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HYRJE

Operazione Colomba, Korpusi jo i dhunshëm i Paqes së Shoqatës Komuniteti Papa Xhovani XXIII, 
është një përvojë e hapur për të gjithë ata që besojnë në forcën e jodhunës dhe të pajtimit, si mjete 
vepruese për të kthyer të vërtetën dhe drejtësinë, në optikën e zgjidhjes së konflikteve të armatosura  
dhe në ndërtimin e një paqeje të përhershme. Vullnetarët e Operazione Colomba-s realizojnë ndërhyrje 
civile ndërkombëtare në zona konflikti nëpërmjet veprimeve peacekeeping, peacemaking e peacebuilding jo të  
dhunshëm. 

Në Shqipëri, Operazione Colomba është i pranishëm prej marsit të vitit 2010 dhe vepron në zonat e 
Shkodrës, të Lezhës, të Tiranës dhe të Tropojës nëpërmjet: 

1) monitorimit dhe mbledhjes së të dhënave të familjeve viktima të fenomenit të gjakmarrjes;
2) vizita nëpër familjet e përfshira në gjak, duke dhënë në disa raste ndihmë mjekësore, ushqime 

dhe veshmbathje, duke bërë shoqërimin në spital edhe të personave që rrezikojnë jetën për 
shkak të situatës së tyre të gjakmarrjes; 

3) realizimin e rrugëtimeve individuale dhe grupore mbi temën e jodhunës dhe të pajtimit me 
adoleshentë, gra dhe burra;

4) veprimtari sensibilizimi të shoqërisë civile mbi fenomenin e gjakmarrjes.
Për këtë qëllim, tashmë prej dy vjetësh zhvillohen manifestime mujore për krejt zonën e Shkodrës 

dhe të rrethinave, me objektivin: për t’i bërë të pranishme efektet negative të fenomenit të gjakmarrjes;  
për ta nxitur popullatën që të marrë një pozicion kundër fenomenit në fjalë; për ta shtyrë shoqërinë 
civile që të dalë prej indiferencës dhe për t’u bërë nxitëse aktive e ndryshimit përmes një veprimi jo të 
dhunshëm ndaj fenomenit të gjakmarrjes.

Të gjallërosh dhe të përfshish shoqërinë civile  do të thotë të bësh të përgjegjshëm qytetarët,  
institucionet  dhe Shtetin  në lidhje  me:  ekzistencën e fenomenit  dhe me faktin se ai,  në mënyrë të 
drejtpërdrejtë  apo jo,  përfshin  krejt  shoqërinë;  dhunimin  e të  drejtave  njerëzore  që  fenomeni  sjell; 
aftësinë për t’i përdorur burimet dhe energjitë në dispozicion për zgjidhjen e problemit në fjalë.
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1. MARSHIMI “NJË POPULL LËVIZ PËR PAQEN, KUNDËR GJAKMARRJES”

Në mars  të  vitit  2013 Operazione  Colomba ka  nxitur  një  fushatë  për  mbledhjen  e  firmave 
kundër përjetësimit të gjakmarrjes. Fushata, e quajtur “5000 Firma për Jetën”1, u është drejtuar të gjithë 
qytetarëve shqiptarë. Gjatë nismës janë mbledhur dhe u janë dorëzuar autoriteteve kryesore shqiptare  
gati 6000 firma, me qëllim që të merreshin masa efikase për t’iu kundërvënë fenomenit të gjakmarrjes.

Në vitin 2014, në vijim të fushatës së sipërpërmendur të mbledhjes së firmave, është menduar të  
realizohet një ngjarje që të vazhdonte rrugëtimin e sensibilizimit të shoqërisë civile dhe të institucioneve 
duke theksuar, nga njëra anë, nevojën për të nxitur një kulturë faljeje dhe pajtimi dhe, nga ana tjetër,  
kërkesën për të zbatuar ligjin ekzistues në optikën e tejkalimit të fenomenit të gjakmarrjes. Si mjet efikas  
për sensibilizimin dhe ecjen e pajtimit individual e kolektiv ka qenë realizimi i një marshimi paqeje me 
titull: “Një popull lëviz për paqen, kundër gjakmarrjes!”.

Marshimi, që ka zgjatur 10 ditë, është zhvilluar prej datës 22 qershor deri më 1 korrik 2014, duke  
filluar prej Bajram Currit  deri në Tiranë.  Disa pjesë të rrugës janë bërë në këmbë dhe të tjera me 
furgon. Në total janë bërë në këmbë 130 km për 10 ditë duke kaluar nëpër shumë fshatra dhe duke u  
ndalur në këto vende: Bajram Curri, Fushë Arrëz, Pukë, Laç VauDejës, Shkodër, Kallmet, Lezhë, Laç, 
Mamurras, Fushë Krujë, Tiranë.

1.1 Të ndryshosh? Mundesh!
Slogani  i  marshimit  ka  qenë “Të ndryshosh?  Mundesh!” për  të  theksuar  jo  vetëm nevojën  dhe 

dëshirën për ndryshim ndaj fenomenit  të gjakmarrjes  të pranishëm në grup-mosha të ndryshme të 
popullatës, por edhe që ky ndryshim realizohet dhe vihet në jetë duke u nisur prej pjesëmarrjes dhe  
përfshirjes  së  të  gjithëve.  Pa  angazhimin  e  qytetarëve  të  të  gjitha  niveleve,  sociale,  politike  dhe  
institucionale, lufta dhe tejkalimi i gjakmarrjes është, dhe do të ishte, i pamundur. Në të njëjtën kohë,  
“Të ndryshosh? Mundesh!” do të thotë se ndryshimi, në këtë rast zgjidhja e problemit të gjakmarrjes, është 
në duart e popullit shqiptar dhe në aftësinë e tij për t’u treguar i vendosur dhe i hapur ndaj një të  
ardhmeje ku gjakmarrja dhe dhuna nuk kanë vend.

Në këtë nismë janë angazhuar dy grupe vullnetarësh. Një grup ka përshkuar etapat e ndryshme 
duke ecur çdo ditë për të arritur etapën tjetër. Grupi tjetër ka punuar në çdo etapë për të sensibilizuar  
shoqërinë civile  dhe personat nëpërmjet:  shpërndarjes  së fletë-palosjeve,  që përmbanin një  mesazh 
paqeje dhe pajtimi; nënshkrimit të një apeli për zbatimin e ligjit nr. 9389 të vitit 2005; nxitjen e një  
kultureje pajtimi dhe jodhune.

Në marshimin për paqen dhe pajtimin kanë marrë pjesë shumë vullnetarë nga Italia dhe në çdo 
etapë është përfshirë shoqëria civile shqiptare: qytetarë, grupe fetare dhe shoqata shqiptare kanë ecur, 
marshuar dhe marrë pjesë në nismat e ndryshme që janë zhvilluar etapë pas etape.

Qysh në fazën e përgatitjes së marshimit, vullnetarët e Operazione Colomba-s e kanë parë të  
rastit përfshirjen e qytetarëve dhe të shoqërisë civile shqiptare me an të të gjitha mjeteve të mundshme. 
Në këtë kuptim, për të arritur një numër sa më të madh personash mes të cilëve sidomos të rinjtë, është 
krijuar  në  rrjetin  social  facebook  një  faqe  zyrtare  për  këtë  nismë dhe  më  pas  është  dhënë  një 
komunikatë dhe një konferencë për shtyp në fillim të marshimit. Për sa i përket aspektit komunikues, 
më pas ka qenë themelore përfshirja e disa personazheve të botës së spektaklit dhe të personaliteteve që  
i  përkasin institucioneve kombëtare,  ndërkombëtare  dhe fetare me qëllim që t’i  jepnin rëndësinë  e 

1 5000 Firma për Jetën
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duhur  nismës  dhe  të  kontribuonin  për  të  krijuar,  zhvilluar  dhe  përhapur  një  kulturë  pajtimi  duke  
paraqitur modele pozitive. Në këtë drejtim duhet parë mbështetja e nismës që, nëpërmjet një videoje, 
kanë dhënë artistët  Elhaida Dani e  Kledi Kadiu, autoriteti fetar  Don Lush Gjergji dhe shoqata italo-
shqiptare Rinia, duke dhënë një mesazh paqeje dhe pajtimi. 

Gjatë muajve të përgatitjes së marshimit, janë zhvilluar takime nxitjeje dhe sensibilizimi në disa 
shkolla  të  mesme  dhe  takime  formimi  mbi  temën  e  pajtimit  dhe  të  zgjidhjes  jo  të  dhunshme  të  
konflikteve  me bashkëpunimin  e  shumë famullive  katolike  të  Shkodrës  e  të  rrethinave,  si  edhe  të  
Lezhës. 

Përveç përhapjes së nismës, vullnetarët kanë punuar për përfshirjen e shoqatave vendore, që 
punojnë kryesisht në Shkodër, Lezhë e Tiranë dhe të organizatave të vullnetariatit  të pranishme në  
vendet ku është zhvilluar kjo nismë, duke takuar personalisht secilën prej tyre. Po ashtu, të vetëdijshëm 
se nuk mund të bëjmë diçka të vlefshme pa ndihmën e institucioneve vendore në luftën për tejkalimin e 
fenomenit të gjakmarrjes, vullnetarët kanë kontaktuar dhe takuar kryetarët e Bashkive dhe këshilltarët e 
çdo  fshati  apo  qyteti  ku  grupi  i  marshuesve  ka  kaluar  për  të  nxitur  përfshirjen  më  të  madhe  të 
mundshme. Këto takime, përveçse për të dhënë mbështetjen e nevojshme organizative dhe logjistike  
për nismën, u kanë dhënë marshuesve mundësinë për të njohur më në thellësi vendet prej nga ku vijnë 
dhe ku jetojnë shumë familje në gjak.

Organizatorët kanë ndërvepruar ngushtësisht me komisariatet e policisë të rrethit të Kukësit, të  
Shkodrës, të Lezhës, të Tiranës dhe të Durrësit, jo vetëm për arsye rendi dhe logjistike, por edhe për ta  
bërë  më  bindës,  veprues  dhe  efikas  bashkëpunimin  për  tejkalimin  e  fenomenit  të  gjakmarrjes. 
Angazhimi dhe profesionaliteti i treguar prej forcave të policisë gjatë zhvillimit të nismës, përveçse kanë 
qenë një shenjë e dukshme e pranisë dhe e angazhimit të Shtetit në tejkalimin e fenomenit, shënojnë 
edhe një hap më përpara drejt një bashkëpunimi më të madh mes shoqatave vepruese për pajtimin e 
familjeve në konflikt dhe policisë.

1.2 Objektivat e marshimit
Nisma ka pasur si qëllime kryesore: nxitjen e kulturës së jetës, të paqes, të faljes dhe të pajtimit; 

arritjen e një shikueshmërie më të madhe, edhe në nivel ndërkombëtar, të problemit të “gjakmarrjes”; 
inkurajimin  për  të  marrë  një  pozicion  të  vendosur  nga  ana  e  institucioneve  shqiptare  nëpërmjet  
zbatimit, në të gjitha nivelet, të ligjit nr. 9389 të datës 04/05/2005. 

Në të gjitha veprimtaritë e zhvilluara gjatë përgatitjes dhe gjatë zhvillimit të marshimit vëmendje 
të veçantë i është kushtuar temës së pajtimit, duke theksuar vlerën dhe duke vënë në dukje nevojën e 
ecjes për pajtim personal dhe bashkësior dhe duke i paraqitur si heronj të vërtetë ata që falin. Kjo me 
synim përmbysjen e mendësisë së përhapur sipas të cilës ai “që merr gjak” bën një gjest heroik, sepse i  
kthen nderin e humbur vetes, familjes dhe të vdekurit.

Për këtë arsye, gjatë organizimit të marshimit dhe gjatë zhvillimit të tij, u është lënë hapësirë  
personave që kanë vendosur të mos hakmerren dhe të pajtohen me familjen që i ka bërë një padrejtësi,  
që i ka fyer, që i ka vrarë një të afërm. E çmueshme ka qenë dëshmia që ata i kanë bërë publikut.  
Guximi për të dalë përpara njerëzve, për të treguar ngjarje nga e kaluara, duke qenë të gatshëm edhe për 
të hapur plagë të vjetra, ka qenë një përpjekje disa herë e dhimbshme, por themelore për të treguar se  
një alternativë tjetër kundër urrejtjes dhe dëshirës për gjakmarrje është e mundur dhe reale. Për këtë  
arsye,  dëshmitë  e  këtyre  personave  duhen  vlerësuar  duke  u  ofruar  atyre  pareshtur  hapësirën  dhe 
vëmendjen që meritojnë.
Konkretisht gjatë marshimit objektivat e arritur kanë qenë: 
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- sensibilizim i shoqërisë civile mbi fenomenin e gjakmarrjes dhe nxitjen e një kulture faljeje dhe 
pajtimi  kundër  të  gjitha  formave  të  dhunës  nëpërmjet:  dëshmisë  së  shumë  personave  që 
punojnë për paqen në konflikte të ndryshme të pranishme në botë, konferencave mbi faljen,  
ndërhyrjeve në publik të personave që kanë vendosur të mos hakmerren, shfaqjeve artistike,  
shpërndarjeve  të  fletë-palosjeve  dhe  përhapjeve  nëpërmjet  rrjeteve  sociale  të  videove  në 
mbështetje të nismës dhe të pajtimit; 

- përkujtimi i të gjitha viktimave të gjakmarrjes dhe të hakmarrjes nëpërmjet momenteve simbolike 
të heshtjes së jetuar në çdo etapë të marshimit;

- sjellja  e  fenomenit  në  vëmendjen  mediatike  dhe institucionale  nëpërmjet  komunikatave dhe 
konferencave për shtyp2; 

- kërkesa, nëpërmjet nënshkrimit të një apeli, për zbatimin e ligjit nr. 9389 të datës 04/05/2005,  
duke  iu  referuar  krijimit  dhe  funksionimit  të  Këshillit  Koordinues  në  Luftën  kundër 
Gjakmarrjes.

1.3 Një apel për nxitjen e kulturës së pajtimit për t’iu kundërvënë dhunës në mbrojtje të jetës
Njëri prej mjeteve të përdorura për përfshirjen e qytetarëve shqiptarë, të shoqërisë civile dhe të  

institucioneve ka qenë nënshkrimi i një apeli3, që përmban objektivat e nismës dhe angazhimin për ta 
nxitur pajtimin në shumë nivele,  si  p.sh.  individual,  shoqëror,  legjislativ dhe institucional,.  Ky mjet,  

2 Për një pasqyrë të pjesshme të shtypit që në media kanë folur për marshimin e paqes këtu poshtë gjenden disa link-e: Zeri i 
Amerikes, Voice of  America; Mapo on line;-Drita islame.al;-Gazeta Shiptare on line; Ora neës; Gazeta Dita; Panorama; A1 
Report; 
3 Teksti i plotë i apelit:
Ecje Ndërkombëtare për paqen 22 Qershor - 1 Korrik 2014 Nga Bajram Curri deri Tiranë
Gjakmarrja është një fenomen i pranishëm, i përhapur, i mprehtë dhe në disa raste, e ndryshon jetën e personave, përveç se është  
faktor shkatërrues dhe destabilizues për jetën dhe mirëqenien e Shqiptërisë. Kapërcimi i këtij fenomeni mund të arrijë vetem nëse  
shoqëria civile vepron duke kontribuar në mënyrë të fuqishme për të promovuar dhe për të zhvilluar kulturën e paqen e jetës dhe  
duke mbështetur rrugën e pajtimit mes familjeve në hasmëri si edhe rrugën e pajtimit kolektiv. 
Për këtë arsye shoqëria civile duhet të kërkojë vazhdimisht autoritin politik në mënyrë të tillë që të sigurojë një sistem ligjore dhe  
institucional të besueshëm, të sigurt dhe të efektshëm.  
Duhet të siguroje qytetarët që nuk kanë nevojë për të bërë drejtësi vete sepse Shteti garanton dhe mbron me respekti të drejtat e  
tyre.
Për këtë arsye është i domosdosh angazhimi i shoqërisë civile kombëtare dhe ndërkombëtare
ATËHERË
U kërkojmë istitucioneve shqiptare që duke nënshkruar këtë apel të angazhohen:
- Për promovimin e kulturës së pajtimit dhe kundërshtimin e dhunës në mbrojtje të jetës;
- Për  zbatimin  e  menjëhershëm  të  ligjit  9389,  datë  4/5/2005  nga  ana  e  Këshillit  Koordinues  për  luftën  kundër  

gjakmarrjes;
- Të garantojë një sistem ligjor të sigurt, të besueshëm dhe të efektshëm
- Të garantojë sigurinë e dënimit të fajtorëve. 
Si Shoqëri civile dhe si qytëtarë që të nënshkruojmë këtë apel dhe të angazhohemi:
- Të mos përdorim  dhunën kundër jetës në raste hasmërie;
- Të promovojmë gjithmonë medotat jo dhununës për të zhgjidhur konfliktet;
- Të përkujtojmë çdo viktimë të dhunës, gjakmarrjes dhe hakmarrjes;
- Të prezantojmë si trima të vertetë ata që falin, në fakt ata në vend që të marrin gjakun japin jetën;
- Të sensibilizojmë Shtetin Shqiptar në mënyrë që të garantojë një sistem ligjor të i sigurt dhe të drejtë për të gjithë që  

të parandalojmë fenomenin e gjakmarrjes dhe hakmarrjes.
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përveçse informon dhe sensibilizon shoqërinë civile dhe institucionet për nevojën e një angazhimi të  
fortë dhe të vendosur për zgjidhjen jo të dhunshme të konflikteve, ka nxitur marrjen e një angazhimi 
real  prej  anës  së  institucioneve  për  respektimin  e  ligjeve  dhe  zbatimin  e  paanshëm e  të  sigurt  të 
dënimeve nga ana e organeve që sigurojnë ushtrimin dhe funksionimin e drejtësisë.

Siç është përshkruar më sipër, njëri prej objektivave të nismës ka qenë tërheqja e vëmendjes për 
ligjin nr. 9389 të vitit 2005, aprovuar nga parlamenti shqiptar, por që nuk është zbatuar ende, dhe në të 
njëjtën kohë kërkesa për zbatimin e tij. Bëhet fjalë për ligjin e krijimit dhe të funksionimit të Këshillit  
Koordinues në Luftën kundër Gjakmarrjes. Zbatimi i këtij ligji do të përbënte një hap të rëndësishëm  
dhe një angazhim të fortë prej anës së Shtetit shqiptar – si edhe zgjidhjen më të mirë apo përfundimtare 
të problemit në fjalë – për t’i bërë ballë çështjes së gjakmarrjes dhe në mënyrë indirekte tematikave të  
lidhura  me  të:  mënyrën  e  zgjidhjes  së  konflikteve  ndërpersonale  dhe  sociale;  ushtrimin  dhe 
funksionimin e drejtësisë; nivelin e korrupsionit të administratës publike; investimin mbi edukimin dhe 
kulturën. 

Vetëm në dhjetë ditë kanë nënshkruar dhe i janë bashkëngjitur apelit  2681 4 persona, gati të 
gjithë qytetarë shqiptarë dhe disa të huaj. Apeli është nënshkruar në mënyrë të barabartë si nga burra, 
ashtu edhe nga gra. Kjo e dhënë e parë tregon se problemi në fjalë ndihet si nga burrat, ashtu edhe nga  
gratë pa dallim gjinie. Po ashtu, duke parë vitin e lindjes së personave që kanë nënshkruar apelin, mund 
të shihet se janë të pranishme, në mënyrë pak a shumë të njëjtë, të gjitha breznitë, kjo për të treguar se  
fenomeni i gjakmarrjes përjetohet si një problem jo vetëm i të moshuarve apo i personave në moshë të 
rritur, por edhe prej të rinjve dhe në ndonjë rast edhe prej adoleshentëve.

Përveç  shoqatave  që  kanë  marrë  pjesë  në  këtë  nismë,  apeli  është  nënshkruar  edhe  prej 
përfaqësuesve të institucioneve publike, si p.sh.: Kryetarit të Parlamentit Shqiptar Ilir Meta, Ministrit të 
Shtetit për Çështjet Vendore Bledi Çuçi, Kryetarit të Komisionit parlamentar për sigurinë kombëtare  
Spartak Braho, Kryetarit të Komisionit parlamentar për integrimin në Bashkimin Evropian Majlinda 
Bregu, kryetarëve të Bashkive të Pukës dhe të Laç VauDejësit.

Apeli  është publikuar edhe në formë on-line.  Në fakt,  253 persona me banim në vende të 
ndryshme të botës e kanë nënshkruar në web duke i dhënë një shikueshmëri globale. Mes firmave të 
ndryshme  të  mbledhura  on-line  regjistrohen  ato  të  disa  eksponentëve  politikanë  italianë  dhe  të 
përfaqësuesve të shoqatave ndërkombëtare.

Numri i firmave të mbledhura në pak ditë pohon se qytetarët e ndiejnë problemin e gjakmarrjes 
dhe nivelin e lartë të konfliktualitetit, që shpesh shpreh në formë brutale dhunën, si diçka në të cilën 
duhet të ndërhyjmë dhe të angazhohemi urgjentisht. Në veçanti, rastet e dialogut me qytetarët gjatë 
mbledhjes së firmave kanë vënë në dukje nevojën e një pranie më të madhe të Shtetit për t’i bërë ballë 
këtij problemi dhe për një ndërhyrje të drejtpërdrejtë në drejtësi, në nivelin e korrupsionit të pranishëm 
në disa sektorë të administratës publike dhe në edukim. Nga ana tjetër, përballë nënshtrimit të përhapur 
ndaj idesë se diçka mund të bëhet, mbetet ende shumë e fortë në shoqërinë civile shpresa se situata  
mund të përmirësohet. Qytetarët duhet ta ndiejnë dhe ta konstatojnë në praktikë se nuk janë vetëm, se  
Shteti i  mbron dhe bëhet garant për respektimin e ligjit dhe funksionimin e drejtësisë. Ky është, si  
përfundim,  mendimi i  pjesës më të madhe të personave kur i  kemi pyetur se cila  është zgjidhja e  
fenomenit të gjakmarrjes dhe e nivelit të lartë të dhunës së pranishme në shoqërinë shqiptare dhe në 
veçanti në familje.

4 Firmat mund të gjenden të skanerizuara sipas radhës së mbledhjes dhe/apo të transkriptuara sipas një rendi kronologjik 
dhe alfabetik.
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2 “LUFTO PËR PAQEN, ZGJIDH JETËN”5: REALIZIMI I MARSHIMIT 

Marshimi  i  paqes  kundër  gjakmarrjes,  në  mbështetje  të  pajtimit,  ka  qenë  një  përvojë  e 
jashtëzakonshme për momentet e jetuara në etapa të ndryshme ku marshuesit kanë kaluar, për numrin e  
madh të personave dhe të shoqatave të përfshira, për momentet e sensibilizimit, për dëshmitë e paqes 
dhe të pajtimit.

Llogaritet  që  gjatë  krejt  marshimit  dhe në të  gjitha  etapat e tij  kanë marrë  pjesë rreth 300 
persona, shqiptarë dhe të huaj, pa llogaritur numrin e personave të kontaktuar dhe të përfshirë gjatë  
rrugëtimit dhe gjatë momenteve të sensibilizimit bërë në fshatrat dhe qytetet ku kanë kaluar marshuesit.

Për këtë arsye mund të thuhet se janë shpërndarë 10.000 fletë-palosje, që kanë pasur një mesazh 
paqeje dhe pajtimi, me fjalë të tjera të paktën 10.000 persona kanë marrë vesh për këtë nismë. Ka pasur 
një  përfshirje  të  madhe  të  shoqatave  dhe  të  grupeve  të  vullnetariatit,  të  Kishës  katolike  dhe  të  
Bashkësisë Islamike. Në veçanti citojmë disa shoqata që kanë marrë pjesë dhe kanë kontribuar aktivisht 
në realizimin e kësaj nisme: Ambasadorë të Paqes; Drejtësi e Paqe; Shoqata Patriotike e Dukagjinit; Komuniteti i  
Sant'Egidio-s; World Vision; Qendra e Këshillimit dhe Shërbimeve Psikologjike, Shkodër; Shoqata e Skautistëve të  
Shqipërisë; Kryqi i Kuq Shqiptar, që ditën e fundit të marshimit, në Tiranë, ka dhënë kontributin e vet duke 
i dhënë mundësi njerëzve të japin gjak me moton: “Mos e merr gjakun, por dhuro jetën!”.

E shumtë në numër dhe e gjerë ka qenë përfshirja e famullive dhe e misionarëve katolikë të  
pranishëm në territor, të cilët kanë dhënë një kontribut thelbësor për të përhapur nismën dhe për të 
favorizuar  pjesëmarrjen  e  besimtarëve  të  tyre.  Po  ashtu,  edhe  Ipeshkvijtë  katolikë  të  dioqezës  së  
Shkodrës, të Lezhës, të Sapës dhe të Tiranës kanë marrë pjesë personalisht në këtë nismë.

Jo e vogël ka qenë ndihma dhe pjesëmarrja e Komunitetit Islamik dhe në veçanti e Myftisë së 
Shkodrës dhe të Tiranës, që kanë nxitur dhe mbështetur nismën e paqes duke dhënë mesazhe në favor 
të jetës dhe të pajtimit, si shenjë angazhimi për të kontribuar konkretisht në tejkalimin e fenomenit të  
gjakmarrjes.

Në çdo vend ku marshimi është ndalur është paraparë një takim institucional me kryetarët e 
Bashkive dhe/apo me përfaqësuesit e tyre. Secilit prej tyre u është dorëzuar në mënyrë simbolike një  
kopje e ligjit nr. 9389 e vitit 2005, si edhe një flamur, një bluzë dhe një shami, që janë përdorur prej  
marshuesve  gjatë  gjithë  kohës  së  nismës,  në  shenjë  paqeje  dhe  angazhimi  për  pajtimin.  Takimet 
institucionale kanë qenë rast për t’u kërkuar institucioneve vendore që të angazhohen për të luftuar  
kundër fenomenit të gjakmarrjes dhe për të favorizuar, edhe në nivel politik dhe shtetëror, rrugëtime 
paqeje dhe pajtimi. Veçanërisht e mirëpritur ka qenë pjesëmarrja e përfaqësuesit të Avokatit të Popullit  
në Tiranë.

Marshimi ka parë në çdo etapë jetimin e dy momenteve formative. Një moment mbi temën e  
faljes dhe të pajtimit me konferenca nga ekspertë të fushës si Dom Lush Gjergi dhe Atë Gianfranco 
Testa; i dyti i qendërzuar mbi dëshminë e disa vullnetarëve të Operazione Colomba-s, që kanë vepruar 
dhe veprojnë në zona të ndryshme konflikti dhe lufte të pranishme në botë, si p.sh. në Kosovë, Sierra  
Leone, Izrael/Palestinë, Kolombi, Kongo, Siri/Liban. Ideja për të dhënë dëshmi paqeje mbi luftrat dhe 
konfliktet që jetojnë popuj të tjerë ka ndihmuar në zgjerimin e horizonteve dhe në rritjen e vetëdijes për 
nevojën e një angazhimi kombëtar dhe ndërkombëtar për paqen dhe pajtimin.

Gjatë momenteve të sensibilizimit,  në etapat e Pukës dhe të Laçit,  dy artistë të vendit,  me  

5 Fjali e shkruar prej një qytetari të Bajram Currit marrë nga “Libri i Pajtimit”. “Libri i pajtimit” nën formën e ditarit të  
përditshëm të marshimit, ka qenë një mjet, që, i ekspozuar në çdo etapë, u ka dhënë mundësi pjesëmarrësve dhe kalimtarëve 
të bashkëndajnë idetë, emocionet dhe përshtypjet e tyre mbi nismën dhe temën e pajtimit. 
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origjinë nga Shkodra, kanë dhënë një shfaqje me muzikë tradicionale dhe me poezi mbi temën e paqes, 
të faljes dhe në mbrojtje të vlerës së jetës. Në çdo shesh ku marshuesit janë ndalur çdo ditë ka pasur një  
moment artistik dhe krijues për të gjithë, sidomos për fëmijët, nëpërmjet një laboratori vizatimi dhe 
pikture ku është trajtuar në një mënyrë tjetër tema e gjakmarrjes dhe e pajtimit.  Po ashtu, të gjithë 
pjesëmarrësit dhe kalimtarët kanë pasur mundësi të shkruajnë mendime, ide, përshtypje dhe sugjerime 
në “Librin e Pajtimit”, ditari i marshimit i përgatitur qëllimisht prej organizatorëve.

Me mbërritjen e grupit të marshuesve në vendin e caktuar dy momente simbolike janë realizuar  
publikisht. Në momentin e parë është përvijuar pjesa e rrugës së përshkuar prej marshuesve atë ditë në 
një hartë gjeografike ku ishte shënuar krejt rrugëtimi i marshimit. Momenti i dytë simbolik përbëhej nga 
tri pjesë. Në pjesën e parë janë përkujtuar të gjitha viktimat e dhunës, në veçanti ato për hakmarrje dhe 
gjakmarrje, nëpërmjet krijimit të një rrethi dhe një momenti heshtjeje; në pjesën e dytë, mbi tullumbace 
janë shkruar shkronjat e një fjalë negative që kërcënon dhe shkatërron njësinë e popullit shqiptar (si  
“konflikt”, “vrasje”, “gjakmarrje”, “hakmarrje”, “dhunë”) dhe më pas tullumbacet janë plasur si shenjë e 
vullnesës  për  t’i  zhdukur  këto  realitete  vdekjeje  prej  jetës  së  popullit  shqiptar;  në  pjesën  e  tretë, 
përkundrazi, janë shkruar disa fjalë në një rrip pëlhure, që etapë pas etape pastaj kanë formuar një fjali:  
“Të bashkohemi për pajtimin dhe të angazhohemi për vlerën e jetës”. Në etapën e fundit të marshimit, shkronjat 
që kanë formuar këtë fjali janë shkruar mbi tullumbace, të cilat pastaj janë lëshuar në ajër si një gjest  
simbolik për të dëshmuar se si angazhimi i pjesëmarrësve i dorëzohej krejt Shqipërisë.

3 TË ANGAZHOHEMI SË BASHKU PËR VLERËN E JËTES: “PAS MARSHIMIT”

Nisma përmes së cilës kemi përshkuar gati gjysmën e Shqipërisë nuk mbyllet siguritsht me 1 
korrik 2014, data që shënon përfundimin e marshimit. Muajt e përgatitjes dhe zhvillimi i nismës na kanë 
bërë të zhvillojmë takime, të krijojmë marrëdhënie dhe bashkëpunime (mes qytetarëve, shoqërisë civile,  
institucioneve politike, shtetërore dhe fetare), të vëmë në lëvizje ide, projekte, burime njerëzore dhe  
energji pozitive që nuk mund të arkivohen si diçka që në të tashmen dhe në të ardhmen nuk kanë vlerë.  
Nuk mund të harrohen fytyrat e personave të takuar, që kanë shprehur vullnesën për të ndryshuar, që  
kanë dëgjuar me shpresë fjalë faljeje,  drejtësie, pajtimi dhe që kanë kërkuar ndihmë për të zhvilluar 
problemin dramatik të gjakmarrjes, që shkatërron jetën e shumë personave.

Angazhimi për të nxitur një kulturë paqeje, pajtimi, faljeje dhe jodhune duhet të vazhdojë, të  
vetëdijshëm se duhet ta bëjmë shpejt, sepse problemi i gjakmarrjes nuk ka të bëjë vetëm me personat e 
përfshirë, të paktë apo të shumtë në numër, por me krejt Vendin. Dhe për këtë arsye pas marshimit, më 
23 korrik disa vullnetarë të Operazione Colomba-s, së bashku me Presidentin gjeneral të Komunitetit  
Papa Xhovani XXIII, kanë takuar Presidentin e Republikës Bujar Nishanin6 për ta informuar atë mbi 
aktivitetet që zhvillojnë në Shqipëri për problemin e gjakmarrjes dhe më speficikisht t’i kërkojnë se në  
ç’pikë gjendet rrugëtimi i zbatimit të ligjit nr. 9389 të vitit 2005. Po ashtu, vullnetarët kanë shprehur  
shqetësimin e tyre në rritje ndaj nivelit të lartë të konfliktualitetit të pranishëm në Vend dhe rastet e  
kriminalitetit dhe të dhunës që çojnë në fenomene hakmarrjeje të pakontrolluar. Presidenti Nishani ka 
pohuar se fenomeni i hakmarrjes dhe i gjakmarrjes “kërkojnë një trajtim shumëdimensional, që duhet të 
realizohet përmes veprimeve edukative, sociale, kulturore, bashkësiore dhe ligjore”. Në përfundim të 
bisedës, Presidenti i ka siguruar ata se me daljen e akteve ligjore për krijimin e Këshillit Koordinues në 
Luftën  kundër  Gjakmarrjes”  prej  anës  së  Ekzekutivit,  Ai  vetë  do  të  angazhohet  për  të  garantuar 

6 Shih artikulli i publikuar në faqen zyrtare të Presidencës së Republikës së Shqipërisë.
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operativitetin e menjëhershëm të këtij aparati shtetëror.
Krahas  takimeve  me  institucionet  publike  dhe  fetare  për  të  mbajtur  gjallë  vëmendjen  mbi 

angazhimin e pajtimit, vullnetarët kanë punuar me grupin e fëmijëve, që vijnë nga familje të përfshira në 
gjakmarrje.  Fëmijët  për  muaj  me  radhë  janë  përgatitur  duke  u  takuar  dy  herë  në  muaj  dhe  gjatë 
zhvillimit të marshimit të paqes kanë dhënë ndihmesën e tyre duke filmuar me qëllim përgatitjen e një  
videoje për nxitjen e pajtimit. Fëmijët kanë propozuar realizimin në të ardhmen të një dokumentari mbi  
pajtimin.

Po  ashtu,  në  mesin  e  muajit  tetor,  në  bazë  të  kërkimeve  dhe  të  përvojës  në  këtë  fushë 
Operazione Colomba në Shqipëri, do të botojë një dosjeje mbi situatën aktuale të fenomenit, me të  
dhëna statistikore, reflektime dhe propozime konkrete mbi masat e marra për t’iu kundërvënë dhe për 
të tejkaluar fenomenin e gjakmarrjes dhe të hakmarrjes.

4. “AI QË FAL ËSHTË MË I FORTË SE AI QË VRET”7: PËRFUNDIME 

Në përfundim të këtij raporti të shkurtër mbi nismën e zhvilluar qershorin e këtij viti, mund të 
pohohet se angazhimi për pajtimin, për mbrojtjen dhe nxitjen e vlerës së jetës dhe për favorizimin e  
zhvillimit të një kulture të paqes ku konfliktet zhvillohen në mënyrë jo të dhunshme, kërkon kohë, si 
edhe  bashkëpunimin  dhe  kontributin  e  të  gjithëve.  Në fakt,  është  bërë  provë  se  aty  ku  shoqatat, 
institucionet shtetërore dhe fetare punojnë së bashku, secili sipas kompetencave dhe përvojave të veta, 
arrihet  të  bëhet  një  hap  konkret  më  shumë  drejt  zgjidhjes  së  konflikteve.  Koordinimi  i  të  gjitha  
përpjekjeve dhe i burimeve bëhet parësor drejt objektivit të zhdukjes së fenomenit të gjakmarrjes. Për  
këtë  arsye  vullnetarët  e  Operazione  Colomba-s  jo  vetëm  do  të  vazhdojnë  të  qëndrojnë  përkrah 
familjeve të përfshira në gjakmarrje për të favorizuar proceset e pajtimit dhe për të krijuar ura dialogu  
mes palëve, siç bëjnë çdo ditë prej vitesh, por do të punojnë pareshtur, me të gjitha mjetet që kanë, për 
të nxitur kulturën e jetës, të jodhunës dhe të pajtimit, si edhe për të tejkaluar fenomenin e gjakmarrjes në 
shumë nivele, si p.sh.: institucional, politik, fetar, social dhe kulturor. 

Ëndrra e  një  Shqipërie  pa  dhunë,  hakmarrje,  mbyllje,  konfliktualitet  është dhe do të jetë  e 
mundur nëse secili do të punojë dhe do të veprojë për krijimin e kushteve për ta bërë të mundur një gjë  
të tillë. Fjalia e sipërpërmendur, “Ai që fal është më i fortë se ai që vret”, shkruar prej një qytetari nga  
Bajram Curri,  nuk është një slogan që shpreh një shpresë të kotë,  por është dhe mund të bëhet e 
mundur nëse në nivel personal, bashkësior dhe shoqëror angazhohemi për ta bërë njërin prej parimeve 
themelore të kulturës shqiptare, duke u nisur pikërisht prej drejtësisë. Në fakt, drejtësia në vend që të  
përqendrohet vetëm në aspektet penale, mund t’i kushtojë vëmendje edhe viktimave të fenomenit dhe 
familjarëve  të  tyre,  duke  i  mbështetur  shoqërisht,  moralisht,  shpirtërisht  dhe  në  disa  raste  edhe 
ekonomikisht. Në këtë mënyrë ai që goditet prej gjakmarrjes nuk do të gjendej i vetëm përpara situatave 
të një dhimbjeve të pafund, që ky realitet shkakton, dhe do të ndihmohej të bënte rrugë alternative, që 
japin jetë. Në fakt, kjo lloj drejtësie nuk do ta përjashtonte dënimin dhe sigurinë e vuajtjes së dënimit  
për atë që vret,  por do të paraqiste një rrugë më shumë: atë të rehabilitimit përpara së gjithash të  
viktimës dhe të familjarëve të tij dhe pastaj edhe atë të fajtorit.

Ecja është e gjatë dhe komplekse, por siç thekson angazhimi i marrë në fund të marshimit: “Të 
angazhohemi së bashku për vlerën e jetës” ajo është e mundur dhe, sidomos, tashmë ka nisur.

7 Fjali e shkruar prej një qytetari të Bajram Currit marrë nga “Libri i Pajtimit”. 
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https://www.youtube.com/watch?list=UUMzNlShM9SO5m1yM53i6wQg&v=YXDE_vd6i_A

