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KRONIKË E VEPRIMTARIVE MË 1 

GUSHT 2013, KUKEL
Mentor QUKU
Qendra e Studimeve Albanologjike, Qendra Muzeore “Ndre Mjeda”, Komuna e Busha  t dhe Kon-

sulli i Nderit i Austrisë në Shkodër, organizuan më 1 gusht 2013, ora 17  e 30, në fsha  n Kukel, te 
komunes se Busha  t, takimin Folklorik Gjithënacional, në kuadrin e edicionit të Tretë të “Ditëve të 
Mjedës”. Ak  vite   u zhvillua në përkuj  m të 76 vjetorit të vdekjes së Ndre Mjedës dhe 100-vjetorit të 
ngritjes së Kishës së Kuklit. Merrnin pjesë banorë të fsha  t Kukel, Barbullush, Bushat, Grash, si edhe 
të rrethinave. Gjithashtu merrnin pjesë intelektualë të shquar në lamije të ndryshme të dijes dhe jetës 
shoqërore, studiues, artistë, klerikë, gazetarë, përfaqësues të mediave. Kishin ardhur për të nderuar 
këtë veprimtari të rëndësishme personalitete, si Drejtori i Qendrës së Studimeve Albanologjike, Prof. 
dr. Ardian Marashi, Emzot Angelo Massafra, Kryetar i Konferencës  ipeshkvnore të Shqipërisë, Kryetari 
i Komunës së Bushatit,  Konsulli i Nderit të Austrisë në Shkodër, Gjergj Leqejza, si edhe të tjerë. 

NDAHET NGA JETA NDAHET NGA JETA 
ARTAN BUSHATIARTAN BUSHATI

NË BREG TË BUBËS - THETH
(NGA BLLOKU I SHËNIMEVE)

Sa më shumë të rritesh në moshë gjithnjë e më shumë të shtohet 
dëshira për vendin ku je lindur, rritur, ku ke pasur gëzime por edhe 
mërzitje, ku është toka që na lanë të parët e ku prehen eshtrat e 
tyre. “S’ka madh më të madh se malli për vendlindjen” thuhet te 
fi lmi “Udha e shkronjave”. Në këto momente më vjen në mëndje 
një bisedë e bërë me Ndue Markun nga Ndërlysa mbi 20 vjet më 
parë. Rastësisht, ndërsa po kthehesha nga Rragami për në Theth, 
pasi kisha qëndruar disa ditë te kushëriri im Fran Shy  , gjatë rrugës 
takohemi në Brinjën e Shkallës. 

Aroma e Verës në Shoqatën “Atdhetare-Dukagjini”
Në kuadrin e 10 vjetorit të themelimit te Shoqatës “Atdhetare-Dukagjini” dhe të punës që po bëjmë me afrimin e të rinjve dhe të rejave 

në gjirin e shoqatës, gjatë muajve Korrik–Gusht 2013, kemi organizuar disa veprimtari, ne te cilat vendin kryesor e kanë zënë të rinjtë dhe 
të rejat, të cilët janë ndierë mirë dhe pasi janë njohur edhe më nga afër me shoqatën, ata shprehen të lumtur dhe krenar që tashmë janë 
pjesë e saj. Duke marrë mendimet e tyre ne e ndjejmë vetët edhe më të mirë dhe më të guximshëm për të ardhmen. Te punosh me të rinjtë 
dhe të rejat do të thotë të punosh për të ardhmen që ajo të jetë më e mirë. 

SHLLAKU 
THËNGJILLTAR

FISI  I TRIMËRISË, 
BESËS, 

TËRVESËS  
RAKISË DHE 

QYMYRIT!
Shllaku një nga fi set më të 

mëdha, më të rëndësishëm 
të malësisë së Shkodrës, ad-
ministra  visht herë si pjesë e 
Postribës,  herë e Dukagjinit 
por etnografi kisht  dhe gjen-
ealogjikisht i përket Dukagjinit. 
Nga llogaritja e gjenealogjive të 
zakonshme, Shllaku rrjedhë nga 
Vasojeviqët ose nga Toplana se, 
nga Vasejoviqet...

Prof. Dr. Aleksandar S  pčević. Vi  n e kaluar akademiku Aleksandër S  pçeviq botoi një libër të 
vëllimshëm “Tradicijska kultura zadarskih Arbanasa” (Kultura tradicionale e Arbëneshëve të Zarës), 
Zagreb 2011, 425 faqe, të cilin po e përkthen shqip Instituti Albanologjik i Prishtinës. Fsha  n Ar-
bënesh (Arbanas), sot lagje periferike e Zarës (Zadar) në Kroaci, e themeluan malësorët shqiptarë 
prej katundeve shestanase të Kranjës (krahine malore në jugperëndim të liqenit të Shkodrës, rrethi i 
Tivarit, sot Mali i Zi). Nën mbikëqyrjen e arqipeshkvit Vicko Zmajeviq, prej 1726-1733, u shpërngulën 
nga këto anë, në valë të ndryshme, rreth 450 banorë, të cilët zunë vend afër Zarës (Zadrës) dhe kri-
juan fsha  n Arbënesh (Arbanas). Ata shumë shpejt u shtuan: më 1853 ishin 900, 1868 – 1600, 1880 
– 2000, 1893 rreth 2500, 1910 – 3087; shumica e bashkëshortëve kishin mbi 4-5 fëmijë, por jo rrallë 
edhe 15-20 e më tepër (në kohën ndërmjet dy lu  ërave botërore); disa familje kishin 50 e më shumë 
anëtarë. Më 1790 Arbëneshi kishte 74 shtëpi, 1810 – 164, 1880 – 326 dhe më 1900 – 384 shtëpi. 

Një vepër e re 
e akademikut 

Aleksandër Stipçeviç 
për Arbëneshin 

(Arbanas) e Zarës 
(Kroaci)
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Përvjetor

Mentor QUKU
Qendra e Studimeve Alban-

ologjike, Qendra Muzeore “Ndre 
Mjeda”, Komuna e Busha  t dhe 
Konsulli i Nderit i Austrisë në 
Shkodër, organizuan më 1 gusht 
2013, ora 17  e 30, në fsha  n 
Kukel, te komunes se Busha  t, 
takimin Folklorik Gjithënacional, 
në kuadrin e edicionit të Tretë të 
“Ditëve të Mjedës”. Ak  vite   u 
zhvillua në përkuj  m të 76 vjeto-
rit të vdekjes së Ndre Mjedës dhe 
100-vjetorit të ngritjes së Kishës 
së Kuklit. Merrnin pjesë banorë 
të fsha  t Kukel, Barbullush, 
Bushat, Grash, si edhe të rrethi-
nave. Gjithashtu merrnin pjesë 
intelektualë të shquar në lamije 
të ndryshme të dijes dhe jetës 
shoqërore, studiues, artistë, 
klerikë, gazetarë, përfaqësues 
të mediave. Kishin ardhur për 
të nderuar këtë veprimtari të 
rëndësishme personalitete, si 
Drejtori i Qendrës së Studimeve 
Albanologjike, Prof. dr. Ardian 
Marashi, Emzot Angelo Massa-
fra, Kryetar i Konferencës  ipesh-
kvnore të Shqipërisë, Kryetari i 
Komunës së Bushatit,  Konsulli 
i Nderit të Austrisë në Shkodër, 
Gjergj Leqejza, si edhe të tjerë. 

Kohë më parë se të fi llonte 
konkurrimi, kompleksi “Ndre 
Mjeda” në Kukel kishte marrë 
pamje fes  ve: Ishte zbukuruar 
me fl amuj nacional, me bande-
rola të ndryshme, ku binte në 
sy njëra ku shkruhej “Mjeda ju 
pret”.  Kisha e Kuklit e restau-
ruar kohët e fundit, kësaj radhe 
paraqitej me një risi të dukshme: 
Me dritaren në formë rrethi në 
ballë të Kishës me një vetratë me 
xhama me ngjyra me imazhin 
e Nënë Terezës. Ndërkohë që 
shtatorja madhështore e Ndre 
Mjedës mbizotëronte pamjen e 
përgjithshme të mjedisit ku për-
ga  tej të fi llonte ak  vite  . 

Muzika shoqëruar me valle të 
zonës nga nxënës të shkollave të 
mesme të zonës që i paraprinin 
programit konkurrues kishin 
krijuar një mjedis fes  v.  Në një 
pjesë të mjedisit fes  v ishte 
ngritur  këndi me veshje karak-
teris  ke të zonës, i cili u vizitua 
nga pjesëmarrësit me kërshëri. 
Oborri para kompleksit ishte pa-
jisur me stola  të rinj dhe zbuku-
ruar me lule shumë ngjyrëshe. 

Ak  vite   fi lloi në ora 17.30,  
me  alën e hapjes nga mod-
erator i njohur  Gjon Frroku, i 
cili falënderoi pjesëmarrësit, 
ar  stët, si edhe personalitetet 
që nderonin me këtë rast ak  v-
ite  n  kushtuar Ndre Mjedës. 
Gjithashtu ai prezantoi anëtarët 
e jurisë së konkursit, prof. Dr. 
Afërdita Onuzi, kryetare nga Ti-
rana, Mentor Quku anëtar nga 
Shkodra dhe Petrit Dushi anëtar 
nga Lezha. Në vazhdim të pro-

gramit të parashikuar Emzot 
Angelo Massafra së bashku me 
personalitetet e tjera vendosën 
tek shtatorja e Mjedës një tubë 
lulesh të freskëta. Konkurrimi 

filloi me dy këngë kënduar me 
kushtrim, shoqëruar me çifteli 

nga grupi “Ded Gjoluli”, Tuz, 
Malësia. Tërhoqën vëmendjen 
xhamadanët e këngëtarëve, me 
origjinalite  n e tyre. Ndërkohë 
moderatori Gjon Frroku  kishte 

konceptuar që konkurrimi të 
shoqërohej me përshëndetje. 

Me këtë rast e mori  alën, në fi l-
lim, drejtori i QSA, Prof. Dr. Ard-
ian Marashi, i cili foli mbi karak-
terin shumëpërmasor të veprës 
së Ndre Mjedës, me përmasa 
nacionale dhe madje 
edhe ndërnaciona-
le. Më tej përshën-
de   Emzot Angelo 
Massafra, që tregoi 
rëndësinë e ringritjes 
së Qendrës Muzeore 
“Ndre Mjeda” dhe 
porosi   dëgjuesit për 
të bërë vepra të mira. 
Ai theksoi prirjen e 
Mjedës për të njohur 
dhe për të studiuar 
folklorin e popullit.  
Cikli i përshëndetjeve 
u mbyll me  alën e 
Kryetarit të Komunës 
Bushat, Zef Hila, i cili 
premtoi se angazhi-
met e komunës së 
Busha  t për restauri-
min dhe menaxhimin 
me sukses të Qendrës 
Muzeore “Ndre Mje-
da” do të vijnë duke 
u shtuar dita-ditës. 
Më tej vazhdoi pro-
gram me konkurrimin 
e këngëtarëve, babë e 
bir,  Llesh e Gjin Pren-
ga me këngën  “Prin-
cit të letrave shqipe” 
kushtuar Dom Ndre Mjedës.  
Më tej program vazhdoi me 
këngëtaren e njohur Hana 
Nikprela, nga Malësia dhe SHBA, 
e cila këndoi jashtë konkurrimit 
këngën e Flamurtarit. Entuzi-
azmi i publikut u ngrit sidomos, 
kur, në podiumin  e shfaqjes, 
erdhi për të konkurruar grupi 
“Trepça” nga Mitrovica, i cili u 
paraqit me dy këngë dhe një 
valle. U shqua valltari Vehbi 
Peçi, që u paraqit me një koreo-
grafi  shumë të vjetër shqiptare. 
Adrenalina e shfaqjes u rrit me 
daljen në skenë të instrumen-
 s  t frymor të njohur Gjovalin 

Ndreca, i cili i mahni   dëgjuesit 
me lojën e  j me pesë instru-
mente frymorë të ndryshëm.  
Shfaqja u mbyll me numrat e 
realizuar me sukses nga shoqata 
“Atdhetare-Dukagjini”. Grupi 
konkurroi me këngëtarin Mark 
Vata me “Këngë me çi  eli”, Kolë 
NikPrela me këngën me çi  eli 
“Le e rrit në këto male”, këngëta-
rin Artan Nikë Prelaj me “Këngë 
me çi  eli”. Jashtë konkurrimit 
Agos  n Pllumbi u paraqit me 
këngën shumë të njohur tashmë 
“Prizreni përshëndet Shkodrën”.  
Në fund të takimit folklorik e 
mori  alën kryetarja e jurisë 
Prof. Dr. Afërdita Onuzi, e cila 
shpalli fi tuesit: vendin e tretë e 
meritoi grupi i Shoqatës “Ded 
Gjoluli”, Tuz, Malësia , vendin 
e dytë e meritoi instrumen  s   

frymor Gjovalin Ndreca, ndërsa 
vendin e parë e meritoi ansam-
bli “Trepça” Mitrovicë. Në fund  
të  alës kryetarja e jurisë, et-
nogra  a e njohur prof  Afërdita 

Onuzi i porosi   vajzat dhe nuset 
e pranishme në këtë takim folk-
lorik që radhën tjetër të vish-
nin kostumet karakteris  ke të 
zonës, të cilat ato i ruajnë në 
shtëpitë e tyre. 

Gjatë  ak  vite  t pa   vizita 
në dy objektet kryesore të lëna 
trashëgim nga Mjeda, Kishën e 
Kuklit e cila feston vi  n e 100-
të të ndër  mit, si edhe shtëpinë 
e Mjedës e cila është edhe më 
e hershme, e cila u ndërtua me 
projektet dhe me duart e vetë 
Mjedës. Vizitorët u habitën me 
bukurinë e s  lin neoklasik të 
ndërtesave, si edhe me me-
sazhet që jepte rilindësi ynë me 
elementet e veçanta të arki-
tekturës së tyre. Ata shprehën 
shpresën se në një rast tjetër 
ata do të shihnin edhe reliket e 
Mjedës, e në mënyrë të veçantë 
tryezën e famshme ku poe   kri-
joi kryeveprat e letërsisë shqipe. 

Në përmbyllje të ak  viteteve, 
Kryetari i Komunës, Zef Hila, sh-
troi një darkë për pjesëmarrësit 
në një lokalet në Barbullush, ku 
u improvizuan këngë, valle, hu-
mor dhe përshëndetje.  Darka 
u mbyll me urime si edhe me 
sugjerimin që ky takim të mba-
hej në mënyrë të rregullt çdo vit, 
duke krijuar kështu një traditë të 
re në këtë vend të shenjtëruar 
nga Ndre Mjeda. 

 Monsinjor Angelo Massafro duke pershendetur pjesemarresit

Pamje nga aktiviteti

Anetaret e kryesise se shoqates “Atdhetare-
Dukagjini”: Roza Pjetri dhe Drita Shyti me 
kengetaret  Hana e Kole Nikprela dhe Mark 

Vata

Komisioni i festivalit: Prof. Dr. Afërdita Onuzi, kryetarja nga Tirana, 
Mentor Quku anëtar nga Shkodra dhe Petrit Dushi anëtar nga Lezha duke 

komunikua fi tuesit e festivalit
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PËRVJETOR

Shllaku një nga fi set më të mëdha, më 
të rëndësishëm të malësisë së Shkodrës, 
administra  visht herë si pjesë e Postribës,  
herë e Dukagjinit por etnografi kisht  dhe 
gjenealogjikisht i përket Dukagjinit. Nga 
llogaritja e gjenealogjive të zakonshme, 
Shllaku rrjedhë nga Vasojeviqët ose nga 
Toplana se, nga Vasejoviqet rrjedhe edhe 
vetë Toplana. Me Shllakun shkon edhe 
fsha   i Mazrrekut, pavarësisht se përfshi-
në një shumicë vllaznish të fi sit të Bard-
hajve  dhe anasve të Vukajve. Tradita po-
pullore e (dokumentuar edhe nga At’ Zef 
Valen  )  ka ndaluar me fana  zëm lidhjet 
martesore mes 180 shtëpive të Shllakut 
me Toplanën, pasi quhen vëllezër të një 
barku. Me 1703 Shllaku kishte 30 shtëpi, 
me 153 banorë kris  anë  e 70 banore 
musliman. Ne vi  n 1708 kishte  56 shtë-
pi, me 610 banorë, rritet më vonë në 172 
shtëpi, me 130 banorë. Sipas (Gropç) me 
1881 kishte 250 shtëpi, në 7 fshatra, me 
1896-1897 ishte me 264 shtëpi,  me 2023 
banor; ndërsa në vitet dyzet të shekul-
lit XX rritet në 300    shtëpi, në 9 fshatra  
BENA GUSHA, MEGULLA, VUKAJ, VASI-
JAJ, BERCOLLA, KRONI I MAdh (Të dhënat 
demografi ke  janë të autorëve të vjetër 
të përmbledhur nga At’ Zef  Valen  ni).  
Shllaku Thëngjilltar  është pagëzuar pasi 
ka qenë atdheu i qymyrit më të mirë të 
Shkodrës, thëngjillorë,  kishte virtytet e 
 j më të mira të trimërisë, të besës, të 

trëvesës, madje edhe për rakinë, pijen 
tradicionale nga më të përmendurat e 
malësive të Shkodrës   

MAZRREKU
Legjenda e vjetër thotë se,  dikur mo  t, 

para push  mit osman këtu jetonin dy 
vëllezër, Këqyra dhe Bardhi. Këqyra vël-

lai i madh, pa   dy djem Idjalin dhe Ujkën, 
Bardhi  pa   vetëm një dalë të vetëm, 
Dervishin, i cili u konvertua ne fenë mysli-
mane. Pasardhësit e Idjalit  dhe Dervishit 
kanë qene brez pas brezit krye-parikët e 
50 shtëpive  të  Mazrrekut.

I  gjithë fsha   përbehet nga tri lagje:
Mazrreku, përbehet nga Dervishaj, 

Geraj, Brahmajt, Ujtë, Kukaj dhe Zhubaj;
Shpori, përbehet nga Shpori dhe 

Malçi;
Mëshkalla,  përbehet nga Mëshkalla e 

Sipërme dhe e poshtme.
Vllaznitë e Mazrrekut jane:
1-Dervishajt; janë barku më i vjetër, i 

cili njihet si vatani
2-Krahinaj; janë të ardhur nga Gjakova 

e Kosova, në vi  n 1962 ishin 5 shtëpi
3-Gjetë Kukajt; janë të ardhur nga Ni-

kajt, në vi  n 1962 ishin 6 shtëpi plus dhe 
dy shtëpi nga fsha   Vuk –Jakaj i Shllakut, 
dy shtëpi nga Kroni i Madh i Shllakut dhe 
dy shtëpi nga Dushmani1

4-Shpori, i ardhur nga Mali i Zi
5-Malçi, i ardhur fsha   Kroni i Madh.
6-Mëshkalla  është i ardhur nga Gucia.
7-Fisi Geraj, rrjedhe nga fi si më i lashtë 

Idjal Uka ose Dervishaj
8-Fisi Gjon Çobaj i përberë nga tre 

shtëpi të vendosur në Geraj, të ardhur 
nga Mëlloja dhe konsiderohen një vllazni 
me Gerajt

FSHATI BARCOLLË2

Në vi  n 1962 kishte 32 shtëpi,  me 200 
frymë, gjendet në një rrafshinë malore 

1. Mark Kurbini “Krahina Shllak-Temal”. 
Studim Historik, vi   1961, fq. 37.

2. Sipas traditës gojore të rrëfyer nga Ndue 
Voc Ndoja, 75 vjeç, të mbledhur nga Mark 
Kurbini “Krahina Shllak-Temal”. Studim Histo-
rik, vi   1961, fq. 37

ne Lindje të Qyte   të Shkodrës, ky fshat 
përbehet nga tre lagje:

1-Fushë Rada, me 10 shtëpi;
2-Vasijajt, me 10 shtëpi;
3-Barcollë, me 12 shtëpi

VLAZNITË E FSHATIT BAROLLË
1-Fushë Radajt (Zefaj e Brahimaj, 

vatani. Brahimajt  që nihen si vëllazina 
me vjetër dhe kanë banuar në lagjen 
Fushë Radaj);

2- Vasijajt (Ukajt dhe Likajt), që konsid-
erohen vatanli;

3- Bercollajt, janë të ardhur nga fi si 
Melaj të fsha  t Vilë e Temalit me emrin 
e Ndue Preçit.

FSHATI KRYEMADH OSE KRONI I 
MADH

Shtrihet rreth 30 kilometra larg, në 
Lindje të qyte  t të Shkodrës, i gjithi në 
një sipërfaqe të repirtë malor, në parcela 
të vogla arash, të ndara me lugina të cek-
ta. Ky fshat është rela  vish i sheshtë. Në 
vi  n 1962 kishte 28 shtëpi, me thuajse 
220 frymë dhe përbehet nga këto lagje: 
Gjani, Plori, Proseku, Kryemadhi ose Kro-
ni, ose Gjoshaj dhe Pepaj.

Vëllaznitë e fsha  t Kryemadh: Gjanaj, 
Ploraj, Prosekaj, Gjosh dhe Pepaj.

Pepaj,   është vllaznia  më lashtë, ndër-
sa si vllazni kryeparike konsiderohet vl-
laznia  Gjosh-Pepaj  nga lagje Kryemadh. 
Të gjitha barqet e kë  j fsha    konsidero-
hen vendas, as njeri sa nuk mbahet mend, 
as nga të vjetrit as më të ritë e fsha  t, 
ndërsa tradita gojore ar  kulon qartë dhe 
në mënyrë   bindëse se fsha   Kryemadh 
në ndryshim nga shumica e fshatrave të 
Shllakut, nuk ka pasur vllazni të tjera dhe 
as një herë vendasit nuk kanë lejuar të 

vendoset ndonjë i huaj, çfarë tregon qa-
rtë homogjenite  n gjinore të kë  j  fsha  .  

FSHATI BENË
Banorët e sotëm nuk dinë as nuk 

kanë të trashiguar ndonjë legjendë rreth 
themelimit të fsha  t të tyre, por nga 
ana tjeter pohojnë kolek  visht se rrjed-
hin prej një kohe shumë të lashtë, aq të 
lashtë sa nuk mbahet mend  dhe se nuk 
ka as një plak apo të ri që mund të trego-
jë simbas gojdhënave më shumë se 9-10 
brezni të një fi si.

Bena është një fshat i vogël, i cili sh-
trihet gjatë një bregorje të gjanë, rrëzë 
Malit Qerret, për gjatë  luginës së Lumit 
Benë, uji i të cilit është oazi jetësorë më 
i begatë i kë  j vendi, i cili zbret dhe bu-
ron në vendin e quajtur Ndermala. Bena 
gjendet mes fshatrave Kodër Nikaj, Palaj 
e Malit Qerret. Në Lindje kufi zohet me 
Qerre  n, në JL me fsha  n Palaj, në V me 
masivin e Cukalit, në P me bjeshkët e Be-
nës dhe në J me fshatrat Vukjakaj dhe 
Gegaj.   Me 1962 përbehej nga 22 shtëpi, 
pothuaj me 200 frymë. Shtëpitë zgjatën 
një mbas një sa është vësh  rë të dallo-
hen me sy. Bena përbehet nga dy lagje: 
lagjja e Sipërme dhe e Poshtme, se cila 
sipas  studiuesit Mark Kurbinit, në vi  n 
1962 kishte nga nëntëmbëdhjetë shtëpi.
Bena është fsha   ku ka qenë dikur kull  e 
Bajarktarit të Shllakut:

Në ndryshim nga fshatrat e tjera pa 
ujë të Shllakut, arat bujqësore në Benë 
janë të gjitha nën ujë dhe vaditja behet 
me bollek, prandaj Bena eshte  një nga 
fshatrat më pjellorë të kësaj krahinë, me 
kushte të pershtashme per kul  vimin e 
drithërave të bukës. Ketu kul  vohen të 
shëndetshme dhe cilësore, misri, patat-
ja, fasulja, domatja, duhani, preshi dhe 
pemë si fi ku dardha, mani, kumbulla, 
gështenja, arra, por në sasitë vogla, pasi 
siperfqja e tokës është shumë kufi zuar. 

Prelë Milani 

SHLLAKU THËNGJILLTAR
FISI  I TRIMËRISË, BESËS, TËRVESËS  RAKISË DHE QYMYRIT!

Ai që për shumë vite na fali, jo vetem 
ne qytetarëve të rrethit Shkodër, por 
mbarë Shqipërisë qindra emocione poz-
iteve e duartrokitje të fuqishme tani nuk 
jeton më. Artan Busha  , apo Tani, u nda 
nga kjo jetë me daten 29 Gusht, pas një 
sëmundje të pasherueshme. Familja 
humbi njeriun e saj të dashur, familjarin 
e shkelqyer e model, njeriun e përmasës 
shumëdimensionale, shoqeria humbi 
shokun e tyre të ngushtë, njeriun e vler-
ave, të sinqeritn e pasionan  n e pashoq, 
ndërsa gjithë komunite   humbi njeri-
un që për shumë e shumë vite i dhuroi 
kënaqësinë dhe krenarinë qytetare në 
fushën e blertë të futbollit...dhe e gjitha 
kjo ndodhi atëherë kur nga Tani pritej 
shumë e shumë më tepër...ndodhi kur po 
“ lulëzonte” në moshën 50-vjeçare. Tanin 
e njohëm cep më cep të Shqipërisë,edhe 
në kontakte të drejtëpërdrejta, edhe 
nga ekrani i televizionit edhe nga trans-
me  met ne Radio-Tirana tek luante në 
fushë duke u bërë idhull i të gjithëve dhe 
model për të gjithë shokët e ekipit të  j, 
Vllaznisë. Jeta e shkurtër e Tanit i ngjan 
një meteori të zjarrtë e dritëplotë që si 
paprimtas një ditë shkëputet e digjet në 

hapsirë duke shkaktuar drithërima për 
të gjithë ata që e njohin dhe e  shohin. 
I lidhur ngushtë me fushën e blertë, i 
domosdoshëm në mesin e shokëve të 
ekipit, shpresë e përhershme e  fozërisë 
shkodrane nuk ka se si të mos shkaktoi 
një brengë në ndergjegjen tonë qytetare, 

të krijojë një boshllëk në mjediset ku je-
toi e punoi, të na mungojë në të gjithë rit-
min e jetës sonë. Tani nuk ishte thjeshtë 
një futbollist i shkelqyer i “Vllaznisë”, por 
një vlerë njerëzore në vazhdimësi, një 
kontribues i pahahrruar që nga fusha 
e futbollit e më vonë si drejtues i ekipit 

kombëtar të U-21, si trajner i skuadrës 
së Elbasanit dhe “Vllaznisë”. Sëmundja e 
rëndë e bëri të dorëhiqej nga shkodranët 

në ditët e para të muajit korrik, 
me shpresën për ta mposhtur së-
mundjen...por ja që Ai, Tani,  që 
kishte  fi tuar qindra  sfi da e na 
kishte dhuruar qindra emocione 
e kënaqësi , ne sportdashësve 
shkodranë, këtë radhë na “dhu-
roi” më të hidhurën, ndarjen nga 
e Tij nga jeta. 

Përciellja që iu bë nga famil-
jarët, të afërmit, miqtë, shokët 
dhe i gjithë komunite   shkodra-
në, e më gjerë, ishte një deshmi e 
gjallë e vlerave të  j në jetë. Hum-
bja e  j ishte shokuese. Vërtetë 
që Tani nuk jeton më midis nesh, 
por ajo që Ai bëri për ne gjatë 
jetës së  j e bën të pavdekshëm 
në ndërgjegjën e kujtesën tonë. 
Në kuadrin e vlerave të gjithan-
shme që ka qyte   i Shkodrës, 
kontribu   i Tanit do të mbetet 
gjithnjë një vlerë e veçantë, një 

krenari për familjen e mbarë shoqërinë 
shkodrane.

LAZER KODRA

NDAHET NGA JETA ARTAN BUSHATI
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1.
Sa më shumë të rritesh në moshë 

gjithnjë e më shumë të shtohet dëshira 
për vendin ku je lindur, rritur, ku ke 
pasur gëzime por edhe mërzitje, ku 
është toka që na lanë të parët e ku 
prehen eshtrat e tyre.

“S’ka madh më të madh se malli 
për vendlindjen” thuhet te fi lmi 
“Udha e shkronjave”. Në këto mo-
mente më vjen në mëndje një 
bisedë e bërë me Ndue Markun nga 
Ndërlysa mbi 20 vjet më parë. Rastë-
sisht, ndërsa po kthehesha nga Rra-
gami për në Theth, pasi kisha qën-
druar disa ditë te kushëriri im Fran 
Shy  , gjatë rrugës takohemi në Brin-
jën e Shkallës. Ai, ishte një burrë i 
qetë, i avashtë në të folur, fl iste pak, 
por me mend, ishte trupgjatë,  pik 
malësorë. Ecte me hapin e  j  jo të 
shpejtë, por të plotë dhe me ritmin e 
njëtrajtshëm. Po pushonim në Buni 
të Shtjerrave dhe po shikonim me 
vëmendje Rragamin e Shalës, pasi 
e kishim përballë dhe shikohej, siç i 
thonë, “si në pëllëmbë të dorës”. Ai, 
me zërin e  j që dukej sikur dilte nga 
thellësia e maleve që kishim rrotull 
tha: “E more kumbarë, këto bjeshkë 
nuk kanë shoqe, vetë zo   i ka bekuar. 
Eh, në këtë moment mbushet me 
frymë thellë dhe pastaj vazhdon: ... 
sa më shumë rritet mosha e njeriut aq më 
shumë shtohet malli për vendin ku ka le 
dhe je rritë”. 

2.
I gjithë Thethi është shumë i bu-

kur, është një perlë e vërtetë, është i 
papërsëritshëm. Një nga vendet më të 
bukura të kë  j fsha  , në mos më i bukuri, 
është Bregu i Bubës. Ai është një territor 
rreth 1300 m mbi nivelin e de  t, në shpa-
 n lindor të fsha  t, në rrugën që të ngjitë 

në Qafë të Valbonës. Tradicionalisht kjo 
qafë quhej “Qafa e Balbonës”, por nga 
gjysma e dytë e shekullit të kaluar e në 

vazhdim erdhi duke u përforcuar emër-
 mi “Qafa e Valbonës”.

Bregu i Bubës ka një sipërfaqe rreth 70 
Ha. Livadhe të rrethuara nga pyll ahu, i 
cili gjithnjë e më shumë po mbulon sipër-
faqen e këtyre livadheve shumë të mira. 
Nga këto livadhe shikohet gjithë fsha   
Theth, por edhe një pjesë e madhe e 
Luginës së Shalës. Këto livadhe kanë katër 
burime ujë të freskët si dhe përshkohen 
nga Prroj i Lugut të Okse  t që zbret nga 
shpati i malit.

3.
Si çdo vend, edhe këtu ka shumë to-

ponime, por interesant është se të 
gjithë këto livadhe emërtohen më 
një emër të përbashkët “Bregu i 
Bubës”, por në asnjë pjesë të tyre 
nuk ka një vend që të quhet kështu, 
por me emra të tjerë.

Disa nga toponime janë: Kryja, 
Thepi i Krysë, Lugu i Krysë, Shpa   i 
Krysë, Zhari i Krysë, Shpa   i Krysë, 
Rrethi i Qukeve, Mrizi i Lukthit, Logu 
i Mrizit të Lukthit, Lugu i Lukthit, 
Shpa   i livadhit të Gjekës, Kodra e 
Livadhit të Gjekës, Kroni i Ligatës, 
Ligata, Roga e Fierit, Nënbregu i 
Bubës, Roga e Nikës, Quku i Kona-
kut, Orrnica, Kroni i Orrnicës, Quku 
i Gjothit, Dardha e Ndokës, Quku i 
Lukthit, Livadhi i Rrokut, Livadhi i 
Vuksanajve, Zhari i Palnave, Palnat 
e Pllumbit, Livadhi i Gjokotës, Lugu i 
Okse  t i Gjergj Prelës, Kroni i Mysh-
kës, Lugu i Okse  t i Tul Vatës, Kroni i 
Hasës, Livadhi i Gjelosh Ujkës, Guri i 
Mullinit, Roga e Sokolit. Sigurisht që 
mund të kem harruar edhe ndonjë 
tjetër.

4. 
Përsëri dhe përsëri në Breg të 

Bubës. Sa herë që të vish këtu edhe 
më shumë të shtohet dëshira për të ard-
hur përsëri.

Njëra nga këto ditë përvëluese të 
gush  t për shumë banorë të lagjes Gje-
laj të moshave të ndryshme nuk është e 
zakonshme. Po ngjitemi të përpjetës së 
fortë, por të bukur drejt këtyre livadheve 
përmes freskisë së ajrit të bjeshkës nën 
hijen e aheve.

Herë pas here përshëndetemi me 
turistë të nacionaliteteve  të ndryshme 
të botës. Dikush na përshëndet “Hello”, 

dikush “Çiao”, dikush me dorë dhe di-
kush me kokë. Ka edhe nga ata që na për-
shëndesin me shprehjen e bukur shqipe 
“tungjatjeta”, por me theksin e të huajit. 
Gjithsesi mirë, bukur.

Në këto livadhe “zhurmat” e sotme 
nuk janë të zakonshme. Janë zëra nga 
të gjithë brezat. Këtu, sot ka pothuaj 
pjesëtarë nga të gjitha familjet që ban-
onin në Gjelaj nga fundi i viteve ’80. Kjo 
tregon se përvoja dhe dashuri për këtë 
vend po kalon nga brezi në brez. 

Ka ardhur Preka me djalin e  j Agro-
nin dhe nipin, Saimoni, që është vetëm 5 
vjeç dhe pjesëtari më i ri sot; Gjoka me 
djalin, Alber   nga Shkodra; Mar  ni me 
djemtë, Lekën dhe Franin nga Shtoji i 
Vjetër;  Marashi me djemtë e  j, Kris  ani 
dhe Alfredin; Zef nga Italia me djalin e  j 
Toma; Lulashi nga Shkodra dhe Gjovalini 
nga Italia; Jetmiri nga Shkodra; Pali nga 
Gruda e Re e Rroku nga Itali; ka ardhur 
edhe Besnik Përpali nga Tirana; Ndou me 
djalin, Silvestrin nga Shkodra, e të tjerë, 
të gjithë kushurinj me njëri tjetrin. Natyr-
isht që nuk kanë ardhur të gjithë pasi pu-
nët dhe shpërndarja e largët nuk i kanë 
mundësuar, por gjithsesi me mendje e 
zemër janë këtu. Ne i kujtojmë dhe i re-
spektojmë të gjithë.

Është shumë bukur. Krijohet një mje-
dis shumë i këndshëm. Dikush merret 
me fërlikun rrëzë një kodre, një grup luan 
volejboll e një tjetër futboll në tape  n e 
gjelbër të livadhit në Lug të Krysë, ndonjë 
këndon e një grup tregojnë barcoleta, 
zërat dhe të qeshurat e tyre përhapën 
këndshëm.

Mos u shqetësoni, thotë Mar  ni, se 
topi nuk ikën larg sepse nuk e lejon bari. 
Vërtetë bari është shumë i rritur që ka fi l-
luar edhe të thahet i pa kullotur nga bagë-
 a, dhe i pa kositur nga dora e njeriut.

Pas një lodhje jo të vogël nga ecja dhe 
loja mblidhemi në Lug të Okse  t, nën hi-
jen e aheve. Leka, Zefi , Ndoja, Marashi 
e te tjere kanë marrë të gjitha masat që 
të mos mungojnë asgjë në këtë drekë. 
Gjithçka është e plotë, e mbi të gjitha gazi 
dhe hareja nuk kanë të sosur.

LUIGJ SHYTI

   Grupi i piknikut në breg të Bubës

Grupi i piknikut  duke ecur në hapësiren e bre-
gut të Bubës

NË BREG TË BUBËS – THETH
(NGA BLLOKU I SHËNIMEVE)

Ne zonat e ndryshme te Dukagjinit  
punuan e medituan per me te miren ,per 
progress dijesh ,shpesh fl itnin edhe per 
tolerance e cila duhej aq shume.Nxensit 
gjithmone na mirkuptonin,ngrenin dis-
ku  me edhe ne shtepite e tyre ,qeshnin 
kur na tregonin per keto biseda sidomos 
reagimin e prinderve .Keta mesues ishin 
me dhjetra nga Shkodra ,Malsia e Mad-
he e Dukagjini.Per hire te vertetes me-
suesit nga Dukagjini ,jo per kompliment, 
por qene ne balle te punes dhe ne na 
lehtesonin shume punen .Humori i tyre 
qe i mprehte si hijet e Parunit . Mendoj te 
permend disa emra te cilet ishin ne majat 
e punes ,shumica e tyre edhe u dekuruan 
.E di se do le jashte shume prej tyre per 
fajin e memories  me,por gjithesesi ne 
kontribuam per ndritjen e mendjes ose 
shendoshjen e saj nga disa koncepte qe 
me mund e djerse i fl aken larg .Ne beme 

me te miren  per higjenen,lajmin neper-
mjet gazetave apo radios,akivitetet ar  s-
 ke e spor  ve,ekskursionet me tema  k 

mesimore etj nuk jan pak per ate kohe 
mendoj.Malsoret me mendjen e kthjellet 
si nxenesit ashtu edhe prinderit na me-
suan edhe ne jo pak.Atje ne dukagjin u 
mo  veam nga bukuria natyrore, ujerat e 
kristalta,bukuria e relievit,ndaj edhe ne 
punuam mire.Krijuam shoqeri qe e rua-
jm edhe sot.Shpesh shkrueja dicka per 
nje gazet lokale per ngjarjet, realizimin e 
planeve ne koopera  vë per tu bere pak 
moral njerezve te punes .Aty degjoje sin 
je musike e akorduar mire, gurgullimat 
e ujit,tring-tringet e bag  ve,sa kenaqesi.
Them eshte mire te bej nje  apel “O 
njerez kujtoni e respektoni mesuesit qe 
sa diten e munden kontribuen per ju”.
Sado pak kujtoni emrat, pershendetni 
ne rruge ku   takoni ata qe jane gjalle.

Jam ende ne pune por edhe une men-
doj per njerezit,bjeshket,ditet e bukura 
e te vesh  ra atje ku punova.Me bindje u 
them pasi ende jam ak  v ne jete se per 
nje perjudh jot e gjate do shkoja prap 
per te ndihmuar sado pak ne profesionin 
 m.Do bej perpjekje te shtryll trurin  m 

pasi kane kaluar shume vite per tu kuj-
tuar komuniteteve mesuesit qe nuk jeto-
jne me si:Kole Prela, Frano Gjelaj, Nikolin 
Leka, Ded Mrapsh  a, Dode Kaçaj, Prele 
Bregu, Marash Miruku, Pjeter Selimi etj. 
Shume te tjere kane kryer detyren e vet 
dhe kane fi tuar respek  n e komunite  t 
si :Mahir Ho  ,Fran Vatnikaj,Shpe  m 
Lame,Pal Rupaj,Fatos Gjyrezi,Prele Shy-
tani e te tjere qe do me falin per ndonje 
gabim njerezor.Shume te tjere punu-
an ne Shale e ne Shosh si :Zef e Lazer 
Fusha,Kole Çardaku,She  i Molla,Kadri 
Fikaj etj.Pul   zone disi me e bute e me 
afer Shkoders kontribuan Ismail Hox-
ha ,Mehdi Shkreli,Viktor e Enriketa 
Gjoka,Age Çokaj,Rexhep Sheqeri,Ndoc 
Odri etj.Po si u paguam ne mesuesit e 
perkushtuar pas profesionit? Mendjet e 
ndritura te malsoreve ku ne kontribuam 

na e shperblyen me se miri pasi  me 
dhjetra kryen universitet  per mjeksi si 
Ndoke Marku ,Ndoc Shtepia ,Prel Mar  ni 
,me dhjetra mesues e agronom, aviator, 
economist e te çdo lloj tjeter profesioni. 
Nxenesit i “dekoruan” mesuesit e tyre 
bashke me prinderit me  ale, me respect 
e perparim . Sa bukur eshte kur nxenesi ia 
kalon mesuesit!- kenaqesi e vertete! At-
eghere kam te drejte te pyes: Sa shkolla 
moren  emrin e mesuesit? Shkolla eshte 
tempulli i dijes dhe jo I trimerive. Trimat 
jane me lapidare, me emra rrugesh e 
sheshesh. Sa mesues u bene “Qytetare 
nderi”?- kaq pak more zoteri pushtetar 
kontribuan mesuesit!? Nese kam gabuar 
, kerkoi ndjese, por iu them me bindje se 
bera shume pak per keta njerez te ditur, 
fundja obligimi im eshte me shume res-
pekt e dashuri, me qellim qe t`ua kojtoi 
atyre qe i harruan. Pikat e shiut gdhendin 
gurin/ Mesuesi gdhend trurin/ Mesuesi i 
a  e e punetor/ Eshte emblem e fsha  t, 
komunese me shume. Ju lutem nxenes 
mos e harroni kurre mesuesin tuaj. Re-
spekt per punen, mundin e sakrifi cat qe 
bene.                                 ANGJELIN LEKAJ

KONTRIBUTI YNE SI 
MESUES NE DUKAGJIN
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“Ç`ma more kalanë   nga brënda o Jovan Bregu!”
ESE… nga  Lazer Kodra

Të gjithë e kemi parë të ndjerin Roland 
Trebicka në rolin e Jovan Bregut tek komedia 
e famshme “Pallati 176”. Interpretimi i tij i 
shkelqyer dhe shprehja e drejtor Perikliut 
:”Ç`ma more kalanë nga brenda o Jovan 
Bregu!” më është ngulitur në mendje dhe 
herë pas here , krejt natyrshëm ,më krijon 
korospondenca me ngjarje të kohës apo 
të ditës apo edhe të çastit.Jovani në thelb 
nuk ishte i keq. Fundja ..vdiste për një copë 
magazinë dhe … kaq! Marrja e “kalasë” 

nga brënda  tashmë është një model i aplikueshëm lehtësisht nga  
njerez që asgjë më teper nuk u mungon se sa cipa njerëzore. E 
dimë shumë mirë , edhe nga historia edhe nga letërsia se si u 
muar Kalaja e Trojës nëpërmes Kalit të drunjtë, i cili u dha si 
dhuratë dhe pastaj nga barku i tij dolën  ato gjallesat e famshme 
që pushtuan e dogjën me zjarr e hekur Kalanë e famshme, për 
të cilen kemi edhe dy kryevepra të letërsisë botërore: “Iliaden” 
e “Odisenë”. Por nuk u ndal me kaq, pasi “Kali i drurit” mbeti 
jo vetem simbol i dredhisë e pabesisë  së madhe, por ai u rrit, 
u specifikua  dhe u bë pronë e patundshme  e disa  gjallesave, që nën ndikimin e dhunës së përhershme që ushtrohet mbi 
materien, moren formën njerëzore. Madje ne Evropë pati edhe një Lëvizje artistike të llojit “Kalë druri” e të emertuar: 
Dadaizëm (kalë druri) që udhëhiqej nga Tristian  Tzara dhe Hugo Ball. Po tani ka kalë druri apo jo?-Po, tani ka shumë 
kuaj druri. Na sillen çdo ditë nëpër këmbët tona. I takojmë ndër sheshe. I takojmë në mbledhje, në lokale, në trotuare. 
Kanë forma të ndryshme. Janë thatanikë-shalëgjatë, trashaluqë-syhumbur, me forma të ndryshme, por që e mbajnë mjaft 
mirë kalin e drunjtë. I vetmi ndryshim ,pas tre mijë vjetësh është se në atë kohë hynë gjallesat-njerëz në barkun e kalit, 
ndërsa tani ka hyrë kali i drunjtë brenda gjallesës –njeri. Kanë dhunti të jashtëzakonshme. Njëherë të fyejnë, pastaj të 
joshen, pastaj të ledhatojnë, pastaj të puthin ,pastaj shiten në emrin tënd, pastaj nuk e kanë për gjë që të të fyejnë përsëri! 
Janë specie që i përkasin metamorfozës së shpejtë në kuadrin e interesit vetanak. Sa i urrej këto gjallesa!!! Herë pas here 
i flas ndërgjrgjes sime ashtu në heshtje: O Zot na ruaj nga “kuajt e drurit” edhe ne , por edhe shoqaten tonë! 

Libri “Jete me Nene Terezën” 
përmban dhe përshkruan ku-
j  me të një njeriu të zgjedhur 
nga Zo  , të një njeriu që eci krah 
për krah me Nene Terezën dhe 
punoi me te për çështjen e të 
varfërve, për më se 30 vjet, U 
kërkoj lexuesve që të mos mërz-
iten nga referimet personale, t’i 
shikojnë ato me durim dhe të 
përvetësojnë çdo gjë, që mund 
të jete e mire, e frytshme dhe 
me përfi  m për ta.

Përpara se, të fi llojmë librin, 
do të dëshiroja t’ju tërhiqja vë-
mendjen në Shqipërinë e së 
nesërmes, që prak  kisht janë 
Shqipëria e së kaluarës, Shq-
ipëria e tashme dhe Shqipëria e 
së ardhmes. 

Duke folur për Shqipërinë e 
së djeshmes, dua të përmend dy 
Shqiptare që, nga 1946 e mbra-
pa, u bene fi gura të Shquara. 
Njeri ishte Enver Hoxha, dikta-
tori që u mundua të krijoje një 
Shqipëri pa Zot. Ai, për te nuk 
ishte i rëndësishëm dhe Zo   nuk 
i duhej as njerëzve të  j. Ai dhe 
qeveria e  j punuan pa u lodhur 
për ta zhdukur besimin në Zo  n 
e gjithëpushtetshëm, të gjithëdi-
jshëm dhe të gjithëpranishëm 
nga zemrat e njerëzve, Zo   ishte 
i tepërt për te. Pri  ërinjtë u ar-
restuan, shumica u pushkatuan, 
të tjerët u detyruan të punonin, 
Kishat u konfi skuan dhe u kthyen 

në pallate spor  , teatro e muze 
të ndryshme. Ai i beri njerëzit e 
 j të besonin që njerëzit e Shq-

ipërisë pa Zot, ishin njerëzit më 
të lumtur në bote. Që në Mars 
të vi  t 1967, me ligj, Shqipëria 
u shpall shtet ateist, që do të 
thotë se çdo njeri, që kishte te 
bënte me Zo  n ose besimin, do 

të dënohej, e madje edhe me 
vdekje, Në shkolla dhe univer-
sitet s’mund të përmendej emri 
i Zo  t. Katedralja e Madhe e 
Shkodrës, në veri të Shqipërisë u 
përdor si pallat spor   e gjera te 
 lla. U ndryshuan edhe pamjet 

e jashtme për ketë qellim. Me 
vdekjen e diktatorit ne 1985, 
fi lloi të vdesë edhe Shqipëria e 
 j pa Zot. Me 15 Dhjetor 1989, 

disa nga pri  ërinjtë shqiptare, 

që kishin mbijetuar, celebruan 
edhe një here Meshën e Shenjte 
nga Meshar Romak prej Koncilit 
të Trentos. Ata s’kishin dëgjuar 
kurrë për Koncilin e dyte të Va-
 kanit, ose për ndonjë ndryshim 

liturgjik. U deshën disa vjet me 
shume që ata 23 pri  ërinjtë 
shqiptare, që kishin mbijetuar, 

shumica e të cilëve ishin per-
sekutuar te marrin vesh ndry-
shimet e shumta dhe rinovimet 
e bëra në Kishe. Por, për ta nuk 
ishin te rëndësishme ndryshi-
met, e rëndësishme ishte të 
mund të prak  konin përsëri be-
simin tyre!

Me 25 Prill 1993, i  uar nga 
Shkëlqesia e  j, Nunci Aposto-
lik Ivan Dias, A   i Shenjte, Gjon 
Pali i Dyte, vizitoi Shqipërinë. 

Në atë dite të bukur, Katedra-
len e rinovuar të Shkodrës, Papa 
konsakroi katër ipeshkëv të Sh-
qipërisë: Arqipeshkivi Frano Ilia i 
Shkodrës, Arqipeshkvi Rrok Mir-
dita i Tiranës e Durrësit, Ipeshkvi 
Zef Simoni dhe Ipeshkvi Hasda i 
Pul  t në male. 

Arqipeshkvi Frano Ilia ishte 
dënuar me vdekje me 25 Prill 
1968, por për disa arsye dënimi 
me vdekje ishte ndryshuar në 
burgim të përjetshëm. Më vone, 
me 25 Prill 1993; ekzakt 25 vjet 
me vone, në jubileun e dënim-
it të  j me vdekje, u konsakrua 
ipeshkëv në Katedralen e Zo  t, 
janë me të vërtetë misterioze. 
“Kush e ka njohur mendjen e Zo-
 t apo kush ka qene Këshilluesi i 
 j?” (cf. Rom11:33-36).

Ne kemi Shqipërinë e të së 
Kaluarës, me kuj  met e saj të 
shumta e të dhimbshme në 
njërën dore dhe me dashurinë e 
paprekshme e me hirin e mahni-
tshëm, në dorën tjetër. Pavarës-
isht nga çfarë ka qene e kaluara, 
le ta kujtojmë me mirënjohje, 
mbase edhe perseku  met e 
para në Roma nuk kane qene aq 
të ashpra, aq brutale e totale, 
por Zo   është Zot, 

Është pikërisht në të njëjtën 
periudhe që Jezusi zgjodhi një 
grua me gjak Shqiptar, që po 
punonte me gëzim e për Zotin, 
Me gjithë mendjen, zemrën e 
shpirtin e saj, në qytetin që u nis 
me anije nga Dublini, Irlande, 
dhe arriti në Kalkute me 6 Janar 

1929. 
Me 25 Prill 1993, i dashuri 

dhe i pa harruari ynë, Papa Gjon 
PALI I DYTE NGA BALLKONI I 
DHOMES SË ARKIPESHKVIT NË 
SHKODËR, SHQIPERIA THA PËR 
KETË GRUA: “... Nga Kryqi, Jezusi 
lutej për atë që e kryqëzuan, sh-
embull i një dashurie pa kushte, 
i një jete që shkon më larg se fy-
erjet që i janë bere, dhe që është 
ga   të ofroje falje ...”. Shqipëria 
e sotme mund të jete krenare 
nëse jeton idealet e bijës së saj 
të Bekuar Tereza Bojaxhiu, Nena 
dhe motra e së cilës pushon në 
varrezat e Tiranës. e ardhmja e 
Shqipërisë ashte e sigurt deri 
kur njerëzit e sotme të ndjekin 
shembullin frymëzues e ndër-
tuese të kësaj bije të dashur, të 
Bekuarës Tereza Bojaxhiu. Mad-
je, ajo ka marre edhe vlerësimin 
ma të madh, çmimin “Nobël” 
për paqe, me 10 Dhjetor 1979. 
Le të behet Nacionalite   Shqip-
tar një instrument paqeje e gëz-
imi. Le të ketë paqe e le të fi lloje 
në Shqipëri. Për ketë, unë lutem 
dhe kërkoj lutjet e të gjithëve!

Këto rreshta u morën nga libri 
“Jete me Nene Terezën” - Atë Se-
bas  an Vazhakala M. C, sot pa-
dri gjeneral të misionit “Madre 
Teresa”, i cili punoi dhe jetoj me 
te për 30 vjet me radhe.

 
 Përgatit Gjin Musa, nga 

Roma, në kuadrin e 103 vjetorit 
të lindjes së Nene Terezës 

 

Një jete me Nene Terezën 
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Në kuadrin e 10 vjetorit të theme-
limit te Shoqatës “Atdhetare-Dukagjini” 
dhe të punës që po bëjmë me afrimin e 
të rinjve dhe të rejave në gjirin e shoqa-
tës, gjatë muajve Korrik–Gusht 2013, 
kemi organizuar disa veprimtari, ne 
te cilat vendin kryesor e kanë zënë të 
rinjtë dhe të rejat, të cilët janë ndierë 
mirë dhe pasi janë njohur edhe më nga 
afër me shoqatën, ata shprehen të lum-
tur dhe krenar që tashmë janë pjesë e 
saj. Duke marrë mendimet e tyre ne 
e ndjejmë vetët edhe më të mirë dhe 
më të guximshëm për të ardhmen. Te 
punosh me të rinjtë dhe të rejat do të 
thotë të punosh për të ardhmen që ajo 
të jetë më e mirë. 

Veprimtaria e Parë, u zhvillua në for-
mën e një pikniku, me datën 28 Korrik 
2013, ditën e Diel në fsha  n Dogë, ne 
rajoni Okol. Veprimtaria u zhvillua në 
kujdesin e Nënkryetarit të shoqatës, 
Gjergj Leqejza, dhe anëtarëve të krye-
sisë, Aleks Dushi, Dukate Bregu dhe 
Roza Pjetri. Gjatë gjithë rrugës për 
në Okol ne takuam turist nga shumë 
vende të botës, të cilët ktheheshin 
nga Thethi. Ajri i pastër i bjeshkës 
dhe natyra e bukur ishin frymëmarrja 
jonë e parë (përjashto ndonjë tesh  je 
që të dhuronte alergjia ndaj luleve të 
shumëllojshme të livadheve). Çdo gjë 
ishte e organizuar, që ta kalonim këtë 
ditë në mënyrën tradicionale, ku edhe 
menyja ishte tradicionale e përga  tur 
bashkërisht. Nuk do zgjatem shumë 
sepse janë përshtypjet e të rinjve që do 
na njohin edhe më shumë me ecurinë 
e kësaj dite. 

Marijona Pjetri: - Jam shumë e 
mahnitur nga ky piknik. Më përpara, 
kam shkuar në piknik me familjen, por 
edhe këtu e ndjeva vetën si në familje. 
Edhe pse amë më e vogla e grupit, 
amë ndier mirë dhe e kënaqur që mu 
dha ras   të përjetoja një ditë në gjirin 
e kësaj shoqatës, së cilës i uroj suksese 
dhe jetë të gjatë sa bjeshkët që na rre-
thojnë. 

Jona Leqejza: - Me jetën e shoqa-
tës jam njohur nëpërmjet babit  m, 
Gjergjit, i cili me fl et vazhdimisht për 
jetën e saj. Prandaj edhe kur më tha se, 
do të organizonit një ditë të  llë, men-
jëherë i kërkova që  të jem sot këtu, 
me ju Për mua është një ditë e veçantë 
pasi ka shumë të veçanta, të cilat e 
ndërtuan. Dua   falënderoj nga zemra 
të gjithë organizatorët. Sa i përket jetës 
së Shoqatës, besoj që do ndjek hapat 
e babit dhe të jap një kontribut modest, 
edhe unë te jem një pjesë e ecurisë së 
saj, e cila të jetë në dobi të promovimit 
vlerave të Dukagjinit dhe dukagjinaseve.

Petri   Aramalli: - Edhe për mua është 
hera e parë që marrë pjesë në një vep-
rimtari të shoqatës dhe fa   paska qenë 
me ne, që po e fi llojmë jetën në shoqate, 
me një ditë dhe në një vend kaq të bukur. 
Jam ndier shumë mirë dhe shpresoj që 
këto veprimtari të jenë më të shpeshta. 
Më ka pëlqyer mënyra e organizimit, ku 
çdo njëri nga ne kontribuuam në të gjithë 
aspektet e realizimit të saj dhe kjo në dha 
mundësi të jemi më të afërt dhe shpresoj 
që edhe jeta e shoqatës kështu duhet të 

vazhdoi. 
Diana Keqja: - Ju falënderoj që na dhatë 

mundësin të përjetojmë një ditë shumë 
të mirë, në një vend dhe atmosferë të 
mrekullueshme. Përgëzoj shoqatën për 
veprimtarit e saj, të cilat janë të organi-
zuara shumë mirë. Më pëlqen fak   që ju 
po i jepni rëndësi pranisë së të rinjve dhe 
është e domosdoshme, sepse prania e të 
rinjve në Shoqatë i jep mundësinë asaj 
për një të ardhme të mirë.     

Mri Brigja: - Jam shumë e kënaqur që 
sot përjetova një ditë krejt ndryshe nga e 
përditshmja. Kur më tha bashkëshor   im, 
Lulashi të vija në këtë piknik, isha në më-
dyshje. Tani e falënderoj që këmbënguli 

të më merrte me vete dhe ju falënderoj 
edhe ju si shoqatë që krijoni veprimtari, 
ne te cilat ne, e ndjejmë vetën mirë si 
një familje e madhe. Që në momentet e 
para të kësaj ditë e kam ndier vetë shumë 
mire, sepse edhe pse me shumë prej 
pjesëmarrësve unë takohesha për herë 
të parë, ata e krijuan atmosferën të a  llë 
që të gjithë e ndjenim vetën sikurse nji-
heshim prej kohësh. Më beri përshtypje 
tek po gatuaja, ak  vizimi i të gjithëve 
në punët të ndryshme edhe pse moshat 
dhe profesionet ishin të ndryshme. Ju 
falënderoj përzemërsisht dhe ju urojë që 
shoqata jonë të ketë jetë të gjatë.

Ela Kodra: - Kjo ditë për mua është e 

mrekullueshme për fak  n, 
sepse ajo u ndërtua shumë 
bukur dhe ju dha një kara-
kter familjarë. Njihesha 
vetëm me disa prej pjesë-
marrësve, por nuk u deshe 
që të kalonin shumë minu-
ta, që hezi  mi se si do e 
kaloja këtë ditë u zhduk. Më 
bëri përshtypje bashkëpun-
imi i anëtarëve  të shoqa-
tës me njëri–tjetrin dhe ky 
është një shembull shumë i 
mirë për ne që jemi të rijnë. 
Uroj që ky bashkëpunim të 
vazhdoj, sepse do të jetë 
një garanci për të ardhme. 
Duke qenë  se, më besuat 
që të ju gatuaja së bashku 
me Mrinë, jam e lumtur që 
mu dha ras   të bëja diçka, 
por e kisha shumë të lehte, 
sepse ju na ndihmuat. Ishe 
kënaqësi për mua kjo ditë.

Kozeta Bruçi: Zonat urbane shpesh 
bëhen pengë-marrëset e shpir  t njerëzor. 
Duke qene se jeta e përditshëm lidhet për 
pjesën me te madhe te njerëzve me fak-
torin punësim, ndodh qe te lihen mënja-
në faktorët shpirtëror, te cilët ushqehen 
dhe nga te qëndruarit ne natyre. Ru  na 
e se përditshmes ka bere qe njerëzit te 
mos e kërkojnë relaksin e tyre pikërisht 
ne natyre, aty ku pamjet madhështore 
dhe ajri i pastër kthehen ne ilaçet me te 
mira te shpir  t. Ata qe i kane shpëtuar 
disi robërimit dhe qe janë mësuar siste-
ma  kisht te alternojnë jetën ne zonën 
urbane me lëvizjet ne terren, kane gjetur 

Në foto Aleks Dushi, Dukate Bregu, Jona dhe Gjergj Leqejza, Lulash dhe Mri Brigja, Marijona Pjetri, Kozeta 
Bruçi, Diana Gjeka Keqaj, Ela Kodra dhe Petrit Aramalli

Çastet e drekës ne natyre

Aroma e Verës në Shoqatën “Atdhetare-Dukagjini”
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Foto e luftëtareve dukagjinas ne Bratile

Pamje nga veprimtaria

tashme një qetësi shpirtërore. 
Dikur piknikët kane qene 

një tradite për kolek  vet e pu-
nës, apo dhe grupe shoqërore. 
Por faktorët e ndryshimeve qe 
shoqëruan edhe ndërrimin e 
sistemeve duket sikur prishen 
ca tradita te mira dikur. 

Kësaj radhe iu përgjigjem 
 esës qe na u be nga një 

pjese e shoqatës “Atdhetare-
Dukagjini”, me qendër ne 
Shkodër, për te udhëtuar drejt 
Okolit te Boges, vendi i zgjed-
hur prej tyre për te bere një 
piknik. Organizimi i një pikniku 
me shume sesa një shoqëri te 
mire kërkon njerëz qe e duan 
natyrën dhe e shijojnë atë. 
Vlerat e një pikniku nisin qe nga 
njohja me vende te reja, lëvizja 
ne terren, qe sjell një gjendje 
te mire shpirtërore dhe fi zike, 
provimi i resurseve qe te ofron 
vendi i zgjedhur për piknik si 
dhe mundësia për te qene mire 
shpirtërisht. Duke qene ne një 
distance larg qyte  t duket sikur 
problemet e jetës atje bëhen 
me te vogla e kështu, pse jo 
mund te mendohet edhe zgjid-
hja e tyre.

Ky shembull i Shoqatës “At-
dhetare-Dukagjini”, fl ete vete, 
fl ete shume për punën e saj.  Jo 
vetëm për ketë veprimtari, por 
edhe për gjithë ak  vite  n e saj 
ne shërbim te komunite  t, te 
anëtareve te saj, te të rinjve, ne 
shërbim te kohës.

Veprimtaria e Dytë, ishte me 
datën 1 gusht 2013, dite enjte, 
ora 17. 00, në famullin e Kuklit, 
në kuadrin e edicionit të tretë të 
veprimtarive «Ditët e Mjedës», 
ne te cilën u zhvillua veprimtar-
ia «Takimi folklorik gjithë-nacio-
nal», në përkuj  m të 76-vjetorit 
të vdekjes së Dom Ndre Mjedës 
dhe 100-vjetorit të ngritjes së 
Kishës së Kuklit. 

Kjo veprimtari u realizua 
në kujdesin e famullitarit të 
palodhur  prof. Dr. dom Nike 
Ukgjinit, Kryetarit të komunës 
së Busha  t, Zef Hila, Konsullit 
të nderit të Republikës se Aus-
trisë në Shkodër, Gjergj Leqejza, 
Qendrës se Studimeve Alban-
ologjike dhe Qendrës Muzeore 
«Don Ndre Mjeda». Veprimtari-
në e nderoi dhe prania e kryet-
arit të Konferencës Ipeshkvnore 
të Shqipërisë Shkëlqesia e Tij 
Monsinjor Angelo Massafra. Për 
këtë veprimtari, është një kroni-
kë e veçante nga. Mentor Quku.

Veprimtaria e Tretë, ishte 
vizita që disa përfaqësues të 
Shoqatës “Atdhetare-Dukagjini” 
bënë në krahinën e Ho  t. Të  u-
ar nga Shoqata Kulturore Ar  s-
 ke «Ded Gjon Luli», me datën 

13 Gusht 2013, dite e marte, në 
orët e pasdites udhëtuam për 
në Ho  n legjendar. Në doga-
nën e Hanit të Hotit kishin dal 
për të na pritur vëllezërit tonë 
hotjan, disa prej tyre kishin ar-

dhur për pushime nga Amerika 
e largët. Pas një prezan  mi te 
shkurtër, udhë  mi vijoj për tek 
Shtëpia muze e Ded Gjon Lulit. 
Ishte emocionuese për të gjithë 
ne të gjendesh në krahinat shq-
iptare, të cilat dhe sot përcjellin 
jehonën e shekujve. Valëvitja e 
Flamurit Nacional në oborrin e 
shtëpisë muze të përkëdheltë 
dhe shpaloste para nesh nëpër-
mjet vëllezërve hotjan historinë e 
këtyre krahinave shqiptare. Ishte 
kënaqësi   dëgjoje tek fl isnin me 
radhë të gjithë në lidhje me his-
torinë dhe çdo element të kësaj 
shtëpie muze. Më bëri përshtypje 
dëshira e madhe për të folur për 
historinë dhe njohja edhe në de-
tajet më in  me të kësaj historie 
të lavdishme. Për ne dukagjinasit 
emocionuese ishte edhe një foto 
e lu  ëtarëve Dukagjinas pjesë-
marrës në ngritjen e Flamurit në 
Bra  lë.

Pastaj vizita jonë vazhdoi tek 
Kisha e Traboinit dhe tek Kroi i 
Traboinit, ne te cilin vëllezërit 
tanë sipas traditës, kishin sh-
truar një darkë vëllazërore. Aty 
ne, u njohëm edhe me hotjanë 
dhe grudjan të tjerë, të cilët 
kishin ardhur nga emigrimi  për 
pushimet verore. Darka pas 
fjalës përshëndetëse të Kryetar-
it të Shoqatës Kulturore Ar  s  ke 
«Dede Gjon Luli», Gjon Dushaj, 
u shoqërua me këngë dhe valle 
të traditës, të cilat u kënduan 
nga pjesëtarët e kësaj shoqate 
dhe këngëtarët e Shoqatës “At-
dhetare-Dukagjin”, Mark Vata, 
Agus  n Pllumbi, Floriana Shtylla 
dhe i  uari special Pjerin Gjon-
dreka. 

I falënderojmë  përzemërsisht 
vëllezërit Ho  an, Shoqatën Kul-
turore Ar  s  ke “Dedë Gjon Luli”, 
që e organizuan këtë veprimtari, 
e cila shërbeu për lidhjen edhe 
më të fortë me vëllezërit tanë 
që padrejtësisht jetojnë jashtë 
kufi jve shtetërore. Por kjo nuk 
na pengon për qenë gjithmonë 
bashkë ashtu si shekujt na e 
lanë trashëgimi. Mbetet kuj  m 
shumë i mirë për ne që ishim të 
pranishëm në PRAGUN ku u hol-
lën themelet e PAVARSISË së Na-
cionalite  t Shqiptar. 

Faleminderit vëllezër Hotjan!
Falënderojmë dhe anëtarin 

e kryesisë së shoqatës, Mhilli  
Prroni, i cili mundësoi pjesë-
marrjen në këtë veprimtari. 
Falënderojmë për organizimin 
dhe pjesëmarrjen Ndrekën dhe 
anëtarët e shoqatës Ilirin, Sil-
ven, Dukatën, Rozën, Agus  nin, 
Markun, Pjerinin (të  uarin 
tonë), Florianën dhe  Denisa (va-
jza e Gjin Musës bashkëpunëto-
rit tonë në Romë), të cilës gjatë 
kë  j ak  vitet ju dha mundësi 
të njihen edhe më nga afër me 
shoqatën dhe jetën e saj.

Roza Pjetri

                    Pamje nga veprimtarite ne e rajonin e Traboinit, perfaqesusit e shqazes “Atdhetare-Dukagjini”
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Urime Shoshit, për rua-
jtjen e vlerave të pastra 
zakonore ,tradicionale të 
Dukagjinit. Shoshi, si çdo 
zone tjetër e Dukagjinit ka 
historinë e  j të lavdishme 
në të gjitha fushate jetës 
njërzore. Pozita gjeo-
grafi ke e ashpër e kë  j 
vendi kali   natyrshem tek 
banoret e Shoshit dhe 
krejt Dikagjinit, trimërinë 
,burrërinë,besnikërinë, 
mikpritjendhe mbi të gjitha mençurinë. 
Unë i njoha mirë shoshjanët, prandaj niej 
obligim që cilësitë e tyre të shkelqyera 
(bashkë me ata që shkrujnë) t`I bëjmë të 
njohura për shoqërinë dhe brezat e rinjë, 
sepse  historia ka lënë gjurmët e saja në 
çdo kohë dhe ato s`kanë sit ë mbesin mis-
 ke.

Fak  kisht njerzit e kanë shkrue 
Shoshin, kush në një menyrë kush në 
një tjetër, njëri më shkurtë e tjetri më 

gjatë, nhë formë proze ose 
poezie, por përfundimi 
ka nxjerrë në dritë po  të 
njëjtën bërthamë, atë të 
realite  t të vlerave të një 
populli9 kaq të mrekul-
lueshëm.

Shoshi ka fa  n e veçantë 
se nuk vuan për t`i nxjerrë 
në dritë iden  tetet e veta 
të shkelqyera, qo  ë të çdo 
kohe apo situate, sepse ai 
I kalindë vetë shkrimtarët, 

poetët e nderuar e të promovuar, të cilët 
sot i njeh mbarë e gjithë Shqipëria.

Shkrimtarët e nderuar shoshjanë  kanë 
shkruar për vendlindjen e tyre natyr-
shëm, me profesionalizëm dhe in  ligjen-
cë, me vlerat mahnitëse të natyrës dhe 
fi snikërinë e shoshjanëve. Fak   që më ka 
shtyrë mua t shkruaj për Shoshin, vjen 
nga pasioni dhe frymëzimi për të shpre-
hur mirënjohjen për çdo gjë të bukur 
që unë kam gjetur atje në vitet e para 

të kolek  vizimit, një jetë plot deshira, 
gëzim, harmoni e bujari, me mbështetjen 
e fuqishme që ata u kanë dhënë jabonx-
hinjëve të asaj kohe, prandaj ato kuj  me 
unë i rauj si pjesën më të bukur të jetës 
 me, në mes të shoshjanëve, me zakonet, 

traditat dhe pasuritë morale-shpirtërore 
dhe virtytet e tyre të larta, duke u krijuar 
mundësinë sejcilit të hynin në zemrat e 
tyre të pastra e të sinqerta.

Vertetë jeta evolon dhe njerzit largo-
hen në hapsirat mërgimtare dhe në kush-
tete distancueme ato humbin kontaktet 
qo  ë edhe familjare, por kuj  met nuk 
kanë pse të shuhen.

Për ta mbajt lart emrin e Shoshit dhe 
shoshjanëve, unë nga emigrimi, kuj  met 
e mia nuk i mbajta të mbyllura, por unë 
mbolla ato, sadopak, me përkush  m në 
librin  m “Emigracioni”, vëllim me poezi 
duke shpalosur ndienjat e mia të dashu-
risë për shoshjanët.E bëra Shoshin pjesë 
të librit, sepse Shoshi e meriton këtë dhu-
ratë, pasi në kushtete e mia të vësh  ra 
për të ushtrue punë atje, ata njerëz hu-
manë, bujarë e fi snikë më dhanë strehim, 
ata më dhanë jetë, ata më dhanë mësim, 
ata më dhanë dije, ata më bënë pjestarë 

familjeje,ata më shtruan bukën e ëmbël 
në tërvesat e tyre bujare e të nderueme 
me shpir  n e tyre njerëzorë.

Në raportet e mësipërme shoshjane 
ishin bashkëfshatarët e mi, shokët dhe 
miqtë e mi, prandaj dhe unë si i  llë jam 
përpjekë , sadopak, t`u shkruaj meritat 
reale të tyre në jetën gjithpërfshirëse 
të bazaar në të vertetën e kaluar dhe të 
sotme.

Për njerëzit, dhe kryesishtë djemtë 
e Shoshit ka nevojë shoqëria dhe gjithë 
Shqipëria, sepse ata janë pjesë e his-
torisë së shkelqyer të shqiptarëve dhe 
malësorëve me vlera të paçmueshme.

Jam mirënjohës K/redaktorit dukagji-
nas Z.Lazër Kodra që më dha mundësinë 
që unë t`u përcjelli shoshjanëve mesazhin 
 m të përzemërt nëpërmes gazetës “DU-

KAGJINI”.
 Një falenderim  i veçantë për Gjon Hilëë 

Macorrin, që me një vetëdije qytetare e 
njerëzore respekton bukën  dukagjinase, 
respekton e ngulitë në kujtesë kohën që 
ka punuar në Shosh, madje e përjetëson 
atë në vëllimin poe  k “EMIGRACIONI”-
(L.Kodra)

GJON HILË MACORRI

SHOSHI NË POEZI

Rush DRAGU
Mirënjohja për Shoqatën Kulturore Ar-

 s  ke “Jehona e Kelmëndit” i është dor-
zuar kryetares së kesaj shoqate, Dila Vaçaj 
nga Kuvendi Komunal i Pejës, Kosovë  në 
prani të Presiden  t të Republikes së 
Shqiperisë, Bujar Nishani, në Kelmënd të 
Malesisë së Madhe.

Në   falenderimin e Mirënjohjes nga 
Kuvendi Komunal Pejë, Drejtoria për Kul-
turë, Rini dhe Sport, Bashkësia Territo-
riale e Rugoves thuhet: “Për kontribu  n 
ar  s  k në lojrat tradicionale të Rugoves” 
Kryetari i Kuvendit Komunal Pejë,  Dr. Ali 
Berisha, Kuqishtë, me 4 gusht 2013.

   Kuvendi Komunal i Pejës kishte 
zgjedhe pikrisht ditën e “Logut të 
Bjeshkeve-2013” në Qafe Predelec, ne  
Kelmënd, në të cilin ishte i pranishem 
dhe Presiden   Republikes së Shqiperise, 
Bujar Nishani për të dorzuar ketë mirën-
johje për shoqaten e “Jehona e Kelmën-
dit” dhe po atë ditë një grup vajzash nga 
Plava, Gucia, Vuthaj dhe Rugova konku-
ruan në “Miss Bjeshka 2013”, po ashtu 
dhe grupi ar  s  k  i Rugoves dha nje pro-
gram  të larmishën  i gershetuar me lojra 
tradicionale  popullore të Pejës, Rugoves, 
Plaves dhe Gucisë.

Historiku i shkurter i shoqatëa “Jehona 
e Kelmendit”

Shoqata Kulturore Ar  s  ke “Jehona 
e Kelmëndit” është krijuar në vi  n 2006 
me inisia  vën e Dila Vaçaj. Në grupin 
nismetar për  har  min e statu  t dhe pro-
gramit të shoqates kanë qënë Kolë Leke 
Vushaj, Pjeter Dede Qosaj, Gjeke Ujka 
dhe Luigj Gjerkaj. Po atë vit është edhe 
ak   i themelimit dhe vëndimi i Gjykates 
së Rrethit Shkoder që ka njohur ligjerisht 
ketë shoqate.

“Jehona e Kelmëndit”, ka qënë me 
shtatë anetar në grupin Folklorik të Qa-

rkut të Shkodres, i cili ka marrë pjesë ne 
Fes  valin Folklorik Nacional të Gjirokas-
tres si këngetar, lahutar dhe valletar, dhe 
anetaret e kesaj shoqate kanë marre se-
cili çmim në fes  val.

Ka marre pjesë ne fes  valin e Skender-
ajve të Drenices  dhe merr çmim special 
për kostumet, vallen e kercimit malsorçe 
dhe  në instrumen  n tradicional të krahi-
nës së Kelmendit, lahuhtë.

Me ars  n e 100 vjertorit të Shpalljes së 
Pavarsise së Shqiperise për krah 28 hape-
sirat shqiptare ka marrë pjesë edhe ans-
ambi i “Jehones Kelmëndit” dhe ka marrë 
6 çmime të para.

Po me ras  n e 100 vjetorit ansambi i 
“Jehones se Kelmëndit” ka marrë pjesë 
në fes  valin e Rozhajes dhe ka marre dy 
çmime të para. 

Shoqata me inisia  ven e drejteperdre-

jte te kryetares së saj, Dila Vaçaj ka orga-
nizuar  koncer  n tradicional të Krishte-
lindjes dhe Vi  t të Ri për tre vite rresht të 
 tulluar “Treversa e Kelmëndit”

Ka më shumë se 10 vjet që kjo shoqatë 
është organizatorja e ak  vite  t tradicio-
nal të vi  t “Logu i Bjesahkeve”, i cili mba-
het në një nga perlat e bukurise natyrore 
shqiptare, në Qafe Predelec të Kelmën-
dit.

Në ketë vit që përkon dhe me ardhjen 
për herë të parë të një kryetar shte   në 
krahinën  e Kelmendit, shoqata vlersohet 
dhe falenderohet nga Kuvendi Komunal i 
Pejës, komunë e cila është në administri-
min e shte  t  Kosovar, por  përberja e të 
ciles është më së shum   nga kelmëndas.

Me ras  n e dorzimit të mirënjohjes 
kryetares Dila Vaçaj, drejtues  të Kuven-
dit Komunal të Pejës i bënë thirrje Presi-

den  t të Republikes së Shqiperisë që të 
ndikojnë tek shte   Shqiptar për të përsh-
pejtuar punimet e Rrugeës Tamare–Guci, 
e cila kjo është veper madhore që krijon 
mundësinë e bashkimit fi zik të shqip-
tarve.

 Kush është Dila Vaçaj ?
Nga profesioni është mesuese, e cila 

ka sherbyer në shumë shkolla të zones 
së Kelmëndit. Eshtë  një nga vajzat e para 
malsorë në ketë krahinë që ka kontribuar 
në të gjitha ak  vitetet kulturore me kara-
kter zonal dhe nacional.

Eshte nje valletare e lindur dhe nje ko-
reografe e zonja. Drejtuese e sukseshme 
ar  s  ke. Instrume  ste me shije te holla 
ar  s  ke. Një shoqe, bashkëshorte dhe 
nenë e mirë  e tre femijeve.

Mirënjohje për “Jehonën e Kelmëndit” nga Kuvendi 
Komunal Pejë, Kosovë

          Grupi i shoqates kulturore artistike “Jehona e Kelemndit”
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Prof. Dr. Aleksandar S  pčević
Vi  n e kaluar akademiku Aleksandër 

S  pçeviq botoi një libër të vëllimshëm 
“Tradicijska kultura zadarskih Arbanasa” 
(Kultura tradicionale e Arbëneshëve të 
Zarës), Zagreb 2011, 425 faqe, të cilin po 
e përkthen shqip Instituti Albanologjik i 
Prishtinës. 

Fsha  n Arbënesh (Arbanas), sot lagje 
periferike e Zarës (Zadar) në Kroaci, e 
themeluan malësorët shqiptarë prej ka-
tundeve shestanase të Kranjës (krahine 
malore në jugperëndim të liqenit të Shko-
drës, rrethi i Tivarit, sot Mali i Zi). Nën 
mbikëqyrjen e arqipeshkvit Vicko Zma-
jeviq, prej 1726-1733, u shpërngulën 
nga këto anë, në valë të ndryshme, rreth 
450 banorë, të cilët zunë vend afër Zarës 
(Zadrës) dhe krijuan fsha  n Arbënesh (Ar-
banas). Ata shumë shpejt u shtuan: më 
1853 ishin 900, 1868 – 1600, 1880 – 2000, 
1893 rreth 2500, 1910 – 3087; shumica e 
bashkëshortëve kishin mbi 4-5 fëmijë, por 
jo rrallë edhe 15-20 e më tepër (në ko-
hën ndërmjet dy lu  ërave botërore); disa 
familje kishin 50 e më shumë anëtarë. Më 
1790 Arbëneshi kishte 74 shtëpi, 1810 – 
164, 1880 – 326 dhe më 1900 – 384 shtëpi. 

Duhet të kujtojmë që hapesira ndërm-
jet bjeshkës së Rumisë në Perëndim dhe 
liqenit të Shkodrës në Lindje, është, në 
kup  min etnografi k, njëra prej krahinave 
shqiptare më konserva  ve të Ballkanit. 
Aty janë ruajtur besime të stërlashta të 
Ilirëve paraan  kë dhe an  kë, por edhe ato 
të kohës së mëhershme paraindoeuropi-
ane, prandaj nuk është e çuditshme që Ar-
bëneshët e Zadrës prunë shumë elemente 
të kulturës tradicionale prej atdheut të 
moçëm, me të cilin nuk patën kurrfarë kon-
tak   deri kah mbarimi i shekullit XIX. Ata i 
ruajtën doket e besimet ilire me mija vjet 
të moçme; është vërtetuar që shqiptarët 
janë popull autokton në Ballkan, mbasard-
hës të ilirëve. Në të gjitha veprimtaritë 
shoqërore Arbëneshët (Arbanasi) dhanë 
shumë personalitete me rëndësi jo vetëm 
për Kroacinë, por edhe për Botën. Në 
më se një pikëpamje Arbëneshët janë në 
konteks  n kroat më të rëndësishëm dhe 
më të njohur sesa janë në sta  s  kën e 
përgjithshme kroate, vlerëson albano-

logu Radoslav Ka  çiç, recensent i kë  j 
libri. Me gjithë këtë, ata ishin ferrë në sy 
për regjimin komunist; nja 60 sish i vranë 
menjëherë mbas Lu  ës II Botërore. Ar-
bëneshët e Arbanasit gjatë 2 shekujve të 
parë të jetesës afër Zadrës mbërritën të 
shqiptarizojnë (t’i bëjnë të fl asin gjuhën 
shqipe) jo vetëm bashkëshortet, të cilat 
i ka sjellë martesa në Arbanas, por edhe 
krejt familjet kroate që zinin vend në Ar-
banas. Ashtu krijohej deri diku një situatë 
paradoksale: në vend që Arbëneshët e ar-
dhur të kroa  zohen në atdheun e ri, ata 
shqiptarizuan edhe shumë banorë kroatë, 
të cilët kishin ardhur dhe jetonin mes tyre. 

Më 1870 (144 vjet mbas themelimit të 
Arbëneshit - Arbanasit) është shënuar: “Në 
familje fl itet vetëm shqip, në këtë mënyrë 
ruhen traditat e moçme, kështu që fëmijët 
deri 7 vjeç fl asin vetën shqip. Më vonë më-
sojnë kroa  sht dhe pak italisht.” Mbiem-
rat: Pinçiq, Shestan, Gjergja, Deshpal, 
Nikpal, Paleka, Gjurleka dhe toponimet 
e hidronimet si: Balta, Bregde  , Fusha e 
Abëneshëve, Karma, Kisha e vogël, Kroni, 
Muri i madh, Pusi i madh, Shkambat, Vani 
bregde  t, Vani i kishës, si dhe emër  met: 
Uvala Bregde  , Skadarski prolaz, ul. Jurja 
Kastrio  ća Skenderbega (rruga kryesore), 
ul. Fra Gjergja Fishte, Trg kraljice Teute 
fl asin qartë që Arbanasit i nderuan dhe i 
nderojnë të parët e vet shqiptarë.

Arbëneshët e Zadrës ishin katolikë të 
vërtetë edhe në atdheun e moçëm, e 
po ashtu mbeten edhe mbasi erdhën në 
rrethin e Zadrës, por prapë se prapë nuk u 
liruan prej besimeve pagane të stërlashta, 
rrënjët e të cilave duhet të kërkohen në 
parahistorinë e largët. 

Megjithëqë krejt afër qyte  t të Zadrës, 
Arbëneshët ia mbërritën t’i ruajnë shumë 
doke e besime popullore të veta të stër-
lashta deri te Lu  a I Botërore, e disa dhe 
deri në ditët e sotshme, siç janë: gjuha 
arbëneshe që e prunë prej katundeve 
shestanase të Kranjës, mënyra patriarkale 
e jetës familjare, zakonet e fejesës dhe 
të martesës, lojërat e fëmijëve (grabitja 
e shamisë, bajrakut), nderimi i plakut të 
katundit, besa (Ja ko dhan besën), vëlla-
mëria (pobra  mia), fi si, veshja, surratat 
(maskenball, mashkare), dashuria për ku-
bure (armë), vallja, nderimi i bukës, buzmi 
natën e Kërshëndellave, agjërimi (koriz-
ma), zakonet për pashkë, hedhja e gurit 
(me çit gurin), mjekësia popullore (ushun-
jëzat), besimi për gjarprin prej parahisto-
risë e deri sot (në katundet shestanase të 
Kranjës: gjarpri në rrasë të vorrit, në mur 
të kishës, në mur të shtëpisë), besimi për 
zânat (emri zâna me prejardhje ballkanike 
e kohës ilire të stërlashtë; mali Zâna sipër 
Pinçit); të mos përmendet emri i dreqit 
por eufemizmi (shestanasit: i mallkuemi); 
besimi për syrin e keq, hedhja e dhëmbëve 

të tamblit sipër kulmit të shtëpisë; fl ijimi 
në themel të shtëpisë e një bagë  e ose 
të hollash metalike, mallkimet, kufomës 
i lihet në dorë një monedhë metalike 
(shestanasit i sh  het në gojë të vdeku-
rit edhe sot një pare metalike). Të gjitha 
këto adete, besime janë ga   të njëjta edhe 
ndër shestanasit.

Kur bën  alë për disa doke e zakone, 
besime të kohës së stërlashtë parain-
doeuropiane, S  pçeviqi shkruan se pa 
marrë parasysh vjetërsinë e tyre të mad-
he, guxojmë të supozojmë që ato u bënë 
pjesë e kulturës ilire në kohën e bronzit e 
të hekurit, Ilirët i ruajtën, dhe ato vazhd-
uan të qëndrojnë deri sot në mitologjinë 
e popujve të Ballkanit. Sidomos është e 
rëndësishme që populli shqiptar në qe-
nien e vet i ruaj   shumë besime, magji e 
tjera elemente me prejardhje ilire, si dhe 
që disa prej atyre elementeve mbërritën 
rreth Zadrës falë Arbanasve. S  pçeviqi 
ka mbledhur mja   këngë, tregime, anek-
dota dhe  alë të urta, por ai thotë që ato 
janë një mbetje e zbehtë e trashëgimisë 
së pasur të letërsisë, të cilën e prunë Ar-
bëneshët e prej katundeve shestanase. Qe 
pak shembuj: Këndon zogu, zog mullinja...; 
Atje larg ne fush të malit ... Atje me ta ko 
dek Skenderbeu; Ko ro pe kalit në goma-
rin, Kurkush nuk ësht le i suom. 

S  pçeviqi citon gazetën e vi  t 1900: 
Nënat Arbanase u këndonin në gjuhën 
shqipe djemve në djep (përmbajtja): “Nisu 
i gëzuar biri im i dashur, Atdheut tënd sot 
i duhen muskujt e tu. Mendo që kjo ditë 
është më fatlumja për nënën tënde, e cila 
parashikon të jesh ndër trimat e vërtetë të 
famshëm. Cila nënë nuk do ta parashohë 
fa  n  m të mirë dhe të mos më konsidero-
jë të lume që kam kësi djalit. Por kujdesu 
biri im të sillesh mirë. Të mos i shmangesh 
 alës që u ke dhënë shokëve të tu të ar-

mëve. Mos u trego pjellë e keqe e tyt e  , 
kurrë mos u tërhiq, lu  o me guxim, kujde-
su të jesh në radhë të parë. Kur do të me 
mbërrijë lajmi, që mbete në fushë të lu  ës 
bashkë me shokët e tu, unë do të vishem 
me të zeza, por prapë do të jem e kënaqur. 
Më mirë është mos të jesh nënë, se sa të 
kesh djalë të keq”. 

S  pçeviqi na jep edhe një pjesë të  a-

limit të Juraj Biankinit, deputet në Këshil-
lin mbretëror në Vjenë si dhe në Kuvendin 
dalma  n. Më 1896. ai ...u foli “Arbanasëve 
të Kroacisë për heroin e tyre Gjergj Kas-
trio  n, si shembull i atdhetarit, trimit të 
patrembur në lu  a për fe dhe liri të popul-
lit vet”...

Përfundojmë me dy  alë, S  pçeviqi në 
librin e tij më të ri ka dëshmuar me fakte: 
Arbanasit e Zadrës i ruajtën vlerat kul-
turore dhe njerëzore të stërlashta të pop-
ullit shqiptar.

Kush është Aleksdandër S  pçeviç:
Historian i an  kite  t, ilirolog, specialist 

i bibliotekarisë, akademik. Lindi në fsha  n 
Arbënesh (Arbanas) të Zarës (Zadar, Kro-
aci) në një familje shqiptare. Kreu shkollën 
e mesme në vendlindje, ndoqi studimet 
e larta për arkeologji dhe u diplomua në 
Universite  n e Zagrebit (1954). Në v. 1957 
fi lloi punën në Bibliotekën Kombëtare Uni-
versitare të Zagrebit. Në fi llim të v. ‘70 ka 
dhënë lëndën e arkeologjisë në Univer-
site  n e Prish  nës. Drejtor i Bibliotekës 
së Akademisë së Shkencave dhe Arteve 
të Kroacisë në Zagreb (1974–1983). Mori 
gradën “Doktor” më 1977, një vit më pas 
fi toi dy  tuj: “Këshilltar i lartë në bibliotek-
ari” dhe “Këshilltar shkencor në fushën e 
shkencave shoqërore”. Kryeredaktor i Lek-
sikonit Biografi k Kroat (1983-1987). U bë 
profesor i rregullt në Fakulte  n Filozofi k 
(katedra e bibliotekarisë) të Universite  t 
të Zagrebit. Është autor i shumë studi-
meve në fushën e ilirologjisë, si: “Gli Il-
liri”, 1967 (“Ilirët”); “Arte degli Illiri”, 1967 
(“Ar   i Ilirëve”); “Bibliographia Illyrica”, 
1967 (“Bibliografi  për Ilirët”); “Kultni sim-
boli kod Ilira” (1983), “Simbolet e kul  t 
te ilirët”; “Problemi i vazhdimësisë iliro-
shqiptare dhe aktualizimi i  j poli  k sot” 
etj., si dhe në fushën e albanologjisë: “In-
terpre  me albanologjike”, “Etnogjeneza e 
shqiptarëve”, “Albanologjia në Kroaci” etj.; 
gjithashtu ka botuar monografi të: “Histo-
ria e librit” (1988), “O savršenom Censo-
ru”, 2003 (“Censori i përsosur”) dhe qindra 
ar  kuj shkencorë. Është anëtar i jashtëm 
i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të 
Kosovës. (Sipas “Fjalorit enciklopedik shq-
iptar”).

KUSH ËSHTË PROF. DR. 
SIMË GJON DOBRECI?
Doktor Simë Gjon Dobreci i vitlindjes 

1934, me profesion mjek, sot në pension, 
me banim në fsha  n Bra  cë, në komunën 
e Ulqinit, është kryeredaktor i revistës 
“BUZUKU” dhe një nga drejtuesit e Shoqa-
tës “Dom Gjon Buzuku”. 

E takova këto dite, në Bra  ce, na pri   
me shume kënaqësi e dashuri. E infor-
mova për Shoqatën “Atdhetare-Dukagji-
ni” dhe gazetën e saj “Dukagjini”, për 10 
vjetorin e themelimit te saj, i dhurova dy 
numra gazete, disk  vin e 10 vjetorit, një s  lolaps të përga  tur në ketë kuader. Ndjeu 
kënaqësi, shprehu simpa  në dhe dëshirën për të bashkëpunuar, të cilën ja premtova 
se,  në të ardhmen do të bashkëpunojmë se, duhet te bashkëpunojmë.

Në ketë vizite isha me anëtarin e shoqates “Atdhetare-Dukagjini” Mark Kulla dhe 
Vate Gjoni. Shoferi yne ishte një djale simpa  k, me banim në Itali, Arben Gjoni nga 
fsha   Gjuraj. Në Ulqin u takuam me Zef Briskun, nje burre i gjate, rreth të 80-ve, 
shumë simpa  k, gojatar, i pa lodhshem, i cili jo vetëm na bëri një shë  tje nëpër qy-
e  n e bukur turis  k bregdetar Ulqinin, na takoje me djalin e  j Leken me nip, por 
na siguroj dhe na shqëroi në takimin me prof. Dr. Sime Gjon Dobrecin. Bace Zefi n e 
falenderojme per ga  shmerine dhe kenqesine qe na dha!

Dr. Simë ishte një atdhetar i vërtetë, një intelektual i përkushtuar për çështjet atd-
hetare. Prandaj, në ketë numër gazete, po i botojmë ketë shkrim, të njërit prej alban-
ologeve, siç është dhe prof. Dr. Aleksandar S  pčević, kroate, të prega  tur nga prof. Dr. 
Sime Gjon Dobreci. Ky emër dhe vendi i  j, na çojnë tek albanologu i madh, prof. Dr. 
Milan Shufl ajn.

Një vepër e re e 
akademikut Aleksandër 
Stipçeviç për Arbëneshin 
(Arbanas) e Zarës (Kroaci)
OPINION NGA PROF. DR. SIMË GJON DOBRECI 
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MIRËNJOHJE

Thethi ёshtё  i njohur jo vetёm pёr 
bukuritё  e ralla tё  natyrёs, por edhe 
pёr cilёsitё  e vecanta tё  malёsorёve 
tё  kё  j fsha   si bujarinё, urtёsinё, 
dashurinё  pёr vendin. Ata dalloheshin 
jo vetёm si bujq dhe blegtor, por edhe si 
ndёrtues e pёrpunues tё  gurit e drurit, 
tё  nёnprodukteve tё  qumёsh  t, mishit 
e produkteve tё  tjera qё  merrnin nga 
blegtoria. Pёr bukuritё  e kё  j fsha  , 
cilёsitё  e veçanta tё  banorёve tё   j, 
pozitёn gjeografi ke dhe gjithçka qё  ka 
qenё  vlerё  ёshtё  shkruar dhe folur nga 
miq, dashamirё,  vizitorё, vendas dhe tё  
huaj vite e dekada me rall.

Thethi ёshtё  vizituar qё  nё  vitet e 
para tё  shekullit tё  kaluar nga studi-
ues, etnograf, gjeologё  historian e tё  
huaj, por dhe grupe tё  rinjёsh nga qyte-
  i Shkodrёs qё  shkonin nё  Theth pёr  

shё  tje ose pёr t’u ngjitur nё  male, tё  
grupuar nё  shoqata tё  ndryshme qё  
nё  Shkodёr ishin tё  shumta dhe shumё 
planёshe.

Lidhja me rrugё  automo-
bilis  ke, hapja e shkollёs  fi l-
lore shtetёrore dhe e konvik-
 t, jo vetёm pёr tё  lehtёsuar 

arsimimin e fёmijёve tё  
zonёs sё  Dukagjinit, por dhe 
tё  Nikaj– Mёrturit.  Vёnja  
nё  funksion i njё  godine nё  
qendёr tё  fsha  t pёr turizёm 
tё  organizuar, ndёr  mi i njё  
qёndre tregtare grumbullimi, 
ndёrlidhje e tё tjera tё  vecan-
ta pёr zonё ndikoi, qё  ky fshat 
tё  njohe zhvillim  mё  tё  avan-
cuar se çdo fshat i Dukagjinit 
dhe mё  gjerё. Kёto ndry-
shime tёrhoqёn mё  shumё  
vizitor, duke iu rritur interesi 
dhe vlera pёr kёtё  fshat.

Por nё  njohjen, ekspozi-
min, rritjen e vlerave tё  kё  j 
fsha   dhe komunite  , rol tё  
rёndёsishёm ka luajtur kisha 
dhe misioni i saj, jo vetёm me 
predikimin e fesё, por dhe tё  
edukimit, bashkёpunimit, pa-
j  mit e tё tjera. Aty nё  vean   
tё  huajt kishin bazёn e infor-
macionit, sepse meshtarёt qё  
shёrbyen  nё  kishёn e kё  j 
fsha   kishin arsimim perёndimor, kulturё  
dhe gjuhё, qё  çdo i huaj ndjehej komod 
me kushtet qё  i krijonte kisha. Kuptohet 
pёr vitet  para çlirimit dhe pak vite pas 
çlirimit roli i kishёs ishte i rёndёsishёm .

Çlirimi i Shqipёrisё Thethin e gje   
me komunitet me vlera dhe tё  grupuar 
nё  njё  fshat larg nga fshatrat e tjera tё  
zonёs. Kёto cilёsi ishin tё  pёrshtateshme 
dhe ishin studiuar nga sistemi e poli  ka 
socialiste pёr tё  qenё  model dhe bazё  
pёr “inisia  va  revolucionare”, duke e 
vёne ne shёrbim tё  propagandёs, tё  
shoqёruar me presion e shantazh, duke 
manipuluar  vullne  t dhe realite  n e  
vetё  malёsorёve tё  kё  j fshat.

Thethit iu imponua “inisia  va vullne-
tare”, pёr kolek  vizimin dhe formimin e 
koopera  ves bujqёsore nё  vi  n 1957, e 
para koorporatё  bujqёsore nё  malёsitё  
e mbishkodrёs dhe ndёr tё  parat nё  

shkallё   vendin . Kolek  vizimi i tokёs dhe 
i gjёsё  sё  gjallё, u shoqёrua me  terror 
shtetёror, tё  drejtuar nga funksionarё  tё  
lartё  tё  par  sё, pushte  t dhe degёs sё  
punёve tё  brёndeshme tё  ardhur nga 
Shkodra.

Edhe pse presioni qe i madh u deshёn 
dy vite qё  tё  realizohej kolek  vizimi 
nё  kёtё  fshat. Por çfarё  ishte  mё  qe-
sharake?! Nё  Theth, gjatё  kёsaj fush-
ate u shpallёn dy kulak, njёri nё  fund tё  
katundit, qё  mbante njё  tufё  tё  vogёl  
me dhi, e tjetri nё  krye tё  katundit, qё  
mbante njё  tufё  dele, qё  i mbanin me 
shumё  vёsh  rёsi, sepse gjashtё  muaj 
duhej ushqyer brenda nё  stallё  nga dim-
ri i gjatё.  

Njё “inisia  vё” tjetёr e orientuar tё 
merrej nga kolek  vi mёsues, nxёnёs tё 
shkollёs 8-vjecare Theth, nё vi  n 1967 
me objek  v “Ta bёjmё fsha  n tё pastёr 
e tё bardhё si bora e bjeshkёve, tё rri-
sim fёmijёt si pishat”. Kjo “inisia  ve” 
pa   jehonё nё shkallё republike, dhe u 

shoqёrua me ak  vitete e u pёrcoll nga 
shtypi e media e  asaj kohe. Nё fakt, kjo 
“inisia  vё” ndikoi pёr ndryshime tё duk-
shme nё rritjen e nivelit tё pastёr  sё, 
nё mjediset familjare, ins  tucionet 
shtetёrore, kudo ku jetohej, punohej e 
mёsohej.

Por ajo qё ishte  e dёmeshme dhe 
e dhimbeshme, qe ndёrhyrja qё u bё 
shtёpive dy katёshe, tё cilat qenё mbi 
80 % tё ndёrtesave tё banimit tё Thet-
hit. Kulla guri me ça   prej dёrrase pishe, 
me pjerrtёsi uniforme pёr tё rrёshqitur 
bora e shumtё qё binte çdo dimёr. Çdo 
kullё kishte kreve  n  (çardakun ) me 
shkalla dhe çdo element tjeter prej lend-
es se pishes, shumё prej tyre shekullore 
madje shpesh tё gdhendura, me forma 
e madhёsi tё ndryshme, ku shpesh ishin 
tё shёnuara me gdhёndje data, emra, 
vitet e ndёr  mit e tё tjera. Nё fund tё 

çdo kreve   ishte çarraniku, i ndёrtuar 
me qellimt pёr bulmet nё veçan   pёr 
qumёsh  n qё hidhej nё kopaja (korita). 
Çarraniku shёrbente si njё “frigorifer“, 
pёr kushtet e  atёherёshme, i cili kishte 
njё formё tё ndёrtuari tё vecantё, qё sot 
do tё ishte shumё interesante nёse do tё 
ekzistonin. Qё kullat tё ishin tё bardha, u 
shkatёrruan krevetёt, çarranikёt, çdo gjё, 
qё muret e shtёpive tё zbuloheshin qё 
tё lyheshin me gёlqere tё bardhё. Edhe 
dyerte e kateve tё dyta, tё cilat ishin me 
gurё te gdhendura, e shume prej tyre 
me harqe guri nё pjesёn e sipёrme, qё 
shpesh transportoheshin me krahё nga 
kilometra larg banesave. Edhe sot dal-
lohen nё muret e shtёpive trarёt e prerё 
tё krevetёve, shkallёve e çarranikёve qё 
ishin nё atё kohё.  Ndёr  met e banesave 
tё Thethit ishin nё unitet me natyrёn, tё 
kombinuara aq bukur, sa rradhё kund 
do   takoje. Çdo gjё pёr ndёr  m ishte 
material nga guri e druri i fsha  t, rёra, 
gёlqerja, trarёt, dёrrasat vetёm gozhdёt 

bliheshin .  
Megjithatё shte   i asaj kohe la disa 

shtёpi tё vecanta, si dёshmi tё akitekturёs 
sё ndёr  mit tё banesave nё Theth. 
Disa prej tyre dhe i rikonstruktoi, duke 
i shpallur monumente tё kulturёs siç 
qenё Kulla e Zef Kocekut e cila u pakёzua 
si  “Kulla e Ngujimit”. Shtёpia e Lulash 
Keqit,  pёrveçse monument kulture u 
shёndёrrua nё Muze Etnografi k, me mje-
dise, paisje me gjithka qё   shёrbente 
qёllimit tё njohjes tё trashёgimnisё histo-
rike, kulturore dhe etnografi ke tё fsha  t 
dhe zonёs nё pёrgjithёsi. Nёse sot, po 
tё ishte me ato paisje shumё tёrheqёse 
pёr turistёt shqiptarё e tё huaj, do tё 
vlerёsohej rёndёsia e funksioni i  j dhe 
do rriteshin ende dhe mё shumё vlerat e 
trashёgimnisё sё kё  j fsha  .    

Njё “inisia  vё” tjetёr qe ajo e fi llimit tё 
viteve 90-tё. Ajo, mbahet mend qё solli 

zhgёnjimin dhe dёme tё mёdha ndaj ins  -
tucioneve, godinave publike dhe pasurisё 
sё pёrbashkёt, pёr tё cilat ishte investuar 
vite me radhё. Kёtё “nisёm çar  stёsh” 
qё pёrbёhej nga pak individ, drejtohej 
nga njerёz qё nuk ekspozoheshin por 
orientonin gjoja se po ndёrrohen push-
tetet prandaj dhe iu sulёn objekteve, tё 
cilat deri nё atё kohё u kishin shёrbyer tё 
gjithёve. Ato mund tё mos prisheshin e 
mos digjeshin, por tё ndёrrojnё funksion, 
e pёrsёri tё jenё nё shёrbim tё privatёve 
ose ndonjё grupi interesi.

Nga dora e shkatёrrimit nuk shpёtuan 
as objektet e kishёs. Nёse qё nga vi   
1967, kur u godit feja dhe ins  tucionet 
fetare me vendime e nisma qё tani dihen 
pёr Shqipёrinё mbarё, nё magazinёn e 
koopera  vёs bujqёsore u vendosёn tё 
gjitha ikonat dhe baza material e kishёs 
sё fsha  t. Çdo herё qё ndёrroheshin 
magazinjerёt, bashkё me bazёn mate-
riale tё magazinёs, merrej dhe jepej nё 
dorёzim me shumё pёrgjegjёsi objek-

tet e kishёs derisa koopera-
 va u shpёrbё. Kur ikonat dhe 

baza tjetёr materiale duhet 
tё ktheheshin nё kishё, kur 
kjo u kthye nё funksionin 
e saj, nё fi llim tё viteve 90-
tё, ato u vodhёn u thyen e u 
shpёrdoruan nё mёnyrё tё 
papёrgjegjshme. Bashkё me 
ikonat qё ishin tё vecanta dhe 
qё kishin shpёtuar nga zjarri, 
qё dogji dy herё kishёn deka-
da mё parё, u zhdukёn dhe 
dy kёmbanat, tё cilat ishin 
shumё cilёsore, jo vetёm nga 
funksioni, por dhe nga metali 
i tyre. Kemi parё sa me kosto, 
qe tranzicioni te ne, por aty ku 
ka pak pasuri e pak njerёz siç 
ishte nё atё kohё fsha  , paso-
jat shihen e ndihen mё shpejt 
e mё lehte, qё riparohen apo 
ndёrtohen mё ngadalё, mё 
vonё e me kosto mё tё lartё. 
Megjithatё jeta ёshtё lu  ё, ku 
shpresa, vullne   e dёshira pёr 
jetёn duhet tё jetё primare. 
Koha seleksionon tё keqen, 
bashkё me mendimet e veprat 
e kёqia duke triumfuar e mira 

dhe bashkёkohorja.
Thethjanёt, janё kthyer dhe po kthe-

hen, shumё nga ata qё qenё larguar 
pёr nё zonat urbane pёr njё jetё mё tё 
mirё, tё investojnё nё fsha  n e tyre, aty 
ku tё parёt jetuan, punuan e u ndanё 
nga kjo jetё vite e shekuj pёrpara. Tani 
ekonomia e tregut mundёson secilin tё 
gjejё formёn e  j tё jetesёs, mundёsi 
inves  mi e tё tjera  Thethi po rilind me 
inisia  vёn e vetё thethjanёve. Ndryshi-
met po shihen si nё turizёm, ndёr  me tё 
reja, rikonstruksione tё shtёpive tё vjetra 
dhe krijimi i mjediseve tё pёrshtatёshme 
jo vetёm pёr banorёt, por edhe pёr ata 
qё vizitojne Thtethin.  Po pёrmirёsohet 
infrastruktura, po rritet shpresa se, e ar-
dhmja do tё jetё mё e mirё, mё e bukur 
dhe mё e sigurtё.

Zef  BARI

Thethi i “inisiativave ”, zhgënjimit e shpresës
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Para disa ditësh më ra në dore një vëllim 
me poezi me  tull “Zemra prindërore”, me 
shume autore-emigrante në SHBA nga të 
gjitha krahinat e vendit tone.

Ato krijime poe  ke të ngjallin emocione 
për ndjenjat e fuqishme të fëmijëve tanë, që 
i ruajnë për ne atje në emigrim. Zemra e tyre 
rreh fuqishëm për ne prindërit, vëllezërit, 
motrat, t’ afërmit, për shokët e miqtë e tyre, 
për vendlindjen, për atdheun me moton “O 
sa mire me qene shqiptar!”

Në atë vëllim gjejmë vetveten, gje-
jmë ndjenjat e krijesave tona, për ne, për 
prindërit e tyre. Edhe pse aty nuk gjendet 
emri i djalit  m-emigrant tash 15 vjet në 
Angli.  Ai, nuk bën poezi, por e bën biellen 
e motorit të “këndojë” edhe për mallin tone, 
për dashurinë për ne. Aty fl asin djem e vajza 
shqiptare që jetojnë në SHBA aq bukur, me 
aq ndjenje të fuqishme, sa mua me duket se 
n’ ato vargje  është edhe zemra e shpir   i Ilirit 
tone të dashur. Mirënjohje atyre krijuesve, 
mirënjohje atyre që e botuan vëllimin për të 
biseduar me ne. Ai lexohet me një fryme. Ja 
se si shkruajnë ata/ato në parathënien e vël-
limit: “Shpresojmë që vargjet e dala nga zem-
rat tona të miklojnë ëmbël zemrat e prindërve 
tanë duke iu dhënë një kënaqësi të veçante që 
do t’ju zgjasë jetën.”

Krijimet e tyre i mo  vojnë me dashurie për 
prindërit, e cila është dashuri për vete, është 
dashuria për tjetrin, është dashuria për Kri-
juesin, në fund të fundit është dashuria për 
jetën, thonë ata. Ja se si shprehet emigran   
Belul Shaqo Arapi nga Përme   nëpërmjet 
këtyre vargjeve: “Sikur mos të isha plakur / 
I mbytur me ngashërime / sedrën do ta ki-
sha fl akur / do qaja me ligjërime / ...”. Gjek 
Marinaj, mallin për nenën, në poezinë e  j 
“Mall për nenën”, e shpreh nëpërmjet kë-
tyre vargjeve: “E mora gjithësinë në duar / të 
shuaj mallin e nenës / por kjo ndarje e tër-
buar / qenka dhimbja e dhembjes / ...”. Mallin 
për babën, nëpërmjet poezisë me  tull “Për 
babën”, Gjeto Turmalaj e shpreh me këto 
vargje: “Emri babe është nderim / emri babe 
është edhe stuhi / emri babe është bekim / 
emri babe është shëmbëlltyre / ...”

Mallin për nënën e shpreh bukur kosovarja 
Gjizede Isufi  nëpërmjet këtyre vargjeve: “Në-
nëloke e dashur / sa shume qenke plakur / 
mungesa e fëmijëve / të paska djegur fl ake / 
...”.

Por, jo të gjithë emigrantet bëjnë poezi 
edhe pse mall e dashuri të madhe kane edhe 
ata/ato për njerëzit e tyre. Por, edhe ata kane 
gjetur mënyra e mjete të tjera komunikimi, 
nëpërmjet vizitave, nëpërmjet telefonatave, 
nëpërmjet videove, nëpërmjet interne  t. 
Para ekranit ata/ato “ulen” shtruar si dikur në 
tryezën familjare duke uruar njeri-tjetrin me 
kafe, ose me gotën e rakisë apo të venës.

***
Unë, në ketë rast dua të ndalem për njërin 

prej tyre, i veçante për dashurinë e mallin që 
ka ai për njerëzit e  j, për miqtë e shokët, 
për dashamirësit e shumte që ka, me një sh-
trirje të gjere gjeografi ke nga Shqipëria e deri 
në SHBA, ku jeton prej shume vitesh dhe ky 
është biri i komunës së Shoshit, i mirënjohuri 
Ndue Ftoni.

Për ketë persona është folur e shkruar 
shume, një emigrant shume i suksesshëm në 
SHBA, duke u nisur nga hiçi, me punën e djer-
sen e  j ka ngritur e funksionojnë tre biznese, 
me një menaxhim të admirueshëm nga ana e 
 j. Unë dëshiroj, që të portre  zoj Ndue Fto-

nin në anën njerëzore të  j.
Ai, ka një dashuri të madhe për ata/ato që 

i mungojnë atje, njerëzit e  j, shokët, miqtë, 
dashamirësit e  j të shumte. E, ketë e shprehe 
jo vetëm me  ale, por kryesisht me vepra, me 
dashuri e mall, me sinqeritet e thjeshtësi, me 
përkush  m për vendlindjen, fsha  n Ndreaj, 
për Shoshin e Dukagjinin, për Shkodrën  e 
gjithë Shqipërinë. Takimet, bisedat me te, 
sa here që vjen në Shqipëri ai, i vlerëson të 
domosdoshme për te, prandaj nuk kursehet 
as në kohe e as në shpenzime. “Një kafe prej 
Ndue Ftonit!” pihet me kënaqësi e kjo “kafe” 
çdo vit po merr përmasa gjithnjë e më të 
mëdha duke shtruar dreka e darka për qef-
 n e gëzimin e  j, nëpërmjet të cilave shuan 

mallin me ata/ato qe i done dhe e duan. Jam i 
bindur se nuk e teproj për të thënë, që Ndue 
Ftoni është një model i veçante, pasqyre e 
një bote të pasur shpirtërore, e një zemre 
të madhe, e një bujarie të bujshme. Ai, sikur 
punon vetëm për të tjerët, për kënaqësinë e 
tyre.

Takimi me Ndue Ftonin është i këndshëm, 
madje i nevojshëm për secilin prej nesh. Ai, 
është njeri op  mist, që e ka treguar me sfi dat 
ndaj pengesave të dale përpara, duke fi lluar 
nga udhë  mi i pare pa para, pa mbështetje, 
pa orien  m e mbi të gjitha pa ditur gjuhen e 

huaj, por kishte bindjen se sakrifi cat e  j do 
të jepnin frutën e pjekur ashtu siç dhe fi toi 
brenda një kohe të shkurtër të behet një per-
sonalitet në SHBA.

Ndue Ftoni, nuk byryleket, nuk rrah gjok-
sin, nuk mburret, është i ekuilibruar, pa 
mllefe, i dhëne për ta lenë të kaluarën prapa 
e për të pare përpara se, vetëm kështu ga-
rantohet e ardhmja. Ai, ka fi tuar a  ësi ko-
munikimi, duke folur rrjedhshëm, qete, me 
kulture e edukate për jetën e  j, të familjes, 
të shoqërisë që ka krijuar jo vetëm me emi-
grantet shqiptare, por edhe me vendasit, me 
strukturat e pushte  t vendor, me senator, 
me intelektual, me diplomate deri në sferat 
e larta të shte  t amerikan. Me fi gurën e per-
sonalite  n e vet, ai ka fi tuar besimin e gjithë 
punonjësve, të cilët janë të punësuar në bi-
znesin e  j. Ai, punon me ta, i done, i respe-
kton, i trajton në baze të ligjeve të vendit, me 
të gjitha të drejtat e tyre. Për ketë arsye ata/
ato mburren dhe e duan shume Ndue Ftonin.

Po të tjerët çfarë kane thënë për Ndue 
Ftonin? Vizitoret që kane shkuar n’ Amerike 
janë pritur me dashamirësi të madhe nga 
Ndue Ftoni, duke u krijuar kushte për ditët 
e qëndrimit, për takime, vizita, konferenca, 
simpoziume e të tjera e të tjera. Dhe së fundi 
një përcjellje mbresëlënëse. Për këto vlera 
foli shkrimtari i mirënjohur Fadil Kraja, duke 
e quajtur krenari për Shkodrën, që bijtë e 
bijat e saj kudo që janë e përfaqësojnë me 
dinjitet atë. Po sa të tjerë fl asin me pasion 
e sinqeritet te plote se, çdo shkodrane që të 
shkoje në Amerike do gjeje njeriun e vet, i cili 
është Ndue Ftoni.

Si edhe vitet e tjera, edhe ketë vit Ai, er-
dhi i gëzuar në vendin e vet, me u çmalle me 
familjaret, me shoke, me miq, me dashamire 
e të tjerë. Një feste e vërtetë u shndërrua 
dreka e organizuar nga Ndue Ftoni në Bar-
Restorant “ORLANDO”, pronar i secilës është 
një dukagjinas, Tom Arra. Një pjesëmarrje e 
madhe, me dhjetëra e dhjetëra familjare, miq 
e shoke të Ndue Ftonit. Kjo feste ishte ndry-
she nga herët e tjera, ishte për vëllain e  j, 
Mhillin, i cili vinte për here të pare në Shq-
ipëri, pas 13 vitesh emigrim. Këto lloj pritjesh 
janë të radha, dhe si të  lla mbesin gjate në 
kujtesën tone, janë shume mbresëlënëse 
jo vetëm për Mhillin, Nojen, Vaten, Kolen e 
familjaret e tyre, por edhe për të gjithë ne, 
pjesëmarrësit në banke  n e shtruar për ketë 

rast. Gjithçka me  shumice, por mbi të gjitha 
gëzim, hare, këngë, humor, kuj  me, fi lmime, 
fotografi  të shumta, vlerësime, dhënie  tujsh 
e të tjera. Foli Ndue Fton, na uroi me zemër 
pjesëmarrjen duke na shtuar gëzimin e ard-
hjes së Mhillit, duke na uruar që ta kalojmë 
sa më mire si pjese e pandare e gëzimit të 
familjes së tyre. Pas  j, folëm edhe ne pjesë-
marrësit, natyrisht jo të gjithë, por ne i uru-
am me gotën e rakisë dhe dikush me gotën 
e venës apo me shishen e birrës, i uruam 
për çdo vlere që demonstrohej bujarisht në 
ketë pritje, me duartrokitje, me këngë e valle. 
Mirënjohjen tone e shprehu bukur, Mjeshtri i 
Madh Fadil Kraja, shume bukur humoristet e 
mirënjohur Gëzim Kruja e Rajmonda Marku 
edhe kënga e vallja që vijoje gjate gjithë 
pritjes, ishin shprehje e gëzimit dhe e urime-
ve tona. Kënduan bukur Preke Mrishaj, Ndue 
Shytani, Fran Kodra, Gofi le Papleka, Kole 
Hasani e të tjerë, valltari popullor Zef Lulashi, 
i veshur me kostum tradicionale të punuar 
me mjeshtri nga vete Zefi . Por,  alët e mirën-
johjes nuk u mbyllen këtu. E ka radhën Kryet-
ari i Komunës së Shoshit, Mark Kulla, një djalë 
i ri, i gojës e i  alës së mençur, i cili në emër 
të Këshillit të Komunës, bëri të njohur vendi-
min për dhënien e  tullit “Qytetar Nderi” të 
Komunës së Shoshit, birin e saj, Ndue Ftoni.

Me pas, një tjetër “djalë”, Ndue Sanaj, 
kryetari i Shoqatës “Atdhetare-Dukagjini”, 
e mori  alën dhe në emër të shoqatës, në 
mes të tjerave, falënderoj Ndue Ftonin për 
kontribu  n e  j për gjallërimin dhe krijimin e 
mundësive fi nanciare në realizimin e misionit 
të kësaj shoqate, në veçan   duke mbështetur 
fi nanciarisht bo  min e gazetës “Dukagjini” 
nga 6-7 muaj për çdo vit, për përga  tjen e 
zhvillimin e veprimtarive ar  s  ke e kulturore, 
për bo  me librash të krijuesve dukagjinas e 
të tjera. Për të gjitha këto, kryesia e shoqatës, 
në kuadrin e 10 vjetorit të themelimit të saj, i 
ka dhëne  tullin “Nderi” i shoqatës.

Mire shkoje gjithçka. Mirësia e mbarësia, 
shpir   dhe zemra e emigranteve, e djemve 
dhe vajzave tona të shpërndarë ane e mbanë 
botes, të mbajnë gjalle, t’i shtojnë e t’i çojnë 
më tej vlerat tona, ashtu siç i ka të shenjta 
Ndue Ftoni, duke qene një biri shquar, një at-
dhetar!

Ndoc Grimaj 

LARG SYSH, POR QYTETAR NDERI NË ZEMRAT TONA

EMIGRANTE 
NGA VILAJETI I 

SHKODRËS DHE 
I KOSOVËS NË 

PODGORICË ME 6 
QERSHOR 1910

Në muajin qershor të vi  t 1910, në Pod-
gorice u krijua komite   për kryengritje të ar-
matosur kundër ushtrisë Turke, e për   dale 
përballë egërsisë së Turkut Pashës, formojnë 
Komite  n e Podgorice, me këta anëtar, kry-
etar i të cilit zgjodhën Sokol Bacin nga Ksheva, 
duke ditur se ai është i lire tek Kral Nikolla dhe 
se ndihmat e armeve që u kërkohej nga Mali i 
Zi më lehte mund të merren me ndërmjetësi-
min e  j dhe djalin e Sokolit, Nikollen (Kolin) 
e zgjodhën sekretar.

Komite   i Podgoricës përbëhej: Sokol Baci 
(kryetar), Nikolla, Koli (sekretar), Ded Gjon 
Luli, Nike Gjelosh Luli, Tome Zoli me vëlla Le-
ken, Gjon Nike Plluci, Gjeke Marash Gjeloshi, 
Kol Marash Vata, Luç Muç Elezi, Mehmet 

Shpendi i Shalës.
Anetar te komite  t nga Shkodra: Luigj 

Gurakuqi, Hile Mosi, Risto Siliqi, Ndreke Kiçi, 
Shane Koliqi, Pjeter Bumçi, Gjon Cini, Nush 
Koçi, Loro Suma, Pashko Troshani, Zef Dema, 
Simoni i Gjon Laces, Ndoc Shoshi.

Ndihmesa te ke  j komite  : Lush e Ndoc 
Guga, Ndoc Naraçi, Pjeter Kiçi, Kel Shan 
Shoshi. 

Dege të kë  j komite   vepruan në Rijek: 
Ma   Koliqi, Ma   Stani, Gjon Mala vëllai i Gas-
perit, Mark Ndoja.

Në Ce  në: Zef Koka me vëllezërit, Ndoc 
Koliqi me vëllezërit, Zef Jak Dajçi.

Në Virpazar:  Nush Guli e Jak Deda.
Dezertor nga ushtria në Podgorice: Nga 

njësi ushtarake në Guci dezertojnë 27 ushta-
rake dhe nga ajo e Plavës 6 vete.

Nga Vilaje   i Shkodrës emigrante në Pod-
gorice: Shala  75 vete, Gruda 74 vete, Ho   88 
vete, Kastra   19 vete, Rrjolli 3 vete, Reçi 14 
vete, me vone edhe 161 vete nga krahinat e 
Dukagjinit, prej tyre ka pasur gra dhe fëmijë, 
si: Çuk Delia me familje, Çuk Delia e shoqja, 
Kaje Keqja me fëmijë, Mar  n Çuku, Drane 
Çukja e Sile Çukja nga fsha   Gimaj, Zoj Lulja, 
Kaj Stakja, Mac Sokolja, Raz Çunja e Lul Mar-
 nja.

Dr.  Zekria Cana, nga Kosova, shkruan: Këta 

emra u botuan në revistën “Koha” nr. I, II ne 
vi  n 1911. Ne Ce  në u krijua këshilli me në 
krye Serdar Pavaviçicin. Për mbledhjen e ndi-
hmave vullnetare, në qytet u krijua këshilli 
për bashkimin e ndihmave. Emrat e ndihmave 
shënoheshin në lista të veçanta dhe boto-
heshin rregullisht në organin vjesnik. Deri ne 
vi  n 191: Emigrantet nga Vilaje   i Kosovës 
merrnin si ndihma nga 3 perper në dite, ata 
të vilajetit të Shkodrës sipas anëtareve të 
familjeve 100, 150, 200 deri në 300 perper 
në muaj, ndërsa të gjithë të tjerët që kishin 
kaluar në Mal të Zi, për ti shpëtuar rekrutimit 
në ushtrinë turke prej 2-3 perper në dite. Nga 
14 Shkurti i po atij viti,  Ministria e Brendshme 
urdhëroi: Ndihmat në të holla të jepen sipas 
këtyre kritereve: Emigranteve nga vilajeti i 
Kosovës që kishin ikur nga shkaku i gjendjes 
tmerrshme me Turqi dhe ishin vendosur në 
Podgorice, Nikshiq dhe Ce  n t’u jepej nga 3 
perper në dite, me përjashtim të disa krerëve 
të njohur; ndërsa atyre që ishin strehuar në 
Mal të Zi për veprimtari krimi ose vjedhje dhe 
ikje nga burgjet i shkëputej plotësisht ndihma 
materiale.

Emigranteve nga vilaje   i Shkodrës të 
vendosur në Podgorice do t’u jepej edhe 
më shume sipas numrit të anëtareve të 
familjeve. Ata që ishin dezertor nga vilajeti i 

Kosovës, sapo gjenin pune krahu menjëherë 
u shkëputej ndihma materiale. Ata që jetonin 
me pune krahu ishin në gjendje shume të 
vështirë ekonomike. Pas qëndrimit të Valiut 
të Shkodrës, Bedri Pashes në Cetinë dhe 
bisedoi me autoritetet malazeze dhe te tjerë 
për çështjen e refugjateve, qeveria malazeze 
kërkoi nga ata, refugjatet t’i bindeshin 
vullnetit të Sulltanit dhe të ktheheshin në 
shtëpitë e veta. Kështu, që mbi 1000 malësor 
u larguan nga Mali i Zi. Mirëpo me tu kthyer,  
filloi kryengritja e Malësisë së Shkodrës 
kundër ushtrisë turke. Në vitin 1911, populli 
i kësaj ane rishtas u kthyen në emigrim. Me 
urdhrin e qeverise u vendos që kjo popullate 
sa më pare të largohet larg nga kufi ri Turko-
Malazez, që mos të komunikojnë me kry-
engritësit. Në arkivin e Malit të Zi, Ce  në 
ruhen listat e refugjateve shqiptar sipas vila-
jeteve.

(Marre nga Dr. Zekria Cana, Arkivi Cer-
rngore (Arkivi i Malit të Zi), Ministria e Punëve 
të Brendshme, faqe 2088, shkrese e Minis-
trisë së Brendshme, me nr. 1294 date 07 / 06 / 
1910, faqe 101, 2225, shkrese e Ministrisë së 
Jashtme, me nr. 11891, date 15 / 06 / 1910).

Zef Nik Krypçi 
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Jehona e festës së 10 
vjetorit të themelimit 

të shoqatës “Atdhetare-
Dukagjini”, vijon ...

OPINION nga Daniela Pjetri

10 vite jete“Shoqata Atdhetare Dukagjini”
Festuam 10 vetorin e shoqatës “Atdhetare-Du-

kagjini!!!...- kjo datëlindje e 10 vjetorit të krijimit të 
shoqatës mund të themi me plot gojën se, ishte diçka 
e veçante! Fillimisht ne, pame një koncert me shume 
ngjyre, me këngë e valle të larmishme, me dekora-
cione të shumta në adrese të atyre njerëzve, të cilët 
dhanë një kontribut të çmuar gjithë këto vite për du-
kagjinasit, në ruajtjen promovimin dhe shpalosjen e 
vlerave e të traditave të dukagjinasve ... janë vlera 

virtyte e zakone të dukagjinasve të gjalla dhe sot ... gjithë këto vite shoqata “Atd-
hetare-Dukagjini” ka bere një punë të jashtëzakonshme, që këto tradita të bukura të 
dukagjinasve të ruhen e të eksplorohen duke ecur paralelisht me kohen ... E kemi pare 
dhe  te pjesa e dyte e festes gjate paradës së nuseve me vela ... si tek të rinjtë që ishin 
me kostumet e vjetra popullore  e me xhubletë ... pikërisht aty pame një ndërthurje të 
veshjes dhe krejt pamjes së nuses tradicionale dhe asaj moderne! Ishte me të vërtet 
diçka e papërshkrueshme ... diçka që për të qenë të sinqerte ishte pare radhe ose 
aspak neper skenat shqiptare ... edhe fytyrat e të pranishmeve i përshkonte një njësi 
kënaqësie dhe krenarie ..., të cilët e shprehnin të gjithë admirimin e tyre përmes du-
artrokitjeve të njëpasnjëshme!  Ishte një  feste 10-vjetori, mja   e bukur, me të vërtet 
një dite për të mos u harruar!

MOSHA E RINISË
 
Ajo pranverë e bukur,
Plot lule për ty kish çelë,
Se dhe   vetë ishe
Një lule plot erë
 
Pranvera përsëri erdhi,
Shiu akoma s’ka pushu,
Ky shi mua më duket,
Si lotët në sytë e tu.

 
Kur   më përcillje,
N’udhë  m unë me dalë,
Në de  n e trazuar,
Plot furtunë e dallgë.
 
Buonviaxho!- më thoshje,
Kthehu sa më shpejt,
Krahëhapur ty të pres,
Bashkë të ecim në jetë.
 
Kuj  met më risollën,
Atë moshën e rinisë,
Me dhimbje e nostalgji,
Humbjen e dashurisë.

poezi nga NDUE MICI

Rush DRAGU 
Në një atmosfere festive, Presiden-

ti i Republikes së Shqieprise, Bujar 
Nishani ditën e shtune,  me 9 gusht 
2013 i ka dorzuar dekoratën e lartë 
“Nderi i Kombit” për Kelmëndin, 
kryetarit të komunes Kelmënd Ing.
Gjeto Dakaj, me motivacion: “Për 
kontribut të shquar për identitet kom-
bëtar, për trimëri dhe heroizëm në 
kryengritjet antiosmane për pavarësi, 
për qëndresën heroike në ruajtjen e 
kufi jve kombëtarë nga copëtimi sho-
vinist, për kryengritjen e parë antiko-
muniste (1945), ku gjaku i martirëve 

u shndërrua në memorie dhe 
vullnet për të kërkuar demokra-
ci, për prijësit dhe bijtë e saj të 

shquar që ka nxjerrë në shekuj”
Presidenti i Republikes arriti në 

Kelmënd i shoqeruar nga Prof. Gjokë 
Uldedaj, Paulina Hoti, Ramiz Cobaj, 
deputeti i Malësise së Madhe Gjo-
valin Bzheta, ish kryetari i komunes 
Badhdre në Rrethin e Lezhes dhe 
nenkryetar i Qarkut Lezhe, Gjovalin 
Gjeloshi (kelmëndas), kryetari i ko-
munes Bushat Zef Hila.

Pas një fjalë mirëseardhje për 
Presidentin Nishani nga kryetari i ko-
munes Kelmënd, ixhnier Gjeto Du-

kaj, e mori fjalën Presidenti, i cili revokoj 
pjese nga historia e lavdishme e Kelmën-
dit në veçanti, por edhe e Malësise së 
Madhe në pergjithesi dhe në fund dorzoj 
dekoratën e lartë  “Nderi i Kombit” per 
komunen e  Kelmendit.

Gjithashtu në ketë cermoni u be i njo-
hur se, Baletmaestro me fame botrore, 
Angjelin Prelocaj eshte dekoruar me 
urdhrin e larte “Nderi i Kombit”, e cila do 
t’i dorzohet artistit në presidence.

Duhet theksuar se në ketë ditë feste 
kishte shume pjesmarrës nga Komuna e 
Pejes-Kosove, komuna Plave-Guci, nga 
Vuthajt po ashtu ishin të shumte dhe 
malësoret nga Hoti, Gruda dhe Trieshi. President i R.SH, Bujar Nishani, duke i dorezuar 

kryetarit te Komunes inxh Gjeto Dakaj, urdhrin e larte 
“Nderi i Kombit”, per kete komune

Komuna e Kelmëndit “Nderi i Kombit” 


