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PARATHËNIE

Parathënënia mbase mund të konsiderohet si pjesa më e vështirë për tu shkruar pasi është produkt i një 
paradoksi logjik. Në njërën anë, është ndër pjesët e para që lexohen kur hapet një libër por në anë tjetër, në 
fakt, rreshtat që po lexojmë janë shkruar të fundit. Është dera që lexuesi hap me kureshti të cilën shkruesi e ka 
mbyllur me frikë. Është përfundimi i një procesi por që vendoset në fillim. Na duket se është gjëja e parë që 
shkruesi na thotë por në fakt ato janë fjalët e tij/saj të fundit. Pra, kemi të bëjmë më tepër me një fundthënie 
se me një parathënie. Ndër të tjera parathënia e këtij libërthi është veçanërisht e vështirë për tu shkruar, 
pasi nuk ka një autor të vetëm por është frut i një pune të përbashkët. Libërthi që keni në duar me titull 
“Grimca etnografike: Disa aspekte të historisë, kulturës dhe traditës Rome nëpërmjet rrëfimeve përsonale të anëtarëve 
të komuniteti në Shqipëri” është shkruar së pari nga anëtarët e vetë komunitetit përmes rrëfimeve të tyre dhe 
nga studentët Rom që morën pjesë në Akademinë e Identiteti Rom (AIR), organizuar dhe mbështetur nga 
Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë Soros. Ndërsa ne u përfshimë në AIR dhe në këtë studim 
si studiues të antropologjisë social-kulturore dhe sociologjisë1 me qëllim që në bashkëpunim me studentët 
të eksploronim disa përbërës të kulturës dhe identitetit Rom. Përpos debateve në auditor mbi konceptin e 
kulturës dhe identitetit në vetvete dhe atij Rom në veçanti, u vlerësua si e domosdoshme edhe ndërmarrja 
e një studimi empirik mbi kulturën e këtij komuniteti. Natyrisht si në çdo studim, u përcaktua qasja e tij, 
metodologjia, kampioni dhe pyetësori. Qysh prej fillimi ishte e qartë se edhe studimi do të ishte në përputhje 
me filozofinë e akademisë – sipas së cilës janë vetë studentët dhe anëtarët e komunitetit që zbulojnë kulturën e 
tyre dhe jo studiuesi që vjen nga jashtë këtij konteksti kulturor. Kjo qasje përkufizon vetë natyrën e parathënies 
dhe konkluzioneve të këtij libërthi. Në optikën tonë, sic do të vijojë mëposhtë, përshkrimi dhe diskutimi mbi 
procesin e ndërtimit të studimit mbart një peshë më të madhe në raport me përfundimet e mundshme, të cilat 
qëllimisht i lihen në dorë lexuesit ti analizojë. 

Duke qenë se ishte AIR pikënisja e këtij studimi atëherë është me vend të pasqyrojmë shkurtimisht 
strukturën dhe përmbajtjen e saj. Është me rëndësi që të parashtrohen përpara lexuesit logjika dhe filozofia 
e përgjithshme që ne sëbashku me studentët e AIR ndoqëm në ndërtimin e pyetësorëve dhe natyrën e 
përgjithshme të punës së bërë për këtë libërth, se sa me vetë produktin. Forca e etnografisë dhe etnografit 
është tek tregimi dhe mbase mënyra më e mirë për të treguar rrugëtimin tonë është ndërmjet një paraqitje të 
konteksit në të cilën u ngjiz dhe u zhvillua ideja e këtij studimi. Pra, thënë më shkoqur është e nevojshme që 
fillimisht tu tregojmë lexuesve se cfarë ishte AIR?

Akademia e Identitetit Rom (AIR) që u zhvillua ndërmjet muajve Maj – Nëntor 2013 u konceptua si një 
shkollë në të cilën u integrua mendimi i specializuar i studiuesve të fushave të ndryshme në shkenca sociale, 
me hulumtimin e zhvilluar nga vetë studentët mbi kulturën dhe identitetin e komunitetit Rom, përmes 
trajtimeve teorike në auditor dhe ekspeditave eksploruese të zhvilluara në terren. Qëllimi i AIR ishte motivimi 
i të rinjve Rom përmes njohjes së vetvetes si pjesëtarë të një komuniteti real por po aq edhe imagjinar kulturor, 
të ngjizur dhe të formësuar përgjatë rrugëtimesh historike në kohë dhe hapësirë. Historia, gjuha, tiparet e 
kulturës materiale dhe jo materiale, hera herës të sinkretizuara, të mpleksura apo të pasuruara në marrëdhënie 

1     Dr. Olsi Lelaj, është kërkues shkencor në antropologjinë e modernitetit pranë Institutit të Antropologjisë Kulturore 
dhe Studimit të Artit, Qëndra e Studimeve Albanologjike, Tiranë. 
Dr. Ervin Kaçiu është kërkues shkencor i pavarur në fushën e sociologjisë.
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me kulturën e vendeve në të cilat ka jetuar e jeton ky komunitet, krijojnë një formacion social dhe kulturor 
kompleks dhe shumë përmasor, që i tejkalon esancializmat kulturor të shoqërive komb-shtetare.

Konkretisht programi i Akademisë së Identitetit Rom u mendua të shtrihet në dy binarë kryesorë që të 
strukturuar në katër module pedagogjiko-kërkimore, synuan të ofronin një shqyrtim sa më kompleks të 
identitetit dhe kultures Rome në tërësi. Në njërën anë në këto module u shinua mundësia për studentët 
pjesëmarrës që të reflektonin mbi disa prej tipareve kryesore të Identitetit Rom nëpërmjet njohjes së gjuhës, 
analizës historike dhe hulumtimeve antropologjiko/sociologjike mbi kulturën materiale dhe jomateriale të 
komunitive rome në Europë dhe në Shqipëri. Gjithashtu, AIR do të shërbente, në anën tjetër, si një laborator 
kërkimi ku do të synohej të mblidheshim, përmes angazhimit aktiv të studentëve, aspekte të kulturës dhe 
identitetit të komunitetit Rom në Shqipëri.

Në ndërtimin e moduleve për AIR u morën parasysh një sër faktorësh: I) Përgatitja paraprake dhe niveli i 
dijeve të studentëve pjesëmarrës, II) Lektorët për temat e caktuara, dhe III) kohëzgjatja e tij. U realizuan katër 
module tematike të ndara si më poshtë: Moduli i parë – Diskutim mbi historinë Rome, origjinën, migrimin, 
steriotipet, dhe problematikat që romët kanë patur dhe vazhdojnë të kenë në shoqëritë Perëndimore-Europiane; 
Moduli i dytë – Trajtoi nga një perspektivë antropologjike dhe sociologjike konceptin e kulturës, dhe çështje të 
tjera të lidhura ngushtë me të si identiteti, akulturimi e asimilimi kulturor, racizmin dhe raportet ndërmjet 
kulturave. Moduli i tretë – u fokusua në përjashtimin social të minoriteteve në përgjithësi dhe atij Rom në 
vecanti; Ndërsa Moduli IV – diskutoi mbi format dhe mundësitë e aktivizmit social politik të komuniteteve të 
marxhinalizuara në Shqipëri dhe më gjerë. Është e kuptueshme që siç u tha edhe më lart modulet u ndërtuan 
në mënyrë të atillë që të ndërthurnin dijen teorike me aplikimin praktik. Ligjeratat dhe diskutimet e ndryshme 
u shoqëruan edhe nga një literaturë modeste krysisht në shqip e cila ju ofrua studentëve pjesëmarrës si 
material shtesë për të plotësuar mangësitë që ligjëratat mund të linin për çështjet e debatuara. Gjithashtu 
gjatë zhvillimit të AIR u projektuan filma dhe dokumentarë të ndryshëm ku u paraqitën aspekte të historisë, 
kulturës, përjashtimit social dhe aktivizmit social - politik të romëve në vende të ndryshme të Europës. Këta 
filma dhe dokumentarë, si dhe temat që u diskutuan nëpër module, shoqëroheshin vazhdimisht me debate 
dhe diskutime nga studentët.

Por pavarësisht një programi të ngjeshur që u realizua në auditor, vakumi i të dhënave mbi kulturën Rome 
u plotësua përmes një studimi në terren të dhënat e të cilit paraqiten në formë intervistash integrale në këtë 
libërth. Siç e theksuam edhe më lart ky studim, për nga qasja dhe metodologjia e përdorur, u konceptua në 
koherencë të plotë me qëllimet dhe filozofinë e AIR, të cilën jo rastësisht e pasqyruam në mënyrë të detajuar. 
Kësisoj, duke u nisur nga kjo logjike sëbashku me studentët punuam për hartimin e disa pyetësorëve duke u 
bazuar kryesisht në metodën etnografike nëpërmjet të cilës vetë pjesëmarrësit të eksploronin dhe përshkruanin 
aspekte të kulturës dhe traditës Rome në Shqipëri duke u mbështetur në përvojën dhe dijen e tyre personale. 
Siç u parashtrua më lart, koncepti i kulturës u përdor gjatë gjithë kësaj akademie në sensin antropologjik që 
do të thotë se kultura do të vëzhgohej si një e tërë komplekse e cila përfshinë dijet, besimin, artin, moralin, ligjet, 
zakonet dhe cdo aftësi e mënyrë të jetuarit apo të kuptuarit që përfitohet nga njeriu si anëtar i një shoqërie. Sigurisht 
që në antropologjinë social-kultuore debati mbi konceptin e kulturës është thelluar mjaft qysh nga përkufizimi 
i Edward Tylor-it që sintetizohet nga qëndrimi i mësipër, por për arsye praktike, vendosëm që ti qëndrojmë 
kësaj qasje mbi kulturën. Nisur nga kjo premisë dhe pas disa seancave paraprake diskutimi me studentët 
pjesëmarrës në AIR, e pasi u morën në konsideratë perspektivat e tyre mbi aspekte të caktuara të kulturës 
dhe traditës rome, studimi në terren u zhvillua mbi dy kategori të kulturës: Kultura materiale dhe jo-materiale 
(shpirtërore) Rome. Përveç hartëzimit dhe përshkrimit të këtyre aspektëve të kulturës dhe shoqërisë rome 
pyetësorët mbanin pyetje ku të intervistuarëve do tu kërkohej të përshkruanin edhe aspekte të përditshmërisë, 
në mënyrë që të paraqitej, sa të ishte e mundur, se çfarë do të thotë të lindësh, jetosh, dhe vdesësh si Rom në 
Shqipëri. Sigurisht që ne ishim të vetëdijshëm se realizimi i këtyre intervistave do të kishte probleme pasi në 



mbledhjen dhe përshkrimin e aspekteve të kulturës dhe traditës rome do të përfshiheshin studentët, të cilët 
ishin rishtar në punët kërkimore e pa ndonjë përgatitje solide në metodologjinë e kërkimit në terren. Për 
rrjedhojë, përgjatë gjithë AIR, u mbajtën disa seanca konsultative mbi metodën e kërkimit e veçanërisht në 
mënyrën se si kryhej një studim cilësor në terren.

Këto seanca u fokusuan kryesisht në teknikat e intervistimit, strukturimin e pyetjeve, thellimi në çështje 
specifike dhe aspekte të etikës. U propozua që intervistat e parashikuara të zhvilloheshin kryesisht me të 
moshuar dhe me anëtar të komunitet të cilët supozohej të ishin të mirë-informuar për traditat dhe kulturën 
rome. Puna në terren dhe intervistat u kryen në tre faza gjatë muajve korrik, gusht, dhe shtator 2013.

Në fazën e parë të gjithë studentëve pjesëmarrës ju dha një pyetësor i përbërë nga 15 pyetje. Këto pyetësor 
kishin një karakter të përgjithshëm dhe përfshinin pyetje mbi prejardhjen dhe origjinën, rituale për lindjen, 
dasmën, vjekjen, ushqimin, këngë, përralla, legjenda, zanatet, punën, mënyrën e jetesës, përditshmërinë, 
familjen e fisin, si dhe marrëdhëniet me dorën e bardhë (shqiptarët). Pasi u realizuan pyetësorët e parë u 
zhvillua një takim i posacëm me studentët e AIR në të cilin u diskutua mbi vështirësitë dhe problematikat që 
ata kishin hasur gjatë punës së tyre. Gjatë kësaj seance studentët treguan për eksperiencën e tyre me intervistat 
e zhvilluara dhe për problematikat e ndryshme me të cilat ishin përballur.

Vështirësitë e studentëve, problematikat me të cilat ishin përballur si dhe të dhënat e përftuara nga pyetësori 
i pari, u morën parasysh në formulimin e një pyetësori të dytë. Ky pyetësor synonte një eksplorim të thelluar të 
disa çështjeve specifike të cilat pavarësisht se ishin mjaft të rëndësishme nuk ishin ekzaminuar mjaftueshëm 
në intervistat e para. Pyetësori i dytë u aplikua nga studentët në ekspeditën kërkimore të organizuar nga AIR 
në vendbanimet e Romëve në zonën e Lushnjes, Fierit dhe Gjirokastrës. Ky pyetësor së bashku me ekspeditën 
kërkimore që u realizua në terren shërbeu si premisë themelore në konceptimin e fazës së tretë të studimit. 
Në vijim të kësaj veprimtarie, studentëve iu dha kohë që të transkriptonin intervistat e tyre dhe iu kërkua që të 
përshkruanin dhe të reflektonin mbi eksperiencën e tyre personale gjatë kësaj ekspedite kërkimore. Pasi ata 
dorëzuan të dhënat e siguruara, u zhvillua një tjetër takim i posaçëm, për të kuptuar natyrën e problemeve të 
ndryshme dhe për të orientuar studentët në fazën e tretë të kërkimit dhe të hartimit të intervistave.

Në fazën e tretë dhe finale të punës në terren, studentët u ndanë në grupe kërkimore të vogla prej 3-4 vetësh 
në mënyrë që të dhënat e marra të kishin një shpërndarje relativisht të kënaqshme gjeografike. Në këtë fazë të 
studimit studentëve iu sugjerua që subjektet e përzgjedhur prej tyre tu bëheshin pyetje nga pyetësori a dhe b, 
të përdorura në fazat e mësipërme. Kësisoj grupet e studentëve kryen intervista dhe gjeneruan të dhëna nga 
komunitet rome që jetojnë në zonën e Tiranës, Durrësit, Korcës, Fierit, dhe Gjirokastrës. Përvec të dhënave të 
gjeneruara nëpërmjet pyetësorëve dhe intervistave cilësore, studentët sollën edhe shumë fotografi në të cilat 
janë fiksuar anëtar të komuniteti romë në kohë dhe aktivitetet të ndryshme.

Pra, ky libërth buron nga intervistat e kryera dhe materialet e mbledhura nga studentët Romë që ishin 
pjesë e AIR. Aspekte të kulturës, shoqërisë, dhe të përditshmërisë së komuniteti Rom në Shqipëri vijnë tek 
lexuesit nëpërmjet intervistave dhe fotografive të përzgjedhura të cilat mbi të gjitha kërkojnë të komunikojë 
me shoqërinë shqiptare dhe të tregojë për këtë komunitet ndërmjet shumësisë së zërave të vetë anëtarëve 
të tij. Në pjesën e fundit të tij, ky libërth ka një pasthënie, e cila më tepër se sa përfundime apo sinteza mbi 
kulturën, dhe shoqërinë rome, ngre çështje të mundshme për studime më të thellura mbi komunitetin Rom 
në Shqipëri, sidomos në fushën e antropologjisë social-kulturore, i cili jo vetëm mund të na tregojë shumë për 
veten por mbi të gjitha na tregon shumë më tepër se kush jemi ne (Shqiptarët).

Gjejmë rastin që në këtë fjalë të fundit të falenderojmë së pari të gjithë të intervistuarit të cilat nuk ngurruan 
në asnjë moment të flisnin për veten dhe komunitetin e tyre; Së dyti, falenderojmë studentët e AIR të cilët 
zellshëm dhe pa përtesë u angazhuan në këtë projekt si kontribut për komunitetin e tyre por edhe për shoqërinë 
shqiptare në tërësi. Së treti falenderojmë lektorët pjesëmarrës në këtë akademi si dhe Fondacionin Shoqëria e 
Hapur për Shqipërinë që bëri të mundur realizimin e AIR dhe të këtij studimi modest.
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Më poshtë reflektohen emrat e studentëve të AIR që bënë të mundur realizimin e këtij studimi duke 
kontribuar në këtë proces si përmes ofrimit të ideve në pasurimin e studimit ashtu edhe nëpërmjet punës së 
zhvilluar në terren për mbledhjen e të dhënave.
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CIKËL INTERVISTASH 2

2.    intervistat në vijim janë marrë dhe transkriptuar nga studentët e air. ato janë zhvilluar herë në shqip dhe herë në romisht. shumë 

aspekte gjuhësore dhe të folmes së përditshme kanë humbur prej transkriptimit dhe standartizimit në shqip. intervistat vinë në formën e 

rrëfimit integral personal ku në shumë raste janë fshirë qëllimisht pyetjet e intervistuesit.



10  : :  aSPekte tË HiStoriSË, kULtUrËS DHe traDitËS rome  : :  

I.

Intervista e parë është realizuar me një burrë 78 vjeçar që jeton tek Bregu i Lumit në Tiranë. Ai thotë se ka katër 
klasë shkollë dhe për pak kohë ka ndjekur edhe një shkollë profesionale. Identifikohet si pjesëtar i fisit të Meçkarëve. 
Gjatë intervistës ai na ka treguar, si më poshtë:

-Unë i përkas fisit të Meçkareve, ndryshe quhemi vëndali. Meçkarët vijnë nga India, Kabuxhitë nga Turqia, 
ndërsa Çergarët vijnë nga Greqia. Ne Meçkaret kemi një të folur tjetër, e merremi vesh me vështirësi me Romet 
e tjerë. Ne meçkarët ngaqë kemi ndenjur në një vend gjithmonë, jemi marrë me bujqësi. Çergarët kanë levizur 
nga një vend në tjetrin me karvan, bënin tregëti dhe ushqeheshin me fitimet. Ata ndalonin pranë burimeve 
ku kishte bar dhe ujë për kuajt dhe nuk mendonin të ndërtonin shtepi. I pelqente jeta në lëvizje ndiheshin 
më të lirë. Shumë romë të tjerë kanë punuar si muzikantë, mbaj mend një rast ku bashkë me dajon që i binte 
një vegle muzikore, qemanes, kemi shkuar në një dasëm, diku në një fshat të Durrësit, së bashku dhe me dy 
çingije. Mbaj mend që patëm një rrugë shumë të vështirë, na udhëhiqte një burrë që e dinte rrugën për tek 
dasmorët. Muzika është një profesion që komuniteti jone e ka përzemër. Ne vendalitë jemi marrë me punë 
bujqësore. Kemi punuar dhe në ndërtim në kohën e monizmit. Unë kam punuar në ndertim, tek Kombinati 
“Josif Pashko”. Në kohën e “Qesatit” mbahet mend si koha e zisë së bukës, dilja me nënën nëpër katunde dhe 
lypnim bukë. Lypnim se kemi qenë të detyruar, duhet të jetonim në një farë mënyre. Mua do të më pelqente të 
isha bërë infemier. Është punë e pastër dhe e mirë edhe ka nje farë niveli të larte. Për punët që duhet të bëja më 
së shumti kanë ndikuar rrethanat. Përmend këtu përsëri kohën e qesatit, kur duhej të lypnim bukë e çfarëdo 
ushqimi tjetër në katunde, dhe se bënim vetëm ne këtë gjë…Romët që janë muzikante hanë dasma. Tregëtarët 
dalin nëpër katunde, punë të cilën e kam bërë vetë me plakën për disa vite me rradhë. Mbushja çantën me 
ene guzhine dhe dilja nëpër fshatrat e Durrësit dhe Tiranës për të tregëtuar. Shkonin në këmbë, ecnim gjatë, 
dhe vizitonim shtëpi më shtëpi, ku shumë na mirëprisnin atëherë. Jam pesionist tani dhe i shpenzoj paratë 
në mënyrë ekonomike, me kursim.

Unë jam martuar 17 vjec. Vetë vijë nga një martesë pa celebrim, pasi babai ishte “gaxho” dhe nëna Rome. 
Nuk ishin të martuar. Madje babai im, në atë kohë, ishte bejler i pasur mbante dhe nënën time me të cilën pati 
dy fëmijë binjakë. Motra ime binjake vdiq më vonë. Nëna më ka thënë se gjatë luftes, kur po afrohej sistemi 
komunist, kishte ikur bashkë me ne. Babai e kishte ndjekur nga pas me kuaj dhe kish thënë që donte të më 
merrte vetëm mua dhe motrën t’ia linte nënës. Rrugës qe takuar me një bejler tjetër, i cili i tregoi se na kishte 
parë, por që e keshilloi të kthehej pas, se nuk ia vlente me e ndjekjë nga pas pasi, ishte kohë lufte dhe duhet 
të mendonte për veten, nuk ja vlente “gabelja”. Më vonë, nëna ime u martua me një rom nga Lushnja i cili 
kishte një djalë nga martesa e mëparshme dhe me të pati një vajzë. Kanë jetuar disa kohë në Tiranë, Elbasan, 
Lushjen. Nuk e kam takuar më tim atë që nga ajo kohë. Fëmijet e mi, janë martuar më të rritur se unë e 
gruaja, djali është martuar 25-26 vjeç. Niprit janë martuar mbi 18 vjeë. Mendoj se mosha ideale për tu martuar 
është 18-20 vjeç, se njeriu ka arrit një farë pjekurie në këtë moshë, është aq i rritur sa të marrë vetë vendime, 
të krijojë familje, piqet koka mirë, di të kujdeset për familjen që do krijojë. Tani rinia mund të martohet pasi 
mbaron shkollën e lartë. Është shumë e rëndësishme të shkollohesh. Gruan e njoha me shkuesi, me mblesëri. 
Banoja në Elbasan me nënën time. Tek ne vinte një burrë Rom, i cili kalonte natën tek shtepia ime, pasi shiste 
bereqetin nëpër fshatra. Më tha për një vajzë të re që, në atë kohë, jetonte në Durrës. Por ky muhabet u bë pas 
2 vjetësh, sepse në atë kohe kur ma bëri muhabetin isha 15 vjeç. Pas dy vjetesh bëra prezantimin me familjen 
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e vajzës dhe shkova për njohje me nënë, dajon, dhe njerëz të tjerë. Ndërlidhës tjetër qe edhe një mik i yni i 
përbashkët. Kur u njoha me bashkeshorten time të ardhshme, në atë kohë 3 vjet me e re se unë, ajo merrje 
me rritjen e lopëve të babait dhe këmbët i kishte të çara nga ngrica. Pasi u pashë me të, dola jashtë pa pirë 
qerasjet që të merrja një vendim. Njerëzit e afërm të mi, më pyetën nëse e pelqeva, dhe po qe ashtu, të pranoja. 
Përgjigjia ime ishte po, në atë moment pati një gëzim të madh, që u shoqërua me orkester. Më vonë bëra 
edhe celebrimin. Të martohesh me shkuesi është më mirë, sepse muhabeti që lidhet është më i sigurt, më i 
besueshëm dhe më i fortë, ka më shumë baza për lidhjen e martesën, sepse futen dhe të rriturit, prinderit në 
mes. Ka më shume seriozitet dhe peshë. Dasmat për ne romët janë shumë të rëndësishme, jo vetëm sepse 
bashkohen dy të rinjë dhe lidhet miqësia por sepse është gëzim i madh që bashkon shumë njerëz dhe të 
afërm bashkë. Në kohën time, në dasmën time, nuk bëra ndonjë dasmë të madhe me orkester, kisha vetëm 
një qemane dhe dajre, ndërsa ushqim, kishim vetëm mish dashi, meze dhe raki. Veshja ishte e zakonshme, 
veshje e Shqipërisë së Mesme, me brekushe, ndërsa gratë visheshin me çitjane, dhe temina, venin dhe shami. 
Shamitë për gratë tona, ndryshonin nga të “gaxhijeve” sepse kishin zbukurime, monedha të varura tek shamia 
e kokës, apo tek çitjanet.

Unë kam 5 femijë. Kur lind një fëmijë është një gëzim i madh për familjen tonë, kjo do të thotë që një 
pasardhës tjetër do mbaj mbiemrin tonë, dhe familja bëhet më e madhe. Sigurisht që e festojmë, bëjmë një 
darkë të vogël, ku ftohen të afërm nga të dy prindërit, festa shoqërohet me orkestër, dhe me meze. Veprojmë 
njësoj për të dy, nuk bëjme dallime tek fëmijët, i duam njësoj të dy, janë gjak ynë. Gezimi është i madh në 
të dyja rastet pa dallime, pavarësisht se djemt mbajn mbiemrin e familjes dhe zgjerohet fisi. Edhe pasuria 
ndahet barabar ndërmjet fëmijëve. Trashëgojnë si djemt dhe vajzat. Kur na lind një femijë, e urojmë me gjithë 
zemër, që të ketë jetë të gjatë e të na rrojë. Vajzat i lidhim urimin më shumë me fatin e martesës, të ketë fat të 
mirë në martese “ Të thellë barin e Jetë” që do të thotë të ketë jetë të gjatë. Por për femrën meqënëse është derë 
e huaj, sepse do martohet e do shkoje tek shtëpia e burrit, i urojmë që të ketë një fat të mirë, e të mos vuajë. 
Femijet i rrisim me kunë, ose djep, gjithmonë, sepse besojmë që femija do rritet mirë, pa deformime, duke e 
lidhur, trupi do rritet i drejtë, e më i shëndetshëm, kështu na kanë thënë dhe të parët tanë. Ne i kemi rritur ne 
kune, por “gaxhenjtë” që kishin ekonomi, i kanë rritur pa kune, në krevat. Synedine nuk e festonim, të paktën 
në shtëpinë time nuk është festuar, ishte një ritual që e kryenim, por nuk shihja ndonjë arsye për ta festuar, 
ishte një tradite e vjetër. Vdekja, vakia, si raste fatkeqe, mbajmë zi, për disa ditë, në fakt këtë ritual e kemi të 
ngjashëm me pjesën tjetër, si shumë zakone dhe ceremoni të tjera. Unë gjithmonë kam shkruar letra ku kam 
hedhur datën, ditën, dhe kam përshkruar pak situatën, kur me vdiq daja e tezja. E vajtojmë të vdekurin, duke 
i kenduar vaje, këtë gjë e bëjnë gratë, i qajmë dhe në gjuhën tonë.

Festa jonë është 6 Maji, Shën Gjergji që simbolizon largimin e dimrit të ashpër dhe ardhjen e pranverës, 
ku ka bereqet dhe prodhime të shumta. Festën e hap i pari i shtepisë, i cili therr një qengj. Mblidhemi me të 
afërmit, ose disa familje të një fisi dhe festojmë bashkarisht me pije dhe të ngrëna nën tingujt e instrumentave 
muzikore. Kemi dhe Shën Kollin, ku shkojmë në Kishë. Në këtë ditë festive bëjmë dhe vizita tek familjarët 
tanë, bëjmë “Këmbë” që të na eci mbarë, shkojmë diku për vizitë dhe kjo quhet këmbë e mbarë. Në këtë festë 
pjekin vetëm gjela. Unë besoj vetëm në Zot, tek allahu. Vende të shenjta për mua janë të gjitha, Kisha e Shen 
Ndout, Xhamitë, Teqet. Këto janë vende ku kam besim. I lutem allahut. Simbol fetar kam Qitapin. Më ka 
lexuar dikur një grua, fatin, dhe më ka treguar shume gjëra që kam, e që do të më ndodhnin në të ardhmen, 
por më paralajmëroi se nëse do tregoja, do më priste diçka e keqe. Gjithashtu të flasësh keq kundër allahut 
është shumë keq. Prej së keqes mbrohem duke u lutur tek allahu, duke ndezur qirinj në Teqen e Valiasit dhe 
duke bërë gjithmonë të mira. Besoj tek fati, vetë nëna ime hidhte fall kur shkonte nëpër fshatra duke lypur. 
Këto nuk janë shumë të verteta, besoj se janë dhe mashtrime pjesa me e madhe. Fallxhoret i tregojnë diçka të 
përgjithshme përsonit të interesuar, diçka që i prek të gjithë, dhe ai shfaq besim tek lexuesi i fatit.
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II.

Intervista në vijim është zhvilluar me një grua rome që është 65 vjec dhe jeton në Lushnje. Na ka thënë se i përket 
fisit të Meçkarëve dhe se ka bërë pesë klasë shkollë. Ajo na ka treguar si më poshtë për martesën, rritjen e fëmijëve, dhe 
për festat:

-U martova 22 vjeç. Në brezin tim martoheshin në moshë të madhe ndërsa në kohën e gjyshit martoheshin 
të vegjël 13-14 vjeç. Martesat bësheshin me mblesëri. Njëri nga njerëzit tanë dëgjonte ku kishte meçkarë të tjerë 
dhe ikte e kërkonte. Ata binin dakort dhe ne nuk e shikonim njëri-tjetrin, vetëm ditën e martesës. Martesa 
bëhej vetëm ndërmjet fisit tonë, meçkar, as me kallbuxhitë, as me egjyptianët, as me gaxhejtë. Nuk donim 
ta trazonim racën. Dua që edhe nusja për nipërit e mi të jetë meçkare sepse ajo di gjuhën tonë, di zakonet 
tona, dhe është e fisit tonë. Dasma dikur bëhej në ambjente të hapura, me këngë shqipe, sepse nuk dinim 
këngë në gjuhën rome. Vajzës i vendosej një shami e kuqe që të mos shikonte dhëndrin. Në këtë periudhë, 
romët dhe jevgjit njëlloj i bënim dasmat. Veglat muzikore nëpër dasma ishin klarineta, dajreja, violina, llautka. 
Sot martesat bëhen me të gjitha të mirat, nuk është si në atë kohë, dhe muzika është modern tani. Fëmijët 
rriteshin me shumë vështirësi në atë kohë. Fëmija rritej në gji e në kune. Lindja bëhej në shtëpi. Therriteshin 
plakat më të vjetrat që të asistonin por në shumë raste lindja bëhej vetëm fare. Kur linde femija ne bënim një 
kulac që quhej Fli. Kjo gjë bëhej për vajzën dhe për djalin. Flija bëhej në ditën që do të vendosej emrin. Unë 
i përkas fisit të meçkarve, por kur kam pyetur gjyshin tim, na thoshte se më përpara kemi jetuar në Lapardha 
dhe nuk e kemi menduar ndonjëherë që jemi të huaj.

Ne festonim 14 janarin Shën Vasilin. Në ketë ditë visheshe me rrobe të reja, ushqeheshe me mish gjel 
deti dhe festohej në kolektivitet. Atë ditë në mengjes duhej të merrje një fëmijë që të bënte këmbe për herë të 
parë, në ditën e parë të vitit, që të ecte mbarë. Festë tjerër e jona është dhe 6 Maji. Në këtë ditë festohej shumë. 
Gratë visheshin me fustanella të gjëra, me ngjyra, dhe bënin një lojë ku rrotulloheshin rreth një druri që quhet 
zhamballa.
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III.

Intervistë me një grua rome 52 vjeçare që jeton në Korçë. Ajo na ka thënë se nuk ka bërë asnjë ditë shkollë dhe se i 
përket fisit të Çergarëve. Ajo tregon:

-Jam martuar rreth moshës 14 vjeç. Plaka ime ishte 12 vjeçe, dhe plaku 14 vjeç kur u martuan. Djali im 
është martuar 16 vjeç. Mosha idela për tu martuar është për vajzat 13 vjeç dhe për djemtë 16 vjeç sepse atëherë 
të dy janë të pastër në mendje. Burrin mua ma bëri babai. Ai mori një shumë lekësh nga vjerri për mua. 
Unë e njoha burrin ditën e martesës. Para dasmës, një javë rrjesht jashtë në oborr të shtëpisë vinin njërëzit 
e nënës dhe të babait të uronin. Ditën e Enjte erdhën krushqit, njerëzit e burrit edhe morën pajёn time. Pasi 
ikën krushqit, kushurinjt e mi, pinë raki, hëngrën një ushqim që e kishte gatuar nëna ime, mish me patate të 
skuqura dhe 5 iriqë, e lojtën valle me muzik popullor të Shqipërisë së Mesme. Mbaj mend që dasmën e hapi 
babai dhe i kërkoi orkestres këngën e qyqes të Ekuran Xhambalit. Zakoni e do që ditën e parë të martesës 
në orën 12-të të natës nusja dhe dhëndri të shkojnë në dhomë dhe pasi dalin që aty, vërtetohen sesa e paster 
është nusja. Tregohet nishani i nuses në mes të dasmës dhe nëse është nishani i kuq dasma bëhet akoma më 
e madhe. Ne zakonisht marrim dhe japim brënda komunitetit. Është gjë shumë e rëndësishme, se s’duam që 
pasuria të na dalë nga duart. Unë kam 6 fëmijë, 2 djem dhe 4 çupa, se deshte burri shumë djemë. Une jam 
çergare. Nuk e di nga vimë. Po di që ne kemi levizur shumë, nuk rrimë në një vend dhe sot e kësaj dite. Ja, unë 
nesër do nisem për në Gjirokaster e të rri ca muaj andej e të shes rroba.

8 Prilli është dita e Romëve. Atë ditë bëhen shumë koncerte në qytetin tonë. I organizon Artur Lamova 
me Beni Kosturin. Këndojnë këngëtarë të dorës tonë, edhe fëmijët tonë luajnë, kërcejnë. Kënaqemi shumë! Atë 
ditë vajzat veshin fustane të gjata dhe çitjane që të luajnë valle. Djemtë vishen me kostume. Vajzat zbukurohen 
me byzylykë të bukur, me ngjyra të ndezura, me varse e vëthë. Ne gratë plaka veshim fustane të gjata, me 
ngjyra të bukura si dhe vathë e varse. Ne shikojmë edhe tek teatri i Korçës ku bëhet një koncert i madh.

Unë besoj në Allahu, besojmë se një Zot është. Ne vemë dhe falemi në xhami ku ndezim qiri. Unë mbajë 
edhe nje fotografi të Baba Kalanderit. E mbajë se ka qenë shenjtor dhe më ecen mbarë. Unë vetë shikoj filxhan 
dhe lexoj letrat. Të dyja janë një me një, çfarë të thuhet aty do të dalë, se nuk është se i thua nga mendja tende, 
por po të flet i miri në vesh. Ne jemi marrë dem baba dem me tregëti, shesim rroba, tyle e shumë gjera të tjera, 
jo vetëm në Korcë por në tërë Shqipërinë. Këtë punë mua ma mesoi vjerra, unë ia mësova nuses të djalit që 
shet andej në Greqi. Jeta ideale është që femijët tanë ti kenë tërë kushtet e duhura e mos të vuajnë siç kemi 
vuajtur ne, që laheshim në lumë, hanim bukë thatë, e dilnim zbathur me një fustan laj thajë, kurse tani po të 
punosh i ke tërë kushtet për jetë të mirë.
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IV.

Intervista e nipit me gjyshen

Nipi: Sa vjeç je ti nëna?
 Gjyshja: Do të sjell napusten (pasaporten) ta shikosh?!
Nipi: Jo jo, s’ka gjë.
Gjyshja: Epo 70 jam unë. 
Nipi: Origjinen e ke nga?
Gjyshja: Unë nga Bilishti.
Nipi: Sa klasë ke bërë?
Gjyshja: Aq nja tre klase.
Nipi: Po pse s’bëre më tepër? S’të linte gjyshi?
Gjyshja: Jo, s’na linte gjyshja, të vriste gjyshja.
Nipi: Ou?
Gjyshja: Eeee, sa fanatike e kishim gjyshen…
Nipi: Po më përpara si bëheshe kur lindte një fëmijë?
Gjyshja: E lindnim në shtëpi. Ja, unë për shëmbull Qibrienë e linda ne fshat.
Nipi: Në fshat e linde?
Gjyshja: Ehe. 
Nipi: Po çfarë bëhej kur lindte çupë ose djalë?  
Gjyshja: Njëlloj si çupa dhe djali. Unë e bëra Qibrienë në fshat ne ankot 
Nipi: Po bënit ndonjë festë për djalin a çupën? Ose për kë festonit më shumë për djalin apo cupën? 
Gjyshja: Djali e kishte gazin njëçike më shumë.
Nipi: Ja, se babin tim bërë të parin ti. Për kë gezove më shumë për atë apo për Qibrienë?
Gjyshja: Për babin se atë e kerkonte gjyshja shumë, vdiste gjyshja për të. Ia vuri edhe emrin.
Nipi: Po martesat si bëheshin më parë?
Gjyshja: Fejoheshin po nuk shikoheshin. Kur martoheshin e shikonte çupa djalin. S’kishte kështu, ishin 

shumë fanatikë.
Nipi: Po me mblesëri bëheshin?
Gjyshja: Po ja, vije ti kërkoje filanin se kishte një çupe dhe kështu bëhej.
Nipi: Po nata e parë e martëses si ishte?
Gjyshja: Po dasmat bëheshin në shtëpi se s’kishte lokale atëherë shikohej edhe çifti. Natën e parë të 

martesës njiheshin me njeri-tjetrin. Ne na mbyllnin hoxhallarët. Rrinte hoxha këndonte jashtë dhe kur 
mbaronte ai, na fusnin në një dhomë. 

Nipi: Po për këtë punën e virgjërisë, për carcafin si bëhëj?
Gjyshja: Bëhej dasma, vinte krushqia, vinte dhëndri edhe i binin nga një shpullë të gjithë para se të hynte 

në dhomë. Pastaj ai dilte jashtë me carcafin edhe bëhej festë. Edhe tani bëhet kjo punë. E kemi traditë ne 
Romët carcafin, të gjithë festen të hënën e kemi kur del çarçafi, çupa e virgjër.

Nipi: Po kur vdiste ndonje njeri, si e varosnin?
Gjyshja: Kishte ndryshim se më parë e varrosnin me pllashta. Tani doli ky senduku. I vishnin vetëm me 

brekë të gjata, një kemishë pupline me mëngë të gjata edhe i mbështillnim me çarçaf
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Nipi: Po si ndaheshit në një dhomë burrat, e në një gratë?
Gjyshja: Jo hynin, dilnin gra e burra. Në koka rrinte e shoqja, e bija. Edhe sot kështu është. Unë s’dua të 

më rrijë as burri, asnjëri. Nuk e dua burrin.
Nipi: Po kur bëhet një femije synet?
Gjyshja: Eeeee e bëjmë me darkë, me drekë, me petulla. I hedhim leke në koka, i merr ato lek edhe i ben 

ç’të dojë. 
Nipi: Duhet patjeter të bëhet synet djali?
Gjyshja: Është mirë të bëhet se ndryshe mbetet si kaurr. Ne jemi muslimanë.
Nipi: Po me besimet si kanë qenë më parë romët muslimane apo të krishterë?
Gjyshja: Muslimanë kanë qënë. Vinin në xhami, vakef edhe sot venë, mbajnë ramazan.
Nipi: Po më trego si u njohe me gjyshin?
Gjyshja: Gjyshin ma dhanë, ku e njoha unë. Atë ditë që na mbyllën në dhome, ç’isha unë e ç’ishte ai, aty 

e pashë.
Nipi: Po nëna me babanë tënd si janë njohur e mban mend?
Gjyshja:  Mamanë e kisha në Greqi, greçkë. Babanë bilishtar. Edhe ajo s’pa një ditë të mirë se babanë e 

kisha budalla donte shumë gra. Ka ndërruar tre gra. Mamaja më vdiq e re. Babai merr një, lër një. Pastaj u 
budallallos edhe mbeti rrugëve vetëm.

Nipi: Po mamaja si erdhi nga Greqia këtu?
Gjyshja:  Po hynin dilnin atëherë. Ajo mbeti këtëj, mamaja e vellezerit e saj mbetën andej.
Nipi: Po lidhje, kontakte kishin?
Gjyshja:  Kishte Hoçishti linjë me postë edhe na vinin letrat. Po edhe ata ishin grekë
Nipi : Po me të largët e di ti nga e kemi origjinën? 
Gjyshja:  Nga Greqia, se aty ngelen tezet, dajot i kam në Follorinë, në Greqi. 
Nipi : Sa vjec je martuar?
Gjyshja:  16 vjeç. 
Nipi : Po gjyshi sa ishte?
Gjyshja:  Nje vit me i madh 17. Ku dija unë, vitrinë isha.
Nipi : Po djemtë sa i ke martuar?
Gjyshja:  Nga 20 e lart.
Nipi : Babi sa u martua?
Gjyshja:  Mbaroi ushtrinë pastaj u martua.
Nipi : Po ti nëna si thua? Kur duhet të martohen fëmija?
Gjyshja:  Çupa të vejë 20 vjeç, të piqet nga mendja, piqet nga të gjitha rrethanat, të bëjë punë, që mos e 

mesosh ti si të ngrihet e të bëjë punë. 
Nipi : Po djali?
Gjyshja:  Djali, shiko nuk të prish punë djali, të jetë edhe 2 vjet më i madh. Ti je mashkull tani martohu 

dhe ti.
Nipi : Po me gjyshin me dokumenta u martove?
Gjyshja:  Pas nja 2-3 muajsh bëmë celebrimin. Çupa na mbeti një muaj pa u regjistruar në gjëndjen civile.
Nipi : Si thua ti nëna më mirë me dashuri apo me mblesëri?
Gjyshja:  Tani që erdhi kjo koha, më mirë me dashuri. 
Nipi : Po pse më mirë?
Gjyshja:  E shikon, ia blenë mendjen, del. Ne atëherë c’të na jepnin, kalë budalla merre fute në jorgan.
Nipi : Si të duken këto dasmat që bëjnë romët?
Gjyshja: Më mirë se atëherë. Tani shikohen. Shkon çupa në lokal. Atëherë ca në oborr, ca brënda edhe 

mblidheshin të gjithë. Tani në lokale edhe shikohet çupa me djalin, e njeh ç’ka në tru, ia blejnë mendjen njëri-
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tjetrit.
Nipi : Ti u martove menjëherë?
Gjyshja: Ma dha gjyshja se s’kisha nënë më vdiq. Më dha këtë që kam sot.
Nipi : Po si u bë dasma? 
Gjyshja: Dasma tonë?! Ky i binte gajdes, dhëndri, se gajde kishim atëherë. 
Nipi : Me fustan të veshën?
Gjyshja: Po po me fustan. 
Nipi : Po vallet si ishin? Kush i hiqte? 
Gjyshja: Vallet pleqte i hiqnin. 
Nipi : Kurse ti me dhëndrin dorë për dore?
Gjyshja: Ne nuk loznim atëherë. Jo, loznin pleqtë, njerëzit. Dhëndri i binte gajdes.
Nipi : Po ti?
Gjyshja: Une rrija shikoja kush lozte, kush ikte. Ahh mo Danjel ç’me pyet.
Nipi : Po më përpara si bëhej me marrë nuse ? 
Gjyshja: Me para! Edhe mua 15000 lekë më mori atëherë gjyshi. 
Nipi : Po me se vinin e merrnin nusen?
Gjyshja: Me taksi, me taksi të merrnin. 
Nipi : Po leket, kur të merrnin në shtëpi t’i jepnin?
Gjyshja: Jo, kur bënim fejesën.
Nipi : Po kush i merrte leket?
Gjyshja: Leket i merrte plaka, plaku kush të ishte, ai i mbante. Bënte pajën, jorganin, dysheqet. Ç’i do ato 

dysheqe une i hodha në plehra.
Nipi : Po pse ke bërë kaq shumë fëmijë? 
Gjyshja: Eeee bënim shumë fëmijë se shtrengoheshin shumë romët. Lind një, edhe një,  dale të bëjmë 

edhe një. Budallenjtë pjellin.
Nipi : Po ça donin të shtonit racën? Apo ishin kushtet më të mira?
Gjyshja: Ishte më lireë. 40 lekëmarmallata. Tani s’iu jep dot marmallatë. Unë të tërë që i rrita me aq i rrita, 

po ishin dhe femijët njësoj s’i mbanim me lekë siç i mbajnë tani.
Nipi : Po çfarë kemi ne ndonjë gjë të veçantë që se kanë këta të dorës se bardhë, këta gaxhejtë?
Gjyshja: Po ku e di unë. Ja këtë të virgjërisë. Çupa po mos jetë e virgjër…
Nipi : Po ça ndodhte po mos ishte e virgjer?  
Gjyshja: Po ja vinte mblesari edhe i thoshte: “çupa tende s’doli çupë, hajde merre”
Nipi : Po i linin ndonjë shenjë, se unë kam dëgjuar që e lynenin me të zi, i bënin shenjë?
Gjyshja: Jo jo, as me të bardhë, as me të zi. Unë kam degjuar që në zonën e Elbasanit e vishnin me rrobat 

e zëza po shumë më parë edhe kthehej ne makinë vetë pa asnjëri në i ati. Po nuk e di me të degjuar e kam.
Nipi : ç’fis jemi ne nëna? 
Gjyshja: Ne jemi fis tjetër. Nuk ngaterrohemi me Meckarë. Ne jemi Erlinj. Nuk jemi as Meckare as 

Harixhinj.
Nipi : Po na thuaj si erdhëm në Shqipëri?  
Gjyshja: Po ja, erdhi mamaja se ishin rruget të hapura hynin, dilnin. Me t’u mbyllur rrugët mbetëm 

këtej. 
Nipi : Po festat? Çfarë festash kemi ne romet?
Gjyshja: Bajrami, Shën Gjergji, Erderlezin këto festojmë.
Nipi : Po si festohet? Si eshte historia
Gjyshja: Therrin shqerra, bëjmë gjëra të ndryshme. Na ka ngelur nga pleqtë, e trasheguar. Ushqimi që 

hahet është shqerra, po kjo edhe ndahet. 
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Nipi : Po çfarë veshje ka për atë ditë? 
Gjyshja: Po ja, vishu mirë. Fustane me rrudha.Unë tani mbaj këto, më parë vishja fustane të ngushta.
Nipi : Po mblidheshit të gjithë?
Gjyshja: Po, të gjithë mblidheshim të shtëpisë qe ishim.
Nipi : Po kush e hapte festën?
Gjyshja: Po të shtëpisë babai, djemtë.
Nipi : Po sot e festoni?
Gjyshja: Patjeter e festojmë.
Nipi : Si kenaqeshe më shumë?
Gjyshja: Po të gjithë bashkë.
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V.

Intervistë me Xha Hysenin

Intervistuesi: Sa vjec je ti xha Hysen?
Zotëria: 70 vjec.
Intervistuesi: Po origjinën nga e ke?
Zotëria: Ne si origjinë nga plaku jemi nga Greqia, po unë jam i lindur në Shqiperi. Ne kemi jetuar ne 

Zvezdë të Korçës. Këtu në Bilisht kemi ardhur që në ’58-tën. Atëherë isha 14-15 vjeç.
Intervistuesi: Po ç’fis je? 
Zotëria: Ne i themi “Shalolarë” që nga stërgjyshi. 
Intervistuesi: Po ne na thonë Erlinj?.
Zotëria: Erlie jo Erlinj. Eee, kështu quhen këta që janë në Korcë.
Intervistuesi: Po Shalolarët cilët janë?
Zotëria: Janë raca tonë këta, po shumë fis i ngritur, është tjetër nga Erliet. Sidomos ata Meçkarët, Çergarët 

janë më vete. Me ata as japim as marrim.
Intervistuesi: Po këta Shalolarët ku ndodhen?
Zotëria: Në Korcë, se jemi racë e madhe ne.
Intervistuesi: Po më thuaj njëçikë për prejardhjen?
Zotëria: Plaka dhe plaku deri në moshën 18 vjeç ishin në Turqi pastaj erdhën në Shqipëri. Po ama janë 

lindur në Greqi.  
Intervistuesi: Çfarë festa kemi ne? 
Zotëria: “Sulltan Nevruzin”, “Shën Gjergjin” ose Ederlezin, “Bajramin”.
Intervistuesi: Po si i festonit?
Zotëria: Po e shtronim tavolinën, me të ngrënë, me të pirë kishte edhe muzike. Më përpara visheshim 

edhe me kostume, therrnim shqerra.
Intervistuesi: Po 8 prilli festohej me përpara?
Zotëria: Jo nuk festohej.
Intervistuesi: Po si feste tradicionale Rome cila është?
Zotëria: Po është Ederlezi. Po janë dhe dy Bajrame, është edhe Sulltan Nevruzi. Ja për shëmbull Vitin e Ri 

nuk e festonim ne. Po pamë nga të tjerët edhe filluam ta festojmë.
Intervistuesi: Çfare bëhet për festa?
Zotëria: Po marrim mish, bakllava, pengjir. Për Bajram bëjmë hallvë e ndajmë, hame edhe vetë, edhe 

shtrojmë drekë.
Intervistuesi: Po si visheni?
Zotëria: Po vishemi mirë edhe shtrojmë drekën. Kemi muzikë e valle. 
Intervistuesi: Kush e heq vallen?
Zotëria: Po kush të dojë. Nuk vihen re këto për festa. Vetëm në dasma është me rradhë. Mblidhemi të 

gjithë si familje.
Intervistuesi: Pse nuk e festojmë vetëm?
Zotëria: Po e kemi si traditë të mblidhemi të gjithë, është më mirë, më bukur.
Intervistuesi: Ushqimet tradicionale Rome që gatuhen, cilat janë?
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Zotëria: Qumështorin e bëjmë ne për Shen Gjergj. Hamë edhe vete, e ndajmë, edhe në varreza për të 
vdekurit çojmë. 

Intervistuesi: Po pse?
Zotëria: Po ja për t’ i kujtuar edhe të vdekurit.
Intervistuesi: Po kur uroni, si uroni?
Zotëria:Në romisht.
Intervistuesi: Ku besoni e ku faleni?
Zotëria: Në xhami shkojmë. Ajo është për romët, se kisha është për kaurret.
Intervistuesi: Po në vende të shenjta shkoni?
Zotëria: Po ja, në Satrivac shkojmë. Qemoti ishte edhe një vakëf në Vloçisht që shkonim për Shën Gjergj. 

Bëhej goxha festë si dasëm.
Intervistuesi: Po ndonjë simbol të fetar mbanit?
Zotëria: Jo, në ajo dhoma që shkonim ne kishte ca si pune varresh, ishin tre copë, edhe aty linim diçka 

lek, çorape, peshqeshe domëthënë.
Intervistuesi: Pse i linit? 
Zotëria: Kjo lihej për të vdekurit, për t’i kujtuar ata.
Intervistuesi: Çfarë mbani për hijen?
Zotëria: Po një si gjerdan të kesh në qafe ose në dore, të zi. Kjo mbahet për hijen.
Intervistuesi: Për syrin e keq?
Zotëria: Nje lajthi me engjerdhi që është zhivë termometri. E fut brënda lajthise edhe e qep ne një copë 

për mos të të marrin sysh.
Intervistuesi: Po per fat te mire ç’mbahet?
Zotëria: S’kemi ndonjë gjë.
Intervistuesi: Po floririn përse e përdorim kaq shumë?
Zotëria: Po për qejf e përdorim. Ja, gruaja ka 45 vjet me këto vathë.
Intervistuesi: Me gjel i ka?
Zotëria: Po po me gjel, bëjnë 500 mije lekë tani.
Intervistuesi: Prej sa brezash është?
Zotëria: Ouuu, kush e di sa. Mamaja ime ia ka dhënë.
Intervistuesi: E kanë një domëthënie këto?
Zotëria: Ishte si traditë për romët. Po mos i jepnin nuses vathë...
Intervistuesi: S’ta jepnin?
Zotëria: Jo, se s’ta jepnin, po ishte ofendim. Do e gjeje patjetër ti. Edhe jo vetëm atëherë edhe tani.
Intervistuesi: Po pse romët janë kaq të dhënë pas florinjve?
Zotëria: Po se janë qeflinj për florin. Nuk i ke parë edhe dhëmbët i bëjnë me flori.
Intervistuesi: Përse dhëmbët?
Zotëria: Për qejf. Ja, të tregojnë që kanë lekë.
Intervistuesi: Po profesionet, cilat bëjnë më shumë romët?
Zotëria: Më shumë janë ato me kuaj. Edhe këto të artistikes. 
Intervistuesi: Ndonjë punë tjetër?
Zotëria: Posi edhe me kazëm kemi punuar.
Intervistuesi: Po si e mesove të thurje thuprën?
Zotëria: Ne kishim plakun që punonte. Ne prisnim purtekat në lumë edhe i sillnim në shtëpi. E shikonim 

atë si i bënte, i bënim edhe ne. Në fillim i bënim të shtrembëta pastaj me punë i mësuam tamam.
Intervistuesi: Ti e ke mësuar nga babai domethënë?
Zotëria: Nga babai që e kishte nga gjyshi, e ai nga stërgjyshi.
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Intervistuesi: Ti mendon se romët e pëlqejnë këtë profesion?
Zotëria: Më parë e bënin nga halli, kurse tani iu është bërë edhe traditë. Sidomos që tani na i kërkojnë 

edhe të huajt është përhapur më shumë.
Intervistuesi: Të pëlqen ty apo do doje të kishe një tjetër zanat?
Zotëria: Më pëlqen posi. Unë e bëj edhe sot.
Intervistuesi: Si i siguronin të ardhurat romët më parë?
Zotëria: Po gjezdisnin pas purtekave. Kur kishim edhe para, merrnin kuajt, shkonin në Fier, Elbasan. Me 

atë merreshim deri në vdekje.
Intervistuesi: Romët merren edhe me tregti?
Zotëria: Me tregti tani që hyri demokracia se me parë nuk merreshin me plackat. Tani shesin plaçka.
Intervistuesi: Ku i shesin?
Zotëria: Po ku ti dalin. Po i doli në pazar mirë, po të këtë makinën del shet edhe fshatrave.
Intervistuesi: Po atëherë si ia bënin?
Zotëria:  I merrnin në kurriz se me parë s’kishte makinë, ose i ngrakonim me kuaj.
Intervistuesi: Çfarë shisnit atëhere ?
Zotëria: Po rroba të vjetra me shumicë. Mbushja dy çanta unë edhe iknim dy-tre veta në Skrapar. I shisnim 

edhe ktheheshim.
Intervistuesi: Si i shpenzonit paratë?
Zotëria: Në familje i mbante vetëm njëri paratë. Ne ishim katër vëllezër edhe ia jepnim paratë më të 

madhit edhe ai i shpenzonte për të ngrënë e për të pirë familja.
Intervistuesi: Po pasuria si ndahej? 
Zotëria: Tani, ishim katër ne. Martohej i pari, i dyti, e me rradhë. Do ndaheshin nga shtepia ata, se do 

shikonin jetën, ai që ndahej merrte shtëpi me qera. Pastaj shtëpinë e merrte i vogli, po ai duhej të mbante edhe 
prindërit deri në vdekje.

Intervistuesi: Cila është gruaja ideale për një rom?
Zotëria: Po varet, si të sillet burri me gruan.
Intervistuesi: Po ja, gruaja ty të ka rënë siç e ke dashur?
Zotëria: Shiko tani, se po të jesh njëcikë me tru, gruan që merr ti, me të do kalosh jetën. Ajo la nënë e 

babanë e saj dhe e ka lidhur jetën me ty. Tani ti mos e rrah e ta shash se të lë e ikën ajo.
Intervistuesi: Ti si e do ?
Zotëria: Po që t’i përballojë të gjitha bashkë me burrin.
Intervistuesi: Për djalin tënd si do ta doje nusen?
Zotëria: Tani e di si ka dalë? Po e pëlqeu djali, unë të pëlqyër e kam, se ai do kalojë jetën. Mjafton ta dojë 

ai, unë nuk ndërhyj.
Intervistuesi: Po dasma ideale si do ishte?
Zotëria: Me mbleseri do ishte.
Intervistuesi: Po në lidhje me jetën si mendon ti, si është një jetë e mirë?
Zotëria: Po ja, burri me gruan, me fëmijët të kalojë mirë, jo të zihesh e ta rrahësh gruan se edhe ajo nga 

nëna e babai ka ardhur, jo je burre ti edhe…,nuk vihet dore se nuk është në kurrizin tënd. Të kesh harmoni deri 
në vdekje se me grindje nuk kalohet. Vë kokën në jastek edhe s’të zë gjumi.
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VI.

DY FESTA DHE NJË KËNGË

Në Baltëz të Fierit nga një i moshuar rom na u përshkrua me disa detaje festa e Shën Vasilit dhe Shën 
Gjergjit të cilat janë të rëndësishme për komunitetin. Duke iu referuar fjalëve të moshuarit, më poshtë, po 
japim përshkrimin e tij për këto dy festa.

Dita e Shën Vasilit
Më parë Shën Vasili festohej në 14 Janar alla turka. Përgatiteshim dhe si simbol kishim gjelin e detit që e ushqenim 

me bukë misri. Tre ditë para se të vinte festa e Shën Vasilit bënim cecerevece që janë kulaçë misri të vogla për çdo pjëstare 
të familjes. Gjithashtu u hidhnim dhe pulave. Hidhej një lek brënda në buke dhe kujt pjesëtari të familjes i binte leku 
kishte kismetin e shtëpisë. Një natë para ditës së Shën Vasilit bënim një bukë vale me buke misri, me pas piqej kaposhi 
ose gjeli i detit në oxhak. Me lëngun e gjelit të detit dhe dhjamin bënim përsheshin me bukë misri. Ditën e Shen Vasilit 
zgjidhej një përson për të hedhur kokrrat e misrit dhe me një qese misri na trokiste në kokë dhe na thoshte “baxt thaj 
kismeti” që do të thote, u pasurofshi të gëzuar. Pastaj dilnim shtëpi më shtëpi dhe bënim vizita në fisin tonë dhe uronim 
për një vit të mbarë. Ndërsa më pas, gjatë regjimit komunist gjërat ndryshuan dhe u quajt festa e vitit të ri dhe u kthye 
në datën 1 Janar si festë.

Dita e Shën Gjergjit
Ndërsa në datën 6 Maj kishim festën e Shën Gjergjit. Ne ishim të detyruar të merrnim ndonjë qingj që ta 

përgatisnim për atë ditë. Në mëngjes ngriheshin fëmijët dhe me gjakun e qingjit i lyenim fëmijët në ballë si shenjë për 
mbarësi. Pas kësaj shkonim e merrnim një lloj barishteje që ngjitej dhe e benim kurorë dhe e vinim në kokë me qëllim 
që të hiqte dhimbjen e kokës, që të mos zinte dhimbja për të gjithë vitin. Pastaj bëhej një zhamball. Vihej një hu vertikal 
dhe një horizontal i benim një vrimë në mes e lyenim me kongjill dhe vinim verdall/rrotulloheshim që do të thoshte të 
fluturosh për gjithë vitin.
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VI.

NGA FolKlorI rom: DY lEGJENDA DHE NJË KËNGË

Në Roskovec një student i akademisë ndërsa intervistonte një grua të moshuar rome iu treguan prej saj 
dy legjenda Rome. Legjenda e parë na tregon historinë e ditës së Erdelezit. Legjenda e dytë tregon për arsyen 
se pse romët janë në skajet e shoqërisë. Ne po i paraqesim këto legjenda ashtu siç na u treguan.

Legjenda e Erdelezit
-Qysh me kanë treguar të parët e mi, historia është kështu. Ishte një kuçeder që kishet bllokuar burimin e fshatit 

dhe e kishte lënë pa ujë sepse kuçedra e pinte vetë. Burimi i ujit vinte nga mali dhe në atë vënd rrinte dhe kuçedra. Të 
gjithë banorët e fshatit kishin frike nga kuçedra dhe asnjë nuk merrte përsipër ta vriste. Ndërkohë një ditë, dalin dy çuna 
si trima këta, për ta vrarë kuçedrën. Njëri ishte nga fisi i Meçkarëve dhe tjetri nga fisi kabuxhinjëve. Prandaj festohet 
nga të dyja palët dita e Erdelezit. Dhe këta të dy nisen drejt malit ku ishte fshehur kuçedra, të pajisur, me mjete të forta, 
si me shtizë, me hark, me mburojë. Kur arrijnë në mal për të vrarë kuçedren ata fillojnë luftimin me të. Pas shumë 
orësh luftim ata arrijnë ta vrasin kuçedren dhe kështu njëkohosisht ata zhbllokojnë burimin e ujit.

Legjenda e shpërndarjes së të mirave dhe Romët
-Na ishte një mbret dhe ky mbret bëri lajmërimin për të gjithë banorët e tij që të paraqiteshin në filan datë, se do të 

shpërndaheshin gjëra të mira. Dhe vjen dita e shpërndarjes dhe të gjithë banorët nisen për tek pallati i mbretit. Rrugës 
banorët shohin romët që po rrinin anës ferrave dhe i pyesin – “ çfarë bëni aty?“. Romët i përgjigjen – “ja po vrasim 
Iriqa se vdiqëm për të ngrënë“. Banorët përsëri u flasin: - “hajde, do vini me ne se po ikim tek pallati mbreteror se do 
të shpërndahen gjëra të mira “. Romët i përgjigjen: “ jo, jo nuk vijmë…”. Romet pas shumë orësh kërkime nëpër ferra 
nuk po gjenin dot asnjë Iriq dhe njëri prej tyre thotë:“ Sar phenena chavale te xhaxa him amen? Mbase llaxa nojek 
llachipe” që do të thoshte “Si thoni të shkojmë dhe ne se mos marrim ndonjë të mirë”. Kështu romët u nisën direkt për 
tek pallati i mbretit. Kur mbërritën atje, nuk gjejnë asnjë njëri, përveç rojës së pallatit të mbretit. Roja i pyeti se përse 
kishin ardhur dhe romët i përgjigjen: “kemi ardhur, të marrim haket tona“. Roja ia kthen: “ Oh më vjen keq, mbaruan 
sepse mbreti ia shpërndau të gjitheve. Po të kishit ardhur më përpara do të mirrnit”. Romët kështu mbeten pa gjë, qysh 
janë dhe në ditët e sotme.

KËNGË romE
ka ka xha chaj Zybejde (ku po shkon moj Zybejde)
pher ti gusha mirikle (mbushe qafen  me rruaza)
hajden tumen  (hajde more)
me ka xhav  ko duj qhera (une do shkoj tek dy shtepite)
te qidav llulludja ( te mbledh lule)
te thovaha e borjenje ko cucja (per tja vendosur nuseve ne gji)
(Kenge e nxjerre nga te paret tane ne Baltez)
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VII.

Një anëtar i fisit Bamill, sot 60 vjeçar dhe pa arsim, na ka treguar si më poshtë për të djeshmen dhe të tashmen 
nëpërmjet historisë së tij.

-Në atë kohë të gjithë njerëzit punonin në shtet kurse familja ime merrej me kazana. Gjyshi im ka qenë 
kazanxhi dhe babai i tij. Stërgjyshi ia ka trashëguar atij, gjyshi im ia ka lënë babait tim, babai im mua, dhe unë 
fëmijeve. Atëherë ishim më mirë se të gjithë punonim kurse tani jemi të gjithë papunë, pashkollë. Unë bëj 
kazana po ashtu dhe fëmijët e mi. Tre djem që kam dhe ata bëjnë kazana. Bamillët janë marrë me kuaj, tregëti, 
kovaçanë kurse meçkarët me bujqësi.

Unë jam martuar 17 vjeç me dashuri. Por me mblesëri është më mirë sepse kur hyn mblesi çifti nuk ka 
probleme nga të dy palët e familjeve, kurse me dashuri ndodh që njëra prej familjeve nuk pranon dhe dy të 
rinjtë ikin nga familjarët. Në këto raste djali e rremben vajzen. Ne nuk bëjmë martesa me fiset e tjera sepse ata 
nuk duan të bëjnë me ne. Ka ndodhur që ka patur martesa por rrallë, kur dy të rinjtë dashuroheshin dhe janë 
rrëmbyer me njeri-tjetrin. Me gaxhenjtë ne bëjmë martesa, ne duam por ata nuk duan të bëjnë martesa me ne. 
Nusës së djalit tim që është mbesa ime, i kanë vdekur 5 fëmije dhe një djale që ka është me probleme. Doktori 
na tha që nuk duhet të bëjmë martesa brënda gjakut dhe tani unë nuk bëj absolutisht më. Më përpara ishin 
shumë të përhapura këto martesa por tani janë rralluar. Tani po ndryshojnë gjërat. Unë kam tre djem e të tre i 
kam të martuar. Unë vetë s’kam bërë dasëm se e rrembeva nusen, por të femijët kam bërë. Të gjithë fëmijët me 
mblesëri i kam martuar dhe kur bëra dasmat, e kam tundur fare. Për të kërkuar nusen shkon daja, lajmësi dhe 
dy prindërit e djalit. Djali nuk është i pranishëm kur kërkohet dora e nuses. Kur bien palët dakort lihet një datë 
e caktuar për parjen e çiftit. Kur çifti pëlqehet vendosen nishanet, unaza dhe varëse. Pastaj vendoset për datën 
e dasmës. Një javë para dasmës dërgohen ftesat e dasmës të shoqëruara me karamele. Ahengun e hapim një 
javë para dhe muzika nuk mungon gjatë gjithë javës. Si për nusen dhe për dhendrin përgatitet kulaçi duke u 
shoqëruar nga orkestra dhe gratë e familjes. Kur mbaron përgatitja e kulaçit bëhet një lojë ku 2 persona vishen 
si pleq dhe aktrojnë humor. Kjo bëhet me qellim që çifti të shkojë mirë me njeri-tjetrin dhe të plaken bashkë. 
Kurse rastet e vdekjeve i bëjmë njësoj si të tjerët. Kufomën e veshim me kostum, këpucë dhe në arkivol i fusim 
të gjitha si gjilpërën, krëhërin, gërshërën, fillin, e orën. Më përpara kufoma vishej me qefin.

Unë besoj tek Kisha, por gjyshi dhe gjyshja që kanë jetuar në Filat ishin musliman. Ne festojmë Shën 
Gjergjin. Marrim dhe therrim një qëngj dhe në rast se kemi nje femijë të sëmurë e taksim për atë qengjin dhe 
e lyejmë në ballë me gjakun e tij. Ne festojmë këtë festë në familje por shkojmë edhe për vizita tek motrat, 
vëllezërit, të afërmit. Festa zgjatë për 3 ditë. Në shtëpi ne flasim romisht dhe këtë gjuhë do ta trashëgojmë brez 
pas brezi. Ja, për shëmbull, mbesat e mia flasin romisht dhe shqip. Mbesat kanë bërë deri në 4 klasë dhe tani 
nuk shkojnë më në shkollë sepse të gjithë romet i kanë futur në një klasë ku bëhet vetëm një ore mesim dhe 
ato nuk kanë mësuar asgjë, ndaj kot të shkojnë.
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VIII.

E lindur në Baltëz dhe e martuar në Levan të Fierit me një anëtar të fisit bamill, një grua e fisit meçkarë, sot 68 
vjeç dhe pa arsim, na tregon për martesën, traditat dhe pak nga historia e saj.

-Jam martuar 14 vjeçe. Ne ishim tre motra dhe një vëlla. Vëllai më vdiq dhe ne mbetëm tre motra. Unë 
u martova me dashuri. Dasëm nuk kam bërë sepse ishim të varfër dhe burri im ishte bamillë. Martesat me 
fise të tjera nuk bëheshin nga ne. Meçkarët nuk bënin martesa me Kallbuxhinjët. Unë kam 10 femijë, njerin 
e kam të sëmurë, të tjerët i kam të martuar. Fëmijët i kam martuar nga 14-të dhe 16-të vjeç. Vajza po vajti 12 
vjeç martohet, kurse djali martohet 13-14 vjeç. Martohen të vegjël që të krijojnë familje, të rriten bashkë e të 
kalojnë mirë, se kur rriten bashkë e duan më shumë njeri-tjetrin. Mirë nuk është të martohen herët se janë 
të vegjël. Mosha më e mirë për tu martuar është 20 vjeç si vajza dhe djali. Dasmat i bëjmë si të gjitha dasmat, 
me muzikë, me këngë e valle. Kur çifti martohet, ditën e diel, mbas darkës, çifti futet në dhomë dhe pritet 
ndërshmeria. Kur vajza del në rregull, çifti gëzon për së dyti, kur nuk del në rregull, ai e çon tek prindërit ose 
kur djali e pranon ashtu familja dhe djali presin gishtin si shenjë dhe e derdhin gjakun tek çarçafi.

Fëmija i parë gjithmonë është gëzim në familje, si djalë si vajzë, e bëjmë si një dasëm. I vendosim varëse 
femijës dhe një lek tek floku. Kur mbush një vjeç caktohet kumbari që është i afërm i familjes. Datëlindja e 
parë festohet me muzike dhe në dore i vendosim rruaza të zeza për të mos e marrë sysh. Për ne meçkarët iriqi 
është si gatim i veçantë për raste të ndryshme por që gjendet rrallë. Kurse bamillët konsumojnë mishin më 
shumë. Unë nuk kam bërë shkollë por merresha me lopët, me bujqësi dhe me lypje. Lypja nuk është profesion 
por nga e keqja për të siguruar bukën e gojës. Edhe fëmijët e mi nuk kanë zanat dhe merren me mbledhjen e 
hekurishteve. “Gaxhenjtë” thone për ne se kur bie shi me diell martohen arixhinjtë, thonë kështu sepse nuk 
na kanë qejf, prandaj nuk shkojmë me ato edhe pse rrinë me ta këtu në një lagje por prapë nuk na duan. Po të 
kisha pushtet do ti punësoja të gjithë romët.
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IX.

Intervistë e zhvilluar me një grua rome e cila e identifikon veten si Çame. Ajo sot është 65 vjeç dhe jeton në 
Gjirokastër. Na ka treguar si më poshtë përspektivën e saj mbi origjinën, traditën dhe zakonet e komunitetit:

-Me origjinë ne jemi Çam. Kemi shtëpitë në Greqi. Gjyshi im ka shtepitë në Greqi, Janinë. Vajtëm njëherë 
ti kërkojmë, i pamë ishin të rrezuara shtepitë dhe nuk vajtëm më. Të gjithë njerëzit atje e njihnin që ishte 
shtëpia e filanit. Ca romë kanë ardhur nga Athina, ca nga shtete të tjera. Por orgjina e romëve është andej ku 
janë ata zezakët ku piqet buka. Ne kemi ardhur nga lufta këtu në Shqipëri. Babi im, gjyshi, lanë shtëpitë dhe 
ikën nga frika. Në Greqi punonim me ullinj, gjatë kohës së Enverit punonim e bënim shporta e kanistra. I bënim 
për pyjoren. Po pyjorja u prish kurse tani merremi me tregti, shesim veshje. I marrim rrobat në Janine. Është një 
qëndër e fëmijeve jetim, dhe atje i falin rrobat ata që i kanë përdorur disa herë. Une kur kam vajtur atje, më kanë 
dhënë batanije, qilima dhe 2-3 çanta me rroba. Rroba që i zgjodha vetë, pantallona, bluza i mora për djalin e për 
fëmijët. Ka edhe nga ata që i mbushin makinën plot dhe i çojnë në treg edhe i shesin. Me lekët që marrim 
blejm ca ushqime të hamë, nuk blemë rroba se na sjellin djemtë nga andej. Po unë s’kam as pension, asgjë. 
Kam vajtur të lidh pension për plakun dhe për vete, të paktën një pension të kemë, të marr sa të marr. 

Unë jam 65 vjeçe. Jam martuar 15 vjeçe dhe kam pesë vajza dhe pesë djem. Edhe burri aq ka qënë,15 vjeç 
kur u martuam. Unë e mora me dasëm. Më fejuan, më prenë pajën dhe më bënë dasmën. Dasmat atëherë 
bëheshin me embëlsira, pasta, dhe me mish. Kemi qenë të varfër se ka qënë koha e Enver Hoxhës atëherë. 
Une kam jetuar në Fier, afër varrezave tek treni, të varfër kemi qenë jo si tani që kemi pak më shumë. Kur u 
martova erdha në Gjirokastër. Mbaj mend që vjerri me vjerrën më morën mua dhe familjen dhe na dërguan në 
një vend, ku më blenë këpucë, sandale, një palë çorape, shami të bukura, rruaza edhe çitjane. Atëherë mbaja 
çitjane si çamët. Për fejesë blenë unazat e floririt edhe për djalin dhe për mua. Më pas u mblodhen dhe bënë 
një darkë. Krushqit filluan të krenohen se kush e ka marre unazën më të bukur. Është si tip zakoni mburrja 
për unazën. Mbas kësaj, prindërit e mi, dhanë peshqeshin, që ishte gjysëm kile uzo për të marrë unazën. Ata 
morën unazën, hodhën fejesën dhe na i dhanë mua dhe djalit unazat. Kujtoj që unaza ka qenë e lidhur me një 
fjongo dhe dikush e preu fjongon. Është si traditë që mos të kthehet nusja nga burri. Zakonisht kur del nusja 
nga shtëpia shoqërohet me këngë, me muzikë. Në shtëpi e burrit nusen e çojnë krushuqit. Kur del nusja nga 
shtëpia mbushim gotën me uje dhe karamele dhe i hedhim lart. Kur vjen nusja, i hedhim oriz. Këto gjëra janë 
zakonet tona. Po të hash një karamele nga të nuses nuk të dhemb koka. Orizi është që mos të kthehet nusja 
mbrapsht. Gota e ujit është që të ketë dashuri nusja me burrin. Uji me sheqer është për mirësi.

Dikur martesa ishte me mblesëri por tani djemt i marrin vajzat me dashuri, nuk presin. Tani sa ndodhi 
një rast, një çift u fejua dhe u martuan direkt nuk pritën. Dikur funksionte me mblesëri dhe më të të parë. Mua, 
për shëmbull, më pa krushku se kishte njerëzit atje ku isha unë. Më pa që isha e bukur, e mirë, e ndershme. 
Që isha vajze e mirë, nuk isha e levizshme, që nuk shkoja me tjetrin e me tjetrin, isha e ndershme, dhe më 
zgjodhi për djalin. Pastaj erdhi mblesi. Tani siç ka ardhur kjo kohë, nuk ka kushte për dasëm. Këta të sotmit 
duan shumë stoli, flori, unaza, byzylyqe duan ti kenë duart të mbushura. Ku do ti gjesh ato flori të mbushësh 
zinxhirin, tani nuk ka lek. Të shikon djali, dhe vjen të merr me dashuri dhe ikin. Tani nëse qëndron deri 20 
vjeçe, i kalove 17-të,18-të,19-të, ti prite për më të mirën që të të bëj nëna një darkë, të të gëzojë, të nxjerri vëllai 
nga krahu, për ndryshe do të marri andej ai një ditë, e kush do të të gëzojë, e kush do të të nxjerri nga krahu! 
Askush! Edhe do të vij turp të vesh të nëna, të vëllai, po qe se do të marresh burrin me dashuri.
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Ne e kemi si traditë që kur vjen nusja hanë petulla dhe llokume. Nusja në krevat lë shenjat në çarçafë që e 
tregojmë se është ‘vajzë”. E mbledhim carcafin, e hapim në një karrige ose në krevatë dhe mblidhen të gjithë 
ta shikojnë që del vajza e ndershme, që është vajza,”vajzë”. Kur nuk ka shenjë, nuk hedhim as valle as këngë 
asgjë e themi që nuk ishte “vajzë”. Zakoni e do që të kthehen tek nëna. Na ka ndodhur ne një gjë e tillë. Ishte 
një vajzë nga Fieri, që u martua me një djalin tonë që jetonte në Athinë. Djalit i pelqeu shumë nusja, ishte 
shumë e bukur. E mori djali vajzën në Greqi, po nuk i doli “vajzë”. Të nesërmen, ai nuk e mbajti as 3 ditë, në 
mengjes e hypi në aeroplan dhe e solli në shtëpi, e kthehu. Por kjo varet edhe nga burri, kush e mbanë, kush 
nuk e mbanë. Vajza më e bukur, më e mira, u kthye se nuk ishte “vajzë”. Ajo qëndroi te nena, e mbajti nëna ca 
kohë, se nuk e hedh poshtë vajzën e vet nëna. Pastaj e kërkoi dikush tjetër, që ishte pak më i madh në moshë 
dhe e mori.

Ne festojmë, Shën Gjergjin, Nevruzin, festojmë 6 Majin. Presim qingj, dhe të gjithë marrim qingj. 
Është si datë e shënuar nga pleqte, është si vdekja e të afërmëve, e si puna e dëshmorëve pak a shumë. Bien 
deshmorët, atë ditë që ranë, u bë Shën Gjergji. Besoj tek perendia. Festoj Bajramin po dhe Ramazanin. Vemi 
edhe tek Teqja, ndezim qirinj, hedhim para, i falemi Teqe-se. Letrat dhe falli në dorë janë genejshtra. Filxhani 
është i vërtetë. Filxhanin e pi ti dhe atë që pi ti, ajo të del. Filxhani nuk është gënjeshtër.
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X.

liria. Anëtare e komunitetit rom që banon në Qendrën Tranzitore të Emergjencës-Tufinë, Tiranë.

Intervistuesi: Kur je martuar, ke shumë vite?
Liria: Unë jam martuar nuk kisha mbushur akoma moshën 12 vjece. 
Intervistuesi: A mban mend ndonjë gjë nga martesa? Kur ke ardhur nuse për herë të parë?
Liria: Ah kur erdha nuse për herë të parë nuk disha as me lidh gomarin si i thuhet fjalës, kam qenë e 

vogel. Më rrëmbyen.
Intervistuesi: Po burri sa vjec ka qenë në atë kohë?
Liria: Ai ka qenë datëlindja 66-ta, ai ishte 2 vjet më i madh, më rrëmbeu pa mbushur moshën 12 vjece.
Intervistuesi: Bëtë dasëm?
Liria: Tashti si s’do bëjmë dasëm apo jo?
Intervistuesi: Si e bëtë dasmën? 
Liria: Dasmën e bëmë në oborr. Zakoni jonë është merr ndonjë tas, bën shërbet, pa hyrë ke dera lyen 3 

gishta me shërbet dhe do ta lysh ke dera 3 herë dhe pastaj gjuan me shkelm atë tasin dhe futesh  brenda, pra 
futet nusja me mbarësi.

Intervistuesi: Po aheng kishit atëherë?
Liria: Po, po kishim
Intervistuesi: Ku jetoje?
Liria: Kishte pas vjerri shtëpi private këtu në Tiranë
Intervistuesi: Po fëminë e parë kur e linde?
Liria: Fëminë e parë e linda kur isha 16 vjece
Intervistuesi: Sa fëmijë ke?
Liria: Kam 2 cuna dhe 1 goc
Intervistuesi: Po nipër/mbesa?
Liria: Kam të djalit 2 goca
Intervistuesi: Ca fisi je?
Liria: Arli
Intervistuesi: A keni ndonjë ndryshim me fiset e tjera?
Liria: P.sh meckaret jane cik më kshu nga ana jonë, më me kultur
Intervistuesi: Ti do ta martoje gocen me ndonje te fiseve te tjera me meckarpërshembull?
Liria: Nuk do e kisha problem, sepse jemi nje gjak. Po problem do ishte nëse merr ndonjë jevg.
Intervistuesi: Kujt i thoni jevg?
Liria: Egjiptianëve
Intervistuesi: Po pse? Ca problemi ka?
Liria: Po ne duam traditën tonë, anën tonë,
Intervistuesi: Pse mendon se ana jote është më e mirë?
Liria: Goca nuk do ti torturosh, pse edhe nusen. Unë përshembull nusen e djalit e kam si fëminë tim. Se 

dhe une djalin e martova 16 vjec, u bë me 2 fëmijë.
Intervistuesi: Si flet me shumë mbesa shqip apo romisht? Po ju?
Liria: Ne i flasim të dyja edhe shqip edhe romisht
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Intervistuesi: Po familja jote?
Liria: Jo jo vetëm romisht flisnin.
Intervistuesi: Me cfarë merrej familja jote?
Liria: Ato punonin në pyjore,  me kanistra, me shporta merrnin rroge 2 mije lek.
Intervistuesi: Po ti ke punuar?
Lira: Po kam punuar në Tiranë në fshesë, e kisha rrogen 2 mije lek.
Intervistuesi: E mban mend ca moshe ke filluar punën?
Liria: Si nuk e mbaj mend, kam filluar punë në moshën 22 vjece. Kur kam filluar punë behej burri xheloz. 

Përshembull une lidhesha me shami ai thoshte jo mos u lidh me shami. Pastaj punova nja 3-4 vjet dhe e lashë 
punën.

Intervistuesi: Po pse e le punën?
Liria: E lashë se fillova me tregti. 
Intervistuesi: Kur bëhet fjalë në komunizëm apo kur kishe ardh demokracia?
Liria: Në fillim demokracie, me rroba.
Intervistuesi: Po në kohen e komunizmit je marrë ndonje cik me tregti?
Liria: Po merreshim por fshehurazi, shisnim sita, kanistra.
Intervistuesi: Ku i shisnit përgjithësisht?
Liria: Në fshat tek fshataret.
Intervistuesi: Po sa lek mund të shkonte një kanistër? Sa fitonit?
Liria: Po nuk bënte më shumë se 300 leke dhe me ato lekë mbanim kalamajt.
Intervistuesi: Ju kapte ndonjëherë policia?
Ku shikonim policinë fshiheshim, shpejt e shpejt i mblidhnim gjërat se nuk na lenin prandaj.Në kohë 

demokracie ne bënim nga 40 mije lek ndërsa atëherë  jo. Gjithashtu tregtinë e bënim brenda për brenda 
Tiranës. 

Intervistuesi: Më mirë atëherë apo tani?
Liria: Tashti  është më mirë, se ishte varfëri e madhe, shpitë e mia kane qenë copë copë. Burri mua më 

ka vdekur në kohë demokracie, sapo vdiq ai perfundova në lanë.  Unë kam vuajtur shumë pas vdekjes se 
burrit isha shume keq, ngriheshin kalamajt kërkonin bukë une skisha ca ti jepja dhe më qante shpirti. Ndersa 
komshive i vinte keq dhe  i jepnin, kam pasur fëmitë sëmurë, ndonjëherë më jepnin ke farmacia ilacet falas, 
unë kam vuajtur shumë në jetë, po punoj që fëmijët e mi të kenë jetesë të mirë mos të vuajnë si unë. Sa e kisha 
burrin i kisha krahet rehat, sapo më vdiq burri ngela vetëm dhe vet burr vet grua isha.

Intervistuesi: Po veshja, me këto rroba je vesh gjithmonë.
Liria: Më përpara visheshim me arrna, ketë gjëra me lule i kishim qef dhe i vishnim, në komunizim 

Enveri na jepte veshje tamam si të gjithve edhe ne të shkretët i vishnim ndërsa tani në demokraci vishemi 
keshtu.

Intervistuesi: Po gjyshërit me cfare merreshin?
Liria: Me gomer.
Intervistuesi: Cfarë festash festonit?
Liria: Përshembull ne festojmë Herdelezin, shkojme tek lumi lahemi, marrim ca gjethe peme  i varnim 

neper duar.
Intervistuesi: Ke ndonje foto?
Liria: Jo i kam grisur te gjitha, me thoshte truri kapi lirie grisi të gjitha nga nervat. 
Intervistuesi: Edhe kur je martuar ke pasur mundësi të bëje fotografi?
Liria: Më bëri vjerra nuse, më coi në këmbë tek Skënderbeu më bërën foto atje, foto bardh e zi.
Intervistuesi: Na trego pak për martesën.
Lira: Bërëm dasëm por u bëra pishman se isha e vogel 12 vjece, nuk dija të bëja  punë,  nuk dija të laja, 
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nuk dija asgjë, po pastaj më ndihmonte vjerra, më mësoi ajo.
Intervistuesi: Na përshkruaj pak dasmën dhe natën tënde të parë?
Bërëm dasem dhe në darkë na mbyllen brenda, vjerra na mbylli brenda, se ajo e ka për zakon ta bëjë këtë 

gjë me  kunetërit  e vjerres. Të nesërmen në mëngjes vjerra nxorri carcafin jashtë dhe ja tregoi njerëzve dhe e 
coi ke plaka ime, tek komshitë për ta treguar dhe më pas bëmë festë  sepse  festa më e madhe është kur vjen 
nusja shpërndahen njerëzit, i kapin i vejn ke dhoma dhe më pas nxjerr nishanet, aty pastaj vjen vjerra merr 
carcafin e nxjerr jashtë bërtasin dhe të gjithë njerëzit bërtasin dhe fillojnë të këndojnë këngë shqip.

Intervistuesi: Na këndo këngën që këndohet gjatë këtij procesi?
Liria: Na erdhi nusja sa e bukur  marshalla marshalla, këngë romisht nuk na kanë kënduar atëher por ka. 

Ne bëjmë dasëm por dasma më e madhe është kur del nishani i goces.
Intervistuesi: Po mbesave i ke mesuar perralla romisht?
Lira: Këto tani të mësojne jo ti mësojme, psh kur filloj ti këndoj unë.
Intervistuesi: Po meckarët i kupton?
Liria: Po sepse xhaja ime ka nusen meckare.
Intervistuesi: Po më përpara rom ju kane thënë?  Si jeni prezantuar si rom?
Liria: Po rom e kemi prezantuar veten dhe kur takoheshim flisnin me njëri tjetrin psh: So qerdan, sa 

nakhllan, te maksemja(Si je, si ke kaluar, femijet). Ne i thonim njëri tjetrit gjithmonë rom, kështu e quanim 
njëri tjetrin. Prindërit e mi ishin nga Pogradeci dhe kemi ikur ne Elbasan kur unë isha 5-6 vjece. Iku në fillim 
xhaja gjyshit tim pastaj gjyshi  im.

Intervistuesi: Nga janë romët?
Liria: Nga India na tha gjyshi
Intervistuesi: Po gjyshit tënd kush i kishte thënë se romët jane nga India?
Liria: Ato thonin se janë nga India, Egjipti. 
Intervistuesi: Ku janë prinderit tani?
Liria: Tek liqeni në cadra.
Intervistuesi: Po tatuazhin ku e ke bërë?
Liria: Ka bërë burri datëlindjen e vet dhe emrin e tij, që mos të ikja tek një tjetër, sepse kur bëhet kjo nuk 

ikën dot tek një burrë tjeter, e kemi si në gjak këtë punë, e bëjnë ca roma këtë. Këtë tatuazh e kam bërë në vitin  
1984. 

Intervistuesi: Po të shihnin ato të punës të thonin gjë?
Liria: Nuk e shihnin dot se e mbulonin rrobat. 
Intervistuesi: Po nishanin ne balle?
Liria: Burri, nga dashuria e madhe dhe që mos të ikja, sepse atëher isha shume e bukur.
Intervistuesi: Si u njohe me burrin?
Liria: Ai nënën e tij e kishte nga Elbasani  dhe këto kishin shkuar për vizitë tek tezja ime, kur i pashë për 

herë të parë mendova se ishin jevg, më pas ika në shpi menjëherë, kur më pyetën të shpis  i thash isha ke tezja. 
Një dite tjetër shkova prap tek tezja dhe ato njerëzit ishin prap atje dhe burri që më rrëmbeu ishte atje, doli 
jasht ai më pa mua dhe më shkeli me këmbë shapkat. Edhe njëherë tjetër i pashë atje dhe filluan të flisinin dhe 
më thonin që të më merrnin për cunin e tyre dhe më pyesnin do na japësh fjalën, një ditë tjetër prap shkova 
atje i pashë që ishin prap njerëzit atje dhe më morën me taksi, unë isha shume e trembur dhe u bëra pishman 
qe ika. Ne ndaluam në një vend për të ngrëneë dhe nuk haja se kisha frikë, u bëra pishman prap dhe kisha frike 
se sdija ku më conin, shikoja male dhe arritëm në shpi. Kur erdhi darka më shtruan dhe erdhën njerezit më 
mësonin më thonin se ca do bëja. Pashë qe xhajet e burrit tim që i rane mbrapa burrit, une thashë ca po bejne? 
Pastaj na futën në dhomë. Une mora vesh që gjyshi im dhe mami shkuan u zune me tezen sepse thanë na e 
martovë gocën me zor. Pastaj pas disa ditësh u bë pajtesa,  erdhën njerëzit e shpis sime dhe filluan të flisnin. 
Unë me prindërit fillova të flisja pas 5-6 muajsh se mbanin inat.  Këto muaj i kisha shumë zor, 1 jave unë ndejta 
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pa pune, rrija shifja, më mësonte vjerra sesi të laja të bëja punet, do ngrihesha herët, do bëja kafe.
Intervistuesi: Po ty kur të rrëmbyen ishe ne shkollë?
Liria: Po kam qenë në klasën e 4-të kur më rrëmbyen, e lashë shkollën se u martova edhe burri e la 

shkollën se u martua u bë dhëndër , dëgjo edhe shkollë edhe burre nuk mbahen.
Intervistuesi: Ku punonte vjerri dhe burri?
Më mbanin në shpi mua, se punonte vjerra, vjerri dhe burri tek komunalja, ndersa unë si zonja e shpis.
Intervistuesi: E mban mend herën e parë kur ja ke cuar vjerrës kafenë?
Liria: Po e vogël isha atëherë, merrja tabakane filxhanin ngrihesha dhe ja bëja kafen tek soba, nuk ishte 

bombla atëher, kur cova kafen për herë të parë më dorovitën, me lek.
Intervistuesi: Po flori?
Liria: Ku kishte ateher aman, pak rruza të kishe thonin kush e di ca kishe.
Intervistuesi: Po djali jot me rrembim apo shkesi, a dashuri, e mori nusen?
Liria: E mori këtej nga Tirana, të dy janë 16 vjec, unë e pëlqeva nusen dhe i thashë djalit po se more atë 

goce unë vdiqa, djali u tregu i shkather brenda 2 ditëve e mori në shpi.
Intervistuesi: Si e bëri planin?
Liria: Si e beëra unë planin e bëri dhe ai, i dhashë lekët për taksi dhe e solli në shpi.
Intervistuesi: S’te erdhi keq për nusen?
Liria: Unë e desha vetë. Ai shkoi e rrëmbeu  e solli në shpi, kur erdhën njerëzit e vet filluan të shanin, po 

ne nuk e canim kokën kërcenim këndonim, pinim. Asnjë nga njerëzit e nuses nuk erdhën në dasëm.
Intervistuesi: Po njerëzit e nuses erdhën?
 Liria: Ne nuk flasim me njerëzit e nuses  kemi 5 vjet që nuk flasim me to, as nusja nuk i do prindërit e 

saj. Unë kam vuajtur shumë dhe nuk dua që cuni me nusen të vuajne, as goca ime. 
Intervistuesi: Sa vjet ka cuni martuar?
Liria: Cuni ka 5 vjet martuar dhe nusen e kam erlie.Une sdua qe nusja e djalit dhe djali të më vuajnë, mua 

më vdiq burri dhe vjerra dhe kam vuajtur shumë. 
Intervistuesi: Ke shkuar tek varri burrit?
Liria: Tek varri burrit  kam shkuar vetëm një herë nuk shkoj më se semurem.
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XI.

Intervistë me Filen, anëtare e komunitetit rom banuese në Kinostudio, Tiranë.

Intervistuesi:  Ju jeni Meçkar apo jo?
Respondenti:    Arixhij,Meçkar
Respondenti1:  Un jam një çik si mikse. Nënën e kam Meçkare kurse babi im i përket Kallbuxhinjve
Intervistuesi:   Po, por Çergar apo Erli?
Respondenti 1:Jo, jo Çergar.  Un jam nga dy anë dmth kam tradita nga dy anët, kam tradita edhe nga fisi 

mamit edhe nga fisi babit.  Kan dhe t’përbashkëta, po kan dhe të veçantat e veta gjithsecili nga fiset
Intervistuesi:    Po çfarë janë të veçantat?
Respondenti 1:Kto nga fisi mamit jan njerëz edhe më liberal dmth e pëlqejnë punën, shoqërinë, duan 

horizont psh, nuk janë shumë të fikusar që ti deri këtu e ke hapin dhe pikë, kurse këto nga babi jan njëçik 
më fanatik.  Gratë duan ti mbledhin vetëm në një punë fikse, zakonisht në tregti.  Kurse këtej nga mami, 
mami ka punuar gjith jetën pun shteti, në ambjente si ndërrmarje uzina, siç ka qënë atëherë, kurse kto nga 
fisi babit, gjithë grat e fisit merreshin vetëm me tregti çfarë i dilte përmbar edhe tregtonin.  Po gjithmon 
brënda komunitetit të vet, jo jashtë komunitetit.  Edhe më përpara në kohën e Enverit psh, mundoheshin me 
ato kanistrat që i thurrnin i bënin, aty grat punësoheshin brënda llojit vet si të thuash, jo në shtet.  Mami im 
ka punuar kamariere gjith jetën e vet.  Në parkun e punëtorve “Dajt”, tek liqeni, tek “Parku Rinia”, te “Parku 
Autobusave” tek “Partizani” edhe babin e kam patur në punë të tillë, kurse fisin, nuset e vëllezërve të tij, nëna 
e tij dhe motra e tij kan qënë jo shumë të dala në punë shteti.

Intervistuesi:    Ndonjë ndryshim tjetër?
Respondenti 1:Dasmat i bëjnë ndryshe.  Psh kto tek babai i bënin burrat veç dhe grat veç, ke gjyshi im më 

saktë, më von shum më vonë filluan sikur të ndryshonin pak, kurse kto te mami i bënin bashkarisht, kishte 
raste psh këtej nga mami kur nusja ishte dhe shtatzënë psh, kurse këtej nga babi çdo gjë duhet të shkonte e 
caktuar

Intervistuesi:Po rrëmbime ka këtej, vazhdojnë akoma?
Respondenti:Dashuria ësht e trashëguar detyrimisht rrëmbehesh edhe atëhere, ndërsa tani ësht haptas 

fare, pa problem ikin vajzat.  Dashuria ka qën, ka qën po jo kaq e hapur ama.  Iknin fshehurazi, tani ikën a 
shiqare ajo, të çoj kafen unë thotë ajo dhe ti e di jashtë ajo iku, vajza, po ikën vajza.

Respondenti 1:Bëhet edhe kështu psh, ai djali vjene kërkon në familje po familja nuk është dakort dhe 
vajza ikën thotë un ju dola borxhit.  Ai ju tha që e dua, ju s’ma dhatë, atëhere iki vetë unë edhe kjo quhet në 
grupin e rrëmbimit.

Intervistuesi:  Ti ke njëfarë moshe më të madhe!
Respondenti:   Gjyshi më ka vdekur 80 vjeç, kishte vetëm baban tim.  Gjyshi im ka qënë bujk s’kemi qënë 

shëtitsa ne psh që iknim nga një qytet në tjetrin edhe ça i bëri babait tim, ai ishte 10 vjeç gjyshi e ngriti në 
moshë e bëri 14 vjeç ta fusta hysmeqar te agallarët e të punonte e të ushqeheshin.  Pastaj u martua me nënën 
time, 15 vjeç jan martuar babai im me nënën time.  Mandej pastaj filluan fermat, se më përpara s’kishte as 
ferma as kooperativ.  Nëna ime më vdiq e re 48 vjeçe kurse babai me vonesë.  Ditën që u martova unë më vdiq 
gjyshi.  Ne ishim 5 motra dhe tre vëllezër.   Unë jam martuar 21 vjeçe, 16 vjeçe u fejova.  Unë dola ai mbaroi, 
ishte i sëmur edhe vdiq gjyshi.

Respondenti 1: Prandaj thash nga Meçkarët janë  më ndryshe më të emancipuar
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Respondenti:Unë nuk u martova me dashuri po me fejes, por më vinte i fejuari në shtëpi, që nuk lejohej 
të vinte i fejuari në shtëpi, ai gjyshi i fliste babait tim.  Pse i lejon dhëndurët në shtëpi, turp dëgjon lagjia 
thoshin këta moshatarët.  Ja çupat e Feçorrit i lejojn dhëndurët brënda.  E u martova unë, me fëmij e kështu, 
po si shoqëria e punës që kishim më përpara nuk ka më

Intervistuesi:Ti çfarë pune ke bër?
Respondenti:   Bujk, bujkesha ishim ne, punëtore në ferm.  Po kishte rregull, kishte disiplin.  Unë nuk 

ankohem për jetën që kisha 5 fëmijë.  Punën e kishim me normë, po isha vajz e re dhe punoja edhe në punë 
kam qën e dalluar, kam punuar shumë

Intervistuesi:Ke qënë dhe komuniste e devotshme?
Respondenti:Isha aktiviste, aktiviste për “Partinë”.  U martova pastaj nuk ju futa më asaj valle.  Se më 

vinte turp do dilja un nuse.  Se vjehrri dhe vjehrra sado s’do ma thoshin por mbrapa krahëve do ma thoshin.  
Këtë çunin e madh un e kam, në klas të parë që ishte, ishte i pari.  Se flisja shqip unë, nuk e përdorja gjuhën 
rome fare.  Vjehrra kur ishte për të më lavdëruar thoshte që nusja flet shqip, e preferon shum shqipen, kurse 
kur rrinte me grat e lagjes , atje në Levan thoshte, hiqet gaxhie nusja flet shqip, nuk do të flasi si neve.  Kur 
pastaj i thoshin në shkollë që nipçja yt ësht i dalluar.  U thonte më flet nusja mua shqip, e ka mësuar çunin ajo.  
Gjuha ka të bëj shum.  Edhe motra pastaj bëri shum mund, sakrific vet ajo, tek seksioni arsimit vajta unë dhe 
ajo se nuk i doli bursa dhe u fut direkt e brënda i tha:  Pse s’më jepni bursën ju mua se jam arixhofkë dhe ata 
ja dhan direkt në dorë bursën.  Iku në Vlorë kjo pastaj

Intervistuesi: Ti nuk kishe mundësi të bëje shkollë?
Respondenti:Unë, 8- vjeçarja më zuri mua dhe pastaj u futa në punë.  Po nuk mund të iknim dot të dyja 

ne, për arsye se kishim dhe nënën, më vuante nëna e sëmur, unë punoja që ndihmoja dhe motrën dhe 8 fëmijë 
ishim në shtëpi ne.  Unë kam punuar në blegtori, që merrja pak rrogë të mirë.  Blegtori është më mirë se në 
fushë, merrja 10 mijë lek që në atë kohë kishin shumë vlerë.  Në dy e gjysëm dilja në punë, në blegtori.  Ishim 
me normë.  Sa më shumë qumësht të milja aq më shumë rritej dhe rroga.  Kishim lopë Sovjetike, i merrnim 
deri në 30 litra në ditë një lope, po me faza ishte.

Intervistuesi:   Po dasmat i bënit të mëdha? 
Respondenti:    Po, po dasëm të madhe bënim, 1 javë dasëm.  I bënim në shtëpi.  Më vonë kur martova 

edhe çupën time unë s’kishte lokale atëherë.
Respondenti 1:Edhe në Tiranë i bënin para pallatit  
Respondenti:Dasëm normale
Intervistuesi:   Mban mënd ndonjë histori nga më të vjetrit, gjyshi ose gjyshja?
Respondenti:   Kur do therrnim pulat e detit për “Viti të Ri”, ka qën zakon që i therrnim paradite dhe 

mbasdite nuk qasnim njeri në shtëpi, megjithëse të gjithë e dinin se sot është “Viti i Ri” therren kaposhat 
e detit dhe s’futet njeri në shtëpitë e njëri tjetrit. Gjyshi ngrihesh natën na ndante, se mbante zakon ai, na 
ndante arra, portokalle na i linte në kok që flinim ne edhe karamele.  Bënim plot gjëra shtroheshim në sofër, 
se nuk kishte tavolina athere.  Bënim pastaj byrekun, ëmbëlsira kshu, jo bakllava.  Bakllavaja nuk kishte filluar.  
Revani përdornim ne, qumështor

Intervistuesi:   Po “Erdelezin” e festonit?
Respondenti:      Po, e festojm
Respondenti 1:Më shumë se “Vitin e Ri”  edhe sot festohet akoma, organizohet më mirë se sa “Viti i Ri”.  

Se  “Erdelezin”  e bënim në grupe shoqërore, mblidheshim dy teze, dy motra, dy vllezër edhe e bënim një drekë 
të madhe.  Bëjm edhe sot e ksaj dite.  Në shtëpi ose dalim edhe si piknik psh, te liqeni, në dajt, organizohemi.  
Unë bëhem me vjehrrën, me kunetrit, bëhemi të gjithë bashkë edhe.

Intervistuesi:    Ti e flet romishten, prindërit të kanë folur romisht ty?
Respondenti 1:  E flas, e flas. Jo prindërit nuk më kanë folur shumë romisht.  Zakonisht mami im, kur 

vinte gjyshaj në shtëpi që e dëgjoja që fliste romisht.  Te shtëpia e gjyshes time psh, flitej shumë romisht.  
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Komunikonim pothuajse 60,70 përqind, kurse në shtëpinë time flitej shumë pak.  
Intervistuesi:Me sa fëmijë jeton këtu?
Respondenti:Këtu vetëm me këtë çunin jam me nusen dhe kto dy fëmijët edhe burri.  Jan të ndarë të tërë, 

kjo e ka në katin e dytë
Respondenti 1:Unë dhe kunati tjetër këtej nga shkallët, kurse këtu kunati i vogël me vjehrrin
Respondenti:   Edhe një djal e kam tek ajo ofiçina që kthyet ju aty, pak më lart.  Ka bër edhe ai tre katëshe.  

Punoi, po të punosh çdo gjë ... .
Intervistuesi:   Pse janë më ndryshe këto Kallbuxhinjt, si ka mundësi që ato nuk ja dalin të bëjnë shtëpia 

si ju?
Respondenti:   Dëgjo ne e kemi trashëgimi punën.  Këto punojn sot, të ham sot, ne e kemi me llogari.  Ja 

unë isha vetëm me burrin që u ndava, 750 lek lija për ushqime un, 500 lek për buk, dy veta ishim ne edhe e 
kishim me llogari ne, dilja un në 15 ditësh me ato lek.  Dilte ndonjë ushqim se atëherë kafja dhe sheqeri ishin 
me racion edhe dilja mirë edhe fëmija pastaj këtë edukat ka marrë, me llogari, çdo gjë me llogari tepricën e heq 
veç.  NJë e mirë një e keqe dhe e përballojmë për çdo gjë.  

Intervistuesi:  Po ju që kishit mundësi ti shikonit të dy anët, pse ato nuk kishin mundësi të bënin më 
shumë (hajër)?

Respondenti 1:     Nuk bëjnë më shumë hajër se ata bëjn më shumë fëmjë, kan dhe këtë që bëjnë shumë 
fëmijë, bëjnë edhe kur kanë diçka e bëjnë të madhe të hanë e të pinë të gjithë.  Zakonisht fëmijët e Meçkarve 
psh, janë më të mbledhur, më familjarë edhe më grup shoqëror, kurse kto të Kallbuxhijve bëjnë edhe belara, 
detyrohet ai shet edhe shtëpinë që të nxjerri djalin nga burgu apo nga problemi që ka edhe kshu ngelen pastaj 
pa shtëpi fare.  Dmth e ka të stimluar edhe edukimin, se çfarë brumi i jep fëmijëve, kurse këto e kanë, hec më 
se djal është.  Kur e bën djali belanë pastaj, s’di ku “plas” kokën dhe shet shtëpinë edhe gnelet edhe pa shtëpi, 
veç asaj janë pastaj edhe fise që janë mësuar që jetojnë, rreth më rreth, qytet më qytet.  Ku ka punë atje do 
shkojnë.

Intervistuesi: Ti me c’ke parë po të jepej mundësia do martoheshe me një Çergar?
Respondenti 1: Mami im asnjëherë nuk ka dashur edhe babi im nuk, ngaqë babi im ka pas gruan Meçkare 

edhe thoshte, më pëlqen që fati i gocës dhe i djalit të jetë këtej sepse merren vesh më mirë, kurse këto janë pak 
si me ego, unë, unë, po asnjë gjë s’dinë dhe s’kanë në fakt 

Respondenti:     Kisha këtë djalin unë në katin e tretë, ai nuk punonte, burri ksaja dhe ky i vogli që erdhi 
tani, sa gdhihej do merreshin me punë, po u bë tani ai s’futesh dot te shtëpia e tij.  Një rregull i madh pastërti, 
punë, fëmijë të mirë.  U shtrua edhe ai se shikon vëllan mirë.   

Intervistuesi:Po në atë kohë si identifikoheshit si rom? Ju njihnin të tjerët për Rom?
Respondenti:   Po, po, por të përgojonin.  
Intervistuesi:  Po si ju thonin arixhinj?
Respondenti:  Jo, jo, jo hiç.  Ata vdisnin për neve, gaxhejt.  Futeshin nëpër shpira, po.  Kishim, pastërtin 

e kishim ne.  Kishim ca lart ne, ata kur gatuanin të vinte vështirë, vetëm bëj fasule, skuq në tigan njëçik miell.  
Bënin patate kshu, se dhe fukarallëk kishte, po atë që ta bëje të kishte pak shije.  Era miell i skuqur vinte tek 
shtëpia e tyre.  Vinin fisi tyre nga Fieri, se unë vajzë jam nga ferma e “Çlirimit” edhe thonin për nënën time.  
Xhevrije një pikë dhallë dua nga ty thoshte. E rrihnim me dybek ne. 

Respondenti 1: Unë e kam pasur deri në 2002-shin dybekun.  Babi kishte hapur një bar-kafe.  E blenim 
qumështin tek njëri që kishte dele edhe unë isha ajo që merresha me dybekun

Intervistuesi:   Po gjyshërit me sa mban mënd, çfarë thonin për prejardhjen e tyre deri ku shkonin?
Respondenti:  Ne kemi një pikëçuditëse që i thon në familje.  Tani më vonë ne kemi dëgjuar që.  Na thotë 

një teze ne, 90 vjeçe vajti ajo, që babain tim se kishte çun gjasme gjyshi im e kishte të madh ja solli gruaja.  Bëj 
hesap, ne nuk e dinim tani unë 60 vjeçe tani mora vesh për këtë muhabet.  Nuk pyesnim neve prindërit, ça e 
ke këtë, kush është ky që erdhi, pse erdhi ai jasht, pse e thirri.  Të gjithë.  Këtë burrin e kësaj tani e kam unë.  
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Pyet nëpër Levan tani, ça është ky, kush ishte ky, pse ky hynte në dyqan.
Respondenti 2: Unë në Levan dy herë kam vajtur, por me të dëgjuar gjithë fshatin njoh.
Respondenti:Vajtëm në një dasëm ne, kjo tha, ky është ai tha!  Po ku e di ti thashë un?!  Po a nuk më 

tregove ti mua.  Dmth që nuk pyesnim ne aq shumë, nuk kishim horizont drejt muhabeti.  Se si këta fëmijët 
tani, di tërë ato vjersha kjo. Po ku dinim vjersha ne!  Ne mezi mësonim atëhere ato dy vjersha në lexim.  
Ato bisedonin atëherë, po flisnin me moshën e tyre nuk flisnin me fënijët, nuk është si ky brez tani.  Ata 
kishin “peshë”.  Unë e kisha shumë të mirë gjyshin, ishte shumë i matur.  E kur bëhej ndonjë gabim në fis, 
pleqëronin muhabetin, po vendosnin tamam mos të kishte debate familja.  Unë nuk mbaj mënd raste, po më 
tregonte babai mua.  Një fjal i thonte babait ai, mos e bëj këtë se bënte babai im.  Mos e bëj thoshte ai se nuk 
del mirë me këtë muhabet.  I thoshte për ndonjë zënkë ose që i fliste mamasë time psh.  

Respondenti 2:Thot babi im në atë kohë që isha unë i vogël, se fëmijët e vllait janë shumë mistrec edhe 
thotë babi im, kur isha unë në moshën e këtij të vinte një njeri unë nuk hyja dot në shtëpinë time, jo më të hyja 
në dhomë ku ishin njerzit, kurse tani ka ndryshuar statusi komplet.

Respondenti 1:Megjithëse Meçkarët në përgjithësi jetojn në një komunitet me dorën e bardhë, 
preferoheshin njësoj edhe nuk lindte arsyeja të thoshe pse ne jemi ndryshe ose pse jemi kshu!

Intervistuesi: Ti psh kur ke qënë e vogël e ke pasur këtë pjesën e identitetit romë, bëje ndonjëherë pyetje, 
vije re tek vetja ose tek familja diçka ndryshe? 

Respondenti:Jo, sepse mami im është lindur në Tiranë, babi në Tiranë, neve jetonim njësoj si të bardhët, 
shtëpitë njësoj i kishim dhe nuk të lindte ideja që unë jam ndryshe, thjesht unë kisha një plus se unë flisja një 
gjuhë të dytë.  



INTERVISTA ME AKTORË KYÇ TË 
KOMUNITETI ROM NË SHQIPËRI
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INTERVISTA ME AKTORË KYÇ TË KOMUNITETI ROM NË SHQIPËRI2

I intervistuari quhet Kujtim likzelia. Ai ka qenë pjesëtar i trupës së Ansamblit të Trupës së Këngëve dhe Valleve 
Popullore të Shqipërisë dhe aktualisht është një prej aktivistëve të shoqërisë civile rome.

Pyetje:   Si u bëre pjesë e ansamblit? 
Përgjigje:   Unë hyra në ansambël, sepse mbrojta diplomën. Fatkeqësia ime me e madhe që ishte dhe 

njëkohësisht enderra ime më e madhe, ishte vënia në skenë e nje valleje rome. Atëherë përdorej termi rom, 
por nuk ishte shumë identifikues. Atehere nuk mund te thoje dot as rom, as gabel, por perdorej përcaktimi 
cigan dhe drejtuesi mbasi e pa të gjithë vallen përdori termin, “Ani Kurbat”.  Drejtuesi i koreografisë gjeti 
nje emer Ani, une nuk kisha arsye per ta kundershtuar sepse ai kishte studiuar ne Rusi edhe ishte nje nga 
pedagoget me te mire per koreografi dhe Kurbat normalisht ishte, rom.  Kurbater, gabel/rom.  Kurbat erdhi 
nga fjala e korcareve nga Korca, se ato i thoshin kurbetci. Xhelil Gjoni mua donte të më ndëshkonte rëndë 
sepse ajo ishte valle shume e gjalle, megjithëse nuk e kerceja une, por e kercente Besim Zekthi me Leften, ato 
ishin dy partneret solo dhe vallja kishte “zjarr” brenda domethënë.  Unë punova 27 ditë, natë ditë për atë valle. 
Ai donte qe mos te ekzekutoheshe vallja, sepse përpara se të vihej në skenë prezantohej fillimisht perpara 
komisionit, ku përgjegjës per kulturen dhe per artin ishte Xhelili.  Si perfundim u pa qe une isha nje valltar 
i mire, kisha “brum”. Meqe me denoi Xhelil Gjoni, si fillim u vendos qe duhet te ikja, nuk duhet te kisha te 
drejten e marrjes se diplomes, apo vazhdimin e studimeve per koreografi, vendosen të më conin ne Tropoje,  
në një vatër kulture atje. Do shkoj do merret me veriun atje, ka per ta humbur andej e s’do kthehet më.  Une 
mendova qe duhet të ankohesha diku, ndaj dhe shkruajta dhe ma moren ne konsiderate qe une s’duhet te 
largohem. Kishte institucione të cilave mund ti drejtoheshe dhe ma morën në konsideratë. 

 Po ju rrëfej një histori që ma ka treguar gjyshi, madje ma ka lënë amanet se shume pak vetë e dine kete.  
“Denimi i romëve nga Zoti”
  Zoti nje dite të bukur dërgoi dikë që të njoftonte njerëzit gojarisht që kërkonte ti takonte, sepse asnjë 

nuk dinte të lexonte dhe shkruante pavarësisht përkatësië etnike apo besimit fetar. Shkuan njerëzit përpara 
zotit ditën e caktuar dhe moren gjithcka cfare i tha dhe i dha Zoti. Vec të tjerash Zoti i dha kalema, fletore, 
gjithë gjërat e nevojshme për të mësuar shkrim e këndim. Njekohesisht i dërguari i zotit kishte takuar edhe dy 
rom dhe i kishte vënë në dijeni që duhet të paraqiteshin atje, të vini të merrni ato cfarë duhet për edukimin e 
femijëve tuaj u kish thënë, dakort thanë ata. Por romët kishin harruar dhe kishin vajtur në një dasëm. Shkuan 
atje, dikush me vegla muzikore, dikush per te kercyer sepse e kane qef ahengun. Diten e hënë, u kujtua njeri 
dhe tha, ore ne dje e kishim per te shkuar te Zoti.  Po mir o pune e madhe shko sot, a neser dhe thuaj qe ne 
ishim ne dasem. Po mir i thote ky po eshte rruge e gjate, me cfare do shkoj atje?! Merr gomarin tim, ec avash 

2. ky seksion i studimit pasqyron opinionet dhe qëndrimet e disa prej anëtarëve të komunitetit rom që janë angazhuar prej vitesh në atë 

që mund të cilësohet si shoqëria civile rome. opinioni i artikuluar nga personat e intervistuar në këtë seksion përbën një vlerë të shtuar për 

këtë studim sepse mbështetet në një tipologji dhe volum informacioni që i kalon kufijtë e komunitetit të ngushtë pranë të cilit kanë jetuar 

për shkak të veprimtarisë së tyre ndër vite. nga ana tjetër, qëndrimet subjektive të intervistuarëve më poshtë nuk duhet të konsiderohen 

domosdoshmërisht si vëzhgime të plota, por si pjesëza që plotësojnë kuadrin plural të komuniteti rom që jeton në shqipëri. kështu që 

edhe të dhënat që reflektohen në këtë seksion kufizohen në trajtat e perceptimit dhe qëndrimit subjektiv të respondentit ndaj dhe mund 

të na shërbejnë si koordinata të përgjithshme në funksion të hulumtimeve të thelluara që mund dhe duhet të zhvillohen në të ardhmen.   
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avash, kur te arrish te arrish (Romet i duan kafshët, i kane per zemer e i trajtojne mirë. Nëse ja prek kafshen, 
nuk të falin për ta është gjëja më e shtrenjtë). I thotë gruas bëj gati cantat. Brenda futi djath dhie, kackavall, një 
shalqi domethënë cfarë gjeti i mori me vete dhe u nis. Gjatë rrugës ndaloi në një hije peme dhe duke menduar 
se sa rruge kam fjeti nja dy ore të mira. Shkon tek vendi i caktuar dhe takon Zotin. Po ti c’ne! Na kishe thirrur o 
Zot por ne kishim harruar, u morëm me aheng. Ne mbajmë kalamajt me atë.... Une i bie firzamonikes. Po une 
i mbarova gjerat që kisha për tju dhënë, kalemat, fletoret thote zoti, ca te jap une ty. Kam një bostan në cantë, 
a mund ta shkruajmë aty, te lëvorja e shalqirit. Po i thote Zoti, shumë mirë ma jep këtu dhe pasi i shkruajti te 
shalqiri i thotë duke e porositur që herë tjetër të bëj kujdes që mos të harroj, dhe të jenë korrekt. Pra porosia e 
Zotit ishte korrektesa.  Faleminderit i tha romi dhe u largua!  Rrugës së kthimit u ul sërish tek ajo pema dhe 
e zuri gjumi. Por harroi të zgjidhte gomarin. Pasi kishte ngrënë buke e kishte lënë canten aty. Gomari i uritur 
duke kërkuar për ushqim, hëngri shalqirin. Zgjohet nga gjumi dhe shikon qe shalqiri nuk ishte aty. Shkon prap 
te Zoti dhe i tregon se cfare kishte ndodhur. Tani i thotë Zoti, ti thuash të gjithë romëve se germat mbaruan, 
librat mbaruan, fletoret mbaruan, tani jeni vetëm per qejf. Gjuhën nuk keni për ta shkruajtur, të paktën fliteni.  

 Pyetje: Mund të na flisni pak për vallet Rome meqenëse jeni edhe profesionist i fushës?
 Përgjigje: Une sot i kërcej të gjitha motivet rome. Gjer para pak kohësh kam pasur nje grup artistik 

valltarësh që luanin vetëm valle me motive popullore rome, me të cilët kemi fituar katër cmime. Kanë qenë 
vetëm melodi burimore. Madje këto valle janë huazuar nga të katër fiset Rome. Unë e kam vëzhguar se si 
kërcen një meckar, i cili kryesisht imiton vendaliun. Këtë motiv nuk e ka as Erliu, sepse ata janë fanatik në 
ruajtjen e valles së tyre. Sot këdo që të pyesësh nga Romët do të pohojnë se cergarët kanë vallet më origjinale 
sepse janë të vetmit që nuk kërcejnë dorë për dore, ndërsa erlit kërcejnë dorë për dore, si edhe meckarët 
kërcejnë dorë për dore. Në art, kulturë, tradita cergarët janë komplet origjinal.   

Pyetje: Në dijeninë time Romët kanë një ndarje në fise megjithëse një nga termat e përdorur për të 
kategorizuar shumicën e fiseve nga vetë romët e fisit meckar është kallbuxhi. Cfarë mendoni në lidhje me këtë 
cështje? 

Përgjigje:  Po por tani, një përcaktim i tillë nuk është korrekt. Tani shumica e cergarëve nuk do ta pranonin 
një emërtim të tillë sepse ndryshuan termat, ndërsa më përpara po. Në fakt, është e vështirë të kuptosh se nga 
buron ndarja në fise dhe emërtimet e përdorura për secilin prej fiseve Rome. Edhe bamillët përshembull 
thërriten në këtë mënyrë nga erliu, ndërsa po ta dëgjosh atë, mënyrën e të komunikuarit është cergarshe 
megjithëse ka edhe elementë të huazuar nga Greqishtja. Une e kuptoj sepse 70% e ka cergarshe dhe pjesën 
tjetër e ka grekshe edhe mënyrën e komunikimt e kanë si grek.  

  Përgjithësisht marrëdhëniet midis fiseve kanë qenë të ndërlikuara. Përshembull ishte shumë e rrallë që 
meckari të martohej me një cergar, ose kallbuxhi.   

Pjesa dërrmuese e lidhjes në martesë realizohej me ndërhyrje. Këto gjëra ndodhnin natyrshëm që 
domethënë nuk është se nevojitej ndonjë kryeplak apo ndonjë vendimarrës i ndonjë lloji tjetër që orientonte 
këto martesa por këto gjëra ndodhnin natyrshëm. Ndoshta ceremonitë e dasmave kanë qenë një mundësi që 
dy të rinj apo edhe familjet përkatëse të shiheshin me njëri-tjetrin. Ta marr për djalin tim këtë, domethënë 
kanë qenë gjithmonë gratë, burrat nuk janë përzier kurrë me këto punë. 

Pyetje:   Po cergarët a kanë dëshirë të martohen me meckarët?  
Pergjigje:   Shpërtheu tani dhe nuk mund të themi që se kanë me qef.  Unë kam të dhëna që edhe dikur, 

në atë kohë, janë martuar.  
   Ndërsa kur kam marrë une nusen nga dora e bardhë, komuniteti e ka parë si një dhuratë, të çmuar për 

familjen.  Fëmijët do dalin të tjerë, në kuptimin e mirë të fjalës.  
Pyetje:   Ti e rrëmbeve apo u lidhe normalisht, me pëlqimin e familjes së saj?  
Pergjigje:   Po, mbasi mbaruam shkollën i thashë. Tani ndoshta nuk do kemi më fatin per tu parë, se une 

nuk do vi të rri në rrugicat e shtëpisë tënde, se edhe une e kisha pak larg.  Familja e vajzës nuk ishte dakort dhe 
deri vonë nuk më folën. Por ne e morëm vendimin edhe kundër pëlqimit të prindërve të vajzës u martuam.  
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Gjashtë muaj mbasi lindëm fëminë e parë prindërit e vajzës e morën inisiativën dhe erdhën na takuan 
Se si dhe cfarë ndodhi nuk e di sepse nuk kam qene kurrë kureshtar për ti pyetur. Gjithsesi është e qartë që 
ata menduan se kjo ndodhi dhe s’kemi c’bëjmë më.  Vjehrra ime vinte më shpesh, ndërsa kunati im i vogël 
vazhdonte të mbante një qëndrim diskriminues sepse sipas tij gabeli na ka prishur rracën.   

Pyetje:  Cfarë mund të na thoni më shumë për marrëdhënien ndërmjet fiseve?   
Pergjigje: Mendoj që ato do ti bashkonte sebepi, po të kishte marrëdhënie martese, mund të ndryshonte 

dicka, por meqenëse për momentin shumica e njerëzve vazhdojnë të jenë fanatik ka nevojë për kohë që 
gjërat të ndryshojnë. Ne romët vec të tjerash vuajmë edhe etiketën e vendosur nga shumica si pershembull 
nomadizmi. Sot është një term i gabuar sepse edhe Romët që lëvizin e kanë një shtëpi, këtë ta dini nga une. Ai 
është në nevojë për punë dhe shtegton për të gjetur punë.  Nëse shihni Romë që jetojnë në baraka janë ato qa 
i kana humbur lekët, shtëpitë, gjithcka në firmat piramidale. Të gjithë Romët që lëvizin e kanë një arsye. Por 
nuk është e thënë që këta janë njerëzit e rrugës, njerëzit e shtegtimit me kuaj etj.  Tani nuk merret asnjë me 
këto punë, kuajt kanë humbur, “gomerët i mori italiani të gjithë, që në kohën e pushtimit”.  Por që Romët kanë 
prirje për tu marrë me tregti kjo dihet. Mos i shihni si janë sot se i kanë humbur paratë për arsye të ndryshme. 

Pyetje: Po Çergarët cfarë marrëdhënie kanë me muzikën? 
Pergjigje: Në përgjithësi nuk kanë pasur muzikant të kultivuar, përvec grave që e kishin traditë dajren 

në variantin e cingies/kërcimtares.  Ne luanim muzikë vetëm në raste festash, ku bashkoheshin 3-4 familje, 
kryesisht me ato që kishim marrëdhënie.   
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Intervista me kryetarin e organizates rome ‘rromano Kham’  Xheladin Taco

Pyetje: Cfarë janë meckarët? Cfarë është kjo ndarje në fise, cfarë domethënie ka?
Pergjigje: Përsa i përket fisit meckar duke  u bazuar në sajë të thënieve ose legjendave sic thonë edhe disa 

persona për të qenë më të qartë, meckar vjen nga fjala meckë dhe fjala meckë në gjuhën Shqipe do të thote 
ari. Ku është një fis do të thotë një fis ari rritës, që jetonin me ariun, mirëpo po të shohësh realitetin, kultura 
e meckarëve nuk  perputhet fare me atë cfarë thonë gojëdhënat, legjendat sepse nuk gjendet në traditat e 
meckarëve të sotëm. Une i përkas fisit meckar dhe fisi meckar ka qenë dhe është i përqendruar historikisht në 
myzeqe dhe fisi meckar e ka prejardhjen nga profesioni i tyre si bujq, kanë qenë tërë jetës të përqendruar nëpër 
fushat e myzeqesë duke filluar (sipas historisë që ne njohim) që prej momentit që janë zhvendosur nga vendi 
ku kanë jetuar më parë kanë ardhur me anije me vela dhe janë përqendruar buzë adriatikut dhe kur kanë qenë 
vendet më të afërta sic kanë qenë Kavajë, Lushnjë, Fier, Vlorë.

Pyetje: Kur ka ardhur fisi i meckarëve në shqipëri?
Pergjigje: Meckarët kanë ardhur  më perpara se fiset e tjera, pothuajse mund të themi 600 vjet përpara. 

Edhe sot nëpërmjet statistikave ne themi se fisi meckar është fisi më i integruar në shoqëri dhe më i asimiluar, 
për faktin se romët më intelektual dhe më të arsimuar, me banesa dhe prona është fisi meckarëve. Mbas fisit 
meckar kanë ardhur fise të tjera romë. Duke ju referuar gojëdhënave fiset kallbuxhi kanë ardhur nga Turqia 
nëpërmjet Greqisë, rreth 200 vjet më parë. 

Fjala Mecke sic e thonë gojëdhënat nuk ka lidhje fare me të qënurit ari rritës ose mbajtës, ne në lidhje 
me këtë cështje kemi pyetur edhe pleqtë. Në lëvizjet e para drejt Shqipërisë kishte fise lëvizëse nga fise të 
ndryshme por që nuk ishin fise të cilët përqendroheshin dhe të bashkëjetonin me fisin tonë meckar dhe duke 
pasur ato lojërat me nje ari mes komunitetit nje i fisit tjetër thoshte fisi X i  meckave  i ari rritesve dhe na 
identifikuan me këtë, sic e thonë gojëdhënat.  Por fisi jonë nuk ka të bëjë fare me këtë.

Pyetje: Po më të vjetërit i keni pyetur ndonjëherë se kur keni ardhur në Tiranë?
Pergjigje: Nga informacioni që kam, që prej stërgjyshes nuk kanë shume vite që kanë ardhur në Tirane 

sepse kanë jetuar në fshatrat e Fierit. Ato janë marrë me tokë, lopë, bujqësi pra bujq kanë qenë gjithë 
jetën.  Gjithashtu punonin me kashtë, rrogoza, sepse duke jetuar anës lumenjve, me kashtën që gjendej aty 
bënin punime kashte. Pra si punim artistik kishim rrogozën -punim kashte që shtrohet si qilim- këtë ma ka 
treguar stërgjyshja, ne e përdornim për vete dhe për të tregtuar. Ishte mënyrë mbijetese edhe me fshese me 
shqose luledielli, kocimare, ndërsa për një pjesë tjetër ishte lypja. Kryesisht me lypje merreshin ato që quheshin 
shenllazore edhe lypnin dhe këndonin, e kam fjalën për shumë vite më parë, përpara regjimit komunist. Pastaj 
mbas lufte shumë nga romët filluan lëvizjen. Nga vitet 50,  koha e zisë, më thoshte gjyshja nuk kishim cfarë 
të hanim dhe hanim vetëm lakra, kjo ishte arsyeja se përse kemi lëvizur në Tiranë, pra që prej vitit 50 ne jemi 
banorë të Tiranës. Por ka edhe romë të tjerë të fisit meckar të cilët kanë jetuar në Durrës, Kavajë. Është edhe 
një fis tjetër i cili jeton tek zona e 3-shit që kanë ardhur nga Elbasani dhe quhen fis Elbasanllish por nuk e di 
cfarë viti kanë ardhur. 

Pyetje: Cfarë domethënie ka ndarja në Fise për ju?
Pergjigje: Fisi meckar përshembull dallon nga fiset e tjera, tek dialekti gjuhësor, kanë zakone të ndryshme 

që jo shumë por shumë pak ngjashmëri në krahasim me fisin kallbuxhi, cergar, kortuf, ka veshje karakteristike 
ndryshe nga fiset e tjera dhe është edhe më i asamiluar, flet shqipen më mirë se të tjerët, pra duke qene fis 
i integruar është më mirë se fiset e tjera. Kjo ka qenë në favor për to. Pastaj edhe jeta e përditshme i dallon 
shumë nga fiset e tjera. Fiset e tjera kallbuxhi kanë traditën e tyre biznesin, veshjet karakteristike, martesat e 
hershme. 
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Pyetje: Cfarë konsideron karakteristike?
Pergjigje: Veshjet përshembull ne meckarët nuk i mbajmë me ngyra dhe janë disa veshje tek gratë 

kallbuxhi me shami karakteristike, funde të gjata, meckarët nuk i kanë këto, nuk i mbajnë. Ndërsa fisi cergar 
gjithashtu është një fis tjetër i cili dallon nga fisi kallbuxhi, nga veshjet, dialekti, mënyra e jetesës. Ne i dallojmë 
ato nga gratë të cilët mbajnë shamitë lidhur dhe femijët të cilët lypin në rrugë, ato janë fisi cergar pra fisi 
nomad i cili lëviz shumë nga njëri vend në tjetrin. Ne e kemi marrë termin nomad për shkak të këtij fisi i 
cili lëviz shumë. Ne nuk mund ti distancojmë fiset e tjera nga termi rrom. Ne nuk mund të themi që ato nuk 
janë rrom por duam ta heqim etiketën si NOMAD. Sot e kësaj dite  fisi cergar lëviz ndaj dhe na kanë hapur 
probleme me regjistrimin, integrimin, arsimimin.

Pyetje: Po rrota si simboli i Romëve cfarë kuptimi ka?
Pergjigje: Rrota në fillim tregonte lëvizjen e rromëve të cilët lëviznin në vende të ndryshme, sepse sic e 

dini flamuri është i ndarë në dy pjesë  të barabarta blu dhe jeshile dhe rrota e kuqe, kjo tregonte lëvizje, po 
nëpër shume seminare dhe konferenca ku kam qenë pjesëmarrës kemi diskutuar dhe na kanë sugjeruar që 
mos ta shohim më rrotën si dicka lëvizëse por ta quajmë progres, pra mos të jemi shumë primitiv, kemi qenë 
dikur të lëvizshëm por tani jemi në progres. Ky simbol ka marrë unifikimin e tij në 1971 me kongresin e parë 
Rom të mbajtur në Londër. Në këtë kongres  u prezantua edhe himni Gelem Gelem dhe u vendos 8 Prilli si 
dita ndërkombëtare e rromëve, pra u vendosën 3 gjëra shumë të rëndësishme,  flamuri, himni  Gelem Gelem 
dhe dita e 8 Prillit si Dita Ndërkombëtare e Rromëve. Në kongresin e katërt u unifikua dhe alfabeti rrom. Pra 
ato njiheshin si rrom sepse  termi rrom i mblodhi.

Pyetje: Kush i mblodhi?
Pergjigje: Nismëtar ishin disa intelektualë që tashmë janë të shkruar në histori. Studiues dhe aktivistë 

Rom që veprojnë nëpër shtete të ndryshme të cilët vendosën një lloj unifikimi me termin Rom dhe arritën të 
vendosnin gjtihashtu këto simbole që të dalloheshin qartë.

Pytje: Po flamuri më parë nuk ekzistonte apo jo? Po rrota si simbol i rëndësishëm i flamurit ka patur 
ndonjë domethënie më parë?

Pergjigje:   Jo se e konsideronin rroten dicka te rendesishme deri ne   momentin kur u prish 
sistemi  komunisit nga fiset qe jetonin ne Shqiperi nuk e kishin idene fare informacionin se cfare ndodhte 
jashte kufijve. 

Pyetje: Gjithmonë si Rom jeni vetëidentifikuar?
Pergjigje: Ne kur takoheshim me njëri tjetrin pyesnim cfarë jeni? Rrom je? po rroma jam? ishte brenda 

nesh kjo fjalë. Kur pyesnim të parët tanë se si ka ardhur kjo fjalë dhe sipas historianëve thuhet që ka qenë një 
fis që jetonte anës lumit në Indi që quhej lumi DROM, Dom dhe pak nga pak ky term u transformua dhe mbeti 
ROM, edhe në kohën e atëhershme ekzistonte. Por atëherë nuk e kishin haberin se cfarë do të thotë rom edhe 
pse prezantoheshim si rrom. 

Pyetje: Po të tjerët si ju quanin, si ju identifikonin?
Pergjigje: Por psh ne ushtri na therrisnin sipas dialekteve krahinore, Tiransit na thonin Gabel, po të 

ishe nga Fieri na thonin arixhi, po te ishin nga Shkodra më thoshte magjyp. Nuk e kishin idene, kurse kur 
ne flisnim me njëri tjetrin romisht, ne e kuptonim njëri tjetrin dhe pyesnim njëri-tjetrin rromisht. RROM 
SINAN?

Pytje: Kush ka qenë i pari i Meckarëve?
Pergjigje: Ne nuk kemi pasur si një të parë të meckarëve, si përshembull ndonjë tip mbreti, sic 

organizoheshin fiset e tjera. Kjo sepse ne ishim fis stabël dhe duke  qenë të tillë ne jetonim mes një shoqërie 
të integruar dhe nuk kishim shans të thonim ky  përshembull është   fisi, por kishim reputacion fisnor si 
mazhoranca që i njihnim dhe i respektonim, si përshembull duke pyetur se kush është babai i filanit. Unë 
kam informacione për fiset e tjera që prezantoheshin si mbretër ose i madhi i fisit, kjo sepse ishin te izoluar, 
por  me fiset meckare nuk egzistonte diçka e tillë.
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Pyetje: Po të pyes për elementin e të parit sepse tek Shqiptarët kur përmendim termin fis ato mbështeten 
shpeshherë te familjet dhe fshatrat nga vijnë, përshembull: shpeshherë ato thonë që ne jemi themeluar nga dy 
vëllezër, që më pas janë ndarë në dy fise apo më shumë.

Pergjigje: Meckari me meckarin përdornin dhe përdorin termin vëlla por edhe mes gjith romëve perdoret.
Pyetje: Si realizoheshin martesat?
Pergjigje: Martesat bëheshin vetëm brenda fisit meckare  por nuk martoheshin deri në brezin e tretë 

ndërsa ndaj fiseve të tjera kishin paragjykime si pasojë e stilit të jetesës dhe nuk preferonin të martoheshin.
Pyetje: Sa fise rome ka ne Shqiperi?
Pergjigje: Une kam identifikuar fiset meckare, cergare, kallbuxhi të cilet janë të shumtë në numër, por 

ekziston edhe një fis shumë i vogël le të themi fis familjar, Kurtof quhen, megjithëse brenda këtij fisi ka njerëz 
që thonë se janë çergar dhe jo kurtof. 

Kurtof nuk e dimë se cfarë do të thotë edhe pse jemi munduar shume ta gjejmë ashtu sic është edhe për 
meckarët, por ne e kemi pranuar këtë emërtim. 

Kur une përballem me rom të ndryshëm përsa i përket prejardhjes origjinës ato thonë jemi nga Turqia 
nuk e pranojnë që janë nga India, ato thonë : u bëtë ju sot shoqatat dhe na thoni që jemi nga India. Këtë e thonë 
edhe disa pleq të cilët kanë qenë në Greqi dhe thonë jemi nga Greqia. 

Por një plakë nga komuniteti im thotë që e kemi orgjinën nga Rumania për shkak të termit ROM. Mua 
shpesh  më kanë pyetur nëse ka lidhje mes romëve dhe Rumuneve. Pra ka disa pikëpyetje në komunitet. 
Gjithashtu disa rrom në komunitetin tim thonë se ne jemi nga Turqia mos na thoni se jemi nga India.

Une kam pasur shansin të komunikoj me rrom të ndryshëm nga e gjithë bota por vetëm duke komunikuar 
gjuhen standarte rrome, jo atë që ne komunikojmë në shtëpi. Unë kam komunikuar me rrom nga Kina, India, 
Australia, Hungaria, Bullgaria etj etj.  Unë mund të komunikoj me këto  rrom nga vende të ndryshme vetëm 
në dialekt zyrtar ndërsa nëse flas romishten, të cilën flasim në shtëpi do të kuptoheshim shumë pak më 
njëri-tjetrin. Unë e kam testuar këtë gjë, kur kanë ardhur rom të vizitonin qendrën sociale ku unë punoja. 
Vinin rom nga e gjithë bota dhe ftoja kumunitetin tim të takoheshin me to dhe të flisnin por ishte e vështirë 
të komunikonin sepse kishte fjalë të tjera. Ajo cka vura re ishte se fisi cergar i përafrohej më shumë gjuhës 
standarte rome, ndërsa meckarët dhe fiset e tjera e kishin të vështirë të flisnin. Une e kam identifikuar këtë 
edhe duke biseduar me romët të cilët i përkasin fisit Cergar dhe në momentin kur nuk i dija disa fjalë i shënoja, 
pasi shkoja jashtë shtetit nëpër konferenca dëgjoja që përdornin më shumë fjalë nga fisi Cergar. Pra dialekti 
cergar është më afër gjuhës standarte Rome. 

Ajo cfare kam vënë re unë është se edhe meçkarshja ka disa fjalë nga cergar-cja. Përshembull: MANGELLA 
TE HALL ZUMI  thonë edhe çergarët edhe meçkaret, ndërsa Turqit thonë MANGELLA TE HALL HABE, edhe 
Kallbuxhit thone HABE. 

Pyetje: Cilat mendon se ndryshimet kulturore ndërmjet fiseve të ndryshme?
Pergjigje: Ne jemi më të asimiluar, kjo shihet që nga mënyra e jetesës, të shprehurit, mënyrën sesi e 

kalojne jetën veprimtarinë e tyre. Mënyra e jetesës së distancuar. 
Pytje: Cfare të ka punuar babai?
Pergjigje: Babai im ka punuar në kombinatin e autotraktorëve si kovacan. Kjo ka qenë jo vetem tek fisi 

meckar por edhe tek fiset e tjera sepse shteti I punësonte njerëzit në atë kohë.Megjithëse kryesisht Romët kanë 
bërë punë të rëndomta në pastrim gjelbërim, me kanalizimet kanë punuar. 

Pyetje: Përse angazhoheshin vetëm në këto lloj punësh? 
Pergjigje: Nuk pretendonin më shumë. Gjithashtu mos arsimimi ka cuar që të bëjnë ato lloj punësh. 

Shumica, pavarësisht se unë po flas për meckarët nuk e kishin arsimin e duhur. Sapo erdhën atëherë në Tiranë 
i morën i futën në pastrim gjelbërim edhe avash avash sado me fukarallëk që ishin filluan të integroheshin 
sepse të paktën ishin në punë dhe me shtëpi. Por nga ana tjetër edhe në fisin tonë ka dominuar një mendësi 
e keqe sepse në qoftë se babai përshembull do të punonte në pastrim gjelbërim do i thoshte drejtorit ma merr 
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dhe fëmijën ma fut këtu në punë. Pra nuk e nxisnin edhe fëmijën që të pretendonte më shumë.
Pyetje: Domethënë ju po thoni se kjo qasje ndaj punës ishte produkt i mendësisë së Romëve dhe jo se 

regjimi nuk i lejonte që të bënin punë më të mira?
Pergjigje: Po po
Pyetje: Mirë por a ju jepnin të drejta si edhe mazhoranca që të arsimoheshit apo të bënit karrierë? 
Të drejtat ishin të barabarta por më së shumti në letër.
Pyetje: Po ti?
Pergjigje: Personalisht mua, mund të them se më ka gëzuar fati, sado dhe unë fillova jetën normale, bëra 

një kurs për tek shkollat e rezervave, fillova punë psi axhustator, se kështu ishte koha atëherë. Fillova shkollën 
e natës kaq, por e lashë përgjysëm vitin e dytë. Ashtu si erdhën rrethanat duke qenë se rroga në punë që bëja 
si axhustator ishte e vogël u detyrova dhe u futa në kovacanë, atje ku punoi dhe babai im, pasi ishte rroga më 
e mire dhe në këtë mënyrë mund të ndihmoja më shumë familjen.

Pyetje: Po ndonjë i afërm apo shok arriti të bëjë më shumë karrierë?
Pergjigje: Jo, por kjo ndodhte sepse ishin familje në nevojë, e kupton dhe jo se nuk na jepshin mundësi 

ne. Na jepnin mundësi si të tjerët por ja unë përshembull mu dha mundësia për tu shkolluar por e lashë 
shkollën dhe ndoqa rrugën e babait dhe thjeshtë arrita të fitoj disa kategori të larta në zanatin tim.   

Pyetje: Domethënë nuk përbënte problem fakti që ishe Rom për të ecur përpara?
Pergjigje: Jo, jo 
Pyetje: Te puna të njihnin si Rom?
Pergjigje: po 
Pyetje: Kam qenë në pozicione relativisht të mira që në atë kohë, përshembull te puna isha pothuajse një 

sekretar rinie. Edhe në ushtri kur vajta, isha një person që më donin shumë dhe kisha fituar një pozicion si 
komandant topi, u bëra përgjegjës roje, komandant truproje. Dy vjet i kam bërë. 

Pyetje: Po me shtepi ku keni qënë?
Pergjigje: Aty tek rruga Ura.
Pyetje: Në atë lagje jetonin vetëm Rom? 
Pergjigje: Jo, jo shumica ishin Rom, egjiptian po kishte shumë dhe të bardhë.
Pyetje: Kështu që nuk ishit të veçuar??
Pergjigje: Jo, jo
Pyetje: Kam dëgjuar një shprehje një herë që: Mehmeti desh na mbyti dhe Enveri…na shpëtoi.. Çfarë ka 

qenë kjo shprehje mund ta shpjegosh pak më qartë..?
Pergjigje: Ka qenë për çergarët sepse jetonin me çadra që në atë kohë, pasi lëviznin për tregti. 
Pyetje: Si ka mundësi që kjo të lejohej në atë kohë?
Pergjigje: Ideja ishte se nuk na vjen e keqja nga Romët. Edhe këtë na e thoshin këto operativët e zonave, 

ju jeni njerëz që nuk prishni punë, nuk bëni politikë, në fillim I cilësonin si diversantë apo agjentë por pasi e 
kuptuan që ishin të parrezikshëm i toleruan që të bënin cfarë të donin. 

Pyetje: Si rezultat i këtij qëndrimi tolerant arrinin që të bënin edhe tregti?
Po, po edhe tregti bënin disa fise të tjera por kjo na ka sjell shumë problem sepse do të ishim ndryshe sot 

në qoftë se do të ishim shtruar që atëherë. 
Pytje: Pse dhe regjimi do të thuash ti nuk u përpoq fare që të integronte Romët?
Nuk u përpoq fare në drejtimin e tyre I ka lënë të lirshëm duke menduar: Lëri të lirë se s’na sjellin 

probleme. 
Përshembull mbaj mend shumë Rom që shkonin tek trikotazhi i Korçës atëherë dhe merrnin çorape, golfe 

dhe vinin i shisnin në Tiranë, sado që bënte policia punën e vet, por prapë I lejonin. Ja bllokonin përshembull 
2-3 palë çorape ose 1 golf dhe më pas I linin, domethënë I bënin gjoja një tip presioni për mos t’u bërë rrëmujë. 
Por prapë ata vazhdonin punonin me këtë ushqeheshin që në kohën e Enverit, kryesisht ato të fisit kallbuxhi. 
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Ndërsa fisi jonë e kishte për turp. Megjithëse pastaj kur u prish sistemi filloi edhe fisi meçkar të aktivizohet, 
të merret me tregti.

Pyetje: A mban mend nga regjimi komunist, a keni patur ndonjë meçkar që ka ecur përpara deri ku ka 
arritur?

Pergjigje: Tani…. të përfshirë në ndonjë institucion shtetëror ne nuk kemi pasur, me sa di unë të paktën. 
Në atë kohë maksimumi kanë mbaruar shkollën për oficer ose mësues.

Pytje: Po si e keni patur marrëdhënien me arsimin, ju nxisnit prindërit që të arsimoheshit? 
Pergjigje: Fisi meçkar po, fiset e tjera jo. Madje strukturat e shtetit shkonin i bënin presion se do t’ju heqim 

kompensimet që merrshin kompensime në punë për fëmijët, domethënë një lloj asistence. S’shkonin në shkollë, ja 
hiqte, ja prente rrogën, i gjobisnin e kupton… ndërsa nga meçkarët jo, ishin të rregullt vazhdonin shkollën deri në 
gjimnaz. Por prindërit vetë edhe meckarët nuk i nxisnin që të vazhdonin sa më lart me shkollimin apo gjërat e tjera.

Pytje: Cfarë keni ruajtur ndonjë element që e vlerësoni si pjesë të rëndësishme të trashëgimisë?
Pergjigje: Të jemi cik realist nuk është se kemi kështu ndonjë gjë që të kemi ruajtur gjëra që na I kanë ruajtur 

të parët kupton. Ndoshta në shtëpitë e fshatit mund ti kenë ruajtur më shumë, përshembull sic kam parë andej 
nga gjyshërit e mi të cilët kanë ruajtur mokrën me të cilën bluanin miellin, veshjet mund të kenë disa veshje të 
ndryshme që i kanë ruajtur, por tek neve këtu për momentin mund të ketë ndonjë por unë konkretisht nuk është 
se kam ruajtur ndonjë gjë.

Pytje: Mban mend ndonjë përrallë që të ka treguar mamaja ose gjyshja kur ke qenë I vogël?
Pergjigje: Përgjithësisht nuk mbaj mend të na tregonin përralla. 
Pytje: Në një nga intervistat e zhvilluara na kanë treguar për erdelezin duke na thënë që cdo lloj dite ditë e caktuar 

ka një histori ose legjendë mbrapa a e njihni legjendën e erdelezit rrom? Pse festohet? Pse eshte e rëndësishme për 
komunitetin, nëse është e rëndësishme?

Pergjigje: Më përpara erdelezi nuk festohesh por ka filluar të festohet pas viteve 90..
Pytje: Po pse nuk festohesh më parë?
Pergjigje: Nuk kishim informacion, nuk dinim asgjë, informacionet mbi festat dhe ekzistencën e romëve të 

tjerë jashtë Shqipërisë ne e morëm pas viteve 90. 
Pytje: Po gjyshërit e tu, me sa mund të kujtohesh nuk e festonin e erdelezin apo ndonjë festë tjetër të 

rëndësishme Rome?
Pergjigje: Unë që e kam përjetuar edhe atë kohë por me sa mbaj mend edhe në qoftë se kishe në plan për 

të festuar nuk të linte njeri. Gjithsesi më ka ndodhur të dëgjoj gjyshen që fliste për ndonjë festë si Shën Vasili që 
festohej nga data 14 ose 15 Janar. Po cfare eshtë kjo vasili thosha unë. Sado ma shpjegonte unë nuk e kuptoja në atë 
kohë. Vasili sic I thoshte ajo kishte dëshirë ta festonte, nuse na bëj ndonjë gjë të mirë për vasil thoshte. Në fakt 
më vonë kuptova që ky ishte viti I ri apo dicka e tillë, një festë që lajmëronte ndrrimin e viteve..  

Megjithëse me sa më kujtohet në një farë mënyre ne festonim edhe ditën e verës. Në të vërtetë jo se 
bëhej ndonjë ceremoni e madhe por gjyshja gjithmonë për ditën e verës na vinte ca shirita të kuq (megjithëse 
kur shkoja në shkollë nxënësit e tjerë qeshnin me mua) dhe përgatitej ndonjë ëmbëlsirë. Kur të shohësh 
dallëndyshe thoshte eja tek unë. Kur shihnim dallëndyshe shkonim tek gjyshja dhe ajo se ca thoshte ca fjalë 
në romisht që nuk I morra vesh kurrë dhe pastaj e varte shiritin te një degë trëndafili. Këtë ritual me sa mbaj 
mend e kishin të gjithë meckarët.Ndërsa këtë marrëdhënien me dallëndyshet gjyshja e kishte edhe për gjëra 
të tjera si përshembull kur na hiqte ndonjë dhëmb kërkonte ndonjë dallëndyshe që ta hidhte afër saj duke e 
shoqëruar me disa fjalë. Dallandyshet i konsideronte si një gjë lajmëtare që sillnin fat. 

Përvec të tjerave një gjë që mbaj mend unë që gjyshja e gatuante ishte një tip qumështori me dylekëshin 
brenda. Kush e gjente dylekëshin fitonte një dhuratë, një traditë që ne e kemi 

Pyetje: Po kallbuxhinjtë sic i thoni ju nuk e kishin këtë ritualin e festës së verës?
Pergjigje: jo nuk I kam pa, jo jo. Nga ato më kujtohen zakone të tjera si përshembull në ditë të shën 

gjergjit, erdelezit, mblidhen të gjithë, marrin unazat dhe gjëra të tjera të cmueshme dhe i hedhin në qyp dhe i 
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hedhin bar brenda. Marrin një fëmijë të vogël edhe mblidhen të gjithë rreth tij dhe fillojnë e këndojnë këngë 
të ndryshme. Më pas fëmija fut dorë në qyp pa shikuar brenda qypit dhe duke mos ditur gjë se e cilit është unaza 
nxjerr që andej një unazë. Edhe momentin që nxjerr këtë unazën  fëmija thotë është e filanit dhe të gjithë fillojnë 
edhe këndojnë për atë një këngë dashurie ose një këngë halli në varësi të rastit, në romisht edhe në shqip. Ndërsa 
ne meçkarët nuk e kemi këtë lloj tradite. 

Pytje: A mban mend ndonjë gjë tjetër nga stërgjyshja?
pergjigje: Pak, ajo vdiq shumë e vjetër dhe shpeshherë na tregonte ndodhi që nga koha e pushtimit Italian dhe 

Gjerman. Më parë ato kanë jetuar në fshatrat e Fierit dhe kryesisht në Baltëz. Shumica e Meçkarëve në fakt kanë 
jetuar në Baltëz, Moravë, pra përgjithësisht në zonën e Myzeqesë.

Pytje: Po nëpër botë në përgjithësi ka meckar?
Pergjigje: Ka meckar në Greqi mkanë thënë mua, unë si kam takuar në Greqi ..
Pytje: Kanë ngjashmëri me ju?
Pergjigje : Flasin pak a shumë dialektin tonë. Por në Athinë ku jeton një grup meçkarësh më kanë thënë që janë 

shumë më ndryshe nga ne në sjellje sepse janë agresiv dhe konfliktual. Në përgjithësi neve meçkarëve na thonjë që 
jemi si gaxhenj, pra si ju sepse jemi më të integruar. Edhe mua romët e tjerë shpeshherë më thonë që flet si gaxho.  

Pytje: Po cfarë domethënie ka saktësisht gaxho? 
Pergjigje: Nuk është e rëndësishme se nga vjen si fjalë por cfarë kuptimi I jep komuniteti. Sipas komunitetit 

kjo do të thotë fis I huaj apo dorë e bardhë. Megjithëse shpesherë ky emërtim ka edhe konotacion negative apo 
përcmues si përshembull ah so gaxho so gaxho??

Pytje: Ka patur apo ka martesa mikse midis romit dhe gaxhoit?
Pergjigje: Ka pasur raste por nuk është se e duan, sepse I druhen paragjykimeve të ndërsjellta. Kjo vlen jo 

vetëm për gaxhenjtë por edhe me egjiptianët dhe me kallbuxhinjte
Pytje: Po me egjiptianët pse, se për gaxhenjtë e morëm vesh arsyen? 
Edhe me egjiptianët është frika nga paragjykimet. Edhe për kallbuxhinjt. Një meckar nuk do të preferonte 

ta martonte vajzën apo djalin me një kallbuxhi megjithëse ne që jemi më të integruar e mendojmë ndryshe 
dhe respektojmë zgjedhjen e cunit apo gocës. 

Pytje: Pra, per meckarët kush do ishte një martesë e mirë përshembull për djalin ose për vajzën?
Pergjigje: Meckarë me meckarë. Domethënë ok se meckarët nuk janë të gjithë njësoj, pra edhe brenda 

nesh bëjmë një përzgjedhje në bazë të fisit. 
Pytje: Po kallbuxhinjtë sic i quani ju, përjashtohen?
Pergjigje: Kur duan vetë të rinjtë le ta bëjnë por me dëshirë nuk bëhet fjalë! Ato janë shumë më ndryshe 

nga ne sepse kanë disa zakone prapanike. Edhe sikur të kenë shumë lek nuk ja vlen ti japësh gocën kallbuxhijve. 
Ato nuk i lejojnë vajzat që të shkojnë në shkollë megjithëse mund ti lajnë me flori. Ndërsa te fisi meckar është 
ndryshe edhe në qoftë se një vajzë e fejuar është në shkollë të mesme do ta lejojnë që të mbarojë shkollën, edhe 
të lartën në qoftë se është e nevojshme.

Pytje:Po ata do preferoshin të martoheshin me ju?
Pergjigje: Ato dëshirojnë e kanë me dëshirë sepse thonë që këto meckarët myzeqarë janë të urtë dhe 

punëtor.
Pytje: Po ndryshojmë pak temë, a mund të na rrëfesh një moment kur je ndjerë mirë? Le të themi ndjerë 

mirë në disa aspekte, aspektin e familjes, në aspektin e punës, në aspektin e realizimeve personale?
Pergjigje: Kam ndjerë veten shumë shumë mirë kur arrita të regjistroj vajzën në Universitet. Ndërkohë 

që bëja propagandë edhe për të tjerët që ti cojnë fëmijët në shkollë të mos i martojnë herët, vajza ime arriti të 
regjistrohej në universitet duke thyer në një farë mënyre tabunë. 

Pytje: Po të tjerët si e përjetonin dhe e gjykonin faktin që vajza juaj po ndiqte arsimin e lartë?
Pergjigje: Në fillim jo mirë dhe madje ushtrohej shumë presion psikologjik nga të tjerët, por në momentin 

që vajza e kaloi këtë test pas dy vitesh filloi të shërbente si model duke ndërgjegjësuar edhe të tjerët.
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Intervista me kryetarin e organizatës rome “romani Baxt”, Agim Fortuna.

Pyetje:  Ti ke filluar qysh herët që të punosh me Komunitetin apo jo?
Pergjigje:  Po, që në 92-shin ndoshta dhe më përpara, pa ardhur demokracia, sepse kam pasur shansin të 

punoj me një atashe kulturor të ambasadës Franceze. Kemi marre pjesë edhe në një studim, kemi qenë një grup 
romësh, nga i gjithë Ballkani dhe Europa që kanë hulumtuar në terren, në vendbanimet rome, sidomos në fshatra, 
për të grumbulluar si dialektet gjuhesore ashtu edhe pak histori, pak legjenda, përralla, por edhe pak nga muzika 
tradicionale. Në drejtim të gjuhës ne kemi qenë në disa zona. Si në zonën e Myzeqesë sepse aty janë vendbanimet 
më të mëdha rome ku kemi pyetur disa te moshuar rreth disa fjalëve që kishin humbur ose rrezikonin të humbnin. 
Në Myzeqe kemi qenë në zonën e Baltëzës dhe Levanit ku jetonin disa pleq që kanë marrë pjesë në pasurimin e 
repertorëve të Radio Tiranes në atë kohë. Pavarësisht se ne nuk kemi pasur mjete në atë kohë për ti ruajtur këto gjetje 
nëpër dokumenta ose për ti rregjistruar neper disqe, ato jane memorizuar nëpërmjet brezave.  Përshembull në qoftë 
se do marrim këngën “Xhinxhile”, të kënduar nga shumë këngëtarë Shqiptarë dhe në shumë raste është deformuar. 
Sepse faktikisht kënga është: “Xhinxhile moj Xhinxhile, jepi sisë djalit e” ose “Arixhofke e mailt e”. Origjinali në fakt 
është “Arixhofke e mailt e”, sepse vetë ato e kanë kënduar, duke qenë se Romët në zonën e Myzeqesë, i thonë vetes 
Arixhij, nuk thotë jam rom po ti pyesësh, ose jam Meçkar.  Në qoftë se e keni parë filmin “Gjeneral Gramafoni”  aty 
është luajtur origjinale “Xhinxhileja” sepse instrumentistët kane pyetur më të vjetrit përpara se të luanin këtë pjesë. 

Gjithashtu ekziston edhe një këngë tjetër rreth 400 vjecare e trashëguar mes brezave. Po të futesh ne ëebsite 
tek grupi i romëve të shqipërisë e gjen aty dhe nuk është vetëm një këngë është një repertor me rreth 20 këngë, që 
janë luajtur nëpër skenat ndërkombëtare për të promovuar traditën rome.  Janë këngë të grumbullura nga pleq të 
motçëm Rom. 

Dikur ka patur një urë në Strasburg ku shkruhej: “Mjelmat viktime e ciganëve”.  Ka patur një imazh të keq 
për Romët dhe për të përmirësuar situaten që prej vitit 94 e në vazhdim, në bashkëpunim me ndërkombëtarë 
janë ndërmarrë shumë inisiativa për të përmirësuar këtë imazh. Ndër këto aktivitete ishte edhe një turne që kemi 
zhvilluar në nëpër vende të ndryshme të Europës. Në një nga këto evente në një teatër opere në Europë drejtori 
nuk donte që të luanim atje sepse thoshte që këtu kanë luajtur njerëz të medhenj. Po me ndërhyrjen e organizmave 
ndërkombëtarë ne luajtëm në atë skenë dhe u pritëm mirë nga publiku dhe vetë drejtori pastaj na përgëzoi.  

 Duke vijuar më tej me këngën do të thoja dicka edhe për Herdelezin që është luajtur në filmin e Kosturicës 
megjithëse e deformuar nga Bregovic. Në të vërtetë origjina e kësaj kënge pa dashur të bëhem nacionalist, me sa 
thonë pleqt është me origjine nga Boboshtica e Korcës, sepse në luftën e parë botërore, ka patur romë në Boboshticë 
dhe si rezultat i presionit të luftës e të tjera rrethana romët janë larguar për në Manastir dhe në Bitola.  Me vete 
morën edhe këngën për Herdelezin.   

Pyetje:   Mund të na rrëfesh legjendën për Herdelezin si festohet, si është historia?  
Pergjigje:   Kete pyetje e kanë bërë shumë individë  por as ne vetë romët nuk e dimë se përse e festojmë 

Herdelezin. Faktikisht në Shqipëri e bëjmë ne, por jane rreth 12-13 milion Romë nëpër botë që e festojnë Herdelezin. 
Ne të gjithë presim me padurim që të vijë ajo ditë edhe familja me e varfer që s’ka patur bukë asnjëherë, atë ditë do 
ta blej një qingj për ta prerë. 

Ne shkojmë  në lumë atë ditë si për të kryer një ritual që ndihmon në larjen e gjynaheve. Gjithashtu shkojmë 
nëpër fusha për të marrë barishte të shumëllojshme dhe disa barishte ngjitëse, i bëjmë si kurore dhe i vendosim në 
kokë disa të tjera i vendosim në dyert e shtëpisë. Këto rituale janë në funksion të bereqetit ndoshta eshte periudha e 
mbjelljes a nuk e di. Ndër të tjera ëmbëlsira që gatuhej ishte kabunia, gjyshërit tanë ishin mjeshtra të gatimit të kësaj 
ëmbëlsire. Në disa raste kur është e mundur shkojmë edhe me kuaj te lumi. Në atë ditë ne datë 6 në mengjes, mbasi 
shkonim te lumi dhe ktheheshim merrnim grure, sheqer, bereqete të tjera dhe shkonim tek shtëpia e njëri tjetrit, 
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uronim në romisht dhe hidhnim grurin te dera e shtëpisë, domethënë tek ato kasollet qe ishin atëherë. Ndërsa i 
zoti i shtëpisë, kushdo qoftë i afërt ose komshi na jepte kabuni për të ngrënë, për tu ëmbëltuar. Më pas të nesërmen 
mblidheshim të gjithë dhe festonim me muzikë, duke qene se cdo familje kishte 3-4 muzikant - lagjia jone quhej 
“mëhall orkester”. 

Gjithsesi nuk ka ndonjë domethënie ekzakte për këtë festë. Si festë mendohet të ketë baza fetare. Ne i lutemi 
zotit të na sjellë të mira, me pak fjalë bereqet.   

Pyetje:   Si kanë qenë marrëdhëniet midis fiseve të ndryshme në lagjen tuaj?  
Pergjigje:   Përgjithësisht nuk kishte martesa midis tyre.  
Respondenti: Se harrova t’ju tregoj që një tjetër festë që ne bëjmë është “Panaja” të cilën nuk e mbaj mend 

saktësisht se me sa Janar zhvillohet. Ndërsa “Vitin e Ri” nuk e festonim shumë, e kishim sa për adet, por nuk e 
kishim për zemër.  Për neve ishte “Panaja” më e rëndësishme. Sic po thoja nuk e mbaj mend saktësisht se me sa 
janar është, por është festë fetare që në fakt me sa di unë e bejne edhe ortodokset.  Atëherë për këtë festë gostia 
shtrohej me mish pate se ashtu ishte edhe tradita. Këmbët, qafën, kokën mëlcit etj, i bënim një supë me miell edhe 
me hurdhra me lëng. Këtu bënin një si tip gare grate rome se kush e gatuante më mirë. Do merrnin qafën, këmbët 
dhe do bënin kryqin te supa, kryq prej mishi dhe do mburreshin se kush e ka bërë më të bukur dhe më të shijshme. 
Kjo puna e kryqit ndoshta ndodhte sepse ne nuk kemi ardhur myslyman në Shqipëri por ndoshta jemi konvertuar 
apo asimiluar me kalimin e kohës. Tani, ka rreth 30 vjet qe ka filluar te behet edhe “Viti i Ri” dhe nuk e festojme me 
“Panajanë”.   Ne romët kemi qenë të lirë edhe atëherë sepse shteti nuk pyeste për ne dhe as ne nuk pyesnim për 
shtetin. Një njeri që nuk njeh ligjin, është më i lumturi në botë edhe është më i fituar.  

Pyetje:   Po përse ti mendon se juve romëve ju lejonin që të ishit më të lirë atëherë?  
Pergjigje:  Po ishim më të lirë megjithëse nuk ishte liri e sanksionuar, por ishte kështu e transmetuar nëpërmjet 

sekretarëve të partisë, edhe si një formë diskriminimi ose një moskokcarje që na kalon në nivel primitiv. Mos i bini 
në qafë romëve, ato shohin hesapin e vet, shohin muzikën e vet. Për punën e shkollës vinin ndonjëherë për të 
kërkuar llogari, por nuk kishte sanksione ndaj prindërve rom njësoj si me të mazhorancës. Më përpara të thërrisnin 
në byro ose në ndërmarrje të vinin flet rrufe në qoftë se femija yt nuk shkonte në shkollë, ndërsa tek romët kjo nuk 
ka qenë fare. Mbase për momentin ka qenë njëfare lirie, por kjo i ka dëmtuar romët faktikisht. Po në disa zona si 
zonat e Myzeqesë ka vepruar në fakt më shumë aparati shtetëror. Në qytetet e mëdha ka pasur tolerancë, ndërsa 
në zonat e Myzeqesë, sidomos në fshatra që kanë qenë më të organizuar në ferma kooperativa etj shtrëngesa ishte 
më e fortë. Shumë Rom që merreshin me muzikë përvec rrogës që merrnin në shtet i lejonin që të punonin edhe 
nëpër dasma. Lejonin edhe tregtinë me kanistra, hajde se rom është thoshte, nuk merren me politikë, nuk na hapin 
probleme. Unë mbaj mend nga fëmijeria që merreshin me punimin e sitave dhe me kuaj cdo ditë të shtunë apo 
të djelë. Pavarësisht se punonim me rrogë, mbasdite dilnin gratë të veshura, varnin disa kanistra apo sita dhe i 
shisnin nëpër fshatra. Çmimet për një kanistër kanë qenë rreth 50 lek ndërsa një kanistër e mirë fare ka qenë 100 
lek. Lëndën e parë e merrnin nëpër lumenj. Kane qenë shumë të gjelbëruar atëherë edhe i merrnin i perpunonin. 
Ndërsa për sitat sigurohej materiali në treg të zi. Gjithashtu siguroheshin edhe nga ndërmarrjet që prodhonin 
artikuj të këtij tipi, në bashkëpunim me drejtorin ose magazinierin. 

Me perpara pleqt atehere e mbanin brezin plot me lek, mbyllnin dhe lokalin per nje drek. Kishin lek.   Për t’ju 
kthyer moskokcarjes së qeverisë së athershme për romët, duhet të kuptojmë që i ka dëmtuar shumë.  Dëmtonte 
arsimimin dhe integrimin në përgjithësi. Megjithëse kjo ndodhte në zona të caktuara dhe jo kudo.  Në qytetet e 
mëdha Tiranë, Elbasan, Durrës niveli arsimor i romeve eshte tepër i ulët. Në qoftë se do shihnim zonën e Myzeqesë, 
dhe në fshatra kanë qenë më të integruar dhe më të shkolluar gjatë periudhës së komunizmit dhe e kanë trashëguar, 
ndryshe nga neve. Byroja ka pasur sanksione për romët që punonin në fermë ose kooperativë, në qoftë se nuk 
ndiqnin shkollën, i nxirrnin para kolektivi i hiqnin nga puna, por dhe vetë ato nuk kishin se ku ta kalonin kohën 
në fshat, ndryshe nga ne. Ky ndikim i presionit ka bërë që romët e fshatit të jenë më të arsimuar se romët e qytetit.    

 Unë vetë kam 7 klasë shkollë.  E kam mbaruar klasën e tete ne shkolle nate, tek “Lidhja e Prizrenit”. U 
regjistrova tek polikumi, por nuk e vazhdova dot dhe fillova punën.  Nëna u nda me babain dhe unë si fëmija më i 
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madh nga të pestë që ishim, u detyrova të filloj punën. Edhe vëllezerit e motrat kaq sa unë kanë bërë shkollë, biles 
më pak kanë bërë.  Fillova pune tek asfaltimi dhe ndërmarrja e gjelbërimit. Punoja në gjelbërim nëpër lulishte, etj. 
Pastaj mora rryl që asfaltonim rrugën, më pas mora një karro që shpërndanim lulet te blloku i udhëheqsave.  

   Ditën e parë të punës mbaj mend e kam filluar te lulishte Rinia. Mbaj mend që kam qenë 13-14 vjec, më vinte 
gjume. Në fakt nuk lejohej që të punoje në atë moshë por njihte babai ca njerëz, shefin e kuadrit. Mbaj mend që në 
darkë këputesha për gjumë, se punoja shumë duke dashur të provoja se jam i aftë.  Punoja, hapja zift. 

Pyetje: Meçkarët, Erlit, Çergarët. Cfarë janë?
Pergjigje: Për mendimin tim emërtimet e fiseve rome kanë lidhje me profesionin, sepse nëqoftëse do marrim 

arixhinjt, përkthehet në romisht në meckar. Arixhi në shqip është nga ariu, të njëjtën gjë dhe këtu meçka është ari, por 
nga lëvizjet që kanë bërë romët nëpër ballkan kanë marrë fjalë dhe përshembull mecka është nga jugosllavishtja.  Pra 
neve na kanë emërtuar meckar që vjen nga profesioni, sepse kanë qenë zbutësit e arinjve dhe kur erdhën në fillim, kanë 
ardhur bashkë me cirkun, lojra etj dhe si profesion kërcimin e ariut e kanë pasur meckarët dhe meckarët kanë ardhur të 
parët në Shqipëri.  Sipas studiuesve kane ardhur rreth shekullit 14. Gjyshërit tonë kanë opinione të ndryshme dikush thotë 
që vijmë nga Rumania, dikush nga Turqia dhe dikush thoshte nga Spanja, cfarë thonin ato më të hershmit, sepse vetë shtrirja e 
territorit ku gjenden aktualisht romët është përgjatë bregdetit, prandaj mendonin në këtë mënyrë sepse kanë ardhur me det, nga 
Turqia ose nga Spanja dhe janë vendosur në Vlorë, Llakatund, në zonat e Fierit, Lushnjës, Kavajës, Durrësi dhe vonë mbas 
clirimit kanë ardhur në Tiranë. Gradualisht këto zonat e Myzeqes, ju përshtaten bujqësisë. Kam kërkuar në hipotekë, dhe 
që prej 1927 ekzistonin tokat e njërit me mbiemër arixhiu dhe qëllonte që të ishte kushuri i 4 i yni.  Në hipotekë thoshte 
kodra e arixhiut.  Ne 1934 doli qe ja shiti nje agai beu aty ne ate zonen e Myzeqese.  Pra këto janë përshtatur, nuk u morën 
më me arinj, por u morën me bujqësi, ndërsa për mos ti marrë ushtar turku, këto të gjithë i kthyen emrat arixhiu, se kur 
ishin arixhinj nuk i merrnin ushtar. Pas 1945 disave ja ktheu vetë shteti mbiemrin arixhiu, kur kanë ardhur përshembull 
në Tiranë, gjendja civile ja ktheu të gjithëve arixhiu. Pra Meçkarët deri në kohen e komunizmit kanë punuar në 
bujqësi dhe në blegtori, jo në zejtari siç ishin Erlit ose Kallbuxhijt.

   Të dalim tek Erlit.  Ne i themi Kallbuxhi, ato i thonë vetes Erli.  Ato në vetvete thonë jemi Erli, që do të thotë 
vendali nga turqishtja, ne i kemi thënë kallbuxhij, shqiptarët i kanë thënë karbuxhi si një emërtim që lidhet me 
profesionin. Në qoftë se do marrim kalbuxhi vjen si fjalë shitës të kuajve, kal, kallbuxhi, samarxhi, teneqexhi, prap 
nga profesioni.  Nëqoftëse do marrim emërtimin që thone ato Erli, jane vendali me demek. Këto kanë qenë të 
vendosur në zonën e Korcës, tani kanë zbritur në zonat e tjera të Shqipërisë si Elbasani përshembull. 

Është edhe një variant tjetër që tregojnë pleqtë. Neve i kemi emërtuar si Meckarë, sepse sic thashë më përpara 
kur kanë ardhur nga Turqia, kur i kanë pyetur cfarë jeni ju dhe këto s‘kanë ditur dhe i kanë thënë, jemi xhambaz. Me 
mburrje do të thotë tregtar, pavarësisht se këtu në Shqipëri është fyerje, ik ore xhambaz. Pra ndër vete jane thirrur 
Erli por edhe xhambaz dhe disa kanë marrë mbiemrin xhambaz. Kalbuxhij ne i kemi thënë, dhe kjo ka ardh nga 
prindërit dhe gjyshërit tanë sepse i konsideronin si mjeshtrat e ëmbëlsirës së kabunisë. Pra mund të jetë dhe kjo, 
ndoshta ngaqë kanë qenë mjeshtrat e kabunisë, Kabunxhi.  Gradualisht ka ikur germa “n” dhe ka ngelur kabuxhi, 
sepse në drejtshkrim nuk shkruhet fare as, karbuxhi, as kallbuxhi.  

Sic e dini ne kemi edhe fisin e cergarëve. Ato kanë ardhur nga disa drejtime dhe kanë bredhur rreth e qark 
gjithë ish-Jugosllavisë dhe një pjesë ka ardhur nëpërmjet Shkodrës, që i themi Çergar Shkodran edhe një pjesë tjetër 
ka ardhur edhe nga Greqia edhe ato kanë ardhur me një kulturë më të pasur, me kulturë më edukative edhe kjo, 
kjo tani eshte prap nga profesioni.  Çergar eshte çadraxhi. Çerga eshte çader ne romisht ose cahre në dialekte, por 
të gjithe gati 95% e romëve në botë i thotë cerge.  Këto kudo qe shkonin jetonin në cadra dhe merreshin me tregti 
por, (se me teper u merrnin kallbuxhijt me tregti, ato ishin xhambazet, ishin mjeshtra), por edhe keto cergaret por 
ndoshta ngaqe nuk kishin vendqendrime, ndoshta ishte vet jeta e tyre.

Pyetje: Po atehere si ka mundesi qe ju i shikonit me perçmim?
Pergjigje: Po ndryshonin raportet. Atehere kur ne ishim totalisht te angazhuar ne pune te shtetit, tek e fundit 

ishim me te arsimuar dhe me te integruar se ato. Ka kaluar shume kohe deri sa keto ti pershtateshin arsimit, ndersa 
niveli arsimor i kallbuxhijve eshte 95% analfabet edhe tani vazhdon. Çergarët që kanë ardhur nga Shkodra edhe ato 
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janë në nivel tepër të ulët arsimi, qoftë dhe kulturor, ndërsa një pjesë e çergarëve që kanë ardhur nga Greqia apo që 
kanë ardhur shumë vonë janë pak më ndryshe.  Edhe në qoftë se do marrim Çergarët e Fierit, ata jane te gjithë si 
të prapambetur, megjithëse me vjen keq qe ta them se duket si diskriminim, por janë të gjithë pa shkollë dhe nuk 
kanë atë nivelin që kanë kallbuxhijt apo meckarët, pra ndryshojnë. Nuk kanë patur mundësi që kulturen e tyre ta 
integrojnë dhe janë munduar me vite që të përshtaten me shumë vështirësi. Atëherë këto për të mbijetuar kanë 
lënë tregtinë si trashgimni, që edhe fëmija i vogël të dalë të shesë apo të gjejë mënyrën e mbijetesës.  Të ndihmojë 
familjen, apo me lypjen, sepse pjesa më e madhe e lypësve në Shqipëri vijnë, nga Çergarët dhe nga Kallbuxhit.  

   Pervëc këtyre tre grupeve ka dhe një grup tjetër që ne i themi Vakërde, po ketu ngaterrohen tani, a janë Bamill 
apo jane Kurtof, unë nuk i dalloj dot por edhe cdo njeri tjetër e ka shumë të vështirë ti dallojë.  Këto Vakerdi që themi 
ne, përshembull ne themi qerda me qep ose qeres, pra përdorim “q”, kurse keto perdorin “k”, kerdion ose keres, ne i 
themi seqeres, pra prej kesaj ato moren emertimin Vakerde, nga “k”.  Vakerde ne romisht do te thote foles!  Bamillet 
i tregojne si te frikshëm megjithëse normalisht nuk janë të tillë. Bamillet rrinin në Berat, e mbaj mend nga koha 
kur kam qenë ushtar. Përballë ka qenë fshati Moravë dhe një ditë bëra debate me komandantin, (punonim 3 turne 
te tunele), bëra debate dhe ika.  Rugës mbasi u lava në lumë, dëgjoj një muzikë dhe duke ndjekur muzikën arrij tek 
disa plepa. Aty disa trekendsha gatimi, burrat rreth e përqark me saze me gajde dhe gratë duke keryer.  Ishin me 
cadra.  Gje me e mire me e mrekullueshme nuk kishte.  

   Filluan grate te zihen me fjale banale, romisht dhe me vone ngrihen dhe burrat me sepata me drunj, thash 
tani do vdesin keta te gjithe.  Kur vjen gazi 51, “Molotov”. Brenda ishte nje civil, nje polic, ato ishin gjithe gjak dhe i 
hipen te gjithe ne makine.  Edhe filluan romet ti thone:  Ik andej se cfare bejme ne eshte puna jone, ik andej na ler 
rehat.  Te nesermen isha turn i pare dhe i dyte. Thashë të shkoj njëherë të shoh cfarë ka ndodhur atje. E dija që ishin 
Çergar, se çergar i thonim i gruponim te gjithe, me vone e morem vesh që ishin Bamill.  Kur shkoj une, te gjithe te 
fashuar.  Me çallma, i gjej tek rrethi perqark, e njejta situate si me perpara.  Thashe me vete kjo eshte tolerancë.  Ketu 
duhet te marrin shembull njerëzit e përfshirë në gjakmarrje, nuk ka ndodhur asnjehere te kene gjakmarrje.  Eshte 
e vertete qe grinden per momentin por pajtohen shume shpejt.  

   Gjithë zona e Myzeqesë kanë qenë partizan, gjithë zona e Myzeqesë e ka pasururar repertorin e Radio 
Tiranës, apo kinematografinë, megjtihëse nuk është mirë të bëjmë këto dallime duke i ndarë Romët me fise, jemi të 
gjithë rom.  Pavarësisht se duhen vlersuar vlerat e gjithsecilit, jo në gjëra ekstreme dhe nacionaliste.  

   Kurtof nja dy janë, më duket se kanë ardhur nga Bitola dhe jetojnë atje, më tepër rrinë në Greqi, në Gjirokaster 
edhe këtu në “azotik” të Fierit, por më tepër rrinë në Greqi sesa në Shqipëri. Ky fis përgjithësisht ka ardhur me 
genocidin Çam, janë solidarizuar me Çamët e Çamërisë, ato romët që janë atje, sepse shkonin shume mirë edhe më 
pas kanë shkuar mirë me njëri tjetrin, kane pasur dhe martesa midis tyre.  Nuk di se si ti them, por në qoftë se do ti 
grupojme në Çergar sic i themi ne i fusim në një kategori, ato janë solidarizuar në atë kohë me Çamët. 

Unë në 1983 jam marrë me tregti apo sic do te quhej në atë kohë kontrabandë, jepnim 2 gjela për një orë të 
shtrenjtë “Atlantik” pastaj unë e shisja orën, përgjithësisht në Korçë.  Ose më vinte dikush kam këto tre gjela më jep 
një magnetofon. Magnetofonat na i sillnin shoferët e eksportit, ishim lidhur me to. Gjith ato rrobat vinin nga jashtë, 
na i sillnin shoferet e eksportit dhe romët i shisnin. Pastaj mora nje makine qepëse dhe fillova me gjithë djalin të 
qepnim pantallona. Por erdhi i plotfuqishmi i zonës dhe me pretekstin se ishte e vjedhur ma sekuestroi makinën 
qepëse, më mbajtën tre ditë në burg dhe më liruan. Ndërkohë vazhdova punen që beja me asfaltin, se këtë me 
makinën qepëse e kisha punë shtesë.  

  Para demokracise martesat midis fiseve të ndryshme rome ishin të rralla.  Shume pak jane bërë martesa të 
këtij lloji në atë kohë.  Po të shkosh larg para clirimit deri nga 1950, martesa kane ndodhur në fakti midis cergarëve 
dhe meckarëve sepse cergaret dhe meckaret kane nje perputhje, kundrejt tolerances dhe pershtatjes menyren se si 
tregojne perralla histori dhe them qe kjo e ka mbajtur gjalle edhe traditen tregimi i perrallave.  

Në të vërtetë po te flasim në përgjithësi për martesat Rome shpesh ka ndodhur që martesat nuk përfundojnë 
me dasëm tek romët, por përfundojnë me rrëmbime të gocës dhe kjo ka marifetet e veta.  Janë profesioniste plakat, 
nënat e vjetra që kur e shohin një vajzë 12 vjece, ja hedhin syrin për djalin e vet ose për nipin edhe i thotë, e kujt je 
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ti moj, nga cfare fisi vjen dhe mbasi vajza i tregon, kjo i thotë, o po une e njoh gjyshin tënd babin tënd, marrshalla, 
marrshalla dhe pastaj vjen dasma.  Familjet rome, prinderit rom, kur shkojnë në dasëm, shkojnë me fëmijë me 
gocat e të gjithë, po më tepër me gocat që janë 11,12, 13 vjec edhe i veshin shumë mirë dhe kur kanë rradhën e valles, 
i marrin me vete kur kërcejnë edhe gocat jane kampion për të kërcyer, janë të lirshëm në atë moshë. Atëherë dikush 
që sheh për cunin e vet, shkojnë hedhin lek dhe aty te goca që kanë parë ndalojnë edhe vazhdojne hedhin më shumë.  
Pastaj dergon njërin që është më i besueshmi edhe i thotë babait të gocës, kam ardh të lyp buk edhe ai që i thotë 
hajde bujrum i thotë, të hash edhe të marrësh edhe me vete. Edhe nuk është nevoja për të pyetur shumë sic e keni ju 
të mazhorancës përshembull deri te brezi shtatë, ne pyesim deri tek gjyshi.  Bien dakort pastaj me shkesin shkojnë 
tamam pastaj takohen familjet.  Në qoftë se vajza nuk do, nuk të sjell për të qeras edhe mbaroi puna.  Ndërsa kur do, 
të sjell llokume edhe aty e shohin edhe se mos është topalle. Kur përfundon me dasëm, një jave para dasmës të dy 
familjet janë në ankth, pak për anën financiare, por më shumë se si do dali vajza.  Atehere ne oren 12 te nates, çifti 
bën të gjithë ato ritet dhe shkojnë tek burimi dhe gjasme lahen tek uji, shkëmbehen pa folur tek burimi pastaj vajza 
vihet në dhomë me djalin dhe në qoftë se ajo nuk është vajzë, ka pasoja.  Por familja e vajzës i merr masat perpara 
edhe në qoftë se ndodh ndonje e papritur, kanë gjetur dikë tjetër që më përpara, ndonjë të divorcuar me dy fëmijë 
përshembull, që është 30-40 vjec.  Pra familja e mendon një se ku ta cojnë për raste ekstreme e parapërgatisin 
terrenin, shkon dikush atje qe e bisedon paraprakisht.  Po ka raste kur familja nuk ndërhyn e bëjnë lanet, para 50 
vjetësh ka ndodhur që kur nuk dilte vajzë, e hipnin në gomar dhe e pështynin të gjithë.  

Pyetje:  Ti si meçkar kë do quaje martesë të mirë për djalin ose vajzën tënde?
Përgjigje: Më tepër tek ne është që të jetë djalë punëtor, njerëzit e tij të jenë punëtor, të mos jenë mashtruesa, 

bixhozxhi, djali duhet të jetë punëtor dhe të ketë një banesë. Meçkaret nuk kërkojnë shumë të mira materiale as 
cergarët, erlit kërkojnë shumë, në mënyrë të vecantë flori. Kam dëgjuar që ka ndodhur që gati sa nuk është prishur 
martesa se nuk po gjenin atë që kërkonte familja e vajzës, kjo ndodh tek disa erli.  Kjo është e keqe tek të gjithë 
romët, që tregues më i mirë për të dashur nusen është që ti tregosh me kamera, plackat që kanë kushtuar miliona 
lek. Dhe si përfundim ndodh që fustani që është blerë 500 dollar në Turqi e kemi ndërruar në fshat me 5 kile 
grosh, ky është rrënimi i ekonomisë rome nga 92-shi e këtej.  Sepse romët kanë qenë të pasur, një rom ka pasur 
300 mije pa ardhur demokracia, 200, 300 700 mije lek edhe kjo i ka rrënuar, duke bërë dasma, duke blerë gjëra të 
panevojshme që i ikte moda, por edhe dasmat që kanë bërë se tani na merr frika nëpër dasma.  Përvec kësaj të gjithë 
tregtarët që kanë qenë, nuk kanë ditur ta llogarisin lekun, sepse duhet pak shkolle, për të parë edhe ndryshimet e 
bursës dhe kryesorja ishin firmat piramidale që i rrënuan.  

Pyetje:   Si mendo cilat janë dallimet midis Egjyptianëve dhe Romëve?
Përgjigje: Atëhere, ka një ndryshim. Përvec ngjyrës, përbuzjes, nuk ka asnjë gjë të përbashkët midis romëve 

dhe egjyptianëve. Egjyptianët ose “jevgjit” nuk kanë asnjë gjë të përbashkët përvec ngjyrës dhe përbuzjes, megjithëse 
jo aq përbuzje si tek romët. Po ti referohemi shifrave të përfshirjes së egjyptianëve në pushtetin vendor dhe qendror 
ata janë shumë të integruar, më shume sesa romet.  Edhe ata vetë shpeshherë nuk e pranojnë që janë egjyptian, unë 
jam Shqiptar thonë, por është shumë ofendim për ato që ti thuash rom.  Është ofendimi më i madh. Edhe një që 
mbledh kanace, po ti thuash rom eshte ofendim.  Romët kanë kulturë dhe tradita krejt të ndryshme nga egjyptianët.  
Po kemi dhe një gjuhë që e trashëgojmë me shekuj ndërsa egjyptianët nuk e kanë një gjuhë të veten, po flasin 
gjuhën e vendit ku jetojnë.  Rrallë ka ndodhur edhe me këto që kanë pasur martesa me romët.    

Pyetje:  Po romet, rom vetë quheshin dikur apo ndryshe?
Përgjigje:   Gjithmone rom i kanë thirrur.  Pastaj jane diferencimet e fiseve, po emërtimi i përbashkët ka qenë 

rom gjithmonë.  Pastaj është zyrtarizuar termi.  Nuk e di kuptimin, nuk mbaj mend asnjërin që ti jepte kuptim 
fjalës rom. Kohët e fundit kemi dëgjuar terma artistik, dom, rom.  Kemi fjalë që përshtaten në indisht, po nga 
gjyshërit nuk mbaj mend të ketë thënë ndonjëherë që kemi ardhur nga India.  Nga Turqia, mbaj mend nga Spanja.  
Përshembull disa kanë ardhur nga Spanja dhe i kanë thënë katal.  Katal nga Katalonja.  Po nuk e kanë shpjeguar 
asnjëherë.  Disa pleq thonë kemi ardhur nga Rumania.  Këta mbajnë mend shpërnguljen e fundit, lëvizjet e fundit 
që kanë bërë nga Turqia apo ... .
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SHËNIME PËRMBYLLËSE

Një nga arsyet se pse ky libërth nuk u strukturua si një narrative klasike përshkruese etnografike në 
tregimin e aspekteve të caktuara të identitetit dhe praktikave social- kulturore të Romëve në Shqipëri por, iu 
paraqit lexuesit si një “koleksion” intervistash të thelluara personale lidhet me korelacionin e mëposhtëm 
këndvështrimor e analitik. Ne shikojmë tek “tregimi” dhe “historia” personale një instrument të rëndësishëm 
për njohjen e konfigurimeve identitare, kulturore dhe sociale të një komuniteti apo bashkësie. Nëpërmjet 
kësaj qasje ne përpiqemi që të kuptojmë kulturën, shoqërinë dhe identitetin Rom, ashtu sic shihen, jetohen 
dhe tregohen nga vetë anëtarët e këtij grupi. Ky qëndrim metodologjik vëren se prej perspektivës individuale 
që marrim mbi identitetin, kulturën dhe shoqërinë, mund të zgjerojmë, gjithashtu, edhe kuptimin tonë mbi 
shumë aspekte të raportit individ, shoqëri, kulturë në tërësi. 

Lexuesi nuk duhet të presë që të lexojë më poshtë se cfarë e dallon identitetin, kulturën dhe traditën Rome, 
pasi qëllimi ynë nuk është që të japim përfundime sintezë dhe esencialiste në përkufizimin apo përcaktimin 
e tyre dhe, aq më tepër të cilësojmë se cfarë është e nuk është dukuri kulturore që i themelon, kushteton apo 
diferecon Romët si të tillë kundrejt shqiptarëve apo kolektiviteteve të tjera që jetojnë në territorin e Republikes 
së Shqipërisë. Por, duke u bazuar në të dhënat që kemi mbledhur nga ky udhëtim në komunitetit Rom, në të 
cilin u drejtuam nga shumësia e zërave, tregimeve dhe rrëfimeve personale të anëtarëve të tij dhe duke patur 
parasysh kufizimet që vendos mungesa e thellimit të mëtejshëm në studim, në vijim, paraqesim disa cështje 
mbi të cilat mund të zhvillohen studime te metjeshme në fushën e etnografisë, antropologjisë kulturore dhe 
sociologjisë. Nga kjo pikëpamje, ky studim kthehet vetvetishëm në pikënisje për një hulumtim më të zgjeruar 
dhe të thelluar mbi identitetin, kulturën dhe shoqërinë Rome në Shqipëri.

Kultura dhe Identiteti: Cështje nga komuniteti Rom në Shqipëri 
Ndërlidhja dhe ndërvartësia ndërmjet kulturës dhe identitetit kanë qënë dhe vijonë të jenë ndër cëshjet më të 

debatura në displinat e ndryshme të shkencave sociale në përgjithësi, dhe antropologjisë kulturore në vecanti. Debati 
akademik mbi raportet e përgjithshme dhe specifike ndërmjet këtyre variablave është lëkundur dhe dinamizuar 
shumë sidomos nga qasjet e ndryshme teorike që studjuesit kanë patur në kohë. Në vija të përgjithshme, dhe pa e 
lodhur shumë lexuesin me teknikalitete teorike, mund të themi se koncepti i kulturës dhe identitetit ka ndyshuar 
shumë si rrjedhojë e ndryshimeve paradigmike në antropologji mbi vetë konceptin e kulturës. Një ndër qëndrimet 
klasike mbi kulturën dhe vijushmërisht mbi identitetin ka qënë ai që nënvizonte idenë se kultura formëzonte një 
strukturë të caktuar identitare për anëtarët e komunitetit. Këtë qëndrim e vumë re që në hyrje tek përkufizimi i 
Edëard Taylor dhe që do të pasohet në të tjetër studjues të cilët i përkisnin shkollave të mendimit funksionalist, 
të relativizmit, determinizmit kulturorë dhe me radhë. Në këtë përspektivë, jo vetëm që kultura shihej si një 
mbështjellë që koordinonte dhe harmonizonte proceset ekonomike, politike, religjoze dhe sociale duke krijuar një 
sistem të mirëintegruar, koheziv dhe funksional, por gjithashtu përcaktonte sjelljen, mënyrën e të menduarit dhe të 
vepruarit tek individët, anëtarë të saj. Ky i fundit (individi), konsiderohej si një replikues i shkëlqyer i proceseve më 
të gjera kulturore dhe sociale. Në këtë kuadër këndvështrimor kultura shihej dhe konsiderohej si një organizëm i 
gjallë, me një jetë të vetën, që ndodhej jashtë individit dhe e detyronte atë të vepronte, besonte, dhe mendonte në një 
formë të caktuar. Ajo (kultura) e vishte kolektivitetin ashtu dhe individin me një ide të caktuar për dhe mbi “veten”. 
Identiteti kolektiv ashtu si dhe ai individual ishin në themel të shpjegueshëm, si produkte të një kulture të caktuar. 

Këtij konceptimi mbi kulturën dhe identitetin, ku kjo e para ushtron një pushtet përcaktues në sjelljen, të 
menduarit dhe të kuptuarit për individët, të cilët reduktohen të jenë klone kulturore që nuk i shpëtojnë dot fatit e 
të lindurit në një kulturë të caktuar, ne duhet t’i shmangemi në përgjithësi dhe sidomos kur flasim për shoqëri a 
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komunitete të skajuara si romët. Ndër arsyet sepse ne duhet të jemi të kujdesshëm, që t’i shpëtojmë esencializave 
apo determinizmave kulturorë, është për të mos rënë pre e interpretimit të mënyrës së jetesës apo profesioneve të 
caktuara të praktikuara nga romët si produkte kulturore kur ato mund të jenë, në fakt, prodhime të dorës së parë të 
pamundësive historike dhe raporteve të caktuara të pushtetit apo zgjedhje individuale. Në këtë kuadër, shprehja “kjo 
sjelle është produkt i kulturës së tyre” nuk është shumë e ndryshme nga shprehja stereotipizuese e zhargonit që thotë 
për shëmbull në rastin e romëve se “ata e kanë në gjak muzikën apo shtegëtimin”. Në mënyrë elegante ky argument 
jo vetëm që përforcon idenë që gjaku kulturor determinon jetët dhe sjelljet tona por, mbi të gjitha, ngurtëson dhe 
legjitimon skajimin e vecimin e vazhdueshëm, bashkë me pamundësinë e ndryshmit dhe përmirësimit të kushteve 
jetësore për këtë komunitet. 

Kësisoj, kur flasim për kulturën dhe identitetin rom, analiza jonë së pari duhet të marrë në konsideratë dhe 
të ketë parasysh aftësinë e njerëzve për të qënë krijues të kulturës dhe identitetit të tyre. Së dyti, analizës sonë nuk duhet 
t’i shpëtojë pa marrë në konsideratë gjithashtu, kushtet specifike të konteksteve historike, ekonomike, politike, dhe të 
pushtetit që kanë kushtëzuar veprimtarinë, kulturën dhe afëtesitë identitet krijuese të këtij komuniteti.  Në këtë optikë, ne 
duhet ta shikojmë kulturën dhe identitetin në përgjithësi dhe atë rom në vecanti si një produkt i marrëdhënieve specifike 
të ndërveprimit të “njeriut” me veten dhe me tjetrin në kontekste të caktuara ekonomike, politike, juridike dhe 
pushteti, nëpërmjet të cilave themelohet jo-vetëm kuptimi dhe interpretimi i “botës” por dhe i kushtetimit të “vetes” 
si subjekt në botë. Kjo qasje na hap të paktën dy shtigje të leximit dhe të interpretimit të dhëna empirike. 

Së pari, qëndrimi i mësipërm, na fton të reflektojmë mbi praktikat kulturore, si festa e Erdelezit, jo vetëm 
si një ritual me funksion ripërtëritjen dhe ruajtjen e kohezionit social por edhe si një “metaforë” nëpërmjet të 
cilës anëtarët e komunitetin rom interpretojnë dhe i japin kuptim jo vetëm “botës” natyrore e asaj sociale por 
gjithashtu dhe “vetes”. Në këtë aspekt, praktikat kulturore duhen parë si pjesë përbërëse e një rendi simbolik që 
duhet interpretuar brenda kozmologjisë apo universit kontekstual kuptimor të komunitetit rom, nëpërmjet të cilit 
anëtarët tij komunikojnë duke themeluar “veten” dhe “tjetrin”. Për rrjedhojë, studimet e mëtejshme qofshin ato të 
përqëndruara tek aspekte të kulturës materiale apo jomateriale duhet të thellohen për të rrokur botëkuptimin dhe 
domethënien që anëtarët e komunitetit rom i japin praktikave të përgjithshme apo specifike kulturore dhe sociale. 
Por, leximi dhe interpretimi i këtyre praktikave kulturore dhe sociale nuk mund të bëhet në vakum. Ne duhet t’i 
japim kuptim këtyrë “metaforave” brenda konteksteve të caktuara të cilat i kanë kushtëzuar dhe dhënë formë atyre, 
në kohë. Kontekstualizimi, na con tek pika jonë e dytë.

Për cfarë kontekstualizimi e kemi fjalën? Mbase, mënyra më e qartë për ta treguar është nëpërmjet shëmbujve. 
Nëse do të bënim një përmbledhje sintezë të intërvistave do të thonim se disa praktika kulturore që vërejmë tek 
romët në shqipëri janë martesa në moshë të vogël, kulti i dlirësisë (virgjërisë) tek nusja, rritja e fëmijëve në djep, festa 
e Erdelezit, dhe kështu me radhë. Edhe më profani në studimet etnografike do ta kishte të vështirë t’i cilësonte këto 
praktika si rome, pasi shtrirja e këtyre praktiva i kalon kufijtë kulturorë të romëve. Këto praktika kulturore shfaqen 
tek shqiptarët, ballkanasit, mesdhetarët e shumë shoqëri të tjera, qofshin antike, tradicionale apo bashkëkohore, 
prandaj ne do të bëheshim qesharakë nëse do të cilësonim dhe identifikonim komunitetin rom nëpërmjet tyre, të 
paktën në Shqipëri. Për rrjedhojë, kur do të flasim për kulturën e komunitetit rom në Shqipëri, minimalisht, ajo nuk 
duhet të lexohet jashtë por brenda një sërë kontekstesh, huazimesh, shkëmbimesh dhe sinkretizmash kulturorë. 
Ky qëndrim nuk do të thotë se romët janë një komunitet pa kulturë por që nuk kanë qënë dhe nuk janë një komuniteti 
i izoluar. Si i tillë, ky komunitet ka qënë dhe vazhdon të jetë në komunikim dhe shkëmbim të vazhdueshëm me 
shoqëri të tjera. E, pikërisht, shquajtja e konteksteve historike, ekonomike, politike, juridike, dhe pushtetare, të cilat 
kanë strukturuar raportin e komunikimit dhe ndërveprimit ndërmjet komunitetit rom dhe të paktën shoqërisë 
shqiptare, dje dhe sot, duhet të merret parasysh në studimet e mëtejshme. 

Në përfundim, besojmë se vetëm nëpërmjet një analize të shtresëzuar e cila do të përmbante elementët 
e mësipërm, ne do të arrinim të kuptonim dhe të shpjegonim shumëcka, jo vetëm mbi procese të caktura 
identitet-formuese por edhe mbi mënyrën e jetesës, profesionet, organizimet dhe konfigurimet sociale, 
familjen, varfërinë, dhe me rradhë.
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DjE DHE SOT.
NjË ETNOgRAfI VIzUALE
E KOMUNITETI ROM NË SHQIPËRI
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Fotografitë në vijim janë përzgjedhur 
për lexuesin nga fondi i grumbulluar gjatë 
ekspeditave studimore të zhvilluara me 
pjesëmarrësit e AIR. Duhet theksuar se një 
kontribut të vecantë në krijimin e këtij fondi kanë 
dhënë z. Elton Baxhaku dhe znjsh. Eriona Cano, 
të cilët kanë mbledhur fotografi dhe imazhe 
filmike si rrjedhojë e punës së tyre në terren 
në bërjen e një filmi-dokumentar mbi gjëndjen 
e komunitetit rom sot në Shqipëri. Fotografia, 
në kornizat e këtij studimi, na vjen si një “fakt 
etnografik” i rëndësishëm, nëpërmjet të cilit 
mund të kuptojmë dhe eksplorojmë aspekte të 
ndryshme të jetës së përditshme, kulturës dhe 
traditës së komuniteti Rom në Shqipëri. Rëndësi 
specifike në këtë aspekt marrin fotografitë e bëra 
dhe të ruajtuara nga vetë anëtarët e komuniteti 
Rom në kohë ku janë fiksuar dhe ku na tregohen 
caste nga historia  personale dhe familjare e 
anëtarëve të këtij komuniteti. Theksojmë se në 
një studim më të thelluar fotografia personale 
apo familjare mund të përdoret si një instrument 
i rëndësishëm për të nxitur memorien dhe 
kujtesën e individëve gjatë intervistave të 
thelluara nga ku aspektet e kulturës, shoqërisë 
dhe jetës së përditshme të komuniteti Rom por 
edhe marrëdhëniet me institucionet shtetërore 
dhe shoqërinë shqiptare në tërësi, dje dhe sot, 
mund të na vinë në plotësinë e tyre. 

DASMAT
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SHKOLLAT
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PUNA
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MUzIKA
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jETE E PERDITSHME
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USHTRIA



60  : :  aSPekte tË HiStoriSË, kULtUrËS DHe traDitËS rome  : :  

NË DITËT E SOTME

FotograFitë nga Eriona Çami
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NË DITËT E SOTME
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