendshëm, është ajo që ti ndien vërtet
si të vërtetë. Përnjëherë, në bazë të këtij përkufizimi,
eliminohet shtirja, hipokrizia, dyfytyrësia. E vërteta
është kriteri më i drejtë që mund të përdoret në jetë për
qëndrimin që duhet mbajtur dhe për vlerësimin që
duhet të jepet. Natyrisht, “e vërteta” nuk është një
parim i lehtë për t'u mbajtur.
Gandi u shqua si prijës i tipit të ri, sepse përdori
metoda dhe rrugë morale të tilla, të cilat të tjerët nuk i
përdornin dot jo vetëm nga mungesat në karakter, por
ngase i konsideronin edhe si joefikase. Gandi provoi
se njeriu duhet dhe mund t'i përdorë ato metoda dhe se
ato janë edhe efikase. Gandi është i pari dhe i vetmi
drejtues që nuk vë vetëm qëllimin në qendër të
kujdesit, por në të njëjtin vend me qëllimin, në mos
edhe më lartë, vë dhe mjetin për të arritur atë qëllim.
Ndërsa Makiaveli për të arritur qëllimin, justifikonte
çdolloj mjeti, dhe po ashtu kanë bërë dhe bëjnë pothuaj
të gjithë ata që kanë marrë role drejtuesish, Gandi i
qëndroi mendimit dhe praktikës se qëllimi dhe mjeti
duhet të përkojnë, se ata duhet të jenë njëlloj të
moralshëm. Mjetet, insiston ai, nuk janë thjesht
instrumente, ato janë vetë qëllimi, qëllimi në zhvillim

e sipër, janë krijueset e qëllimit, janë shprehje e
vlerave të qëllimit. Për Gandin, qëllimi paraekziston
tek mjetet dhe se, po të jenë mjetet e mira, po të jenë ato
të pastra, do të vijë me siguri edhe fund i mirë.
Në terma praktike, të mos pranosh mjete të këqija
për të arritur qëllimin, do të thotë të mos pranosh asnjë
veprim imoral edhe kur thuhet se ai ndihmon një
çështje të mirë, pra të mos pranosh, për shembull,
gënjeshtrën, mashtrimin, diplomacinë, demagogjinë,
fshehtësinë, vrasjen, edhe kur thuhet se ato përdoren
për “qëllime të mira”: për të mbrojtur vendin, për të
mbrojtur fenë, për të mbrojtur njerëzimin, partinë,
klasën, sistemin, socializmin, demokracinë,
ekonominë e tregut etj. Mjetet imorale nuk mund të
sjellin kurrë përfundime morale. Mjerisht, sot
idealizmi vihet re gjithnjë e më pak midis njerëzve dhe
drejtuesve dhe vendin e tij po e zë pragmatizmi vulgar.
Gandi ishte idealist i qëndrueshëm. Për të, mendimet
nuk duheshin ndryshuar sipas leverdisë dhe
rrethanave: “Njeriu duhet ti formojë bindjet e tij
ngadalë, por pasi t'i ketë formuar, duhet t'i mbrojë ato
në çfarëdolloj kushtesh”. Kështu, ai ishte kundër
oportunizmit dhe dyfytyrësisë.
Pyet Hashorva, cila është trashëgimia më e vyer që
ka lënë Gandi? Dhe përgjigjet: Mendimet janë të
ndryshme, pasi dhe fushat që ka trajtuar e ku ka
vepruar ai janë të ndryshme e të shumta. Vlerësimi i
trashëgimisë së Gandit varet kryesisht nga vetë niveli
dhe predispozicioni botkuptimoro-moral i atij që
studion Gandin. Dikush mund të thotë se kryeparimi i
tij “E vërteta” është më i vlefshmi, është parimi që të
bën të arsyetosh kurdoherë mirë e drejtë. Një tjetër
mund të thotë se qëndresa civile është kryevepra e
Gandit. Një i tretë mund të thotë se synim për çlirimin
e njeriut nga çdo nënshtrim e zgjedhë, është me shumë
vlerë. Një tjetër mund të thotë se ngritja që ai i bëri
gruas indiane, emancipimit të saj, pjesëmarrjes së saj
aktive në problemet politike e sociale të vendit, është
një tjetër fushë me shumë rëndësi për të cilën ai duhet
çmuar. Reformimi që Gandi i bëri vetes nuk është pa
vlerë. Por, duket, se në kushtet që zhvillohet sot në
përgjithësi politika, zhveshja e saj nga korrupsioni,
vjedhja, gënjeshtra, mashtrimi, demagogjia,
hipokrizia, sharlatanizmi, me një fjalë, zhveshja e saj
nga imoraliteti, mund të jetë kryevepra e Gandit.
Përsëri pyet Hashorva: cilat ishin fitoret e Gandit? Dhe
përgjigjet: Fitoret e Gandit nuk mund t'u përshtaten
standardeve që kemi ne për fitoret. Ato nuk kanë të
bëjnë mundjen asgjësuese apo poshtëruese të
kundërshtarit që janë të vetmet që ne i konsiderojmë
për fitore. Fitoret e Gandit kanë të bëjnë me
përmirësimin moral të individit, të shoqërisë dhe
njerëzimit, përmirësim që duhet të jetë synimi kryesor
i botës. Dhe, këtu Gandi arriti atë që nuk e kishte
arritur asnjë para tij, por edhe pas tij, deri sot.
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Kronikë
Mentor Quku
Shkodër
KARAKTERI SHUMËPËRMASOR I VEPRËS SË NDRE MJEDËS
Takim Folklorik Gjithëkombëtar, në kuadrin e edicionit të tretë të “Ditëve të Mjedës”,
në 100-vjetorin e ngritjes së Kishës së Kuklit (Bushat).
Kronikë e veprimtarive
me 1 gusht 2013 në Kukël
Qendra e Studimeve
Albanologjike, Qendra
Muzeore “Ndre Mjeda”,
Komuna e Bushatit dhe
Konsulli i Nderit i Austrisë në
Shkodër, organizuan më 1
gusht 2013, ora 17 e 30, Në
Kukel (Bushat), Takimin
Folklorik Gjithëkombëtar, në
kuadrin e edicionit të tretë të
“Ditëve të Mjedës”.
Aktiviteti u zhvillua në
përkujtim të 76 vjetorit të
vdekjes së Ndre Mjedës dhe
100-vjetorit të ngritjes së
Kishës së Kuklit. Merrnin
pjesë banorë të fshatit Kukel,
Barbullush, Bushat, Grash, si edhe të rrethinave.
Gjithashtu merrnin pjesë intelektualë të shquar në
lamije të ndryshme të dijes dhe jetës shoqërore,
studiues, artistë, klerikë, gazetarë, përfaqësues të
mediave. Kishin ardhur për të nderuar këtë
veprimtari të rëndësishme personalitete, si Drejtori
i Qendrës së Studimeve Albanologjike, Prof. dr.
Ardian Marashi, Emzot Angelo Massafra, Kryetar i
Konferencës ipeshkvnore të Shqipërisë, Kryetari i
Komunës së Bushatit, Konsulli i Nderit të Austrisë
në Shkodër, Gjergj Leqejza, si edhe të tjerë. Kohë
më parë se të fillonte konkurrimi, kompleksi “Ndre
Mjeda” në Kukel kishte marrë pamje festive: Ishte
zbukuruar me flamuj kombëtarë, me banderola të
ndryshme, ku binte në sy njëra ku shkruhej “Mjeda
ju pret”. Kisha e Kuklit e restauruar kohët e fundit,
kësaj radhe paraqitej me një risi të dukshme: Me
dritaren në formë rrethi në ballë të Kishës me një
vetratë me xhama me ngjyra me imazhin e Nënë
Terezës. Ndërkohë që shtatorja madhështore e Ndre
Mjedës mbizotëronte pamjen e përgjithshme të
mjedisit ku përgatitej të fillonte aktiviteti. Muzika
shoqëruar me valle të zonës nga nxënës të shkollave
të mesme të zonës që i paraprinin programit
konkurrues kishin krijuar një mjedis festiv. Në një
pjesë të mjedisit festiv ishte ngritur këndi me
veshje karakteristike të zonës, i cili u vizitua nga

pjesëmarrësit me kërshëri . Oborri para kompleksit
ishte pajisur me stola të rinj dhe zbukuruar me lule
shumë ngjyrëshe.
Aktiviteti filloi në ora 17.30, me fjalën e hapjes
nga moderator i njohur Gjon Frroku, i cili
falënderoi pjesëmarrësit, artistët, si edhe
personalitetet që nderonin me këtë rast aktivitetin
kushtuar Ndre Mjedës. Gjithashtu ai prezantoi
anëtarët e jurisë së konkursit, prof. Dr. Afërdita
Onuzi, kryetare nga Tirana, Mentor Quku anëtar
nga Shkodra dhe Petrit Dushi anëtar nga Lezha. Në
vazhdim të programit të parashikuar Emzot Angelo
Massafra së bashku me personalitetet e tjera
vendosën tek shtatorja e Mjedës një tubë lulesh të
freskëta. Konkurrimi filloi me dy këngë kënduar
me kushtrim, shoqëruar me çifteli nga grupi “Ded
Gjoluli”, Tuz, Malësia. Tërhoqën vëmendjen
xhamadanët e këngëtarëve, me origjinalitetin e
tyre. Ndërkohë moderatori Gjon Frroku kishte
konceptuar që konkurrimi të shoqërohej me
përshëndetje. Me këtë rast e mori fjalën, në fillim,
drejtori i QSA, Prof. Dr. Ardian Marashi, i cili foli
mbi karakterin shumëpërmasor të veprës së Ndre
Mjedës, me përmasa kombëtare dhe bile
ndërkombëtare. Më tej përshëndeti Emzot Angelo
Massafra, që tregoi rëndësinë e ringritjes së
Qendrës Muzeore “Ndre Mjeda” dhe porositi
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dëgjuesit për të bërë vepra të mira. Ai theksoi
prirjen e Mjedës për të njohur dhe për të studiuar
folklorin e popullit. Cikli i përshëndetjeve u mbyll
me fjalën e Kryetarit të Komunës Bushat, Zef Hila,
i cili premtoi se angazhimet e komunës së Bushatit
për restaurimin dhe menaxhimin me sukses të
Qendrës Muzeore “Ndre Mjeda” do të vijnë duke u
shtuar dita-ditës. Më tej vazhdoi program me
konkurrimin e këngëtarëve, babë e bir, Llesh e Gjin
Prenga me këngën “Princit të letrave shqipe”
kushtuar Dom Ndre Mjedës. Më tej program
vazhdoi me këngëtaren e njohur Hana Nikprela,
nga Malësia dhe SHBA, e cila këndoi jashtë
konkurrimit këngën e Flamurtarit. Entuziazmi i
publikut u ngrit sidomos, kur, në podiumin e
shfaqjes, erdhi për të konkurruar grupi “Trepça”
nga Mitrovica, i cili u paraqit me dy këngë dhe një
valle. U shqua valltari Vehbi Peçi, që u paraqit me
një koreografi shumë të vjetër shqiptare.
Adrenalina e shfaqjes u rrit me daljen në skenë të
instrumentistit frymor të njohur Gjovalin
Ndreca, i cili i mahniti dëgjuesit me lojën e
tij me pesë instrumente frymorë të
ndryshëm. Shfaqja u mbyll me numrat e
realizuar me sukses nga shoqata
“Dukagjini”. Grupi konkurroi me
këngëtarin Mark Vata me “Këngë me
çifteli”, Kolë Nik Prela me këngën me
çifteli “Le e rrit në këto male”, këngëtarin
Artan Nikë Prelaj me “Këngë me çifteli”.
Jashtë konkurrimit Agostin Pllumbi u
paraqit me këngën shumë të njohur tashmë
“Prizreni përshëndet Shkodrën”. Në fund
të takimit folklorik e mori fjalën kryetarja e
jurisë Prof. Dr. Afërdita Onuzi e cila shpalli
fituesit: vendin e tretë e meritoi grupi i

Shoqatës “Ded Gjoluli”, Tuz,
Malësia , vendin e dytë e meritoi
instrumentisti frymor Gjovalin
Ndreca, ndërsa vendin e parë e
meritoi ansambli “Trepça”
Mitrovicë. Në fund të fjalës
kryetarja e jurisë, etnografja e
njohur prof Afërdita Onuzi i
porositi vajzat dhe nuset e
pranishme në këtë takim
folklorik që radhën tjetër të
vishnin kostumet karakteristike
të zonës të cilat ato i ruajnë në
shtëpitë e tyre.
Gjatë aktivitetit pati vizita
në dy objektet kryesore të lëna
trashëgim nga Mjeda, Kishën e
Kuklit e cila feston vitin e 100-të
të ndërtimit, si edhe shtëpinë e Mjedës e cila është
edhe më e hershme, e cila u ndërtua me projektet
dhe me duart e vetë Mjedës. Vizitorët u habitën me
bukurinë e stilin neoklasik të ndërtesave, si edhe me
mesazhet që jepte rilindësi ynë me elementet e
veçanta të arkitekturës së tyre. Ata shprehën
shpresën se në një rast tjetër ata do të shihnin edhe
reliket e Mjedës , e në mënyrë të veçantë tryezën e
famshme ku poeti krijoi kryeveprat e letërsisë
shqipe.
Në përmbyllje të aktiviteteve, Kryetari i
Komunës, Zef Hila, shtroi një darkë për
pjesëmarrësit në një lokalet në Barbullush, ku u
improvizuan këngë, valle, humor dhe përshëndetje.
Darka u mbyll me urime si edhe me sugjerimin që
ky takim të mbahej në mënyrë të rregulltë çdo vit,
duke krijuar kështu një traditë të re në këtë vend të
shenjtëruar nga Ndre Mjeda.
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TAKIM FOLKLORIK GJITHËKOMBËTAR,
NË KUADRIN E EDICIONIT TË TRETË TË “DITËVE TË MJEDËS”
Fjala përshëndetëse e Imzot Angelo Massafra,
me rastin e Takimit Folkloristik Gjithëkombëtar
në Kukël, 1 gusht 2013.

I nderuar Dom Nikë, të nderuara autoritet
lokale, të dashur pjesëmarrës. Në emër tim dhe
te Konferencës Ipeshkvore të Shqipërisë, ju
përshëndesë më fjalët e Jezusit të Ngjallur:
Paqja me Ju.
Kam kënaqësi qe gjendem në mesin tuaj, në
edicionin e tretë “ Ditët e Mjedës”, qe po
zhvillohet në
këtë Qendër fetare dhe
kulturore, kur jemi duke festuar vitin jubilar të
100-vjetorit të ndërtimit të tempullit të Hyjit,
realizuar nga dora e vet meshtarit dhe poetit
Dom Mjeda dhe përkujtimin e 76 - vjetorit të
kalimit të tij në Jetën e Amshuar.
Të dashur, kremtojmë 100 vjetorin e kësaj
Kishe, të kushtuar Shen Shtjefnit, Martir, në
Vitin e Fesë, të shpallur nga Papa Emerito
Benedikti XVI dhe Papa Françesku ësht duke
vashduar: Kisha është vendi i shenjtë, shtëpia e
Zotit dhe e njeriut ku mund të degjojmë Fjalën
e Hyjit dhe Kremtojmë Meshën e shenjtë: është
zemra e fshatit.
Tani, jemi duke kremtuar këtë përvjetor me
këngë dhe muzikë popullore me pjesëmarrjen e
artisteve nga trevat Gjithëkombëtar .
Shumë prej jush do shtroni pyetjen se çfarë
lidhje ka Mjeda me muzikën? Po, unë do thuaja
, Dom Mjeda ka më shumë se çdo kush tjetër.
Ai duke qenë klerik, në radhe të parë, ka qenë i
lidhur ngushtë me psalmet Biblike qe janë,
prozë e poezi e përsosur hebraike, të cilat janë
kënduar me instrumentin “ Psalterion” në nder
të Hyjit. Pastaj, Dom Mjeda, sipas studiuesit
Mentor Quku, duke qëndruar në qytetin e
njohur të muzikës në Kremona të Italisë, gjatë
viteve 1887- 1891, nder të tjera, ka bërë për
katër vite më radhë detyrën e profesori të
muzikës, gjë qe ishte një arritje e madhe për një
shqiptar për kohen. Dom Mjeda, detyrën e
muzikantit e ka ushtruar edhe gatë qëndrimit të
tij për shumë vite në Kraljevica te Kroacisë, ku
jepte mësime në seminarin e jezuiteve në
kështjellën e njohur Frangjipane, nga dhe u

kthye definitivisht për të punuar përgjithmonë
në Shqipëri. Prandaj, Dom Mjeda si prodhues i
artit origjinale, shpreh bindjen se poezia dhe
muzika janë nocione Hyjnore qe burojnë nga
shpirti dhe zemra e çdo njeriut.
Të nderuar, në fund të muajt korrikut, nga
22-28, u bë në Rio de Janeiro, Dita Botërore të
Rinisë dhe Papa Françesku na ka lënë shumë
mesazhe. Ju kujtoj një; i tha të rinjve katolikë:
“Shkoni, deshmoni fenë, pa frikë dhe për të
shërbyer”.
Në mbyllje, përgëzoj organizatoret e këtij
takim: Dom Nikën Ukgjini, famullitar,
Qendrën e Studimeve Albanologjike,
Komunën Bushat, konsullin e Nderit të
Austrisë dhe Qendra muzeore “Ndre Mjeda”,
dhe pjesëmarrëseve ju dëshiroj argëtim të
këndshëm. Le të fitoj më i miri. Punë të mbar
dhe Zotit Ju bekoftë.
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Prof. Dr. Tomor Osmani
Shkodër

NjË ABETARE E RRALLË ME SHUMË SE 100- VJEÇARE
“Abetarja e Zymit”, Famullia Zym- Has, (Kosovë), 2013.

Botimi i trashëgimisë kulturore ka vlerë të
veçantë për historinë e kulturës dhe të arsimit tonë
kombëtar. Këto vepra që lidhen me një të kaluare të
largët, pak ose aspak të njohur, paraqesin interes për
atë fushë dijeje që i përkasin.
Vite më parë prof.dr. Shefik Osmani na bëri të
njohur përmes një artikulli të botuar, më 31 mars
1982 në gazetën "Mësuesi", me titull "Abetarja e
Zymit", se në Arkivin e Shtetit ruhet një abetare e
vjetër e shaptilografuar. Autori jep për herë të parë të
dhëna për këtë abetare, e cila kishte 80 faqe të
përmasave të zakonshme, pa autorësi, por vetëm me
shënimin me dorë, Zym, 20 maj 1900. Gjithashtu
ndalet në përshkrimin dhe vlerat e kësaj vepre.
Kjo abetare, me kalimin e viteve, tërhoqi
vëmendjen edhe të studiuesve të tjerë dhe të
mësuesve, duke botuar shkrime ose duke referuar në
konferenca shkencore si në Zagreb (2008), Prishtinë
(2010), Zym (2010) etj. Kjo vepër zgjoi edhe
interesin e Famullisë së të Ngriturit të Shën Mërisë
në Qiell Zym- Has, e cila pak ditë më parë, bëri një
botim luksi anastatik të kësaj vepre me titull
"Abetarja e Zymit" (20 maj 1900), Zym - Has, 2013,
libër që fatmirësisht ma dhuroi d.N.Ukgjini.
Fundi i shekullit XIX dhe shekulli XX do të
karakterizohen nga përpjekjet e patriotëve shqiptarë
për lëvrimin e gjuhës shqipe. Në rrethanat e sundimit

osman kjo abetare ka vlerë, si
një ndër abetaret e para të
shqipes në Kosovë. Në këtë
periudhë ishte e domosdoshme
hartimi i ndonjë teksti
mësimor, e në radhë të parë i
abetareve, kur popujt e tjerë të
Ballkanit këtë problem e kishin
zgjidhur kohë më parë, si
grekët, rumunët, bullgarët dhe
serbët. E çeli këtë udhë për
shqipen Naum Veqilharxhi,
duke botuar, më 1844 dhe 1845
Ëvetarin, që luajti një rol të
rëndësishëm për mësimin e
gjuhës shqipe dhe u vazhdua
me abetare të tjera të hartuara
nga Konstandin Kristoforidhi,
Daut Boriçi, Shoqërisë e
Stambollit ( 1879) etj., si dhe u
botuan disa gramatika për
gjuhën dhe në gjuhën shqipe. Gjithashtu, më 1879
ishte miratuar alfabeti i Stambollit, ai i shoqërisë
Bashkimi", më 1899 dhe në Veri vazhdonte të
përdorej alfabeti i autorëve të vjetër. Në këto
rrethana kulturore u botua edhe abetarja e Zymit.
Ky ribotim i kësaj vepre hapet me një shkrim të
Don Ndue Ballabanit "Abetarja, mrekullia e shtatë e
Zymit", ku shënohen shtatë mrekullitë kulturore të
kësaj zone, duke përmendur autorët më me emër që
kanë dalë ose kanë shërbyer në Zym.
Abetarja e Zymit prej 80 faqesh, fillon me shkronjën
i dhe u të vogël, por në krye të faqes me alfabetin që
është zbatuar në vepër është shënuar me dorë, Zym,
20 Mâj 1900, Prizren. Kjo faqe dhe disa faqe të tjera
kanë edhe vulën e Bibliotekës Kombëtare, Tiranë.
Nga faqja 22, që autori e konsideron si pjesë të
dytë, ka përsëritur edhe njëherë alfabetin, por
tashme duke paraqitur, përveç shkronjave të dorës të
vogla dhe të mëdha, edhe shkronjat e shtypit. Në
vazhdim jepen fjali të ndryshme me vlerë njohëse
ose edukative. Në faqen 75 shënon përdorimin e
apostrofit për shkronjat N, M, C, S, Sc, ndërsa në f.
78 ka dhënë numrat nga 1-10 edhe me fjalë. Në
vazhdim në f.79-80 është paraqitur pasqyra e
alfabetit e përdorur në abetare, praktikë për çdo
botim kur nuk ishte i miratuar alfabeti i përbashkët i
shqipes. Duke qenë se ky ishte një abetar, ishte e
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detyruar të ndiqej tradita e botimeve të kësaj natyre,
pasi qëllimi ishte të mësonte shkrim-leximin e
shkronjave të gjuhës sonë. Në faqen 81, shkruar me
shkrim dore dhe me alfabetin e sotëm ka këtë
shënim: Alfabeti i litografuem i Jak Specit ia fali
Lumos prof. Luigj Shala që e gjet në Prizrend me 20
maj 1900. Një faqe me pas ka përsëri një shënim
tjetër: M'a fali Z.Luvixh Shala (alias Bogdani)
profesor i didaktikës në Institutin Femnor. E ka
përdorur vetë në Prizren. Alfabeti i vjetrë i thanë ay i
Jak Specit. 5.Janvier 1935.
Në fund botuesi ka përfshirë një shkrim të
Frrok Kristaj "Abetarja e Zymit dhe abeceja shqipe",
si dhe jepet një listë bibliografike prej 20 titujsh.
Abetarja ka një strukturë të tillë: Përveç
shkronjave, siç e theksuam më sipër, jepen fjalë të
ndara në rrokje, ushtrime duke përdorur fjalë të
plota, në disa raste edhe fjali me ose pa lidhje
kuptimore njëra me tjetrën, por më shumë me vlerë
edukative ose fjalë të urta, si: Djali i mir e nderon
prinden; kush do shum, jet pa kurgja; zoti vonon, por
nuk harron; mos rri kot, por puno; bora asht e bardh;
s hkollari ms on fmit; Zefi as ht nji fmi i
paster.Kmishen edhe petkat e tjera i ma dlir. Ftyren e
lan per dit. Gjith shtati i ban drit prej paqllekut...,
T'mendoj shum-pak t'flas; T'baj mir, t'bahem i urt;
Uku e ndrron qymen por vesin jo; Fol pak e mir; I
lumi aj qi punon. Autori i abetares në shumë pak
raste jep edhe shembuj fjalish të përbëra: Perpara se
me e fillue nji pun a mir me menduem pak. Siç e kanë
vërejtur edhe ata studiues që kanë shkruar për këtë
abetar, disa nga këta shembuj kanë jo vetëm karakter
njohës, praktik dhe edukativ,por edhe patriotik, si:
Niri e do vendin ku ka le; Un jam shqyptar e flas
shqyp. Shqypnija asht e dashtuna, atdheja e jon. Në
këtë botim janë paraqitur edhe pak tekste të shkurtra
që ilustrojnë shkronjën e dhënë.
Në abetaren e Zymit ndeshim edhe disa emra
gjeografikë, si Afrikë, Evropë, Shkup dhe Prizren e
Zym, por edhe Shkoder, Bun dhe Drin. Autori nuk
është shtrirë më tej në gjeografinë e vendit përmes
shembujve që ka dhënë, ku qëllimi nuk ka qenë të
evidentojë emra gjeografikë, por ka shënuar ato
emra që mendojmë se nxënësit i kanë njohur. Ky
mund të jetë edhe një argument se autori i saj mund
të jetë nga ato zona.
Dukuritë gjuhësore
Po ndalemi në disa dukuri gjuhësore të
abetares, me karakter fonetik.
Rreth sistemit shkrimor. Ndonëse po ta marrim
të mirëqenë botimin e kësaj abetareje në vitin 1900,
atëherë dihet se në atë kohë qarkullonte alfabeti i
Stambollit, i cili nga fundi i shekullit XIX kishte

filluar tatëpjeta e tij dhe nuk arriti të bëhej alfabeti
kombëtar i shqipes. Ai u përdor vetëm në Shqipërinë
e Jugut dhe nuk pati shtrirje në Veri, ku filloi të
përhapej alfabeti i shoqërisë "Bashkimi", i krijuar në
vitin 1899, si dhe vazhdonte të përdorej alfabeti i
autorëve të vjetër, kryesisht në veri, pa përjashtuar
edhe alfabete të tjera të përdorura në atë kohë e të
zbatuara në revista dhe gazeta, si ai i
"Albanisë"(1897-1909) i Faik Konicës, i së
përkohshmes "Shqipëria" (1897-1899) që dilte në
Bukuresht etj. Në këtë pështjellim të shkrimit të
shqipes, shumë nga ata që kanë shkruar për këtë
abetar, nuk kanë arritur të përcaktojnë përfundimisht
se kujt i përket ai sistem shkrimor. Mendoj se
alfabeti i abetares së Zymit të çon në gjurmët e
alfabetit të Pjetër Bogdanit. Një dukuri e tillë besoj
se lidhet jo thjesht në ngjashmërinë e shkronjave, që
është një fakt real, por edhe nga vendlindja e Pjetër
Bogdanit që ishte nga Hasi i Prizrenit dhe nga
qëndrimi i tij në Prishtinë për 15 vjet ku këtu gjeti
edhe vdekjen. Gjithashtu alfabeti i Bogdanit pati
jehonë tek pasardhësit që e zbatuan me ndryshime të
parëndësishme, si "Kuvendi i Arbënit"(1706),
Gramatika e Da Leçes (1716), Doktrina kristiane
(1743) e Gj.N.Kazazit dhe në fillim të krijimtarisë në
përkthimet dhe në ndonjë krijim origjinal edhe te
Ndre Mjeda. Dhe nuk ka sesi që, kushdo që të jetë
autori kësaj abetareje, të mos jetë ndikuar nga
sistemi shkrimor i P. Bogdanit, duke përmendur
edhe ata zymjanë, si Sh.Gjeçovi etj, që ishin rritur
me veprën e tij.
Abetarja e Zymit ka 32 shkronja, si dhe
dyfishon bashkëtingëlloren n për nd (32 + 1),siç e
kanë përgjithësisht autorët gegë të shek.XIX dhe së
fundi alfabeti i shoqërisë "Bashkimi", por, që në
sistemin alfabetik të shqipes nuk përfshihet.
Po ç'risi kemi në sistemim shkrimor të abetares
së Zymit me atë të autorëve të vjetër. Nëse alfabeti i
Buzukut kishte pesë shkronja të veçanta, pasardhësit
i reduktuan në tri. Sistemi fonologjik i shqipes erdhi
gjithnjë duke u plotësuar dhe u pakësuan variantet e
shkronjave, si dhe u dallua grafikisht zanorja ë,
fillimisht nga L.Matrënga dhe më pas nga Pjetër
Bogdani që përdori një e me theks (è).
Autorët e vjetër u mbështetën në alfabetin
latin-italian, dukuri që e ndeshim edhe te abetarja e
Zymit. Bogdani përdori tri shkronja të veçanta për
dh-th, y dhe z, si dhe dyshkronja greke për ll dhe k.
Edhe në abetaren e Zymit kemi tri shkronja të
posaçme për dh (th), (Kjo shkronjë tek të gjithë
autorët e vjetër është e stilizuar, e tillë paraqitet edhe
në këtë abetar), y (Te abetarja e Zymit është një 8 e
mbyllur, por kur është e dorës ka edhe një vijë në
kokë dhe një poshtë për t'u lidhur me shkronjat e
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tjera), z, si dhe një shkronjë greke për ll. Nuk
dallohet grafikisht zanoren ë, e cila ose nuk
pasqyrohet ose shënohet me e, si dhe me një grafemë
paraqet dy tinguj-fonema, si c për ç dhe q, g për gj
dhe xh, z për c dhe x. Ka tre dyshkronjësha: gh për g,
gn për nj, si dhe dyfishon grafemën e posaçme dh për
th.Ne në abetar ndeshim në një fjalë të vetme edhe
oe: voe (f.34) dhe përsëri në një fjalë grafemën nj si
në alfabetin e sotëm njeri (f.68).
Theksi
Nuk e dimë shkallën e kulturës së autorit, por
vihen re përpjekje, megjithatë shumë modeste, për të
qenë sa me koherent në të shkruar, me sa më pak
luhatje, ndonëse ata kanë qenë të paevitueshme.
Fjalët e theksuara në fund të fjalës nuk
paraqiten me theksin e mprehtë, por me një vijë
sipër, ashtu kur duam të shënojmë një zanore të
gjatë, si: Liri, besni, gegni, i ri, gji, u, por edhe për të
shënuar një zanore të gjatë: pik, pul, detar, niri, shpis
etj.
Theksi hundor. Në abetare është përdorur mjaft
dendur theksi hundor, gjithnjë para bashkëtingëlloreve hundore, si: lîni, lîqêni, qêni, çûni, dâm,
âsht, grûni, plûm, hûnda, s?. Siç shihet, të gjitha
zanoret, me përjashtim të ë-së paraqiten edhe të
hundorizuara.
Togjet zanore. Përgjithësisht paraqiten të
reduktuara, duke pasqyruar shqipen e shkruar të asaj
periudhe në Veri dhe në Kosovë: dilli, milli, gruja
dur, dul, muj, lujt, shkruj, fajtur, ftu, por levdue,
lexue, nimue, mue, mendue, gabue, fillue etj. Siç
shihet, vërehet se togu ue ka filluar të ketë shtrirje
edhe në Veri.
Grupi bashkëtingëllor mb gjithnjë paraqitet i
asimiluar: kama, plumi, mreti, themra, shkami,
kulla, dhima, mramja. Ndërsa grupi nd, siç e
theksuam, dyfishohet në abetar, si : mennue, lûnner,
sundon, senn, mennim katunn, por edhe katun.
Sonorizimi. Është një dukuri tipike, ku në trajta të
ndryshme, fjala shkruhet me bashkëtingëllore të
zëshme, si: zog, elb, rrogtar, zheg, i madh, idhnim,
blegron, larg, por baktija, hith etj.
Zanorja ë. Nuk i dallon fonemën ë nga e-ja.
Veçanërisht kur është fundore ajo nuk pasqyrohet
fare në shkrim, si në emrat e gjinisë femërore, por
edhe mashkullore, si dhe në ndonjë pjesë tjetër të
ligjeratës: pem, pul, buk, furr, kunor, djal, djath,
djall, vjam, i urt, gjithmon, pes, etj. Nuk pasqyrohet
ë-ja edhe në rasën emërore të shumësit të shquar:
shokt, kamt, gjindt, dejt, lopt, gurt, dhambt, pemt .
Është përdorur e-ja për ë në të gjitha rasat e emrave të
gjinisë femërore, trajta e shquar, si: i botes, veres,
babes, dimen etj.

Apostrofi. Te abetarja e Zymit apostrofi
përdoret kryesisht për të shënuar rënien e zanores ë.
Kështu parafjala në përdoret me apostrof si
përpara emrave që fillojnë me zanorqe ashtu edhe
përpara atyre që fillojnë me bashkëtingëllore, si:
n'udh, n' shkoll, n'dimen etj.
Trajta e shkurtër e përemrit vetor më
apostrofohet, si: m'puthi, m'lagu,m'ka fal etj.
Formanti të i lidhores, si dhe "nyja" para mbiemrave,
qofshin edhe të emërzuar apostrofohet: t'lahem, t'rri,
t'bahem, n'katund t'vjetër, pajtori i t'rive C'(=ç)
apostrofohet kur është përemër pyetës, por edhe si
pjesëz: Ç'dit asht? Ç'mot i keq!, ç'pem e shishme!,
ç'zog i bukur! etj. S -ja apostrofohet kur përdoret si
pjesëz mohimi: s'rrej, s'flas. s'rri. Sc(=sh)
apostrofohet vetëm kur përdoret në fjalën shën, si:
Sh'Pjetri, Sh' Luigji etj.
Leksiku. Në abetar ndeshim edhe disa
turqizma, si : heqim, bidat, qylah, kazan, nasihat,
kasap, kaçak, nasihat, dynja, kandar etj.
Shtesa. Vërehet dukuria e shteses në fillim të
foljeve ose të mbiemrave që fillojnë me zanore të
cilave u shtohet një h: t'hikim, heci, e heger, hagrepi
etj.
Rënie. Kjo dukuri vihet re në emrat që dalin me
fundoret -ur dhe në foljet e formuara prej tyre, si:
Flutra flutron, lepri etj, ndërsa kur dalin me -ull u-ja
nuk bie: tjegulla, sjetulla, vetulla etj.
Nën ndikimin e ligjërimit të folur nuk përdoret ë-ja
paratheksore në rrokjen e parë: lkur, lmosha, msim,
fmi, kmishen, ftyra etj.
Përdor termin zanore dhe perzantore për
bashkëtingëllore.
*

* *

Nga sa parashtruam më lart, vihet re se edhe në
këtë botim ka filluar të ndjehet prirja e disa dukurive
fonetike, që më vonë do të përgjithësohen. Do të jetë
Komisia Letrare Shqipe në Shkodër (1916-1919) që
këto evoluime të gjuhës do t'i diskutojë dhe do t'i
përfshijë në Rregullat mbi ortografinë e gjuhës
shqipe të shkrueme (1917).
Ndonëse abetarja e Zymit është një libërth i
vogël, ruan edhe sot vlerat e tij për historinë e
abetareve, pasi në atë kohë, kur gjuha shqipe
përdorej vetëm në ndonjë shkollë të vendit tonë, ajo
duhet të ketë luajtur një rol të rëndësishëm për
përhapjen e gjuhës shqipe dhe të shkrimit të saj, në
një fshat, siç ishte Zymi i krahinës së Hasit dhe më
tej.
Gazeta Shqiptare,
28 qershor 2013
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NËNË TEREZA E ZEF VALENTINI, “BINJAKËT” E MOHUAR NGA DIKTATURA
“Refuzonin të keqpërdoreshin nga nacionalizmi, sidomos nga ai i vendit ku shërbyen si misionarë”
Biografia e albanologut të shquar katolik

Pikërisht në kohën që Nënë Terezës iu shfaq së pari
ajo ndjenjë, e cila do të përbënte pikënisjen e misionit të
saj madhështor në botë, një misionar i madh katolik vinte
në Shqipëri. A nuk duket se këtu Providenca (ndikimi
hyjnor) ka ndërhyrë duke krijuar një lloj sistemi
feedback, siç quhet në shkencat e natyrës një
marrëdhënie ushqyese e ndërsjellë brenda një cikli? Në
shkencat e natyrës shembulli i atij që quhet “positive
feedback” është: “X krijon më shumë Y dhe ky nga ana e
tij krijon më shumë X”. A nuk është krijuar edhe një
marrëdhënie e ngjashme mes At Zef Valentinit dhe Nënë
Terezës? Kuptohet, pa dijeninë e tyre. Pikërisht në vitin
kur shqiptares më të famshme e më të madhe të të gjitha
kohërave i lindi ndjenja që do ta largonte nga vendlindja
për ta bërë misionare globale, gjë që nuk mund të mos
pranohet se krijoi një mungesë për botën shqiptare të
ngushtë, në Shqipëri, në atdheun e Nënë Terezës, erdhi
një misionar i madh kulturor, At Zef Valentini, i cili do të
bënte për kombin e saj shërbime po ashtu të
jashtëzakonshme, si ato që ajo bëri për Indinë dhe botën,
por në një fushë tjetër, në atë të kulturës. Kjo përkitje të
bën të admirosh atë sistem të mrekullueshëm që ka
krijuar Kisha Katolike në shekuj e që funksionon vetiu,
që plotëson me diçka aty, ku diçka merr për ta çuar në

tjetër vend. Zef Valentini dhe Nënë Tereza, jezuiti i
porsashuguruar 22-vjeçar dhe vajza 12-vjeçare nga
Shkupi, ndonëse krejt të panjohur mes tyre, në një çast u
lidhën si foshnjat siameze dhe kjo lidhje vazhdoi gjithë
jetën, ndonëse nuk ka të dhëna që ata të jenë takuar
ndonjëherë. Sa më tepër që thellohesha në kërkimet për
jetën dhe veprimtarinë e At Zef Valentinit, aq më e qartë
bëhej kjo pikëpjekje e jetës së tij me atë të Nënë Terezës.
Ishte vetëm një pjesë e ngjashmërisë së madhe të jetëve
të tyre. Gjithmonë e më tepër po më krijohej ideja se
biografia ime për Zef Valentinin do të duhej të ishte një
libër i dyfishtë, pra një biografi për të dhe për Nënë
Terezën, diçka e ngjashme me metodën që kishte
përdorur Plutarku te “Jetë paralele”. Ndër shumë gjërat e
përbashkëta që kanë Nënë Tereza dhe At Zef Valentini
është dhe ajo se të dy kanë qenë të anatemuar, të ndaluar
në kohën e regjimit komunist në Shqipëri. Unë doja të
bëja diçka më tepër, të përfshija brenda një libri At Zef
Valentinin dhe Nënë Terezën! Kjo dukej një ndërmarrje
titanike! Prandaj, kur i hyra punës për të shkruar një
biografi të shkurtër të At Zef Valentinit, e lashë mënjanë
paradigmën e binjakëzimit të tij me Nënë Terezën. Por,
libri më dukej i paplotë. Aq më tepër që me kalimin e
kohës u binda se nuk ishte fjala për një ngjashmëri të
thjeshtë, por për një paradigmë të kultivuar me kujdes
nga Kisha Katolike në mjedise shoqërore si ato ku lindën
dhe u rritën At Zef Valentini dhe Nënë Tereza. Por, e
ndjeja se lipsej t’i rikthehesha dhe një herë projektit që
kishte lindur papritur në mendjen time për të shkruar një
biografi të dyfishtë, një biografi ku të tregohej se At
Valentini ishte binjaku shpirtëror i Nënë Terezës.
Prandaj iu riktheva edhe një herë punës, kësaj radhe i
vendosur që t’i shkoja deri në fund. Për të shkruar këtë
libër pata dy vështirësi fillestare, të kundërta. Për At Zef
Valentinin nuk kisha në dorë asnjë libër biografik, përveç
një teksti të shkurtër, por të vyer, të shkruar nga Attilio
Vaçaro. Për Nënë Terezën ka sigurisht shumë e shumë
libra, por unë, ndonëse do të citoj disa prej tyre,
përzgjodha për t’iu referuar veçanërisht të parës dhe të
vetmes biografi të autorizuar për Nënë Terezën, të
shkruar nga Navin Kaula, pasi ky libër përmban edhe
shumë rrëfime që ajo vetë ia ka bërë atij. Dhe kështu libri
u nis si një “tren” që ecën në dy shina, në jetën e Zef
Valentinit dhe të Nënë Terezës. Pas “lokomotivës”, idesë
sime, nisën të shtohen “vagonët”, kapitujt të cilët
përputheshin mrekullisht me “shinat”. Atë boshllëk që la
Nënë Tereza në Shqipëri e mbushi megjithatë At Zef
Valentini, vepra monumentale e të cilit është provë për
këtë gjë. “Exegi monumentum aere perennius” (“Kam
ngritur një monument më të qëndrueshëm se bronzi”) ka
thënë Horaci. Kjo gjë vlen, si për Nënë Terezën, ashtu
edhe për At Zef Valentinin, vepra e të cilëve ka vlerën e të
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qenit një monument i tillë. Duke krijuar me Nënë
Terezën një marrëdhënie të llojit feedback, At Valentini
krijoi edhe me Shqipërinë një marrëdhënie të llojit të
tillë, e cila do të ishte rasti ideal i punës së çdo misionari.
Ai e ushqeu Shqipërinë me dijet e tij dhe, duke e bërë
këtë gjë, u rrit si studiues, si intelektual. Madje, vepra e
tij vazhdoi të rrezatonte edhe në Shqipërinë komuniste,
ndonëse ishte zyrtarisht i ndaluar nga regjimi. Kjo vepër
i mrekullonte ata që kishin leje të njiheshin me të.
Regjimi komunist pretendonte me të madhe se në
Shqipëri kishte marrë hov të madh albanologjia në të
gjitha degët e saj, se po zhvilloheshin shkencat historike,
juridike, etnografike etj. Por, meqenëse studiuesit nuk
arrinin rezultatet e duhura, atëherë regjimi u dha leje
atyre që të njiheshin me veprat e “klerikëve reaksionarë”
katolikë, si At Valentini, të cilët kishin lënë studime e
shënime për të gjitha këto fusha, dhe të merrnin ç’të
mundnin prej tyre, për t’i përdorur. Kur unë, pas shumë
hezitimesh, nisa ta shkruaj këtë libër, që më dukej shumë
i vështirë, u habita dhe vetë sa mirë dhe shpejt po më ecte
puna, dhe të gjitha vështirësitë që kisha paramenduar
ishin duke u fashitur njëra pas tjetrës si një mrekulli. Më
pëlqente të besoja se edhe unë, ashtu si biografi indian i
Nënë Terezës, kisha bekimin e këtyre dy njerëzve të
shenjtë për të cilët po shkruaja. Duam, s’duam, mes At
Zef Valentinit dhe Nënë Terezës ka dhe një lidhje tjetër të
llojit feedback. Ne shqiptarët nderuam në mënyrën që e
meritonte Nënë Terezën, një misionare të madhe, e cila
veproi kryesisht në Indi, për shkak se ajo ishte shqiptare,
dhe kjo përbënte dhe një dëshmi të madhe të qytetërimit
të shqiptarëve. Por, po kështu duhet të tregojmë se jemi
të qytetëruar në rast se dimë të nderojmë misionarin më
të madh të huaj që erdhi në Shqipëri dhe punoi pareshtur
për të e për shqiptarët. Dhe ky misionar është
At Zef Valentini. At Valentini vdiq në natën e
15-16 nëntorit 1979, vetëm 28 ditë pasi Nënë
Terezës iu dha çmimi “Nobel” për Paqen.
Duket se ky shqiptar i madh, At Valentini,
jetoi aq sa të mësonte nderimin që bota i bënte
shqiptares më të madhe të kohës. Në qoftë se
nuk do ta pengonte sëmundja, At Valentini me
siguri që do të kishte shkruar fjalë të
paharrueshme për Nënë Terezën me këtë rast.
Por, ky ishte rasti i vetëm kur u prish sintonia
e jetëve të tyre. Njëzet e pesë ditë pas vdekjes
së At Valentinit, Nënë Tereza mbajti fjalimin
e saj në ceremoninë e dhënies së çmimit
“Nobel”. Një tjetër e përbashkët e At Zef
Valentinit dhe e Nënë Terezës ishte se të dy
refuzonin të keqpërdoreshin nga çdo lloj
nacionalizmi, sidomos nga ai i vendit ku
shërbyen si misionarë. Në rastin e Nënë
Terezës, kishte një tentativë dinake nga ana e
nacionalizmit hindu për ta keqpërdorur
imazhin e saj, si provë që do t’i paraqitej botës
se ishte toleranca dhe mbrojtja e shumicës
hindu e Indisë ajo që bënte të mundur që Nënë
Tereza të zhvillonte veprimtarinë e saj në Indi
dhe të bëhej e njohur në botë si Nënë Tereza e

Kalkutës. Sigurisht që Nënë Tereza nuk kishte menduar
kurrë që t’i shërbente nacionalizmit hindu dhe as ndonjë
nacionalizmi tjetër në këtë vend të madh, ku edhe
minoritetet etnike dhe fetare qenë shumë të mëdha në
numër, dhe pretendonin edhe ato që ta përdornin imazhin
e saj në një mënyrë apo në një tjetër. Është një nga meritat
e mëdha të Nënë Terezës që ajo nuk bëri kurrë
kompromis qoftë me nacionalizmin hindu, qoftë me
ndonjë nacionalizëm tjetër, në këmbim të shërbimeve që
mund t’i bëheshin për misionin e saj. Kuptohet se Nënë
Tereza e shikonte nacionalizmin si po aq të keq sa
epidemitë e tmerrshme të Kalkutës. Në rastin e At Zef
Valentinit, mund të duket sikur ai mund të përdoret nga
nacionalizmi shqiptar dhe për këtë mund të sillen si
provë vepra të tij, si libri “Të drejtat e Shqipërisë etnike”.
Por, qëllimi i At Valentinit nuk ishte që t’i shërbente
nacionalizmit shqiptar. Ai punoi për këtë libër në
përfundim të Luftës së Dytë Botërore, kur pritej që në
Konferencën e Paqes që do të mbahej pas saj, të
diskutohej çështja e kufijve të Shqipërisë, ashtu siç
kishte ndodhur edhe pas Luftës së Parë Botërore. Edhe
këtë herë, si në atë kohë, pritej që fqinjët të shfaqnin
pretendime territoriale ndaj Shqipërisë dhe ajo
rrezikonte copëtimin. Prandaj Shqipëria duhet të dilte
me kërkesa që do të neutralizonin ato të fqinjëve. Nëse e
lexon librin me vëmendje, kuptohet se shqetësimi
kryesor i At Valentinit ishte që të ruheshin kufijtë aktualë
të shtetit shqiptar. Nuk kishte pra asnjëlloj nacionalizmi
në qëndrimin e tij.
(Pjesë nga libri i autorit Ndriçim Kulla “Binjaku i
Nënë Terezës”, i cili i kushtohet albanologut të madh At
Giuseppe Zef Valentini, që doli nga shtypi këto ditë)
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“Ditët e Mjedës”, në 76 vjetorin e vdekjes së poetit dhe
100 – vjetorit të Kishës së poetit Mjeda
Bushat- Shkodër, 1 gusht – 2013

Për të tretin vit radhazi, në Kukël, Komuna Bushat, u organizua
takimi “Ditët e Mjedës”, në përkujtim të përvjetorit të 76-të të
vdekjes së poetit të shquar shqiptar dhe 100 – vjetorit të Kishës se
poetit Mjeda.
Qendra e Studimeve Albanologjike, Komuna Bushat, Qendra
Muzikore “Ndre Mjeda”, mbështetur edhe nga Konsulli i Nderit i
Austrisë në Shkodër, Gjergj Leqejza, organizuan takimin në fshatin
Kukël të komunës Bushat, ku edhe ka jetuar e shërbyer meshtaripoet.
Në cilësinë e famullitarit të kësaj zone, Mjeda ishte dhe ideatori,
arkitekti dhe realizuesi i ndërtimit të Kishës së Kuklit. Pas 100 vjetësh, me iniciativën dhe pasionin e dom Nik Ukgjinit
është bërë i mundur jo vetëm rikonstruktimi i plotë i të gjithë ambienteve, duke e shndërruar në një qendër muzeore,
por edhe vatër të organizimit të aktiviteteve kulturore-artistike.
Në takimin folklorik gjithëkombëtar morën pjesë përfaqësues nga të gjitha trevat shqiptare, nga Shqipëria, Kosova
dhe Mali i Zi. Ndërkohë, në vitin e kaluar organizatorët janë kujdesur për të mbajtur edhe Konferencën Shkencore
kushtuar poetit Ndre Mjeda. “Është një veprimtari që zuri fill me nismën e Dom Nikë Ukgjinit, priftit të Kuklit dhe
menjëherë, Qendra e Studimeve Albanologjike e mbështeti këtë nismë në mënyrë që të kthejë në një festë të
mirëfilltë në kujtim të figurës së Ndre Mjedës”, tha në hapje të aktivitetit, Ardian Marashi, drejtor i Qendrës të
Studimeve Albanologjike Shqiptare.
Referuar pjesëmarrjes së gjerë nga të gjitha trevat shqipfolëse, Marashi shprehu kënaqësinë e kthimit të kësaj dite në
një festë të mirëfilltë, gjë që sipas tij, janë ato çfarë Mjeda do të priste më së miri për Kuklin. “Tashmë ky aktivitet
është bërë traditë, sepse hera e tretë gjithmonë është e vërteta dhe gjithmonë do të vazhdojë të jetë në këto
përmasa, madje edhe më të gjera, gjatë viteve të ardhshme”, u shpreh Marashi.
Arqipeshkvi Shkoder Pult, Mons. Angelo Massafra, do shprehej se Mjeda, pos të tjerash ishte dhe njohës i mirë i
folklorit dhe muzikës. Ai për shumë vite me radh kishte ushtruar ketë
detyrë në Kremona të Italisë.
Kryetari i komunës Bushat, Zef Hila bëri të ditur se Komuna Bushatit
po punon për ta tjetërsuar të gjithë zonën në fjalë në një mjedis
muzeor dhe turistik, i destinuar për interesimin e vizitorëve vendas e
të huaj.
Në fund të takimit folklorik e mori fjalën kryetarja e jurisë Prof. Dr.
Afërdita Onuzi e cila shpalli fituesit: vendin e tretë e meritoi grupi i
Shoqatës “Ded Gjoluli”, Tuz, Malësia , vendin e dytë e meritoi
instrumentisti frymor Gjovalin Ndreca, ndërsa vendin e parë e
meritoi ansambli “Trepça” Mitrovicë.
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