Filantropia dhe dinjiteti kombetar
Mirmbrema te gjitheve, sonte kam deshire te ndaj me ju eksperiencen time dhe
disa pikepamje te miat mbi realitetin shqiptar qe une njoh.
Sic dihet, ne vijmë në jetë pa na e thënë askush qëllimin, rritemi dhe formohemi
falë ngrohtësisë dhe dashurisë së prinderve. Është ky mikrokosmosi i secilit prej
nesh qe na udhëheq dhe na percakton të ardhmen. Dashuria dhe perkujdesi i
familjes sime, veshtiresite me te cilat jam perballur ne vitet e mia si nje studente
jashte vendit, te ciles i eshte dashur gjithashtu te punonte fort per te mbajtur veten,
ne rrugetimit tim me kane bere kete që une jam sot.
Formimin tim si aktore e mora ne France per 9 vite me rradhe. Ne vendin tim me
ktheu dashuria. Mbaj mend qe më rrënqethej mishi kur dëgjoja te flitej shqip në
metro, kur degjoja një këngë shqiptare, apo festoja diten e Flamurit, që ne e
konceptonim fare ndryshe. Në përditshmëri, harron ta duash vendin tënd, por kur
nuk je aty, të ngjallen disa ndjenja te tjera. Ti gjithë kohën duhet ta mbrosh vendin
nga vjen pasi përballesh me mentalite jo gjithmone miqesore, dhe bëhesh njësh me
vendin tend. Nuk përfaqëson më veten, por një toke, një histori, dhe ti E mëson
këtë histori, fillon ta kuptosh, ta mirëkuptosh ta justifikosh dhe mëson ta duash.
Dashuria tjeter qe me beri te kthehem ishte ajo per nje princ te kalter.
Në Familjen Mbretërore njoha njerëz te mrekullueshëm. Ata njerëz te
mrekullueshëm kishin dashuri dhe respekt per te tjeret. Ishte një familje e djegur
për 50 vjet nga malli dhe dëshira për tu kthyer në këtë atdhe, që nuk është më ai
atdhe që ata lane pas, por pamvaresisht te gjithave, kjo familje e shqiptareve ne
kohet me te veshtira ka qene nje porte e hapur per cdo bashkekombes. Perpjekjet e
tyre konkrete per te ndihmuar kane qene te vazhdueshme. Mbreteresha Geraldine
dhe me vone Mbreteresha Susan, nepermjet Fondacioneve te Familjes Mbreterore
kane qene mjaft aktive ne diaspore per mirqenien e shqipetareve kudo ku ata kane
jetuar. Andaj, per te vazhduar ne gjurmet e tyre, unë mora përsipër ta drejtoj
Fondacion Mbreteresha Geraldine. Puna jone eshte e profilizuar ne ndihme
konkrete ne shkolla, spitale, qendra rehabilitimi. Ne fokus kemi femijet, te
moshuarit dhe familjet ne varferi.

Por jeta, sic thashë nuk të jep një manual, as të përgatit me sfidat e saj.
Makrokosmosi sa më shumë zgjerohet aq më tepër të nxit për veprime të tjera qe
kanë të bëjnë me kujdesin dhe dashurinë.
Me fondacionin Mberëtresha Geraldinë kam patur nderin dhe mundësinë të
ndihmoj në zona te harruara, ne zona ku kemba e shtetit shkel vetem per fushata
elektorale. Do marr shembullin e shkolles fillore qe kemi rindertuar ne fshatit
Gjalish, ne rrethin e Matit. Ishte nje ndertese per te cilen fjala amortizim do ishte
nje perkedhelje…Nese une do kisha nje qingj, jo femije, por thjesht nje qingj, nuk
do kisha zemer ta lija atje disa ore ne dite. Imagjinoni dhimbjen e atyre prinderve.
Rastesia e solli qe per here te pare une te njihesha me ate realitet ne kohe fushate
gjithashtu. Tani, imagjinoni skepticizmin e banoreve te cilet detyrimisht ishin te
lodhur dhe te deshperuar nga ai teater qesharak qe zgjaste shemtuar prej dhjetra
dekadash. I thashe mesuesve dhe prinderve: Ne nuk jemi parti politike, nuk mund
te premtoj asgje, por di qe nuk do kem gjume ne sy deri sa te gjej nje zgjidhje per
keta femije. Me te vertete me tronditi shume ai realitet qe gjeta. Per fatin e mire,
fotot qe beme alarmuan nje filantrop te pergjegjshem, prind femijesh te
mrekullueshem, te cilit i mjaftoi vetem nje moment te mendonte: Po sikur ata te
ishin femijet e mi...Dhe ne nje kohe rekord ndertuam se bashku nje shkolle prej
verteti, per femije prej vertete, jo prej kartoni.
Deri ketu cdo gje eshte brenda te zakonshmes, fondacionet kete bejne, ndertojne,
ndihmojne, sensibilizojne etj...
Ne festen e inagurimit te ketij ndertimi, mes kengeve te femijeve, emocioneve te
prinderve, mesuesi mu afrua dhe me beri nje pyetje: “Pse? Pse na ndihmove pa
kerkuar asgje ne kembim? Ne nuk jemi mesuar...Zonjush Elia,- me tha, -ne kemi
harruar se jemi njerez qe gezojne te DREJTA. Me jetet tona, te ketyre femijeve,
behet Pazar prej vitesh e vitesh”. Ky pohim i trishtueshem mendoj se ndryshoi
dicka thelbesore brenda meje, sepse une aty kuptova qe lufta ime e vertete ne kete
rrugetim nuk do te jete vetem varferia apo skamja, por mbi te gjitha
MENTALITETI. Ne vendin tim njerezit e deshperuar kane pranuar qe me jetet e
tyre mund te behet Pazar, qe me te ardhmen e femijeve te tyre mund te behen
shantazhe! Ne vendin tim, te deshperuarit shtrengohen ta shesin shpirtin per nje
kothere buke. Keta njerez , ndryshe nga qytetaret e botes se lire, nuk e kane lluksin
te mendojne per te ardhmen e femijeve te tyre, pasi perpeliten cdo dite ti sigurojne
nje vakt te ngrohte ne tryeze. Shitjblerja e votes se kesaj kategorie, trend i perhapur
ne mase vitet e fundit, mund tua mbushe tryezen me krunde per pak dite. Po kur

ato krunde mbarojne, e bashke me to edhe dinjiteti i neperkembur?... Ne fakt, kjo
eshte thjesht e papranueshme. Ne fakt, lufta jone eshte qe aty ku varferia dhe
skamja jane ekstreme, te rilinde nje dinjitet i ri, i harruar prej dekadash.
Do luftoja me te gjitha mundesite e mia qe gjuha jone e embel shqipe, qe tingellon
aq bukur ne vargjet e poeteve, te tingellonte po kaq e bukur dhe e vertete ne sallat e
parlamenteve tona.
Do luftoja me te gjitha mundesite e mia qe mos kishte hipokrizi dhe premtime
boshe qe corodisin mendjet e zemrat e deshperuara te njerezve ne nevoje.
Shpresoj me gjithe zemer qe brezi i ri te krijoje modele te qendrueshme te
mbeshtetura mbi vlerat dhe traditat e kombit tone, te pasuruara keto me vlerat e
qyteterimit europian, ne menyre qe e gjithe kjo bukuri dhe pasuri natyrore qe ne
kemi, te shnderrohet neser ne nje begati reale te ketij kombi te shumevuajtur. Jane
te trishtueshme skenat e koheve te fundit, ku prinder me femije te vegjel marrin
rruget e pashpresa te mergimit. Ky padyshim eshte nje sinjal trondites ndaj
politikberesve te vendeve tona. Nje politikan nuk duhet te harroje kurre te jete se
pari patriot. Cfare eshte nje patriot ? Nje patriot nuk mund te lejoje qe shpresa te
vdese ne vendin e tij.
Unë kam besim te brezat që ndërrohen. E dini perse? Sepse ne jemi nje popull
shumë kurioz. Unë shoh bashkëmoshatarë që studiojnë jashtë, që dalin shkëlqyer,
që punojnë dhe jetojne te realizuar, dhe përderisa ne kemi këtë kuriozitet, mësojmë
gjuhë, punojmë, integrohemi, kemi ambicie, atehere ne si komb kemi shprese. Ne
jemi nje shoqeri me individualitete te forte, por si komunitet kemi nje rruge te gjate
perpara...
Ne, ky vend I copetuar, I skllaveruar ne shekuj, jemi me te pasur nga c’mendojme!
Kostumet e larmishme kombetare, folklori yne, legjendat tona, toka dhe nentoka qe
jane nje bekim nga Zotit, duhet te na bejne krenar me shume se kedo.
Me dhemb zemra kur shikoj pyje te tere qe digjen dhe priten, lulishte qe
betonizohen duke vjedhur oksigjenin e foshnjeve dhe femijeve. Revoltohem nga
lakmia e semure e te semureve per mend. Andaj kemi ende shume pune per tu
sensibilizuar si shoqeri, per te bere paqe me natyren dhe per te qene ne harmoni me
te.
Ne meritojme te jemi nje komb I lumtur dhe I begate, se nuk luftuam kurre per te
pushtuar apo shkaterruar, por per te mbrojtur e per te mbijetuar. Detyra e cdo
shqiptari sot eshte ta doje shqiptarin, akoma me shume ne kohe paqeje, se ne kohe
paqeje ndertohet e ardhmja, dhe kjo vetem nepermjet dashurise.
Identiteti yne eshte pergjegjesia jone, pergjegjesia e atyre qe si ne, i bashkon
humanizmi.

Energjia që na mban gjallë dhe na ve ne lëvizje është temë e shkencave ekzakte,
ndërsa energjia që na plotëson, na fisnikëron është energjia pozitive. Kur
dhurojme, ajo që marrim në këmbim ështe shumfish më e madhe se ajo qe japim.
Pra, e bëjmë për veten tonë. Eleanor Roosevelt ka thënë: Kur pushon së dhëni
kontribut, fillon të vdesësh" Pra, kontributi na mban gjallë. Na mbush me jetë.
Buzëqeshja e nje fëmije, një dorë falenderimi e shtrënguar ngrohtë , është energji
jetëzgjatëse. Altruizmi, filantropia janë varshmëri për energji pozitive. Të gjithë
ata që japin marrin shumëfish ne kembim.
Dhe si dikush që ka provuar adrenalinën e sporteve ekstreme dhe varshmërinë ndaj
tyre, që fton edhe të tjerët ta provojnë atë ndjenjë, edhe unë i ftoj të gjithë të bëjnë
vepra humane, filantropi sepse do të përfitojnë kënaqësi të papërshkruehme.
Cdo kush mund te pyese: “A mund të bëj unë mjaftueshëm? C`fare mund të bëjë
unë” Si pergjigje po citoj nje thenie nga Nëna Tereza “Jo secili prej nesh mund të
bëjë gjëra të mëdha, por të gjithë mund të bëjmë gjëra të vogla me dashuri të
madhe.”
Bota ka nevojë për dashuri! Ku eshte dashuria nuk eshte shkaterrimi, pasi dashuria
ne vetvete eshte ndertuese. Dashuria eshte shume e gjere dhe nuk mund te
reduktohet ne interesa. Ajo merr permasa shume te fuqishme ne filantropi dhe ne
art. Te dy keto fenomene jane te lidhur ngushte ne perpjekjen per te sheruar plage
shoqerore apo shpirterore te popujve.
Ate qe nuk e ben dot politika, mund ta beje arti. Politikat dhe gjeopolitikat rrahin
me ritme te tjera, te ndryshme nga ritmi i zemres se popujve. Arti eshte gjithmone
perpara, arti bashkon, ndergjegjeson, arti te ben njeri me te mire. Arti i flet
drejtperdrejt zemres dhe mendjes me gjuhen e dashurise. Ndoshta nje nga arsyet e
shumta perse e dua aq shume teatrin eshte sepse ai eshte e vetmja genjeshter qe
artikulon te verteta absolute. E vetmja strehe e se vertetes. Prandaj ndonjehere
artistet shihen si rrezik i madh.
Une dhe Princ Leka i duam artistet, sepse duam akoma me shume te verteten.

Shtepia jone eshte shtepia e cdo shqiptari. Ne cdo aktivitet tonin ne promovojme
talente te Kosoves dhe Shqiperise. Pres me padurim aktivitete te rradhes ku artiste
nga disiplina te ndryshme te te gjitha trevave, Shqiperi, Kosove, Maqedoni, Mal i
Zi, Cameri, Presheve te festojne kulturen tone te perbashket. Oborrit Mbreteror
Shqiptar do me dukej jetim nese mungon qofte edhe nje prej tyre. Ai duhet ti
sherbejne shoqerise sone per tu lidhur pazgjidhshmerisht me njeri tjetrin, per te
perqafuar ato vlera dhe ate histori qe na eshte lene trashegim, si edhe te shohe
perpara me vizion te qarte perspektiven e kombit. Per mua eshte e nje rendesie
madhore bashkejetesa e shqiptareve nen nje cati. Kjo cati eshte memorja jone
afektive, eshte e ardhmja jone e perbashket.
Te dashur miq, deshiroj tju falenderoj qe me dhate mundesine dhe besimin te flas
sot para jush, si vajze e popullit. Dhe me kete besim do te bej me te miren time, se
bashku me Princ Leken, duke punuar dhe perfaqesuar kombin tone me dinjitet, ne
cdo vend te botes.
Faleminderit

