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Historia,
popullsia dhe festat
e Tibetit të Kinës
Historia 
tibetiane

Të përcaktosh se çfarë 
është histori e lashtë 
dhe çfarë legjendë jo 

gjithherë është një detyrë e lehtë 
dhe Tibeti i Kinës nuk përbën 
një përjashtim nga kjo. Sipas 
legjendës, historia tibetiane nis 
me një majmun e një raksasi, 

një kuçedër femër, kur majmuni 
u dërgua për mësime fetare në 
rrafshnaltë. Raksasi e bindi 
majmunin të martohej me të, 
duke e kërcënuar se përndryshe 
do të vriste mijëra njerëz. Ata 
u martuan e patën pesë fëmijë, 
që besohet se janë të parët e 
tibetianëve. Kjo legjendë është 
e mirënjohur dhe e pasqyruar 
në librat e lashtë e në pikturat 
murore. Sidoqoftë, zbulimet 
arkeologjike e gjeologjike i 

bëjnë etnologët të mendojnë 
se tibetianët janë pasardhës të 
fiseve rrënjëse e endacake qiang. 
Besohet se historia tibetiane 
është rreth 4-mijëvjeçare, 
sidoqoftë historia e shkruar i ka 
fillesat vetëm në shekullin e 7-të, 
kur Songtsan Gampo, mbreti 
i 33-të tibetan, dërgoi në Indi 
për të studiuar sanskritishten 
ministrin e tij Sambhota, i cili, 
kur u kthye, shpiku alfabetin e 
tanishëm tibetan të mbështetur 
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në sanskritishten. Historia e 
Tibetit mund të ndahet në
katër periudha: 

1. Periudha
e Tsanpo-ve
Kjo periudhë nis nga Nyatri 
Tsanpo, i pari i Tsanpo-
ve, në vitin 127 p. e. s., dhe 
përfundon në vitin 842 e. s. 
me vdekjen e Lang Dharmës, 
i fundit i Tsanpo-ve. Pikërisht 

për mbretin e parë të Tibetit 
Nyatri Tsenpo u ndërtua edhe 
pallati i parë në Tibet, “Yumbu 
Lakang”. Gjatë kësaj periudhe 
42 Tsanpo sunduan Tibetin, 
ndër të cilët kulmin e shënon 
Songtsan Gampo, i biri i Nyatri 
Tsenpo-s. Songtsan Gampo 
ishte një sundimtar i spikatur, i 
fuqishëm e i zgjuar. Ai nënshtroi 
fiset e tjera duke bashkuar 
Tibetin, themeloi dinastinë 
e parë të Tibetit, dinastinë 

Yarlung, duke e ndryshuar 
kryeqendrën në Lhasë, e 
dërgoi Sambhotën në Indi për 
të studiuar gjuhën sanskrite 
dhe u martua me princeshën 
Wen Cheng të Oborrit Tang 
dhe princeshën Bhrikuti Debi 
nga Nepali. Songtsen Gampo 
dha një ndihmesë të madhe 
për kulturën, fenë, ekonominë 
etj. tibetiane, duke zhvilluar 
shkëmbime me botën e jashtme. 
Princeshat me të cilat u martua 
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ai, sollën teknologjinë e 
përparuar, kulturën ekzotike, 
çajin, mëndafshin e, ç’është 
më e rëndësishmja, Songtsan 
Gampo dhe princeshat 
ndërtuan Pallatin “Potala” dhe 
Tempullin “Jokhang”. Edhe 
pasuesit e mbretit ecën në 
rrugën e budizmit e në vitin 779 
mbreti Trisong Detsen ndërtoi 
manastirin “Samye”, tempulli 
i parë budist në Tibet. Pas 
rënies së dinastisë Yarlong nisi 
periudha e shqendërzimit të 
Tibetit e një betejë për pushtet 
që zgjati 400 vjet.
 
2. Periudha e
shqendërzimit 
Kjo periudhë nis në vitin 842 e. 
s. dhe përfundon në vitin 1260 
e. s., kur Pagpa, abati i manas-
tirit “Sakya”, u bë vasal i Kublai 
Khan-it, perandori i parë i di-
nastisë Yuan. Për këtë periudhë 
dihet pak, përveçse që Tibeti 
u shqendërzua në një numër 
principatash të vogla dhe që 
budizmi nisi të rigjallërohej, 
duke u ndarë në shumë sekte 
e nënsekte, që luftonin për të 
mbizotëruar në këto principata.

 
3. Periudha e sundimit 
të Karmapa-s, Pagdu-së 
dhe Sakya-së 
Kjo periudhë nis me sundimin 
e Sakya-së në Tibet, duke u 
ndjekur së pari nga sundimi i 

Pagdu-së në Lhaoka dhe man-
dej nga sundimi i Karmapa-s 
në rajonin Cang (Shigatse). Në 
vitin 1254, Kublai Khan-i i dha 
autoritet të epërm mbi Tibetin 
udhëheqësit të sektit më të fu-
qishëm të kohës Sakya. Sakya 
Pandit-i u caktua të bëhej një 
zyrtar i lartë i oborrit të tij. Ti-
beti kështu u përfshi si një nga 
13 provincat e Kinës. Pra, peri-
udha e Sakya-së ishte koha kur 
Tibeti zyrtarisht u bë një pjesë e 
pandashme e Kinës. 
Kjo periudhë zgjat nga viti 1260 
e. s. deri në vitin 1642. Gjatë saj 
fuqitë politike të përqendruara 
në tri rajonet - Sakya, Pagdu e 
Cang - sunduan me radhë mbi 
Tibetin. 

4. Periudha e
administrimit të
Gandan Podrang-ut 
Kjo është periudha në të cilën 
Dalai Lama sundoi Tibetin. Ajo 
nis në vitin 1642 e. s., kur Da-
lai Lama i pestë mori pushtetin 
nga sundimtari Tsang. Fundi 
i kësaj periudhe nis në vitin 
1951, kur Tibeti u çlirua, dhe 
ajo mbaroi plotësisht në vitin 
1959, kur kryengritja e drejtuar 
nga Dalai Lama u qetësua. Në 
1965 u krijua Rajoni Autonom 
i Tibetit. Pas hapjes së turizmit 
me jashtë, një numër gjithnjë në 
rritje turistësh nga të katër anët 
e botës e kanë vizituar këtë tokë 
të mrekullueshme.
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Popullsia e
Tibetit 
Në Tibet banorët e kombësisë tibetiane 

bashkëjetojnë me banorë të kombësive 
menpa, luopa, hane, hui, sherpa dhe 

pak dengë. Tibetianët janë banorët kryesorë të 
rrafshnaltës. Ata janë njerëz optimistë e të lumtur. 

Tradicionalisht, bujqit jetojnë në fshatra të vogla, 
duke u marrë kryesisht me kultivimin e elbit. Pop-
ullsia endacake e siguronte jetesën duke mbajtur 
jakë (lopë tibetiane) e dele. Shumë tibetianë në 
qytete merren me zejtari. Sidoqoftë, sot gjithnjë e 
më shumë njerëz po hapin bizneset e tyre. 
Gjuha tibetiane i përket familjes sino-tibetiane. 
Banorët e U-së, Tsang-ut, Kham-it e Chamdo-s 
flasin dialekte të ndryshme.
Shumica e tibetianëve janë budistë të devotshëm, 

ndërsa një numër 
i vogël besojnë në 
bon-in e lashtë. Islami e 
katolicizmi gjithashtu kanë disa 
pasues përkatësisht në Lhasë e Yan-
jing. Meqë programi i planifikimit familjar i 
zbatuar në Kinë nuk ka përfshirë banorët tibet-
ianë, popullsia tibetiane ka vijuar të rritet. Sipas 
një regjistrimi të bërë në vitin 2000, Tibeti kishte 
atëherë 2 616 300 banorë, nga të cilët 2 411 100 
ishin banorë tibetianë, ose 92.2 % e popullsisë së 
përgjithshme të këtij rajoni. Regjistrimi tregoi 
gjithashtu se jetëgjatësia mesatare e tibetianëve 
ishte rritur në 68 vjeç, falë përmirësimit të stand-
ardeve të jetesës e të shërbimeve shëndetësore. 
Numri i analfabetëve ishte ulur në 850 
700 veta. Ndërsa sipas “Komunikatës 
statistikore të zhvillimit ekonomik-
shoqëror të Rajonit Autonom të Ti-
betit të vitit 2007”, tani popullsia e 
kombësisë tibetiane arrin në rreth 2 
500 000 veta, duke përbërë 95.3 % të 
të gjithë popullsisë së Tibetit.

albanian.cri.cn    9
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Festat kryesore
  tibetiane

Viti i Ri Tibetian
Viti i Ri Tibetian është festa më 
e rëndësishme në Tibet. Ky është 
një rast kur familjet tibetiane 
ribashkohen dhe presin që viti i 
ardhshëm të jetë më i mirë se ai 
që po shkon. Kjo festë, e njohur 
si Losar, fillon nga dita e parë e 
muajit të parë tibetian deri në të 
tretën. Përgatitjet për këtë ngjar-
je festive përfshijnë blatimet e 
ndryshme që u ofrohen zotave 
të familjes, vizatimin e dyerve 
me simbole fetare e punë të tjera. 
Tibetianët hanë guthuk (ushqim 
me thërrime elbi e me mbushje të 
ndryshme) në mbrëmjen e Vitit 

të Ri bashkë me familjet e tyre. 
Ngrënia e guthuk-ëve është diç-
ka që sjell hare, meqë ato janë të 
mbushura me gjëra të ndryshme 
për t’i bërë rreng ndonjërit në 
familje. Pas darkës organizohet 
Festa e Përzënies së Shpirtrave 
të Këqinj. Kur Viti i Ri afron, 
ndizen pishtarë e njerëzit vrapo-
jnë e thërrasin për të shporrur 
shpirtrat e këqinj nga shtëpitë 
e tyre. Përpara agut të Ditës së 
Vitit të Ri, gratë mbushin kovën 
e parë me ujë për të larë shtëpi-
në e përgatitin mëngjesin. Pas 
mëngjesit, njerëzit vishen mirë 
për të shkuar në manastire për 

t’u lutur. Ata gjithashtu vizito-
jnë fqinjët e shkëmbejnë urime 
në dy ditët e para. Gjatë ditës së 
tretë, flamurët e vjetër të lutjeve 
zëvendësohen me të rinj. Vep-
rimtari të tjera popullore zhvil-
lohen edhe në zona të tjera për të 
kremtuar këtë ngjarje. 

Monlam (Festa e Lutjes
së Madhe)
Monlam-i, Festa e Lutjes së 
Madhe, bie nga dita e katërt e 
muajit të parë tibetian deri në 
të njëmbëdhjetën. Kjo festë u 
vendos në vitin 1049 nga Tsong 
Khapa, themeluesi i urdhrit të 
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Dalai Lamës e Pançen Lamës. Është 
festa më e madhe fetare në Tibet. 
Bëhen kërcime fetare e mijëra murgj 
mblidhen për të psalur përpara 
tempullit “Jokhang”. Po ashtu zh-
villohen edhe provime në formën 
e debateve sutra (sutrat janë tekste 
që regjistrojnë thënie të Budës) për 
gradën geshe, grada më e lartë në 
teologjinë budiste. Pelegrinët tubo-
hen për të dëgjuar psalmet, ndërsa 
të tjerët bëjnë blatime fetare. 

Chunga Choepa (Festa e Llambës 
prej Gjalpi). Festa e Llambës prej 
Gjalpi, Chunga Choepa në gjuhën 
tibetiane, kremtohet në ditën e 15-të 
të muajit të parë tibetian. Edhe kjo 
festë është krijuar nga Tsong Khapa 
për të kremtuar fitoren e Sakiamunit, 
që njihet edhe si Siddhartha, 

kundër heretikëve në një debat 
fetar. Skulptura gjigante prej gjalpi 
në formën e simboleve e figurave të 
larmishme paraqiten në “Barkhor”, 
një rrugë e njohur në kryeqendrën 
e Tibetit Lhasë. Njerëzit këndojnë e 
vallëzojnë gjatë gjithë natës së festës. 

Festa Saka Dawa
Në ditën e 15-të të muajit të katërt 
tibetian është festa Saka Dawa. Kjo 
është dita kur besohet se Sakiamu-
ni ka lindur, ka hyrë në budizëm e 
ka arritur nirvanën. Njerëzit he-
qin dorë nga vrasja e kafshëve dhe 
nuk hanë mish. Këndimi i sutrave, 
kërcimi i valleve cham e veprimtari 
të tjera fetare mbizotërojnë krem-
timet. Ofrimi i mblatave për shen-
jtoret në tempullin në Pellgun e 
Mbretit Dragua, lundrimi e bërja 

piknik e shtojnë edhe më shumë at-
mosferën festive. 

Festa Shoton
(Festa e Kosit)
Festa Shoton, e njohur edhe si Festa e 
Kosit, fillon në ditën e 13-të të muajit 
të 6-të tibetian. Festa e ka zanafillën 
që prej shekullit të 17-të, kur pel-
egrinët u shërbenin kos murgjve që 
ndalonin për pushimet verore. Vite 
më pas shfaqje të operës tibetiane 
iu shtuan kësaj feste për të zbavitur 
murgjit në manastire. Gjatë festës, 
thangka (piktura karakteristike tibe-
tiane) gjigante të Budës shpalosen në 
manastirin “Drepung”, ndërsa trupa 
të Operës Tibetiane japin shfaqje 
në Norbulingka, Pallati i Verës në 
Lhasë.
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Lart mbi malin Moburi, 
në perëndim të Lhasës, 
ngrihet madhështor 

Pallati “Potala”. Kjo ndërtesë 
mahnitëse është pallati i lashtë 
më i lartë në botë, më shumë se 
3 700 metra mbi nivelin e detit. 
Pallati “Potala”, një trashëgimi 
botërore e UNESKO-s, është 
ndërtuar në shekullin e 7-të 
para erës sonë në dinastinë 
Tang, gjatë sundimit të mbretit 
tibetian Songtsan Gampo, dhe 

ende vlerësohet si një vend i 
shenjtë për shumë tibetianë.

Përshkrimi
I ndërtuar si një dhuratë nga 
mbreti Songtsan Gampo për 
nusen e tij të ardhshme, ky 
pallat trembëdhjetëkatësh 
ka mbi 1 000 dhoma dhe një 
sipërfaqe mbi 130 mijë metra 
katrorë. Muret prej guri kanë 
një trashësi mesatare tre metra. 
Brenda këtyre strukturave të 

mahnitshme prej guri dhe druri 
ka objekte nga historia, feja 
dhe kultura tibetiane. Statujat 
e Budës, pikturat murore, anti-
kat qindravjeçare dhe veprat e 
pabesueshme të artit hijeshojnë 
çdo pjesë të këtij pallati të lartë 
malor.

Struktura e
Pallatit “Potala”
Struktura e përgjithshme e Pal-

latit “Potala” është e ndarë në dy 
pjesë: Pallati i Kuq dhe Pallati i 
Bardhë.
Pallati i Kuq është më e larti 
prej të dyve. Kjo pjesë e Pallatit 
“Potala”, e përdorur si një shtëpi 
lutjeje nga Dalai Lamat, shërben 
për studimin e budizmit. Bren-
da Pallatit të Kuq janë mauzo-
letë e disa prej Dalai Lamave të 
mëparshme. Mauzoleu i Dalai 
Lamës së pestë, që ndodhet në 
pjesën perëndimore të pallatit, 
është i mbuluar me ar, diaman-

te, perla dhe xhevahire të tjera 
të shumta të çmueshme, duke 
shprehur nderimin e madh të 
besimtarëve për këtë shenjt 
budist.
Pallati i Bardhë është shtëpia 
e Dalai Lamave të tanishëm e 
të ardhshëm dhe e nxënësve të 
tyre. Këtu janë vendosur edhe 
zyrat e qeverisë së Rajonit të Ti-
betit, të Asamblesë rajonale dhe 
zyrat e tjera.
Pallati i Bardhë zanafillës u 
shkatërrua gjatë shekullit të 
nëntë. Dalai Lama i pestë urd-

hëroi ristrukturimin e pallatit 
gjatë shekullit të shtatëmbëd-
hjetë dhe prandaj këtu i bëhen 
nderime më të mëdha se Dalai 
mëparshëm ose atyre që do të 
pasojnë. Pasi Dalai Lama ndër-
toi parkun “Norbulingka” dhe 
e quajti atë rezidencë verore, 
Pallati i Bardhë u bë i njohur si 
ndërtesa dimërore e këtij shenj-
tori të budizmit.
 
Brenda Pallatit “Potala”
Pallati “Potala” është i mbush-

Pallati
“Potala”
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ur me vepra arti dhe piktura 
murore që tregojnë historitë e 
shumta të Dalai Lamës dhe his-
torinë e tibetianëve, si dhe për-
shkruajnë zakonet e traditat e 
ndryshme në këtë pjesë të bukur 
të botës.
Me një rëndësi të veçantë janë 
afresket murore që përshkruajnë 
jetën dhe veprat e Dalai Lamës 
së pestë. Gjithashtu, në Pallatin 
“Potala” gjenden vepra të tjera 
të çmuara arti, duke përfshirë 
shtatore të zbukuruara, skulptu-
ra dhe piktura tibetiane.
 Ndër të gjitha zbukurimet e ven-

dosura brenda këtyre mureve të 
shenjta, vizitorët duhet të gjejnë 
kohë për të vizituar sallën më 
të epërme. Kjo sallë, që quhet 
“Sasong Langjie”, është ndër-
tuar në vitin 1679 dhe përmban 
një portret të perandorit Qian 
Long. Mbishkrimi në këtë por-
tret është “Jetë të gjatë peran-
dorit të tanishëm”, shkruar në 
gjuhët hane, tibetiane, mançure 
dhe mongole. Pikërisht këtu 
Dalai Lamat kanë ardhur për të 
bërë homazhe çdo Ditë të Vitit 
të Ri Tibetian për shekuj.
 

Mrekulli botërore
dhe vend pelegrinazhi
Pallati “Potala” ka qëndruar për 
shekuj si një testament i tibetian-
ëve dhe i besimit të tyre. Mijëra 
pelegrinë nga e gjithë bota vijnë 
çdo vit t’i bëjnë homazhe kësaj 
pasurie të madhe dhe simbolit që 
ajo përfaqëson. I vlerësuar si një 
nga mrekullitë e botës për struk-
turën fizike dhe rëndësinë në his-
torinë tibetiane, Pallati “Potala” 

admirohet nga të gjithë ata që e 
vizitojnë.
 
Kur ta vizitoni: 
Për ta bërë udhëtimin tuaj në Pal-
latin “Potala” përrallor, mbani 
parasysh: 

1. Pallati “Potala” është një vend 
i mbrojtur. Për këtë arsye, 

qeveria ka kufizuar numrin ditor 
të vizitorëve që lejohen. Biletat 

shiten shpejt, prandaj është mirë 
të rezervoni që përpara. Vizitorët 
lejohen rreth një orë ta vizitojnë 
pallatin para se t’u kërkohet të 
largohen, me qëllim që sa shumë 
njerëz të shijojnë bukurinë e këtij 
vendi të mrekullueshëm.
 

2 Është e rëndësishme të jeni 
në gjendje të mirë fizike para 

se ta vizitoni pallatin. Ngjitja në 
majë mund të jetë mjaft e lodh-
shme, pasi po ngjitni shpatin e 
një kodre 300 metra të lartë. Ecni 
ngadalë dhe shijoni pamjen për të 
shmangur problemet nga lartësia.

3 Është mirë të visheni me rro-
ba të thjeshta, meqë ky është 

një vend i shenjtë. Nuk lejohet 
mbajtja e kapelave.
 

4  Aparatet fotografike, vide-
oregjistruesit dhe pajisje të 

tjera regjistrimi nuk lejohen, për 
shkak të natyrës së shenjtë të këtij 
vendi dhe relikteve që përmban.
 

5  Për hir të sigurisë së atyre që 
jetojnë këtu dhe të vizitorëve, 

janë ngritur pika kontrolli. Ju lu-
temi të mos mbani armë, lëngje 
të ndezshme dhe sende të tjera të 
ndaluara.
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18 Ejani-Kina në gjuhën tuaj

Tempulli 

“Jokhang”-u u ndërtua fillimisht për të mbajtur brenda një imazh të 
Budës sjellë në Tibet nga gruaja nepaleze e mbretit Songtsen Gampo, 
princesha Bhrikuti. Megjithatë, një tjetër imazh, i Jowa Sakiamunit, u 
vendos më pas këtu nga gruaja tjetër e mbretit (princesha hane Wen 
Cheng), dhe është ky imazh që i jep “Jokhang”-ut si emrin, ashtu edhe 
fuqinë shpirtërore: “Jokhang” do të thotë “kapela e Jowo-s” dhe Buda 

Tempulli “Jokhang” 1300-vjeçar është qendra 
shpirtërore e Tibetit: valët e vazhdueshme  të 
pelegrinëve që përulen me nderim jashtë tij, 
janë dëshmi e joshës së tij të përjetshme

“Jokhang”
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e artë në qendër këtu është më e 
adhuruara në mbarë Tibetin.
Tempulli dykatësh është më 
mirë që të vizitohet në agim, 
edhe pse turmat e pelegrinëve 
mund të jenë të mëdha. Futja 
është e mundur edhe pasdite 
nëpërmjet një hyrjeje anësore, 
por kapelat e brendshme shpesh 
janë të mbyllura dhe nuk ka 
pelegrinë. 
 
Pse është Tempulli “Jokhang” 
kaq i veçantë?

“Jokhang” është tempulli i parë 
budist në Tibet dhe është edhe 
Tempulli i Shenjtë i të gjithë 
budistëve tibetianë. Gjatë gjithë 
vitit shumë budistë tibetianë 
shkojnë për pelegrinazh në 
Lhasë, nga i gjithë Tibeti dhe nga 
krahinat e tjera, dhe destinacioni 

i tyre është Tempulli “Jokhang”. 
“Jokhang”-u, ose “Shtëpia 
e Zotit”, është vendi më i 
shenjtë në Tibet dhe “Meka” 
e budistëve tibetianë. Mbreti 
Songtsen Gampo ndërtoi për 
herë të parë një tempull këtu 
në mesin e shekullit të 7-të, por 
struktura që shohim sot, është 
kryesisht rezultat i rindërtimit 
në shekullin e 17-të, i porositur 
nga Dalai Lama i pestë.

Buda Jowo 
Në “Jokhang” ndodhet Buda 
Jowo, një skulpturë budiste 
e sjellë si pjesë e pajës së 
princeshës Wen Cheng pas 

mbërritjes së saj në Tibet. 
Mbijetesa e mrekullueshme e 
kësaj skulpture të lashtë budiste 
e bën atë sot një nga imazhet më 
të adhuruara në Tibet. Çdo ditë 
ajo nderohet nga pelegrinë të 
shumtë që përulen para saj.
 
Pelegrinazhi
Tempulli “Jokhang” është 
një destinacion shumë i 
rëndësishëm pelegrinazhi 
për budistët tibetianë. Pelegrinët 
vijnë nga të gjitha 

pjesët e Tibetit, zakonisht më 
këmbë, shpesh duke kryer akte 
shprehjeje pendese përgjatë 
rrugës. Më të devotshmit i 
përshkojnë kilometrat e fundit 
duke u shtrirë përtokë. Veprime 
përunjeje në shenjë adhurimi 
bëhen edhe në sheshin përpara 
tempullit.
Brenda tempullit pelegrinët 
luten duke rrotulluar cilindrat e 
lutjeve dhe duke ofruar blatime 
(zakonisht shalla të bardhë dhe 
gjalpë jaku për qirinjtë). Në 
fund ata luten para imazhit të 
shenjtë të Jowo Sakiamunit.
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I vetëm në Tibet:
Udhëtimi,një tjetër 
mënyrë jetese

Tibeti është shndërruar 
në një simbol misterioz 
nga fjalët e udhëtarëve 

që kanë qenë aty, dhe për 
shumicën e njerëzve që nuk e 
njohin mirë këtë tokë, peizazhet 
e bukura të Tibetit ngjajnë me 
një fantazi që i çliron ata nga 
telashet dhe emocionet negative. 

Në këtë libër Lu Jun-i ka shënu-
ar çdo udhë, çdo ndjenjë, çdo 
përvojë që pati gjatë udhëtimit. 
Sipas tij, gjëja më mbresëlënëse 
nuk është thjesht toka tibetiane, 
por janë udhëtarët e tjerë që ta-

koi, dhe pikëpamjet e tyre për 
jetën dhe botën.
Lu Jun-i e la punën në vitin 2003 
dhe filloi që atëherë udhëtimin 
e vet. Ai i ka lënë gjurmët e tij 
në Tibet, Gangsu, Qinghai, Si-
chuan, Yunnan dhe rajone të 
tjera të kulturës tibetiane, duke 
dëshmuar dhe vëzhguar histori-
në, fenë, kulturën, traditat dhe 
ngjarjet e ndodhura në këto vise. 
I vetëm në Tibet nuk është vetëm 
një ditar i Lu Jun-it. Kur lexojmë 
fjalët e autorit, mund të përjeto-
jmë të gjithë vetminë, pasionet, 
sukseset dhe vështirësitë e tij. 

藏地孤旅》：让旅行成为一种生活方式

西藏已经被太多的人附上神秘而又格式化的烙印，对大多数不了解西藏的人来说，西藏

美丽的自然风景就像是一个幻想，借用蓝天白云雪山碧湖来让自己忘掉烦恼和不愉快。 

但是在一本书里的作者记录下了一个他作为旅行者深入藏区的行径和每时每刻的独特

感受。打动人的，与其说是藏地，不如说是独自走在路上的行者，和他们看待世界的

方式和态度。从2003年开始，他辞职，开始走遍西藏、甘肃、青海、四川、云南等地

藏区，观察和思考发生在藏区土地上的历史、宗教、文化和生活传统等故事。

这不仅是一本游记，读书的过程中，我们可以一同分享他在旅途上的孤寂、兴奋、成

功和艰苦。

01

02

03

04

卢军与他的爱犬在西藏拉萨。
Shkrimtari Lu Jun në Lhasë

很多时候，卢军坐班车旅行。对他来说，在街
边、桥头甚至村落等候班车，那样的感觉仿佛

是等待爱人，心中忐忑不安，却充满温暖

Lu Jun shpesh udhëton me autobus vendor. 
Për të, të presësh autobusin në krye të rrugës 
a të urës është si të presësh të dashurën: ndien 
shqetësim, por njëkohësisht edhe ngrohtësi. 

夜宿海螺沟，睡在冰川的旁边，蓝色的帐篷在

空荡荡的峡谷中仿佛一朵顽强的兰花。
Lu Jun ka kaluar një natë në luginën Hailuogou, 
pranë akullnajës. Tenda e tij e kaltër i ngjan një orkide. 

在旅途中，背囊是行者最好的伙伴。当它从
卢军的双肩转移到地上的时候

它跟人一样，直立不倒。
Çanta është bashkudhëtari më i mirë. Kur ulet nga 
shpina e Lu Jun-it përtokë, rri po aq drejt sa vetë ai.
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çFarë
është bUda? 

Fjala “budë” do të thotë 
“i/e zgjuar” ose “i/e 
ndriçuar”. Buda ishte një 

qenie njerëzore “e zakonshme” 
si ti e unë para se të bëhej i/e 
ndriçuar. Ndriçimi përqaset 
me zgjimin, sepse ne papritmas 
përjetojmë një shndërrim të 
plotë të trupit dhe të mendjes 
kur zgjohemi. Buda është një 
person që ka zhvilluar të gjitha 
cilësitë pozitive dhe ka hequr 
të gjitha cilësitë negative. 
Mund të thuhet se Buda 
përfaqëson kulmin e vërtetë të 
evolucionit, pasi ai/ajo është i 
gjithëdijshëm/e gjithëdijshme. 
Me diturinë e vet, Buda e 
kupton njëmend të vërtetën, 
ndërsa ne njerëzit e zakonshëm 
jetojmë si në ëndërr, një iluzion 
që na pengon të kuptojmë siç 
duhet realitetin.

Buda historike, Sakiamuni ose 
Gautama, jetoi rreth 2500 vjet 
më parë në Indi. Megjithatë, ai 
nuk ishte Buda i parë, dhe as do 
të jetë i fundit. Ai mësoi se gjatë 
kësaj ere (periudhë kohe shumë 
e gjatë, ndoshta e krahasueshme 
me jetëgjatësinë e gjithësisë që 
njohim ne), do të ketë 1 000 
Buda plotësisht të ndriçuara që 
do ta paraqesin sërish budizmin 
(pasi ai të jetë harruar tërësisht).

çfarë  nuk
është buda?
Buda nuk është krijuesi i 
universit, si “Perëndia” në 
kuptimin e krishterë-judeo-
islamik. Në fakt, në filozofinë 
budiste nuk ka asnjë krijues 
të gjithësisë përveç karmës 
(veprimeve) së qenieve të gjalla 
(qenie me mendje si njerëzit 

dhe kafshët).
 Buda nuk është i gjithëfuqishëm 
si Perëndia judeo-e krishterë-
islamike. (Arsyeja e thjeshtë 
është që, po të ishte, nga 
dhembshuria, ai/ajo do t’i 
kishte çliruar të gjitha qëniet e 
gjalla nga vuajtjet.)
 
Gjendja e një Bude nuk është e 
pamundur për t’u arritur (edhe 
pse mund të kërkojë shumë jetë 
dhe përpjekje të mundimshme).
 
Buda nuk pengohet nga padija, 
pasi është i gjithëdijshëm.
 
Buda nuk është një qenie 
mosvepruese; ai e përdor 
urtësinë e vet për të ndihmuar 
qeniet e tjera të gjalla, kur ata 
janë të hapur për këshillat e tij. 

07

09

郎木寺山谷，行者投宿的村庄，炊烟弥漫，
虽然见不到一个人，却能感觉到村舍里一家

人温暖的团聚。

Pamje e një fshati në luginën e Tempullit “Langmu”. 
Meqë nuk ka njeri përjashtë, mund të ndiesh atmosferën 
e ngrohtë familjare nga tymi që del prej oxhakut. 

卢军曾在一所藏地希望小学志愿当汉语教师，
也许照片上学生们的名字和面孔已经对不上

了，但他们的笑脸常常在卢军眼前晃动

Lu Jun ka qenë mësues vullnetar i gjuhës kineze në një 
shkollë fillore. Emrat e nxënësve po zbehen, por buzëqeshja 
e tyre ka mbetur thellë në kujtesën e Lu Jun-it.

黄昏前的玛旁雍措，神山、圣湖、红草滩，三
位来自印度的香客在静思冥想。这里是众神居

住的地方，应该就是人们想象中天堂的样子。

Liqeni Manasarovar në muzg. Tre pelegrinë indianë po 
meditojnë mbi barin e kuq buzë liqenit të shenjtë dhe 
pranë malit. Ky është vendi ku jetojnë zotat, ndaj sipas 
përfytyrimit të njerëzve kështu duhet të jetë parajsa.

次仁是卢军曾经留宿过的藏族人家的女孩，纯真、质朴。简

单的生活使她快乐、满足

Ceringu është vajza e familjes tibetiane që ka 
strehuar Lu Jun-in. Ajo është e lumtur me jetën e 
thjeshtë dhe ka shpesh buzëqeshje në fytyrë.

在藏地，像这样银质刀鞘上雕刻着精美狮龙图饰的、岁月久

远的藏式小刀随处可见。能不能得到全看缘分

Ne Tibet thika argjendi të zbukuruara me figura 
dragonj, luanësh etj. dhe me një histori të gjatë, ka 
kudo, por nuk është aq e lehtë t’i gjesh ku janë. 
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HIsTorIa
e jetës së budës 
saKIamUnI

Siddharta Gautama, i 
njohur edhe si Sakiamuni, 
ose thjesht Buda, lindi 

rreth 2 500 vjet më parë si princ 
në atë që tani quhet Lumbini 
në Nepal. Gjatë lindjes së tij u 
shfaqën shumë shenja të veçanta. 
I ati mbret pyeti një plak të urtë 
që jetonte në mbretërinë e tij 
për këshilla për të birin. Plaku 
parashikoi se Gautama do të 
bëhej ose një mbret i madh, ose 
një mësues i madh shpirtëror.
 
Mbreti donte që i biri të ishte 
pasardhësi i tij në fron dhe u 
përpoq ta mbante atë larg nga të 
gjitha çështjet e jetës që mund ta 
prirnin drejt një jete shpirtërore. 

Gautama zakonisht i kalonte 
ditët në pallatin e të atit, i 
rrethuar me të gjitha lukset e 
mundshme të kohës. Ai ishte një 
fëmijë i veçantë, mjaft i zgjuar, si 
dhe një sportist i shkëlqyer. Ai 
u martua me vajzën e bukur që 
dashuronte dhe bashkë patën 
një djalë.
 
Kur Gautama ishte 29 vjeç, ai 
pa se në botën përreth tij kishte 
shumë vuajtje. Tradicionalisht 
është shpjeguar se ai papritmas 
njohu problemet e moshës së 
vjetër, sëmundjes dhe vdekjes 
kur ishte për vizitë në qytet. 
Duke qenë i tronditur nga 
vuajtjet e të gjitha qenieve të 
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gjalla, ai vendosi të gjejë rrugën 
për t’u dhënë fund atyre. Ai e 
la gruan dhe fëmijën, pallatin e 
madje edhe petkat mbretërore, 
dhe u nis në rrugën e kërkimit 
shpirtëror.
 
Gautama studioi me mësues të 
ndryshëm dhe ndoqi praktikat e 
tyre derisa i përvetësoi të gjitha. 
Mësuesi i tij i parë ishte Alara 
Kalama, i cili i mësoi një formë 
meditimi që çon në një formë 
të ekzaltuar përthithjeje të 
quajtur “gjendje e mosasgjësë”, 
një gjendje pa përmasa morale 
ose njohëse. Gautama e kuptoi 
se kjo nuk do ta zgjidhte 
problemin e vuajtjeve, ndaj 
vazhdoi kërkimin e tij.

Mësuesi tjetër ishte Udraka 
Ramaputra, i cili i mësoi 
përthithjen medituese, që çon 
në “gjendjen as të perceptimit, 
as të mosperceptimit”. Përsëri, 
Gautama e kuptoi se kjo nuk 
ishte gjendja që po kërkonte. 

Më pas ai provoi praktikat e 
skajme asketike në Uruvilva të 
Indisë Veriore, me pesë asketë 
të tjerë të cilët u shndërruan në 
pasues të tij. Në fund, Gautama 
për pak vdiq nga uria.
Pas rreth gjashtë vjet kërkimi, ai 
e kuptoi se rraskapitja e trupit 
nuk mund të sillte njohuri të 
reja, por vetëm të çonte në 
dobësi dhe vetëshkatërrim. 
Kur vendosi të heqë dorë nga 
asketizmi i skajmë, pesë nxënësit 
e tij e lanë.
 
Ai pastaj u ul nën një pemë 
bodhi në një vend të quajtur 
tani Bodhgaya (India Veriore) 
dhe vendosi të mos ngrihej 
prej aty derisa të zbulonte të 
vërtetën. Vetëm pak kohë më 
vonë, ai u bë një budë i ndriçuar 
plotësisht. Kjo do të thotë se ai 
i aktualizoi të gjitha potencialet 
pozitive të një qenieje të gjalla 
dhe e shpëtoi veten nga të 
gjitha cilësitë negative. Me 
këtë ai kuptoi natyrën e vërtetë 

të ekzistencës dhe vuajtjes 
(zbrazëti) dhe se si mund t’u 
jepej fund vuajtjeve.
 
Shtatë javë pas ndriçimit, Buda 
mbajti fjalën e vet të parë në 
Sarnath, pranë Varanasit. Këtu 
ai mësoi katër të vërtetat fisnike. 
Buda vazhdoi të jepte mësim 
gjatë jetës së vet, derisa u nda 
nga jeta në moshën 81-vjeçare.
 Buda dikur i përmblodhi të 
gjitha mësimet e tij në një fjali: 
“Unë jap mësime lidhur me 
vuajtjet dhe mënyrën për t’u 
dhënë fund atyre”.
 
Dishepujt kryesorë të Budës 
janë të njohur edhe si Arhantët 
e Mëdhenj: Shariputra, i njohur 
për të kuptuarit e tij të mësimeve 
Abidharma; Maudgalyayana, i 
njohur për fuqitë e tij psikike; 
Mahakashyapa, asketi i madh; 
dhe Ananda, mjek personal i 
Budës, i cili kujton çdo fjalë të tij.
Jeta e Budës është përmbledhur 
nganjëherë edhe në të 

ashtuquajturat “Dymbëdhjetë 
veprat e Budës”.  
Njerëzit shpesh pyesin veten 
në u tregua Buda egoist që 
la gruan, fëmijën dhe pjesën 
tjetër të familjes për kërkimin e 
shpirtërores. Natyrisht, për një 
kohë të shkurtër kjo mund të ketë 
shkaktuar vuajtje, sidomos për 
gruan e tij, megjithatë të gjithë 
anëtarët e familjes së tij arritën 
ndriçimin. Çfarëdo vuajtjeje që 
Buda u ka shkaktuar anëtarëve 
të familjes së vet, u kthye në më 
shumë se bekim në fund.
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Piktori ake:
na ishte një
herë në Tibet
A Ke  阿科
Piktor, udhëtar, shkrimtar
që jeton në Shangai. Ai e 
përshkruan veten shumë 
thjesht: “Baba dhe një mace 
që udhëton me biçikletë”. Atij 
i pëlqejnë shumë macet dhe 
ka botuar një libër me piktura 
macesh të bëra prej tij. Pikturat 
e tij dallohen për ngjyrat e forta 
dhe ndërthurjen e realitetit me 
surrealizmin.

ViZiON
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“E7E” shërben
edhe si kafe 
shpirtërore
Ataol Kaso: Shpresoj ta njohim më mirë kulturën
e jashtëzakonshme kineze

Ataol Kaso është pro-
nar i kafe-librarisë 
“E7E” (E për7shme) 

në Tiranë, që synon të jetë jo 
thjesht një vend ku të rinjtë të 
kalojnë kohën, por edhe një 
“kafe shpirtërore”, një platformë 
shkëmbimesh kulturore dhe një 
pikë referimi e jetës artistike të 
kryeqytetit shqiptar. Në këtë 
kuadër, në mjediset e kësaj kafe-
librarie janë shfaqur ndër të tjera 
edhe një varg filmash nga Kina, 
që kanë ndihmuar në njohjen 
më të mirë të kinematografisë 
kineze, e bashkë me të edhe të 
një prej kulturave më të vjetra 
e më të pasura në botë. “Ejani” 
i mori një intervistë Ataolit, të 
cilën ju ftojmë ta lexoni në vijim.

1. Ataol, ju lutem na thoni së 
pari diçka për veten tuaj, si 
vendlindja, profesioni etj. 
Kam lindur në Tiranë. 
Nëse me profesion keni 
parasysh fushën e studimeve 

universitare, atëherë i bie të 
jem ekonomist financash, por 
nuk e kam ushtruar asnjë ditë 
këtë profesion, pas mbarimit të 
studimeve në Universitetin e 
Tiranës.

2. Cilat janë pasionet tuaja?
Gjërat që më pëlqejnë 
janë shumë, por asgjë e 
jashtëzakonshme besoj. Për 
një kohë kam qenë i dhënë 
pas fotografisë, për shembull, 
por, për shumë arsye, nuk kam 
pasur kohë ta kultivoj këtë 
pasion. Muzika, gjithashtu, 
mund të quhet një tjetër pasion. 
Kinematografia pa dyshim 
është prej gjërave më të dashura. 
Asgjë e jashtëzakonshme, siç 
mund ta shikoni. Pas njëfarë 
moshe, sidomos pas shkollës 
së mesme, kam qenë i tërhequr 
përherë e më shumë nga letërsia. 
Pak më vonë nga filozofia, por 
përherë në funksion të thellimit 
në letërsi, vendin e së cilës nuk e 

ka zënë asgjë tjetër deri tani.   
 3.  Kur u krijua “E7E” dhe 
prej kujt? 
“E7E” ka një histori shumë 
interesante. Më së pari ka qenë 
një revistë letrare, “E për7shme”, 
e themeluar nga një dorë 
artistësh të rinj. Kur doli në vitin 
1992, “E për7shme” ishte diçka 
e paprecedentë në historinë 
e letrave shqipe. Edhe sot po 
ta lexosh, kuptohet thyerja e 
fortë midis kësaj dhe gjithçkaje 
tjetër të botuar deri në atë kohë 
në shqip. Ishte një përmbysje 
e vërtetë e kanonit letrar. Sot 
dukuria që e prodhoi revistën, 
quhet shpesh “avangardë”, dhe 
ka debate mbi natyrën e saj, por, 
jashtë kategorizimeve të këtilla, 
mendoj se ka qenë diçka vërtet e 
jashtëzakonshme. Fatkeqësisht, 
siç ndodh shpesh me nisma 
të tilla, revista u botua vetëm 
në katër numra. Megjithatë, 
themeluesit e saj u bënë më 
vonë - e janë, mendoj, ende edhe 
sot - disa nga individët më të 

spikatur të letrave shqipe. 
Shumë vite pas botimit të 
revistës, në 2004-ën, njëri 
prej themeluesve, poeti Ervin 
Hatibi, çeli së bashku me 
të vëllain kafe-librarinë “E 
për7shme”. Si vendndodhje u 
përdor një pjesë e shtëpisë së 
Hatibëve, që edhe para hapjes 
së “E7E”-së, kishte shërbyer si 
pikë referimi për artdashësit më 
të llojllojshëm të Tiranës. Në 
të u mbajtën mbrëmje poetike, 
koncerte të vogla etj. 

Pas tre vjetësh veprimtari, kafe-
libraria pati disa vështirësi 
financiare. Diskutohej mbyllja 
e saj. Në këtë kohë, një grup 
prej nesh, kush si frekuentues 
i rregullt (si unë dhe Juli, 
bashkortak imi tek “E7E”), 
kush si ish-punonjës (si Arlindi, 
që ishte kujdesur për librarinë 
pothuajse qysh prej hapjes) 

vendosi ta merrte përsipër 
aktivitetin. U përpoqëm t’i 
qëndrojmë besnikë idesë 
origjinale të kafe-librarisë, si 
një  platformë kulturore që të 
shërbente si vendngjarje për 
mbrëmjet poetike, shfaqjen e 
filmave, muzikën, ekspozitat e 
pikturës, promovimet e librave 
etj. dhe fundja si vendtakim 
për dashamirët e kulturës dhe 
arteve. Prej 2009-s, kur e morëm 
në dorë, vazhdojmë të punojmë 
në këtë drejtim.
      
4.  Keni hasur ndonjë 
vështirësi dhe mosmarrëveshje
në menaxhimin e
kafe-librarisë? Nëse po, si i 
keni kapërcyer?
Përgjithësisht jemi në 
marrëdhënie shumë korrekte 
me njëri-tjetrin. Duhet të 
kuptoni që brenda “E7E”-së 
funksionojnë disa aktivitete 
njëkohësisht. Më së pari është 

libraria, pastaj bari, e prej një 
viti e gjysmë edhe piceria dhe 
restoranti. Unë dhe Arlindi 
kemi së bashku edhe një shtëpi 
botuese, “Pika pa sipërfaqe”, 
që megjithëse nuk është 
drejtpërdrejt e lidhur me “E7E”-
në, në njëfarë mënyre ka lindur 
prej saj, vendi ku jemi njohur. 
Pengesat nuk lidhen dhe aq me 
mbarëvajtjen e punës, sesa me 
vështirësinë për të ekuilibruar 
veprimtaritë kulturore me 
anën e “biznesit”. Kafja është 
fitimprurëse, çdo gjë tjetër, 
çdo veprimtari, “konsumon” 
atë që prodhon kafja. Jo rrallë 
shqetësohemi që përmbajtja 
kulturore e “E7E”-së të mos 
lihet pas dore, por jo gjithmonë 
ia arrijmë. Ndoshta është kjo 
vështirësia më e madhe.
 
5. Në krahasim me kafe të 
tjera, “E7E” është shumë e 
veçantë dhe tërheq një grup të 
përzgjedhur të rinjsh, mbase 
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më të arsimuar, me më shumë 
interesa. Si e keni arritur këtë?
Siç e thashë, që në lindje “E7E” 
i ka vënë vetes disa detyra të 
tjera që e dallojnë nga kafe-
baret normale. Për tre vjet, për 
shembull, kemi shfaqur çdo javë 
filma “autorialë”, nga regjisorët 
më të mirë në botë (Bresson, 
Fellini, Herzog, Wong Kar 
Wai, Lynch, Bunuel, Kurosawa 
e shumë të tjerë). Aktiviteti ka 
qenë tërësisht i vetëfinancuar 
nga burimet e “E7E” dhe mjedisi 
i kafes i është vënë në shërbim 
aktivitetit. Ndoshta është kjo 
që, edhe në sytë e vizitorëve, e 
dallon “E7E” nga vendet e tjera 
në Tiranë.   
6. çfarë veprimtarish 
organizoni më shpesh dhe 
cilat janë disa prej atyre që 
kanë pasur më shumë sukses 
ose janë pëlqyer më shumë?
Përmenda më parë filmat. Kemi 
pasur edhe autorë shqiptarë 
që kanë projektuar filmat e 
tyre tek “E7E”. Bujar Alimani, 
Xhemal Reçi, Eros Dibra, një 
grup studentësh të Akademisë 
“Marubi”, të gjithë këta kanë 
shfaqur filmat e tyre edhe tek 
ne. Me mikun Hongjie Dong 
kemi organizuar disa mbrëmje 
të kinematografisë kineze. 
Kemi organizuar, gjithashtu, 
disa ekspozita pikture. Për 
një periudhë njëvjeçare kemi 
mbajtur çdo javë mbrëmje 
poetike, me autorë të ftuar 
poetët e shkrimtarët më të mirë 
shqiptarë: Parid Teferiçi, Luljeta 
Lleshanaku, Mimoza Ahmeti, 
sa për të përmendur disa. Por 

kemi zhvilluar edhe një sërë 
mbërmjesh letrare-tematike për 
poetë, shkrimtarë e mendimtarë 
të shquar nga e gjithë bota. 
Duhet përmendur pastaj një seri 
e gjatë promovimesh për libra të 
botuar rishtas, apo edhe ndonjë 
mbrëmje muzikore.
   
7.  Kush ka ndikuar më 
shumë te ju: ndonjë pjesëtar i 
familjes, artist, aktor, filozof... 
Në çfarë mënyrë ka ndodhur 
ky ndikim?         
Kjo është një pyetje e vështirë. 
Meqë tema në diskutim 
është “E7E”, dhe meqë “E7E” 
është produkt i punës dhe 
vramendjeve të një grupi shumë 
të gjerë njerëzish, nuk më 
duket e drejtë të listoj ndikimet 
personale në art apo filozofi. 
Shtoi kësaj faktin që, deri në 
kohën kur po flasim, nuk kam 
ndonjë ndihmesë vetjake në 
fushat e përmendura, për të 
folur pastaj për ndikime. Për 
sa i takon të gjithë “grupit” që 
qëndron prapa “E7E”-së, lista e 
ndikimeve do të ishte pa fund. 
Nuk them asgjë të pasaktë po të 
pohoj se “E7E” është produkt i 
punës së shumë njerëzve. Pa këta 
njerëz, “E7E” do ishte mbyllur 
shumë kohë më parë.  

8.  ç’mendoni për atmosferën 
e tanishme kulturore dhe 
artistike në Shqipëri?     
Më vini prapë në vështirësi. Është 
një fushë tepër e gjerë. Gjykimi 
im personal është se atmosfera 
kulturore dhe artistike shqiptare 
reflekton më së miri disa nga 
tiparet karakteristike të gjendjes 

së përgjithshme të 
shoqërisë shqiptare: 
një koktej i ngatërruar 
i varfërisë dhe i 
agresivitetit të përzier 
me indiferencën e 
plotë. Gjendemi 
të ndrydhur midis 
një brezi që nuk po 
dëshiron të ikë, dhe 
një brezi tjetër që nuk 
po është në gjendje 
të afirmohet. Dhe 
ka domosdo plot 
përjashtime, sado të 
izoluara. Megjithatë, 
gjërat janë shumë më 
komplekse se kaq.  

9.  A keni interes ose 
njohuri për kulturën 
kineze? Cila është 
ideja juaj për Kinën 
ose kulturën kineze?
Kulturën kineze e 
njoh relativisht pak, 
kryesisht nga leximet. 
Njoh disi traditën 
klasike filozofike 
kineze: Lao Cenë, 
Konfucin, Mencin e të 
tjerë, si dhe Li Ponë e 
Tu Funë, poetët klasikë 
kinezë. Më ka bërë 
përherë përshtypje si 
një traditë me rrënjë 
të forta në praktikën 
e jetës së përditshme 
dhe me një moral të 
kthjellët. Sa u takon 
bashkëkohorëve, jam 
thuajse i paditur. Ende 
nuk kam lexuar asgjë, 
për shembull, nga 
nobelisti i vjetshëm 
kinez në letërsi, Mo 
Jen. Gabim që shpresoj 

ta ndreq sa më shpejt. 
Në tërësi, sado të vlejë 
mendimi im, mendoj se 
qytetërimi kinez është 
një nga më vitalët e më 
interesantët në gjithë 
historisë e njerëzimit. 
Fatkeqësisht këtu te 
ne ai njihet pothuajse 
aspak. Sot vështrimi 
dhe kureshtja e 
shqiptarëve janë nga 
Europa, sado që edhe 
kjo kureshtje është e 
përciptë. Të paktë janë 
ata që interesohen për 
kulturën e kulluar, si të 
thuash. Zakonisht ajo 
që vjen këtu, është një 
produkt “i holluar” nga 
televizori apo mjetet e 
komunikimit masiv. 
 
Me rizgjimin e 
fuqishëm ekonomik 
të Kinës, shpresoj që 
Shqipëria, nëpërmjet 
politikave mbështetëse 
institucionale, të ketë 
më shumë mundësi 
të njohë kulturën 
e jashtëzakonshme 
kineze. Kjo do t’u 
jepte shqiptarëve një 
këndvështrim më 
të gjerë për vendin 
e tyre në historinë 
e qytetërimeve dhe 
kulturave.      
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FsHaTI 
LonGJInG
“vendlindja numër një e çajit”

Fshati Longjing vlerësohet 
si “vendlindja numër një 
e çajit”. Ai ndodhet pranë 

liqenit Xihu të qytetit Hang-
zhou të Kinës Lindore. Fshati 
është i rrethuar nga malet dhe 
pamjet e bukura natyrore. Tërë 
fshati ka gjithsej 330 familje dhe 
666 banorë. Fshati Longjing 
është i njohur për çajin me të 
njëjtin emër. Çdo vit, në muajt 
mars dhe prill, fshati mbushet 
me vizitorë që vijnë për të pro-
vuar shijen e aromën e këtij çaji.

56-vjeçari Qian Weiguo mban 
postin e kryetarit të komitetit 
të fshatit që prej vitit 1982. 
Ai shprehet se niveli i jetesës 

Horizont

së banorëve në Longjing ka 
ndryshuar në fillim të viteve ‘80 
të shekullit të kaluar, kur nisi të 
zbatohet politika për lejimin e 
prodhimit e çajit nga familjet e 
fshatit. Kjo politikë, që quhet 
edhe “sistemi i përgjegjësisë 
familjare”, ka ndryshuar mënyrën 
e mëparshme të prodhimit, duke 
i lejuar banorët ta menaxhojnë 
vetë prodhimin, shpërndarjen 
dhe shitjen. Qysh nga ajo kohë, 
banorët e fshatit janë inkurajuar 
shumë dhe, me prodhimin e 
shitjen e çajit, fshati Longjing 
gradualisht është bërë i pasur.
Me zhvillimin ekonomik dhe 
rritjen e nivelit të jetesës, në 
Kinë turizmi është bërë një pjesë 

e pazëvendësueshme e jetës së 
qytetarëve. Kështu, gjithnjë e 
më shumë vizitorë po shkojnë 
tani në Longjing për të parë nga 
afër kulturën dhe artin e çajit.

Me zhvillimin e sektorit 
turistik, Longjing-u ka filluar të 
ndryshojë. Për t’u përshtatur me 
kërkesat e tregut, krahas shitjes 
së çajit, banorët e fshatit kanë 
ndërtuar pranë shtëpive të tyre 
çajtore dhe hotele për vizitorët.

Në fakt, edhe Qian Weiguo, 
që ka punuar prej mbi 30 
vjetësh si kryeplak i fshatit, 
po përpiqet për të kapur 

ritmin e kohës. Me krijimin e 
konceptit për zhvillimin dhe 
mësimin e të kuptuarit e ligjeve, 
marrëdhëniet mes tij e banorëve 
të fshatit kanë pasur ndryshime 
të mëdha. “Kjo fazë 30-vjeçare 
më ka dhënë mjaft përvojë. 
Në vitet ‘80 mund të kritikoja, 
madje edhe të fyeja banorët nëse 
ata nuk e bënin mirë punën, në 
vitet ‘90 nuk mund t’i kritikoja 
në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe 
më shpesh komunikonim duke 
biseduar, ndërsa pas vitit 2000, 
duhet të punoj për ta,” thekson 
Qian Weiguo.

Njeriu ka ndryshuar, shoqëria 
ka ndryshuar, mirëpo kopshti 
i çajit me ngjyrë jeshile akoma 
ruan qetësinë si në ditët e 
kaluara. Dhe një mjedis i tillë 
i veçantë me kulturë të pasur 
çaji po bekon në çdo çast jetën 
e lumtur të banorëve të fshatit 
Longjing.
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Çaji “Longjing”
perla e liqenit Xihu

Çaji “Longjing” i liqenit 
Xihu quhet edhe “çaji 
thesar”. Ai ka aromë 

të fortë e shije të freskët dhe 
pëlqehet shumë nga dashamirët 
e çajit brenda e jashtë Kinës. 
Pas krijimit të Kinës së Re, çaji 
“Longjing” i liqenit Xihu është 
përfshirë si element përbërës i 
ceremonive zyrtare dhe njihet 

në të gjithë botën si “ambasador 
i paqes dhe i miqësisë”.

Lidhur me arsyen përse çaji 
“Longjing” nga liqeni Xihu 
është kaq i parapëlqyer, drejtori 
i Institutit Kërkimor të Çajit 
pranë Akademisë së Shkencave 
Bujqësore të qytetit Hangzhou 
Yu Jizhong analizon: “Së pari, 
në liqenin Xihu ka shumë 
gjelbërim dhe kopshtet e çajit 
nuk kanë sipërfaqe të mëdha; 
ato ndodhen në mes ose në rrëzë 
të kodrave, ku janë të rrethuara 
nga retë dhe mjegulla. Së dyti, 
sipas analizës kimike, dheu 
në këtë rajon ka elemente të 
përshtatshme për rritjen e çajit. 

Së treti, çaji ‘Longjing’ këtu 
është shumë cilësor; bashkë me 
“Longjing 43”, të gjitha laritë 
e çajit këtu janë me aromë 
dhe shije të jashtëzakonshme. 
Së fundmi është prodhimi. 
Këtu ende përdoret tiganisja 
e çajit, që është një metodë 
tradicionale. Me këtë mënyrë 
mund të copëtohen krejtësisht 
gjethet e çajit dhe ato mund të 
lëshojnë erë të mirë nga brenda.
Çaji “Longjing” është një 
lloj çaji jeshil i shëndetshëm, 
duke u përputhur kështu me 
kërkesat e njerëzve. Yu Jizhong 
shprehet: “Çaji ‘Longjing’ ka 
përbërës si polifenolet dhe 
aminoacidet, të cilat bëjnë 

shumë mirë për shëndetin. 
Polifenolet ndihmojnë në 
tretjen e ushqimeve, diçka 
shumë e dobishme veçanërisht 
tani, kur njerëzit hanë dhe 
pinë së tepërmi. Krahas kësaj, 
polifenolet janë antioksidues 
të mirë e kështu çaji mund të 
zbukurojë lëkurën.”

Koha më e mirë për vjeljen 
e çajit “Longjing” është në 
mars dhe prill, para festës 
“Qingming”. Kjo është një 
periudhë kur shkurret e çajit 
nuk janë prekur nga kandrrat 
dhe gjethet janë të buta e të 
freskëta. Por çmimi i çajit në 
këtë kohë është shumë i lartë, 

pasi prodhimi nuk është i madh. 
Prandaj ekziston thënia “Çaji 
para ‘Qingming’-ut ka vlerën e 
arit”. Periudha e dytë më e mirë 
për mbledhjen e çajit është para 
Ditës së Reshjeve, e cila sipas 
kalendarit tradicional kinez bie 
zakonisht në prill. Çaji në këtë 
periudhë nuk është shumë i butë 

si çaji para “Qingming”-ut, por 
gjethet përmbajnë elemente të 
pasura dhe shija është më e fortë 
e zgjat më shumë.
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Çdo qytet ka veçoritë e tij 
dalluese. Dihet nga të 
gjithë që Kina është një 

vend i madh prodhues i çajit. 
Çaji “Longjing” i Hangzhou-t 
njihet në mbarë botën dhe 
shërben si kartëvizitë e këtij 
qyteti. Ky çaj ka aromë e shije të 
veçantë.

Në një prej zonave më të 
njohura të qytetit, “Jingxiu”, 
ndodhet çajtorja “Qingteng”, që 

Miu Yaqin është një 
kultivuese çaji nga 
fshati Longjing. Pas 

fillimit të Hapjes dhe Reformës 
në Kinë, ajo filloi të pasuro-
het nëpërmjet kultivimit dhe 
shitjes së çajit. 

“Në fillim kisha frikë, mërzitesha 
që një sasi e madhe çaji nuk 
arrinte të shitej. Më pas shkova 
në pikën e njohur turistike të 
liqenit Xihu, për të tërhequr 
klientë. Aty ftova shumë njerëz 
për të pirë çaj.”
 
Falë çajit cilësor dhe karakterit të 
çiltër të Miu Yaqin-it, blerësit që 
vinin në shtëpinë e saj u shtuan. 
Në këtë mënyrë Miu Yaqin-i 
filloi të njohë vlerat e çajit që 
kultivonte dhe tregtonte. Me 
zhvillimin e ekonomisë kineze 
dhe ngritjen e nivelit të jetesës, 
qarkullimi i mallrave dhe i 
njerëzve u bë më i shpeshtë. 
Çaji “Longjing”, me gjethet e 
gjelbra dhe me aromën e shijen 
e këndshme është pëlqyer nga 

çajtorja “Qingteng”
në qytetin Hangzhou

Kultivuesja e çajit 
miu Yaqin

është një vend ideal për shijimin 
e çajit “Longjing”. Kjo çajtore 
ka një sipërfaqe prej 1500 
metrash katrorë dhe shërben 
kryesisht si një vend për takime 
pune apo dhe për argëtim me 
miqtë. Atje ka një mjedis të 
qetë e të rehatshëm dhe dekori 
i brendshëm është tejet natyror.
 
Dyshemeja është e shtruar me 
pllaka jeshile, ndërsa tryezat 
e ulëta prej druri paraqesin 

traditën e vjetër të dashamirësve 
të çajit. Në këtë vend, tingujt që 
vijnë nga lëvizja e ujit dhe drita 
e qetë ndërthuren në harmoni. 
Përveç kësaj, të sheh syri pemë 
të mbjella brenda kësaj çajtoreje, 
duke sjellë një ndërthurje 
të përsosur të klasikes me 
modernen. Përveç çajit, në këtë 
vend mund të shijoni edhe 
ëmbëlsira të veçanta shoqëruese. 

Specialistja e çajit në “Jingxiu” 
Qian Chunchun thotë se 
temperatura e ujit për çajin 
“Longjing” duhet të jetë afro 80 
gradë. Uji tepër i nxehtë dëmton 
vlerat e çajit dhe ndryshon shijen 
e tij. Gjithashtu, specialistja 
shton se uji në temperaturën 
nën 80 gradë s’mund të nxisë 
plotësisht aromën dhe shijen e 
çajit.

Çajtorja “Qingteng” u krijua 
në vitin 1996 dhe është një 
ndër çajtoret e para të qytetit 
Hangzhou.

gjithnjë e më shumë njerëz, 
përfshirë edhe personazhe 
të njohura politike, drejtues 
kompanish dhe njerëz të 
thjeshtë.  
Sot Miu Yaqin ka klientë nga e 
gjithë Kina, madje nga mbarë 
bota. Çdo vit kërkesa për çajin e 
saj bëhet më e madhe.

 
Ditët e fundit, Miu Yaqin, që 
tashmë i ka kaluar të 50-tat, 
po përgatitet për provimin e 
kualifikimit të shijuesit të nivelit 
të lartë. Pas përvojës praktike, 
ajo po përpiqet të bëhet eksperte 
e vërtetë e shijimit të çajit. 
 
“Në moshën time nuk duhet të 
mësoj teori, por kjo është ëndrra 
ime, ndaj kam dëshirë të mësoj. 
Kur të mbaroj, kam dëshirë të 
mësoj edhe vajzën,” thotë Miu
 Vajza e Miu Yaqin-së është 30 
vjeç tani. Ajo ka studiuar në 

Britaninë e madhe për financë 
dhe biznes. Pas kthimit në 
Kinë, me këmbënguljen e Miu 
Yaqin-it, ajo qëndroi në fshatin 
Longjing për të ndihmuar në 
biznes. 
 Dhe në fakt Miu Yaqin-i 
mendon se e bija duhet të marrë 
të gjithë diturinë për kulturën 
e çajit, dhe më pas, bashkë me 
njohuritë në biznes, ajo mund 
ta nxjerrë çajin jashtë fshatit, 
e madje ta tregtojë në të gjithë 
botën.
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Dijetarët janë thesare
të diturisë,
Ata mbledhin
thënie të çmuara.

Detet janë thesare të lumenjve,
Drejt të cilëve lumenj
të shumtë nxitojnë. 
S’ngre peshë në dikush
është i ditur apo jo,
Të aftët për të bërë
zg jedhje janë të zotë.

Grimca hekuri
të përziera me pluhur,
Magneti e bën dallimin.

Një njeri i mençur mëson 
g jithçka të mundshme,
Duke zotëruar mirë një fushë 
dhe duke pasur njohje për 

g jithë të tjerat.  
Ndonëse edhe marrokët
duket sikur mësojnë,
Ata janë si yjet
që vezullojnë zbehtë.

Gjithkush mund të shquajë 
arritjet nga gabimet,
Po veç dijetarët e njohin 
ndryshimin aty ku është 
vështirë të dallosh. 

Njerëzit e drejtë kanë
karakter të mirë moral,
Edhe pse në varfëri të skajshme.

Një pishtar kthehet kokëposhtë,
Gjuha e flakëve
të tij shkon lart.
 Dijetarët mëtojnë se
nuk janë dijetarë,

Famë e tyre kurrë
nuk venitet në botë.  
Kur mbyllim orkidë
në një enë të pastër
Erëmimi g jithsesi
shpërhapet tejendanë.  
Njerëzit e pamësuar janë 
g jithmonë kryelartë,
Ndërsa të mësuarit janë 
meg jithëkëtë të thjeshtë. 

Rrëketë e vogla g jëmojnë tek 
zbresin luginave malore,
Oqeanet e g jera rrallë bëjnë 
zhurmë. 

 

Poezia Tibetiane
Sofra e Kulturës
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Kultura tradicionale tibetiane është një pjesë e pandashme e thesarit të gjerë të kulturës kineze dhe 
kultura fetare e Tibetit është një pjesë e rëndësishme e kësaj kulture tradicionale. Një pasqyrim të fesë 
e të kulturës së tibetianëve e hasim edhe në poezitë e tyre.
Le të fillojmë rrugëtimin tonë në poezinë tibetiane me një poezi shumë të vjetër fetare, shkruar nga 
Gonggar Gyaincain-i (1182-1251). Gonggar Gyaincain-i ishte udhëheqësi i brezit të katërt të sektit 
sagya të budizmit tibetian. Zelli për studimin e shkrimeve të shenjta budiste i mundësoi të zotëronte 
njohuri të shumta nga mjekësia, budizmi, gojëtaria, terminologjia, metrika, dramaturgjia dhe kalendari. 
Njohuritë e gjera i dhanë famën e një dijetari të madh.
Poezia përdor arsyetimin dhe metaforën për të treguar se si duhet të vetëkultivohesh dhe si të sillesh në 
shoqëri. Edhe pse urtësia është shumë e vjetër, ende ia vlen për ta studiuar.

Në vijim është poezia e Gonggar Gyaincain-it, e cila është pa dyshim një përmbledhje e përvojës së tij 
të pasur jetësore. 

Një tjetër poezi e njohur tibetiane është ajo e shkruar nga Cangyang Gyaco. Ai lindi në vitin 1682, më 
shumë se 300 vjet më parë. Krijimet e Cangyang Gyaco-së zënë një vend të rëndësishëm në poezinë 
tibetiane. Në vitin 1697, kur ishte 15 vjeç, Cangyang Gyaco u konfirmua si djali shpirtëror i rimëshiruar 
i Dalai Lamës së 5-të. Atij iu prenë flokët nga Bainqen Erdeni i 5-të dhe iu dha emri fetar Lobsang 
Rinqen Cangyang Gyaco. Në të njëjtin vit ai u caktua zyrtarisht si Dalai Lama i 6-të në një ceremoni 
në Pallatin “Potala”. 
Poezitë e Cangyang Gyaco-së shprehin ndjenjat e tij të brendshme dhe janë mjaft të ngrohta. Ato 
ishin aq të dashura për vegjëlinë, saqë kopjoheshin me dorë ose gdhendeshin në dru. Më poshtë le të 
shijojmë një prej këtyre poezive:

Nga majat e maleve në lindje,
Përg jon hënë e arg jendtë.

Dhe fytyra e vashës së re,
Më shfaqet në mendje.

Së pari, më mirë
të mos shohësh,
që të mos mundesh
të biesh në dashuri.

Së dyti, më mirë të
mos bëheni shumë të afërt,

Që të mos dëshpërohesh
kur të merr malli për të.
 
Shelgu ra në dashuri
me zogthin,
Zogthi ra në dashuri
me shelgun.

Nëse ata do ta
duan njëri-tjetrin,
Skifteri do të mbetet duarbosh.

Filizat e rinj të mbjellë vjet,

Kanë bërë tufa kashte sivjet.
Trupat e plakur të
të rinjve të dikurshëm
Janë më të përkulur
se harqet nga jugu.

Ah, sikur ajo që ma
rrëmbeu zemrën,
Të bëhet shoqëza ime e jetës. 
 
Do të ish si të nxirrje një perlë, 
Nga fundi i detit. 

Këto vargje nga Cangyang Gyaco, me pëshpërimat e dashurisë dhe zemrën e trishtuar, janë mjaft të ndryshme 
nga asketizmi i Gonggar Gyaincain-it.

Rabgyai Basang-u ka lindur në vitin 1935. Poezia e tij shpreh dashurinë për qytetin dhe vendin e tij. 
Ai ka qenë ushtar në Ushtrinë Çlirimtare Popullore Kineze, përkthyes dhe mësues. Që në të ri ai kurrë 
nuk e ndaloi kërkimin dhe eksperimentimin me stile të reja të poezisë tibetiane. Në vitin 1958 ai filloi 
të botojë poezitë e veta. Një ndër më përfaqësueset prej tyre mban titullin 

“Nënë”
 
Kur isha ende fëmijë në g ji,
Kurrë nuk mendova të 
bëja figura balte, a të luaja 
kukafshehtas,
As të qiellit e as të tokës,

Por, kam pasur një
mbresë të zbehtë:
“Nuk ka asg jë në botë
Aq të ëmbël sa përqafimi i 
atdheut tim”.

Nga rajoni i largët kufitar,
Kalova Jancenë dhe

Lumin e Verdhë.
Ndonëse s’kam qenë
në malet Changbai,
Pëshpërita me vete në zemër:
“Nuk ka asg jë në botë,
Aq të ëmbël sa përqafimi i 
atdheut tim”.

Shumë poetë shkruajnë për kujtimet e ëmbla të gjirit të nënës së tyre apo të mëmëdheut. Qeniet 
njerëzore kanë ndjenja të shumta, por dashuria për mëmën dhe mëmëdheun duken më të thella dhe 
më të fuqishme sesa llojet e tjera të ndjenjave. Në poezinë e Rabgyai Basang-ut “Nëna”, ai përmend 
Jancenë, Lumin e Verdhë dhe malet Changbai. Ne mund të ndiejmë dashurinë e poetit për lumenjtë e 
mëdha dhe malet e larta të vendit të tij. (Artan Goga)
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Eglinor Ramaj, menaxheri i 
sektorit të blerjeve të kompanisë 
“Digitalb”, fituesi i çmimit 
special të konkursit të njohurive 
“Udhëtim me biçikletë në 

Eglinor ramaj:“Udhëtimi 
në Xishuangbanna, një 
përvojë e veçantë

Xishuangbanna”, e vizitoi këtë 
rajon të bukur ekzotik në 
provincën Yunnan të Kinës 
Jugperëndimore me ftesën e 
Radios së Jashtme të Kinës.
Ai qëndroi katër ditë në 
Xishuangbanna, një rajon me 

kombësi të ndryshme, ndër të 
cilat veçohen kombësitë dai, 
bulang, hani, lahu; një rajon 
me burime të pasura të florës e 
faunës, ku ruhen mirë pyjet e 
virgjra tropikale e nëntropikale 
dhe kafshë e shpendë të tillë si 
elefanti i egër aziatik, majmuni, 
palloi etj. 

Eglinor Ramaj vizitoi Parkun 
e Pyllit të Virgjër, Luginën 
e Elefantit të Egër, Fshatin e 
Kombësive Jinuo dhe Ani, 
kufirin me Mianmarin dhe 
Fshatin e Kombësisë Dai 
(Mengjinglai). Ai lundroi 
gjithashtu me anije në lumin 
Mekong, i cili përshkon edhe 
Vietnamin, Laosin, Tajlandën 
dhe Kamboxhian. 

Në intervistën për Gazetën e 
Xishuangbanna-së, Eglinori u 
shpreh vizita në Xishuangbanna 
ishte një përvojë e veçantë për 
të. Sipas tij, kjo zonë është një 
vend që e vlen të bëhet i njohur 
në botë dhe të vizitohet nga 
turistët, pasi ajo është parajsa 
mbi tokë, ku njerëzit jetojnë me 
qetësi e harmoni në zemër.”
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