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MANIFESTIMI TRADICIONAL “ZЁRI I
VЁLLAZЁRISЁ-2015”, NЁ 15 VJETORIN E

THEMELIMIT TЁ SHOQATES “MARTIN DRESHAJ”...
Reportazh…

Në kuadër  të 15 vjetorit  të  themelimit  të shoqatës së Vёllazёrisё
Kosovë-Malësi e Madhe  “Mar  n Dreshaj”, me 12 -13 prill   2015, u zhvil-
lua  manifes  mi tradicional “Zari i Vёllazёrisё-2015”. Nuk kishte   si   të 
mungonte me pjesëmarrjen, por  edhe me prezan  min e saj mja    të
mire,   Shoqata  “Atdhetare- Dukagjini”, ajo që për  shumë vite me rrallë i
jep tonin kë  j spektakli   kulturor.

Mja   të ngarkuar  me angazhimet  e punës,  por edhe me përga  tjet
PR  vendosjen e  shtatoreve  të   lu  ëtarit  Mehmet Shpendi dhe albano-
logut  Mar  n Camaj,  një pjesë  e anёtarёve të kryesisë  e kishin të pamun-
dur  pjesëmarrjen….

Falë këmbënguljes  të kryetarit,  por  edhe mbështetjes  të mundë-
sorëve,  një grup prej 25 vete, drejtues dhe ak  vist  të shoqatës, valltarë, 
kёngёtarё  dhe ar  stë,   pёrfaqёsuan  denjësisht Dukagjinin, Shkodrën  në 
kёtё  manifes  m të pёrvitshёm. Udhë  mi   do  të fi llonte  në mëngjesin e 
së dielës herët. Autobusi  komod, me dekor mja   bukur dhe i drejtuar me
kujdes   nga shoferi  me përvojë, Halimi  Halili, do ta linte Shkodrën  rreth
orës     07. 00 të  mëngjesit…
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“Burimi i vërtetë i të drejtave tona është detyra” - GANDI“Burimi i vërtetë i të drejtave tona është detyra” - GANDI

ZEF MALA, MES LAVDISË 
DHE PERSEKUTIMIT

100 VJETORI I LINDJES (14 
PRILL, 1915-2015)

“Meritat dhe mbrojtjen
 me ia kam besue Historisë së

nesërme” ...

Janë të rrallë personalitet të 
cilet njëherazi janë të përse-
kutuar (burgime, internime , 
i vdekur në burg-një tmerr pa 
fund) por dhe të lavdishëm për 
vlerat; si intelektual, si drejtues 
poli  k e shoqeror, në një vend 
të vogel si Shqipëria. Për ata që 
nuk e njohin, Zef Malen, ose ata 
që e njohin disi ndryshe sipas të 
pavertetave në Historinë e PPSH, 
mund të themi se është një nga 
fi gurat më të jashtëzakonshme të 
poli  kës - përfaqësues i së ma-
jtës shqiptare.

Një stemë heraldike antike dhe
dinjitoze për Shkodrën!

AGRON LUKA
Bo  mi më i fundit, i sistemit 

monetar mesjetar dalma  n, 
të qyteteve të shekullit XIV e 
XV, ku inkuadrohet edhe Shko-
dra me monedhat e saj auto-
nome, sinjalizimi i gjetjes së 
një ekzemplari të një monedhe 
shkodrane në Drisht...

3

Kadri Ujkaj - Pena e “Qytetit pa reklama”
- REFLEKSIONE RRETH LIBRIT TË TIJ “KRIZA SI DEHJA

NGA ENTUZIAZMI MODERN!” -
Traj  mi i temave me përmbajtje të thellë fi lozofi ke e psikologjike, që kanë të bëjnë me ndjenjën, shpir  n, jetën dhe

fenomenet e mendimit njerëzor, tek indiferenca e kalimtarëve të zakonshëm ekziston mendimi se këto janë pronë e penave
që kanë emër të madh në letërsi e art. Pronë e njerëzve që priten nëpër sallone me tapete të trashë e të butë, nën dritën e
bliceve, kamerave, gazetarëve, pritjeve elitare dhe pompoze, të cilëve u shkon për shtat modeli i këmishës së poli  kës dhe
zyrtarizmit. Se vetëm ata dinë ta trajtojnë dhomën e errët të gjumit, me dhe pa perde, të lakuriqësisë, në dritën e zbehtë të
in  mite  t të epsheve, të cilat shfryhen si në vargun migjenian…apo dhe trajtesave që kanë një ngarkesë të madhe intelek-
tuale dhe akademike, që hyjnë deri në labirinte, shpesh, në dukje të paarritshme. 4
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SOCIALE

LAZER KODRA

Vetë më fale more Zot  
Që në jetë të jem njeri
Po m’dhunove me idiot
Nuk besoj atë as ty!

Po… ishim të mahnitur atë 
ditë! Rrokëm fshesat ndër
duar, shtupat vringëlluan mbi 
sipërfaqet e pista të xhamave, 
nga supet shkundem zbokthin 
, që jo pak na mundon në këto 
ditë pranvere dhe … pritem 
derisa na u shfaqet ju. Ju që 

e kishit çuar lajmin me kohe
për gjoja një ligjëratë fi ne në
foltoren e viganosur nga deli-
tan  zmi idiotesk,që ka push-
tuar gjithandej në mbretërinë 
e fasadave. …Dhe, ja.. mbër-
rite he burri vocërrak i dheut
të vjetër! Ngjasoje me për-
faqësuesin e mbretërisë së
brumbujve, ose më së shum   
me atë të xhuxhmaxhuxhëve.
I stërkequr nga mundi për t`u
dukur mirë e potent, gjasme
edhe si pushtetarë potencial,
kishe perfunduar në një qënie
skenike të përshtatshme për
rolin me komik që mund të
luhet brenda kohës sonë,
që ka perfunduar vetë në
një komizëm të vërtetë. U
ngjite në podium, “O MAD-
HËRI!”, gjithë delikatesë…
dhe prite pastaj ligjëratën
tënde sugjes  ve sa na bëre të
kujtojmë shprehjen e Shek-
spirit të madh “O turp, ku e
ke skuqjen?!!!” Ndërsa dife-

rencen e bëmë duke të kra-
hasuar me  alimin e Mar  n 
Luter Kingut apo Letrën e Kry-
eparit të Indisë nga Siatëlli! 
Nuk kishte shumë diferncë!
Thuajse … sa toka me diel-
lin. Janë kohë moderne këto 
more burri i vogëli i dheut të 
vjetër! I kishe mber (dh i e r) 
thyer  alitë në një sintakse 
“të goditur”që përligj më së 
miri krea  vite  n tënd logjik,
intelek  n tënd profan, tash-
më të njohur nga të gjithë! Po 
bie  ala, ia fi lloje të fl isje për 
kometën Hallej e të dilte mizë 
në pjatën e groshës; ia fi l-
loje të fl isje për kiberne  kën 
e të dilte fi je spangoje e lid-
hur në dy ku  a shkrepsash, 
siç luanim dikur; ia fi lloje të
fl isje për bashkëkohësi dhe 
rrëshqisje në humnerat e zeza 
të mesjetës; ia fi lloje të fl isje, 
me seriozitet, për ins  tucio-
nin të cilin e njihje si gomari 
matema  ken dhe të dilte 
thirrja: Loordes!  Po të ishte 
aty pran teje një vaj  cë pat-
jetër do ta mo  voje për varg-
jet: “Të lumtë goja karabush 
/ Ligjëratë si   askush / Lum 

fi si që t`ka /  Lum fsha   që t`
zgjodh / Historikisht idio   /
Vetëm idiot polli!” Po nuk u
mja  ove me kaq more i dele-
guari i djallit! Andej nga fundi 
e nxore shpatën nga milli dhe
fi llove të godisje në tabela
imagjinare, pasi ato nuk ishin
aty! O çfarë talen   kishe në
betejat me njerëzit në mung-
esë!!! U kënaqëm Pasha Zo-
 n! E si mos të kënaqemi kur

një Don Kishot demonstron
forcën në kohët tona mod-
erne, ndërkohe që Sançua, 
bashkë me gomarin e  j (Ros-
inan  n), e priste jashtë për t`i
rrëfyer arritjet e kësaj beteje
kaq të furishme. Thonë, se
në çdo tragjedi ka edhe një
mrekulli. Mrekullia ishte , se
ne shpëtuam … falë Zo  t! Atë
natë, thuajse të gjithë, kishim
parë dy ëndrra thuajse të njëj-
ta. E di se të ha meraku që t`i
dish. Hajt , për hatrin tënd do 
t`i tregoj, megjithëse   ishe 
aty, por nuk e ke parë veten!
E para: Në stomin e një oborri
të mbushur plot pleh kishte
mbirë një kungull. Ishte plot 
shëndet dhe çdo ditë shtonte

edhe lozët vegjeta  ve dhe po 
çdo ditë shtohej një kungull, 
ose një kungulleshë. Rriteshin 
shpejt dhe thuajse brenda 
pak kohe, po u vazhdua kësh-
tu, gjithë toka, plot me vlagë, 
do të mbushet me kunguj, E 
dyta: Brenda një vathi disa 
kuaj hingëllinin pa pushim. U 
pëlqente vrapimi, por në të 
katër anët kishin ngritur mure 
të larta … të larta … të larta! Të 
shkretët kuaj nuk kishin nga 
t`ia mbathnin vrapit. Dhe jo 
vetëm kaq … por edhe aty të 
izoluar nuk i linin rehat, pasi 
çdonjërit, aty tek vrima anale, 
i ishte ngjitur një bubajke e 
cila edhe i pinte gjakun edhe i 
hante (m ...) bajgën! Hajt … ta 
lëmë tani, se po të lavdërova 
përsëri, druhemi se mos na 
vjen prapë! Më fal! Po dua të 
ta kujtoj një shprehje la  ne: 
O TEMPORA, O MORES! Don 
të ta përkthej në shqip? Po, 
në shqip do të thotë: O KOHË, 
O MORAL! Për domethënien 
pyet mbretërinë, në emër së 
cilës ligjërove.

HIJE QË NUK VDESIN
SATIRË DHE DHIMBJE

Mark Bregu

Dita e mesuesit , me zgjoj kuj-
tesen qe te evidentoj fi gurat me
te lavdishme te nacionalite  t
tone, qe kuntribuan per per-
hapjen e arsimit dhe te dijes ne 
kohen ma te vesh  re qe kalonte
atdheu yne nen push  min Os-
man, dhe nen metodaat byzan-
 ne te sistemit mashtrues-Xhon

Turk. Per te materializue me fak-
te konkrete kete shkrim modest,
mendova t’i referohem librit plot 
vlere te Profesorit te shquem
shkodrane, Vehbi Ho  t: Profe-
sori I nderuem na e ka dhane ne
menyre te detajueme, dhe me
shum vertetesi kontribu  n teper

te vlefsshem te intelegjen-
ces dhe patrio  zmit shko-
drane, ku shkelqen me te 
gjithe madhesh  ne fi gura 
e Mesuesit dhe Heroi te 
Popullit, Luigj Gurakuqi, e 
Poe  t t’one kombetar  At’ 
Gjergj Fishtes, e Mjedes, 
Logorecit e te tjere.

Kongresi i Manas  rit 
asht evenimen   ma mad-
hor ku, shkelqen prania e 
Fishtes dhe e Gurakuqit 
(kryetar e sekretar) te 
komisionit per nder  min e 
alfabe  t te gjuhes shqipe. 
Asht teper episodic dhe 
donmethanes moment kur 
At’ Gjergj Fishta perfundon 
ligjeraten, nga e cila perlo-
ten te gjithe dhe, atdhetari 
i shquem, Hafi z Ali Korca 

e perfaqeson Fishten. A ka akt 
ma te madh dhe ma sublime 
qe, krishterimin dhe islamizmin 
i “shkrine” ne nje “solucion” te 
vetem, ne ate shqiptare? Komis-
ioni i alfabe  t ne Kongresin e 
Manas  rit ishte gjith perfshires. 
Aty banin pjese njembedhjete 
anetare: 1) Gjergj Fishta-Kryet-
ar; 2) Mit’hat Frasheri-Nenkry-
etar; 3) Luigj Gurakuqi-Sekretar, 
4) Gjergj Qiriazi, 5) Ndre Mje-
da, 6) Grigor Ҫilka, 7) Dhimiter
Buda, 8) Shahin Kolonja, 9) So  r
Peci, 10) Bajo Topulli, 11) Nyzret 
Vrioni. Pra, sic shihet kemi nje 
perfshirje, por gjithsesi, Shko-
dra perfaqesohet me tri fi gura 

te shqueme: Gjergj Fishta (Kry-
etar), Luigj Gurakuqi (sekretar)
dhe Ndre Mjeda (anetar) . Nuk 
eshte aspak rastesi kjo para-
prirje. Jane prodhim i kesaj
kryeqqendre te arsimit dhe te
cultures Barle   dhe Bicikkemi,
Buzuku dhe bardhi, per te ar-
dhe pastaj te guzulloret dhe te
folkloris   i madh, Zef Jubani.
Kontributoret shkodrane per
arsimin jane te shumte dhe te-
per cilesore, ku shkelqen me te
gjithe madhesh  ne, i pavdeksh-
mi dhe i paperseritshmi, Mesue-
si dhe Heroi i Popullit Luigj Gu-
rakuqi. Personalite   i Gurakuqit
merr permasa gjigande sidomos
ne vitet 1916-1917, kur drejton
me plote kompetence dhe din-
jitet “Komesine Letrare”! Ishte
koha e push  mit austrohun-
garez (1916-1918). Me inisi-
a  ven e Luigj Gurakuqit, si Drej-
tor i Drejtorise se Pergjithshme
te Arsimit, me 1 shtator 1916
fi llon punen ne Shkoder “komsia
Letrare Shqipe”. Ajo perfaqe-
sonte, ne vetvehte, nje komis-
ion gjuhetaresh te krijuar me 
qellim qe te conte me tej zgjid-
hjen e problemeve te gjuhes se
njesuar shqipe pas Kongresit te
Manas  rit. Komsia grumbulloi 
nje grup intelektualesh nga ma
te njohurit e vendit. “Eksperte
te te gjitha fushave, njohes te te
gjitha gjuheve klasike e modern 
te kon  nen  t Evropian, si dhe te
zhvillimit arsimor e kulturor te

vendeve te perparuara”, (prof. 
V. Ho  ).

Luigj Gurakuqi ishte fi gura 
qendrore organiozuese e dre-
jtuese e ke  j komisioni, ishte
shpir   i  j. Per kete fl asin disa 
fakte, te cilat na i ka dhane ne 
menyre te detajueme,. Prof. 
Vehbi Ho  , ne librin e  j plote 
vlere: “Luigj Gurakuqi”. Per
shkollen shqipe dhe arsimin 
kombetar.

Dhe faktet fl asin:
Te dhanat  e shtypit dhe te 

bo  meve te ndryshme e po-
hojne nje gja te  lle.  E gjithe
puna perga  tore, disku  met 
per statu  n, rregulloren dhe 
menyren e zhvillimit te punes e 
realizimin e  programit u bane 
ne zyren e Drejtorise se Pergjith-
shme te Arsimit, nen drej  min 
e Gurakuqit. Ne bo  min special 
kushtue Gjergj Fishtes, me 1941, 
thuhet se “… ne qeverine austro-
hungareze, çeshtja e gjuhes shq-
ipe qe pika kryesore e programit 
te Drejtorise se Pergjithshme 
t’ Arsimit nen drej  min e Gur-
akuqit, ma te vlefshmit atdhetar. 
Ky u vu ne perpjekje bashke me 
At’ Gjergj Fishten dhe bash-
karisht perputhen mendimin e 
me pelqimin e komandes eprore
ushtarake u formue ne gji te Ar-
simit “Komsia Letrare” (1916).
Ai ka meriten se vleresoi drejt
problemin e gjuhes se njesuar 
dhe ngritjen e shkolles shqipe, si 
element baze te krijimit te cul-

tures kombetare. Ai ka lane nje 
trashegim pedagogjik dhe nje
pervoje teorike e prak  ke me 
karakter dhe permbajtje kom-
betare, me fryme perparimtare
e demokra  ke.

Ma mire e ma qarte se cdo
paraardhes i  j, formuloi kon-
ceptet themelore mbi edukimin
e mesimin, trajtoi me kulture
shkencore e pedagogjike fak-
toret e zhvillimit te personal-
ite  t njerezor, vlereoi shum rro-
lin e educates e te shkolles, te
familjes e te trashegimise dhe
te mjedisit ne kete process, sh-
troiu domosdoshmerine e edu-
kimit qe ne moshat e njoma … 
(Nje leksion mja   i vlefshem ne
stadin actual qe po kalon familja
shqiptare … M. B.), vlen te kuj-
tojme dhe vepren teper te vlef-
shme te prof. Ernest Koliqit, kur
drejtonte arsimin shqiptar. Ai
dha nji kontribut shum te madh, 
duke dergue ne Kosove 200 me-
sues e mesuese, dhe duke ha-
pur tri gjimnaze, ne Prizren, ne
Peje dhe ne Gjakove, si dhe nje
shkolle te mesme bujqesore ne
Tetove.

Kto jane kualitete cilesore te
arsimit dhe te cultures qe Shko-
dra ja dhuroi atdheut. Shembulli
i tyne duhet te ndiqet nga brezat
e ardhshem. Keta jane krenaria
e Shkodres dhe mbare Shqip-
nise.

SHKODERA PARARENDSA NE ZHVILLIMIN  E ARSIMIT SHQIPTARA
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“Meritat dhe mbrojtjen  me ia kam
besue Historisë së nesërme” ...

Janë të rrallë personalitet të cilet 
njëherazi janë të përsekutuar (burgime, 
internime , i vdekur në burg-një tmerr pa 
fund) por dhe të lavdishëm për vlerat; si 
intelektual, si drejtues poli  k e shoqeror, 
në një vend të vogel si Shqipëria. Për ata 
që nuk e njohin, Zef Malen, ose ata që e 
njohin disi ndryshe sipas të pavertetave 
në Historinë e PPSH, mund të themi se 
është një nga fi gurat më të jashtëzakon-
shme të poli  kës - përfaqësues i së ma-
jtës shqiptare.

Eshtë ky 100-vjetor  i lindjes 
që mund të themi dicka më 
shumë dhe të sjellim në ve-
mendje Zef Malen. Në këto 
njëzet e pesë vitet e fundit, 
pas vendosjes demokracise,
për dhjetëra personalitete 
shqiptare te fushave të ndry-
shme, të vdekur apo që je-
tojnë, janë bërë me qindra 
shkrime e vlerësime, janë 
dhënë me dhjetëra  tuj nderi, 
dekorata dhe dëmshpërblime, 
për perseku  min e tyre nga
regjimi komunist. Sigurisht 
ky është një detyrim historik
e ligjor i shoqerisë duhet të 
bëhet në vlerësim të kontribu-
 t dhe të sakrifi cave të tyre 

deri në fl ijim. E rëndësishmja
është të njihen vlerat dhe 
meritat reale të persekutu-
arve poli  k, personalitetet të 
vlerësohen  sa me realisht. Po 
kaq e rendesishme është,  të 
mos harrohën disa personal-
itete të tjera që ndoshta nuk 
ka palë të interesuara poli  ke 
direkte, familjar  dhe të af-
erm që të nxisin apo si thonë 
të “sponsorizojnë”  në njohjën dhe evi-
den  min e vlerave dhe kontributeve të
tyre. Mbetet shume për të bërë, veco-
het njëri, të cilit, historianet,  mendimi
poli  k e fi lozofi k shqiptar  dhe qeverisja 
e kohës, që vazhdojnë “   mbeten borxh
është Zef Mala”. Te ky personalitet mund
të themi se ishin të mishëruara: fi lozofi  e
poli  kani, historiani e shkrimtari, juris   
e ekonomis  , este   e gazetari; ndoshta
një njeri unikal i trojeve shqipfolëse.  A
jemi sot në ditët e së nesermes së Zef 
Males që ai besoj  njohjen e meritave
dhe mbrojtjen e  j.?!  A jemi para një
amane   të pambajtur, a duhet të vinë
ditë të tjera dhe sa kohë duhet të kalojë
që Zef Mala të ketë vleresimin dhe ven-
din e nderuar që meriton. Ndonë se  ai
themeloi e  drejtojoi  njerin nder grupet
komuniste më të rëndesishme në vend,
ai nuk u  ua në themelimin e PKSH, pra 
asnjë dite ai nuk qe antar  i PKSH. Që në
ditët e para te jetës së PKSH, do të ishte
kundërshtar i hapur i veprimtarisë së sajë
të drejtuar nga Enver Hoxha. Ai u dënua
e u përsekutua, pasi hapur me fakte dhe
argumente, kri  koj Enver Hoxhën, regji-
min dhe qeverisjen e  j, regresin që i

solli Shqipërisë, duke larguar nga gjiri
i Evropës dhe i demokracisë. Edhe pse 
kaluam një çerek shekulli shtet demokra-
 k, akoma emri dhe vepra e Zef Males 

nuk kanë zënë një vënd të merituar në 
shkencën albanologjike, nuk mja  ojnë 
ato pak gjëra që kanë synuar në publiki-
min dhe njohjen e vepres dhe kontribu  t 
te  j. Ndoshta për herë të parë në vi  n 
2000 një gazete e dites do botonte një 
dossier “Zef Mala e themeloi Par  në para 
Enver Hoxhes” (D.Kaloçi).  Në vi  n 2002, 
me kontribu  n e vajzave (Maria dhe Es-
meralda)  dhe të studjuesit L.Ndoja, kemi 
një bo  m  të disa shkrimeve të Zef Males

ne  tullin “Vox Populli-Zëri i Popullit”. Po
ne ketë bo  m është “Testamen   poli  k”- 
Promemorie e Zef Males drejtuar Mehm-
et Shehut. Në vepren “Rrno për me 
tregue” të ndjerit at Zef Pëllumbit ka një 
përshkrim të njohjes Zef Malen,  duke e 
vleresuar si njërin nder intelektualet dhe
personalitet me të rëndësishëm  të ko-
hës. Në bo  min e Ndriçim Kulles (2014),
“Enciklopedia Antologjike e Mendimit 
Shqiptar nga vi   1807 deri në vi  n 1957”,  
Zef Mala do të ishte i perzgjedhur ne këtë 
bo  m midis 25 personaliteteve të kohës, 
me disa shkrime publicis  ke të përzgjed-
hura nga “Vox populli”.  A thua mja  on 
kaq për të  hequr të gjithë atë “baltë të 
hedhur nga E.Hoxha dhe kalemxhijtë afer
 j”, të konsideruar si; utopist, si tradhtarë 

dhe percares të lëvizjes komuniste, me
konceptet  ideologjike e poli  ke të ku-
fi zuara, etj,  e shoqeruar kjo me privim 
të lirisë deri me dhunim të jetës për 50 
vite, sigurisht që jo. Eshtë e udhes dhe si 
detyrim moral  i historianëve, analisteve, 
politologëve dhe studiueseve të ndry-
shëm;  që të ndriçojnë fi gurën poliedrike
te Zef Malës, si mendimtari i parë poli  k 
laik i drej  mit social-demokrat shqiptar, 

opozitari i shekullit 20-të.
Jeta dhe veprimtaria e tijë shumë di-

mensionale është ndoshta ndër më të spi-
katurat në mezshekullin e 20-të. Në një 
moshë të re ndoshta me pak se 20vjeçare  
me shkrimet e tijë që në vitin 1934 në 
revistën “Arbnia” më vonë në revista të 
tjera, do të cfaqe  idetë  e nje iluministi 
social-demokrate. Shoqëria shqiptare, 
qysh nga vitet ’30 të shekullit të kaluar 
e njihte Zef  Malen si nje  nder theme-
luesit  si drejtuesin e Grupit Komunist 
te Shkodres, njeri ndër grupet kryesore  
me veprimtari jo vetem në Shkodër por 
në Kosove, Tiranë, Elbasan, Korcë, etj.  

Veprimtaria e tij kishte një bazë 
teorike, kishtë një angazhim ak-
tiv politik dhe fi lozofi k, për ndry-
shim dhe përparim të Shqipërisë. 
Me këtë qasje (ndryshe një lufte 
guerile), për më se një dekadë më 
një veprimtari të madhe politike, 
publicistike do të kundershtonte 
hapur  regjimin monarkist të 
Zogut. Me tej ai aspironte për një 
Shqipëri në tërësinë e Evropës, si 
vend të zhvilluar e demokratik. 

Zef Mala, tek analizon veprim-
tarine e tij thotë: “... Në qoftë se 
në rininë time të parë, sentimen-
talizmi e fanatizmi djaloshar më 
patën shtyrë me përqafue idetë 
luftarake të lëvizjes komuniste 
ndërkombëtare si udhën e vetme 
për të përmbushur aspiratat e 
popujve për liri barazi, drejtësi
sociale e progres të përgjithshëm,
pjekuria e mendimit në një moshë 
ma ta shtyme me studimet e mia 
në ndërkohë më patën prirë tash-
ma drejt një socializmi demokra-
tik e liberal, humanist e kritik, si 
udhë e domosdoshme për të sigu-
ruar atë liri e drejtësi sociale pas 
të cilën asnjë shoqni njerëzore 

nuk mundet të ndërtohet e të përparojë.”
Jeta në liri fi zike e Zef Malës që pakët ai 

u denue me rreth 60 vjet burg. Ai u bur-
gos dhe u përndoq  që nga vi   1937 e deri 
sa nderroj jetë në burgun e Tiranës  me 
31 dhjetor 1979, nga tre qeveri (e Zogut, 
pushtuesit italian dhe qeveria e Enver 
Hoxhes). Edhe në periudhat jashtë burgu, 
ai ishte i izoluar, pra e gjithë jeta dhe ve-
primtaria e  je mbe   në një mbikqyrje të 
shte  t komunist.  E si të mos mja  onin 
gjith keto denime, në rrethna të ndry-
shme janë zhdukë dorëshkrimet, mja   
libra, studime e bo  me të ndryshme, të 
gjitha këto për të mos u njohur  në thelb 
Zef Mala. Duke qëndruar hapur kundër 
regjimit komunist të Enver Hoxhes (pas 
viteve 50 ishin të pakët ata që mendonin 
dhe akoma me të paket ata që merrnin 
guximin të shkruanin  e dilnin hapur), por 
me një shpresë në të ardhmen ai në tes-
tamen  n poli  k do të shprehej : “Unë di 
se në Arkivat shtetërore ruhen arka me
dokumente që i përkasin ak  viteteve të 
mia të dikurshëm, që do të dëshiroja të
baheshin publike i bindur, se nuk janë të 
shumtë ata persona të shquem në hori-
zon  n shqiptar tash 70 vjet e këndej që 

posedojnë qo  ë në jetën e tyre private e 
qo  ë në atë poli  ke një pastër   morale e
poli  ke të krahasueshme me atë që kara-
kterizon  jetën dhe veprën  me, prandaj
mbrojtjen  me ia kam besue Historisë se
nesërme, e cila do të më njohë meritat
që më takojnë jo vetëm për sa kam  ba,
dhe nuk asht pak, dikur për vendin  m,
por sidomos për atë që nuk kam ba, e nuk
kam pranue t’i baj që nga kthimi im në
atdhe e deri sot e në mënyrë të veçantë
për mendimin  m se e ardhmja e Social-
izmit kalon nëpër udhën e lirive në realiz-
imin e një shte   të themeluem mbi kon-
sensin e lirinë të vullnetshëm e të gjithë
shtetasve të ngritun në shkallë qytetarie
e në kuadrin e një pluralizmi e opinio-
nesh që janë refl eks i pluralizmit poli  k,
social, ekonomik, kulturor e moral në të
cilën merr trajtë e përmbajtje çdo shoqni
njerëzore e në çdo sistem qeverimi”

Filozofi a, kri  ka, orien  met dhe qen-
drimet poli  ke të Zef Males janë ak-
tule dhe në ditet e sotme. Këto pjese të
shkëputura nga ar  kujt e botuar 70-80
vite më parë,  për fatkeq në të shumtën
e tyre duken si janë shkruar dje, pasqy-
rojnë këtë realitet shqiptar, këto ceshtje
sot diskutohen e shtrohen për zgjidhje
në jetën dhe poli  kën shqiptare, etj. Nga
bo  mi “Vox populli” janë përzgjedh këto
pasazhe. 

Shoqnia shqiptare - “Kështu morali 
ynë shoqënor sot për sot gjendet në nji 
gjendje tranzicioni, këndej shpjegohet 
dhe moskënaqësia e ditëve tona, shr-
regullimi në të gjitha pikpamjet e jetës 
shqiptare…. Por me çlirimin poli  k dhe 
gjendja morale e popullit pa   tron-
ditje të thella, sepse përdhunimi që e 
mbante të lidhun deri atëhere u shkatër-
rue tue lëshue shoqëninë shqiptare në 
nji shregull që ndërronte herë pas here, 
simbas duerve që merrnin në dorë fre-
nat si drejtues të shumicës. Fa   ynë solli 
që drej  met e ndryshme poli  ke të jenë 
shpesh herë edhe në kundërsh  m në 
mes tyne kështu nuk qe e mundun me 
u konsolidue hëpërhë ajo harmoni që 
dikush shpresonte se do të arrihej, dhe 
e cila harmoni do të ishte vetëm vijimi 
i gjendjes së vjetër, plot korrupsion në 
çdo shfaqje të sajën. Por megjithate kor-
rupsioni u zhvillue edhe ma tepër tash 
vonë tue arritë kulmin gja që ndihmoi 
shumë për të dhanë shkasin për kërkesa 
të reja”.  Mjerimi që po qajmë përditë, në 
realitet qe nji fat për ne, sepse mospër-
kimi me frymën e maparëshme ndihmoi 
me u zhvillue ndjenja e së resë, ndjenja 
e moskënaqjes me gjendjen e sotme. 
…..”Jeta shqiptare, meqë nuk kemi pasë 
kurrë nji frymë krejt tonën, nji ideologji 
që të pasqyrojë aspiratat e popullit shq-
iptar, të veçuem si shqiptar, nuk mund të 
sinkronizohet me çdo rrymë tjetër, koha 
që jetojmë e vendi ku gjindemi, kanë 
nevojë për baza morale shoqënore krejt 
të reja që të përfaqësojnë jo të shkuemen 
por të ardhmen”. Botue në vi  n 1935. 

(vijon në numrin e ardhshëm)
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OPINION

Traj  mi i temave me përmbajtje të
thellë fi lozofi ke e psikologjike, që kanë
të bëjnë me ndjenjën, shpir  n, jetën dhe
fenomenet e mendimit njerëzor, tek indife-
renca e kalimtarëve të zakonshëm
ekziston mendimi se këto janë pro-
në e penave që kanë emër të madh
në letërsi e art. Pronë e njerëzve që
priten nëpër sallone me tapete të 
trashë e të butë, nën dritën e bliceve,
kamerave, gazetarëve, pritjeve elitare
dhe pompoze, të cilëve u shkon për 
shtat modeli i këmishës së poli  kës
dhe zyrtarizmit. Se vetëm ata dinë ta
trajtojnë dhomën e errët të gjumit,
me dhe pa perde, të lakuriqësisë, në 
dritën e zbehtë të in  mite  t të ep-
sheve, të cilat shfryhen si në vargun
migjenian…apo dhe trajtesave që 
kanë një ngarkesë të madhe intele-
ktuale dhe akademike, që hyjnë deri
në labirinte, shpesh, në dukje të paar-
ritshme.

I gjithë ky strumbullar konceptesh
dhe paragjykimesh i “thyen hundët”, 
para një malësori të sojshëm në tra-
jtesën e vet në letërsi, që fi snikëria i
regë  n në traun e guximit, siç është
shkrimtari dhe kri  ku i vlertë Kadri
Ujkaj, i cili në të gjithë krijimtarinë e 
 j e ka hedhur farën në një bash  në

të sertë, siç është mendimi kri  k në
letërsi, por që, falë mjeteve të  ja,
të thjeshta në dukje, por të mprehta
në veprim dhe operim, ia ka arritur që kjo
farë të mbijë dhe të rritet, duke tërhequr
vëmendjen, jo vetëm të kalimtarëve të
thjeshtë, por edhe të studiuesve e shkrim-
tarëve më në zë të kombit shqiptar, që
veprën e mirëpritur “Kriza si dehja nga en-
tuziazmi modern”, ta kenë në bibliotekën 
e tyre, jo thjesht si kënaqësi este  ke, por
edhe si pastër   mendimi e shpir  , e në
fund të fundit për të edukuar vetveten e
për të marrë guxim prej saj.

Vepra e Kadri Ujkës i plotëson më së miri
tri cilësitë e domosdoshme dhe themelore
të një vepre letrare:.Kënaqësinë este  ke,
që e tërheq lexuesin për të shfl etuar e për
të ndjekur rrugë  min e  j drejt të panjo-
hurave, që trajton vepra, Emocionin që ar-
rin ta ndez qënien prej shfaqjes së botës
së fakteve dhe traj  mit të ngjarjeve dhe
argumeteve si dhe Mesazhin që përcjell
vepra që i jep lexuesit një frymëmarrje për
të menduar në udhën e horizonteve të paz-
buluara.

E kisha vënë në një anë të tavolinës ve-
prën e fundit të Kadri Ujkës, pasi ma kishte
rekomanduar ta lexoj Luigj Pepaj dhe më
befasoi se Kadriu ma kishte nisur librin
me autograf çka ma rri   obligimin për ta
lexuar, duke dhënë edhe ndonjë mendim,
megjithëse libra të  llë janë pak të vesh  rë
për t’i rrokur menjëherë. Disa herë, kur
kthehesha nga puna, nuk e gjeja aty ku e
kisha lënë. Më kujtohej dhe i lëshoja zë 
bashkëshortes duke e pyetur se ku e ka
vënë librin e Kadri Ujkës! Ajo më thoshte se
aty është, por vetëm sa pastrova pluhurin…
Dhe, kjo ishte një arsye e një nxitje më
shumë për ta lexuar veprën e re të mikut 
të  alës së lirë, nga Malësia e Madhe, një
fole e ngrohtë e shumë librave nga të gjitha
gjinitë që i bëjnë një nder të madh krahinës
“Nderi i Kombit”

Për ta lexuar librin e Kadri Ujkës, nuk 
është vetëm një detyrim krijuesi, por diçka 
më shumë e zhbirilon kuriozite  n. Në një
zonë, të pastër shpirtërisht, si alpet, por 

që i mungon komodite   akademik, siç janë 
ins  tucionet e larta të kulturës dhe letrave 
shqipe, Kadri Ujkaj e ka zbërthyer dhe 
materializuar thënien e Sokra  t: “Është e 
vësh  rë të dallosh se ç’ndodh me shpir  n, 
por është krejt e lehtë të dallosh se ç’ndodh
me shte  n!”. Poe   Ndoc Gjetja në një varg 
të poezisë së  j thotë: “Ah, sikur pushte  n 
ta kishte shpir  !”

Kadri Ujkaj ka një veçanësi në rrjedhjen 
e dëshmive që e ndriçojnë fytyrën e argu-
men  t dhe të ballafaqimit me fenomenet e
ditës, pa harruar ato në kohë të ndryshme. 
Ai nuk mbyllet si në katër muret e errëta
të manas  reve të murgjve dhe të bie pre’ 
e fi lozofi ve medita  ve, por ai del, lëviz, 
kontakton, debaton, shfl eton, takohet me 
shkrimtarë, poetë, historianë e njerëz të 
profesioneve të ndryshme, jo vetëm nëpër 
faqet e librave të tyre, por edhe fi zikisht, 
për të kuptuar tek ato se çfarë kanë lënë në
fundin e shpir  t të tyre pa i hedhur në letër
dhe, pasi e ka mbushur bllokun, ulet e sh-
tron trasenë e vet të sintezës dhe analizës 
që ka marrë të shtjellojë mbështetur edhe 
në shkëlqimin e “mistrisë” së talen  t të  j.

Libri i ri i Kadri Ujkës, kë  j “qytetar 
nderi” i frymës kri  ke në letërsinë shqipe,
fi llon me një vështrim anali  k: “Kushtrimi 
i nderit pagan, ndryshe klithmat e seksit 
si tabu”, duke iu referuar thënies së Leon
Tolstoit se tragjedia më torturuese në të 
gjitha kohërat është, ka qenë e do të jetë
tragjedia e dhomës së gjumit. Ndërkohë 
që bota përendimore është e tejmbushur
me skandale seksi, duke rrokur edhe sferën
e çmendurisë dhe krimit dhe duke prekur 
edhe fëmijët e të miturit, për të vazhduar 
me ato të vetëdijshme të poli  kës, autori
Ujkaj shtron me të drejtë pyetjen:

“Kujt duhet t’ia dhurojmë sinqerisht 
ngrohtësinë e zemrës dhe të shpir  t më

parë se bashkëshortes në këtë botë!” E, 
ai nuk vonon të japë vetë përgjigje: “Gruja
është nëna e jetës, e cila ka ardhur në këtë 
botë si krijesë fi snike, civile, shpë  mtare 

dhe për seksin tjetër, mashkullin, shën-
de   total i të cilit, nga ai fi zik, seksual 
e mendor, mund të realizohet i plotë, 
vetëm në konteks  n fi zik, moral e funk-
sional si partneritet burrë-grua!”

Ndërkohë që seksi femëror në botën
e tejskajshme të qytetërimit dhe lirive 
që e dhunojnë vetë lirinë është kthyer 
në një fabrikë fi  mi dhe kunora e shen-
jtë nuk po ka shkëlqimin e duhur hyjnor, 
kur divorci është bërë si buka me djathë, 
autori Ujkaj thekson se duhet të mbjel-
lim dashuri që të mos korrim urrejtje.

“…në konteks  n shqiptaro-ballkanik
patriarkal, sa klasik, sa postmodern, 
ku gruaja shikohet si pronë e mashk-
ullit me veto mbi jetën e saj, kuptohet 
statusi i kë  j të fundit prej kapidani 
tragjikomik. Kështu, ky i thotë vetes: 
“Pse t’i them gruas, më fal, falemind-
erit apo të dua?!”…prezenca e burrit 
në lindje e lehtëson ndjeshëm dhim-
bjen e bashkëshortes…!” Ky shkrim i
sinte  zuar është një analizë e mirëfi lltë 
psikologjike në fushën e ndjenjave dhe 
raporteve femër-mashkull në qelizën 
e familjes së një shoqërie si e jona, ku 
ins  tucini i faljes ende i ka themelet e 
brishta. 

Falje ka kërkuar Papa i Romës… Falje 
ka kërkuar publikisht presiden   i SHBA-ës, 
Bill Clinton, po falje kurrë nuk ka kërkur 
një pushtetar shqiptar, apo qo  ë edhe një 
bashkëshort i zënë në faj, por me të gjithë 
mënyrat është kacavarur si gjarpri pas jus-
 fi kimit. Të mos kërkosh falje tregon se në 

shpirt ke një gur të zi, që e pengon çeljen
e lules së dashurisë njerëzore edhe në 
fushën sen  mentale. Asnjë në botë nuk
ka lindur më fuqinë e dhunës mbi gratë. 
As kanuni i maleve nuk ia njeh forcën bur-
rit mbi gruan. Njerëzit kurdoherë e kanë 
dashuruar të bukurën. Burrat kanë qenë aq
të hollë ta zgjidhnin të dashurën edhe kur 
asaj mund t’i shiheshin vetëm sytë  e prej 
tyre zbulohej pasqyra e shpir  t. E, sot, fem-
ra, ga   nudo, me kërthizë e gjokse jashtë, 
kjo në art, në skenë, në këngë, e kërkon
dashurinë, respek  n dhe famën nëpërmjet  
zhveshjes. Në analizën e  j Ujkaj e anali-
zon xhelozinë si një shtrigë e dashurisë, 
si një vrastare e një çi  i familjar, duke iu 
referuar thënies së Shekspirit, i cili e quan 
xhelozinë mostra me sy jeshilë, që kërkon 
ta hajë përsëgjalli krijesën e vet. Shpërdor-
imi i parakohshëm i vetvetes e dobëson 
harmoninë dhe lumturinë, duke krijuar 
shpejt një tkurrje shpirtërore dhe një gjen-
dje tensioni në marrëdhëniet in  me. Bota 
po shkon drejt martesave të një seksi apo 
martesave me robotë. Sidoqo  ë Ujkaj, në 
këtë analizë nuk është vetëm rrëfyes dhe 
paralajmërues, por ai arrin të vërë përballë
fenomenet e kohës duke e bindur  lexuesin, 
për rrugën që duhet të ndjekë në drej  min 
jetësor.

Libri i Ujkës e ka marrë  tullin si një 
zbërthim fi lozofi k i thënies së Karl Poper 
(1902-1994): “Nuk ka dyshim se adhurimi i
fuqisë poli  ke është një prej idhujtarive më
të shëmtuara njerëzore, është kup  mi i ko-
hës së kafazit dhe i nënshtrimit të njeriut!”

Kadri Ujkaj, me ketë bo  m dinjitoz,  i 
shkrin xeheroret e jetës në kupën e artë të
 alës plot mesazhe dhe gurra e shpir  t të 
 j krijues ka prurje gjithnjë të freskëta, të 

cilat e çlirojnë aspiratën nga kurthi. Sot për 
sot bo  met, më së shum  , kur ato promo-
vohen kanë lavdinë, për mbulojë dhe pak 
hipokrizi për shtrojë. Nuk e di pse koha e 
re, koha e shpërthimit dhe e papërmba-
jtjes, koha e etjes për liri, që nuk do t’ia di 
paslirisë e shkalazi   kri  kën dhe vetë kri-
 kët i struku në fund të skutave të mohi-

mit! Megjthatë, ajo nuk mund ta humbë 
kri  kën, se një nga rojet e forta dhe plot 
vitalitet të saj është edhe krijuesi dhe 
shkrimtari nga Malësia e Madhe, kri  ku le-
trar Kadri Ujkaj.

Autori i librit në  alë pohon se disidenca 
nuk është si kollarja që dikush mund ta varë 
në qafë…por ajo është një sjellje este  ko-
fi lozofi ke e krijuesit, ndryshe sfi da e  alës 
si gjetje este  ko-fi lozofi ke. Ujkaj vë në teh 
të penës së  j lojën e recensuesve, të cilët 
për t’i dhënë një forcë traj  mit të temës 
së veprës së një autori, e paraqesin atë 
si disident,  alë aq e preferuar në kohën 
tonë, një pelerinë që të mbron nga shiu i 
kri  kës….

“Heshtja mjerane ndaj fa  t tragjikomik, 
jo vetëm të monumen  t të Migjenit, të 
kthyer në një mjedis urinimi deri në vi  n 
2010, degdisja në fsha  n Kukël të Mjedës, 
ironia monumentale me monumen  n 
anonim të Fishtës, rrethimi me ndër  me 
i Teatrit “Migjeni” dëshmojnë cinizmin 
më të madh ndaj vlerave kulturore të 
Shkodrës!”. Kadri Ujkaj e “merr për dore” 
Migjenin, duke ecur në piacën e qyte  t 
verior, me kulturë të lashtë sa themelet e 
kalasë”Rozafat” e me za sa zani i këmbanës 
së parë, për të shpallur se koha e mjerimit 
nuk duhet të përsëritet dhe se koha e ad-
ministrimit të shpir  t të revoltës në shpre-
hje të vërtetës ka kohën dhe vendin e vet si 
krye  alë e ditës.

Harresa i merr në gjirin e saj  poli  kanë, 
princër, mbretër, kryetar shtetesh! Por sa 
do të fortë ta ketë pushte  n, ajo nuk mund 
ta fi tojë duelin me shkrimtarin, me poe  n, 
me ar  s  n, sepse këta janë shpir   i një 
kombi, nga ku gatuhen dhuratat e çmuara 
të  alës dhe gjuhës së një nacioni. Ujkaj 
pohon se vetëdijen kombëtare na e ngjizën 
krijuesit e mëdhenj të Rilindjes sonë dhe 
shtron pyetjen: Pse lejohet në mënyrë in-
s  tucionale të injorohet statusi i krijuesit, 
apo kryqëzimi i elitës së shoqërisë civile, 
shkrimtarët dhe ar  stët, si oponencë pro-
fesionale?! “Heshtja përballë kë  j realite   
absurd në llojin e vet vjen vetëm si mash-
trim ndaj ardhmërisë sonë, civile dhe evro-
piane, si komb!”. 

Dua të them se Kadri Ujkaj ka një dialog 
me Agollin, me Kadarenë e si të thuash ai i 
zbërthen komcat e këmishës gri të realite  t 
shqiptar. E Ismail Kadare do të shprehej për 
veprën e Kadri Ujkës: “Unë i vlerësoj librat 
tuaj nga pikëpamja profesionale, me për-
jash  m të ndonjë komplimen   ku duhet 
patur kujdes. Më ka befasuar analiza që ju i 
bëni romanit  m “Qye   pa reklama!”

Kadri Ujkaj është pena e “Qyte  t pa 
reklama”. Le të trokasim në portën e  j 
gjithsecili në mënyrën e vet.

Perga  te nga Zef Pergega, studiues dhe 
publicist, Detroit, më 13 shkurt 2015

Kadri Ujkaj - Pena e “Qytetit pa reklama”
- REFLEKSIONE RRETH LIBRIT TË TIJ “KRIZA SI DEHJA NGA ENTUZIAZMI MODERN!” -



5nr. 138, prill 2015 5, p

+ +

+

+
PËRSIATJE

1.
Ka njerëz në këtë botë që gje-

jnë kohë të mar  rizohen në një 
farë mënyre, në përpjekje për të
dizenjuar mirë e bukur fytyrën e 
krahinës prejkah kanë origjinën.
Duke u ndjerë me vetëdije hise-
tar i krahinës së Dukagjinit, Voc
Deda është njëri nga këta njerëz
që e kanë për krenari mundi-
min prej Sizifi , për të sakrifi kuar
nga koha e prehjes e argë  mit,
e me ndihmën e trapit të dijeve
të kapërcejnë vaun. Të dalësh
matanë bregut do të thotë
të shprehesh për vendin e të
parëve të tu, vendlindjen tënde, 
e cila është mis  ke e sublime
njëherësh.

Thjesht për pak njerëz, ku-
jtojmë se Voc Deda ka lindur
dhe ka marrë mësimet e para 
në fsha  n Xhan, që është njëra
nga gjymtyrët më vitale të kra-
hinës së Pul  t e të Dukagjinit në 
përgjithësi. Voci lëshoi shtat në
një çerdhe me tradita patrio  zmi
e atdhetarie. Të parët e  j ishin
punëshumë e  alëpakët. Edhe
pse kishin për çka, pjesëtarët e
nderuar të fi sit nuk rrahën gjok-
sin edhe kur e thelluan hullinë
e virtyteve dukagjinase. Biri i
Xhanit në fi llim u pais me një
arsenal dijesh të sakta e të qën-
drueshme. Kishte në xhepin e
setrës dy diploma. Kishte për-
funduar dy fakultete në shkolla 
të larta civile e ushtarake. Man-
dej do të vinte një kohë e gjatë
kontributesh të lexueshme.
Harku i kësaj kohe përmbledh tri
dekada e gjysëm. Nuk janë pak 
35 vjet punë vetmohuese si ad-
ministrator i niveleve më të larta 
në subjektet prodhuese të kohës 
dhe si ushtarak i denjë i Forcave 
të Armatosura të Republikës së
Shqipërisë.

Voc Deda në parim shër-
beu në ato pozicione pune ku 
shpalosja e dijeve vetjake të  j, 
do të rrezatonte në një komu-
nitet sa më të madh në numër
rezidentësh. Në strukturat më të
larta të pushte  t vendor dhe në
ato qeverisëse në zonën e Du-
kagjinit dhe jo vetëm, do të shën-
jonte gjurmë të dukshme, Voc 
Deda. Si një kuadër i përga  tur 
si jo më mirë, shërbeu në Xhan 
e Theth, si kryetar koopera  ve,
anëtar i Komite  t Ekzeku  v i Ra-
jonit të Dukagjinit dhe në Grizhë
të Malësisë së Madhe si komisar
i Shkollës Stërvitore Ushtarake
për forcat në rezervë të Ushtrisë

Popullore. Voc Dedës nuk iu 
përjarg puna nëpër duar. Mori 
lëvdata e s  muj moralë. Punën 
e frutshme mund ta vazhdonte 
në se nuk ndodhte ajo çka ndo-
dhi në fundin e viteve nëntëd-
hjetë të shekullit të kaluar, kur 
ndryshoi sistemi i drej  mnit
shtetëror dhe në Shqipëri.
Rrëzimi i Murit të Berlinit
kishte ndodhur ndërkohë.

2.
Fundi i karierës si nëpu-

nës i shte  t të vet, e zuri Voc 
Dedën në karrigen e Shefi t të
Kuadrit në Regjimen  n Kun-
draajror të Tepes në qyte  n
e Shkodrës. A  j nuk i erdhi
mirë të ndërpriste në atë 
bashkkohë shërbimin e frut-
shëm ndaj shte  t e popullit
të vet. Madje ai ndenji disa
netë me gjumë të shkalafi -
tur për t’i gjetur një ortak
pensionit të parakohshëm.
Dhe më në fund e gje  : do 
t’i kushtohej zejes më të her-
shme që njeh bota, asaj të 
përcjelljes së kumteve. E këtë 
profesion të ri do ta realizonte 
nëpërmjet shkrimtarisë. Zgjo-
dhi këtë zanat pasi pa   krijuar 
përvojë në vitet e mëparshëm. 
Kishte bashkëpunim të rregullt
me organet e letrave të kohës së 
vet. Ndërkohë kishte studjuar, 
hulumtuar e lexuar vazhdimisht 
dhe kur u bind se hambari i di-
jeve ishte dingapërmajë, nisi të  
shkruante libra. Librat që shk-
roi Voc Deda ishin të karakterit 
të dokumen  mit e arkivimit të 
vlerave më të mira shpirtërore, 
të për  uara në hiterlandin du-
kagjinas e në mbarë viset ku sh-
trihet dheu i shqiponjave.

Voc Deda është autor i 13 li-
brave. Nuk njihet ndonjë krijues 
tjetër në Rrafshin e Dukagjinit të 
ketë dhënë më tepër kontribute 
në fushën e letrave. Një rekord 
jo vetëm kombëtar, por edhe 
në nivel rajonal, sak në rrafshin 
ballkanik. Edhe pse është një 
mision i vësh  rë zbërthimi dhe
përcjellja e vlerave të shkrim-
tarisë së Voc Dedës, ne e kemi 
marrë përsipër ta çmontojmë 
“makinën” e librave të shkruar 
prej  j e të zbërthejmë detaje të 
krijimtarisë së  j, të frutshme e 
të larmishme.

3.
“Thesare dukagjinase” është 

saga krijuese më e plotë dhe
më e rëndësishme e rremit kri-
jues të Voc Dedës. Libri përm-

bledh 6 volume. Duhet të kesh
angazhim  tani për të zbritur
në tunelin e shkrimeve me këtë
tema  kë, ku dhe historianë e
studjues shpesh nuk guxojnë të
futen në terrinë për ta parë me
sytë e Argusit dritën që rrezaton

falë një talen   të spikatshëm e
një durimi ilir të Voc Dedës. Po
çfarë përshkruhet me imtësi e
saktësi në faqet e librit të parë
të thesareve dukagjinase? Në
krye të herës, aty shpalosen
vlerat e njëmendëta morale e
shpirtërore të një rrafshi ga   
kon  nental ku shtrihet e mri-
zon Dukagjini. Nëpër substrak  n
e librit gjejnë strehë e ndjehen
mirë urtanët, dëshmorët, ae-
dët, mar  rët, legjionet e  alëve
të urta e gjëagjëzave dhe men-
dimi konstruk  v i udhëheqësve
të rrafshit në kohë të ndryshme.
Vlerat morale dhe shpirtërore
të komunite  t që është i ngji-
zur here  ort dhe që nuk njeh
mort, ishin dhe janë në formë
mozaikësh që krijojnë gjerdanë
rrezatues. Janë xhevahire mi-
tet, legjendat, këngët e zakonet
e mira të dukagjinasve, për sa
kohë nuk e durojnë përsipër
pluhurin, hijen dhe mjergullën.

Në të shumtën e rasteve qer-
pikët e ndritshëm të qëndresës 
dukagjinase e kanë të nevo-
jshme krehjen e butë. E këtë
punë që është jo pak e mun-
dimshme, Voc Deda e kryen me
pasion e durim. Sepse siç e kemi
theksuar dikund në rreshtat e
kë  j shkrimi, është ar  st i men-
dimit dhe i  alës së shkruar.
Mozaikëve të shndritshëm, Voci
ua hoqi me delikatesë pluhurin 
e rënë përsipër tyre, dhe i sjell

tek lexuesi me dritëhijet dhe 
shkëlqimin e dikurshëm apo
të mëparshëm. Lexuesi është 
kureshtar e me të drejtë shtron 
pengun (pyetjen): si e sa mirë e 
njeh realite  n e trevës me kufi j 
të paanë të Dukagjinit, ky au-
tor anipse është bir dukagjini? 
Përgjigja të vjen menjëherë në 
majë të buzëve. E çoi dëshira e
pasioni, por dhe detyra që mori 
përsipër si intelektual i kalibrit 
të epërm, kullë më kullë, log më 
log, shpellë më shpellë, qafë më
qafë, shteg më shteg. Autori i li-
brit “Thesare dukagjinase” e ka 
të trashiguar dijen për historinë 
dhe ritet krahinore të rrafshit të
malësisë që thërritet Dukagjin, 
por nuk është mja  uar me këtë
dije. E ka zgjeruar “vathën” e 
tyre. E ka pastruar me vullnet 
baltën e hedhur nga kokoroçë që 
i pa   si çibanë e jopak në numër 
Shqipëria, e Dukagjini si pjesë 
e saj. Është kjo arsyeja e daljes 
në dritë me të gjithë shkëlqimin
e vet të kë  j thesi të madh me 
thesare vërtet të ngjashëm me
brilantët.

4.
Tjetërgjë e shqetëson dhe e

nguc të rrëfejë autorin e “The-
sare dukagjinase” në vëllimin e 
dytë. Gjeneza e vëndit të origji-
nës së autorit është në fokus të
shpalimit të kë  j libri me volum 
të kënaqshëm. Pul  , është thënë 
e stërthënë teepakta nga dhjetra 
historianë, eksplorues e hulum-
tues, e ka të shkruar në ballinë
eposin e ngjizjen e njëmendët të 
një komunite   që sheh larg dhe
e përbuz si pakkush mbi shpinë 
të dheut mekanizmin e përuljes 
së mesit të trupit që mbështetet 
mbi dy këmbë sak më të forta 
se të Anteut. Në Pult e rrethinë,
pasi të ka marrë përdore autori, 
të duket sikur të bind se bash 
aty e ka strofullën e vet “  gri” 
i qëndresës e vitalite  t dukagji-
nas. Vitalite   në këtë rast merr 
kup  min e jetëgjatësisë in mor-
tels siç thoshte dikur e në një 
kohë la  ni që kishte  ndërtuar 
perandorinë e Perendimit me
kufi j e sinore të mezirrokshëm. 
Lexuesi i vëllimit të dytë të “The-
sare dukagjinase”, pas leximit e 
ka më të kthjellët trinën e veg-
imit dhe plorin e kujtesës. Nuk 
është pavënd të shprehemi se
këtë lloj hulum  mi nuk e kemi 
ndeshur në hulumtues të tjerë
si Zef Mark Zeka, Lazër Stani, Lu-
igj Shy  , Zef Gjeta, Prelë Grimaj, 

Zef Mala, Prelë Milani, Mhill Pali
e një numër studiuesish të tjerë
të gjenezës, rritjes e zhvillimit
ndër mote të hiterlandit me ku-
fi j të mahnitshëm. Në Pult, sipas
Voc Dedës, janë me qindra ngul-
mimet e banorëve të hershëm
të krahinës. Ata ngjajnë me
pemë që i kanë rremat në një
kurorë kozmike. Autori i “The-
sare dukagjinase” nuk bën kinse
i vjel kokrrat e pjekura nëpër
degë, por i vjel vërtet kokërr për
kokërr. Ndërkohë ai përga  t dhe
shportën ku do t’i vendosë me
kujdes pa jua hequr përsipër
atë cipën e himenit që e kanë të
shenjtë vajzat edhe në Dukagjin.

Vendngujimet kanë emra e
toprakë. Doke e zakone. Të ad-
mirueshme dikur e lehtësisht të
modifi kueshme për të qenë të
dobishme për sot e për nesër.
Familjet nuk vegjetojnë por
ngarendin në epoka të largëta e
të afërme duke u njëtrajtësuar
me shpirtëra që nuk i bëjnë zap
varrezat e rëndomta, të cilat i
shohim edhe nëpër Pult e rrethi-
në, në majë a në shpa  në kodri-
nash me brinjë ku rrëshkasin me
nge, rrëke që ligjërojnë me zërin
e melodishëm të Lasgushit e
Kutelit. Dinamika e botës mash-
kullore në provincë, zë vendin
që meriton. Ka saktësi e kurrfarë
glorifi kimi në paraqitjen e jetës
e punëve të mira të individëve
që peshojnë rëndë në atë rrafsh,
ku dhe mo   nuk harron të jetë i
kthjellët, në të shumtën e ditëve
me diell e me dritë të cilitdo vi   
kalendarik të përshkuar ande-
jpari. Toprakët e themelet e kul-
lave marrin trajtat e frymorëve e
fl asin pa asfarë droje me autorin
e teks  t të kalibruar me dinjite-
 n që meriton. Rrëfejnë bukur e

pa bërë lak as dredha, zakonet
bukurane që të parët i lanë të
varura në vargojtë e qemeret e
çdo oxhaku në Pult, Dukagjin e
në pjerrinë më të largët. Doket
e zakonet, Deda i luçidon për
tu dukur më açik nga bashkëko-
hësit e vet. Të njëj  n fat kanë
dhe mitet e legjendat. Këto në
këto troje e në këtë hapësirë të
pafundme besohen më tepër se
tjetërkund. Janë në të drejtën
e a  t tek i cili besojnë, ta kenë
të palëkundshëm këtë besim si
hulli arsye  mi.

(vijon në numrin e ardhshëm)
Dashamir CACAJ

Thesaret dukagjinase
e pathëna që i ka munguar një krahine

gjgj
VOC DEDA, PATRIOT DHE ARTIST I FJALËS SË SHKRUAR, CILËSOHET TË JETË INDIVIDUALITET I SPIKATUR NË 

HITERLANDIN DUKAGJINAS QË SHTRIHET NË TRE SHTETE TË EVROPËS JUGLINDORE
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Reportazh…

Në kuadër  të 15 vjetorit  të  theme-
limit  të shoqatës së Vёllazёrisё Kosovë-
Malësi e Madhe  “Mar  n Dreshaj”, me
12 -13 prill   2015, u zhvillua  manifes  mi
tradicional “Zari i Vёllazёrisё-2015”. Nuk
kishte   si   të mungonte me pjesëmarrjen,
por  edhe me prezan  min e saj mja    të
mire,   Shoqata  “Atdhetare- Dukagjini”,
ajo që për  shumë vite me rrallë i jep to-

nin kë  j spektakli   kulturor.
Mja   të ngarkuar  me angazhimet  e pu-

nës,  por edhe me përga  tjet  PR  vendos-
jen e  shtatoreve  të   lu  ëtarit  Mehmet
Shpendi dhe albanologut  Mar  n Camaj,
një pjesë  e anёtarёve të kryesisë  e kishin
të pamundur  pjesëmarrjen….

Falë këmbënguljes  të kryetarit,  por
edhe mbështetjes  të mundësorëve,  një 
grup prej 25 vete, drejtues dhe ak  v-
ist  të shoqatës, valltarë, kёngёtarё  dhe
ar  stë,   pёrfaqёsuan  denjësisht Du-

kagjinin, Shkodrën  në kёtё  manifes  m 
të pёrvitshёm. Udhë  mi   do  të fi llonte  
në mëngjesin e së dielës herët. Autobusi  
komod, me dekor mja   bukur dhe i drej-
tuar me kujdes   nga shoferi  me përvojë, 
Halimi  Halili, do ta linte Shkodrën  rreth 
orës     07. 00 të  mëngjesit…

Një rrugë  m  i qetë, me plot atmos-
ferë, muzike dhe humor, Një ditë  e bukur 
me pak  re dhe një pritje vёllazёrore  do  
të na rezervohej  në Peje, nga  organiza-
torët.

Pas një ceremonie  të zhvilluar  në 
qendër  të qyte  t,  ne patëm koha  dhe
rast  të ndjenim  zhurmën dhe mikpritjen 
e kë  j qyte    plot jeta … Pasdite programi 
vijoi me një veprimtari përkuj  more në
varrezat dëshmorëve  të  fsha  t .. No-
vosele. Aty do të  bëhej një ceremoni 
në përkuj  m të 16  vjetorit  të rënies të 
dëshmorit   Shaqir Tahiraj, vëllai   i njërit 
prej veprimtareve të shoqatës “Mar  n 
Dreshaj”, Ali Tahiraj.

Si gjithmonë  e kujdesshme  në eve-

nimente të  lla, Shoqata “Atdhetare-
Dukagjini”, i dorëzoj pjesëtareve të 
familjes  Tahiraj një  tull nderi “Mirënjo-
hja Mehmet Shpendi” PR kontribu  n  në 
lu  ë   për liri, me mo  vacion: “Familje “
që ndër breza mbroj   tërësinë tokësore
shqiptare, pa kursyer as jetën. Shembull 
i jashtëzakonshëm heroizmi, fl amur i 
papërkulur në beteja, zjarr i pashuar në 
zemrat e të gjithë shqiptarëve, burim i 
pashuar frymëzimi, pushkë e mbushur 
gjithmonë në shërbim të atdheut”. Me 

ketë rast, mja    emocionuese ishte  a-
la pёrshёndёtёse  e bashkëlu  ëtarit të 
dëshmorit dhe veprimtarit  të shquar  të
çështjes kombëtare, Naim Prelvukaj,  por 
edhe homazhet në nder të të rёnёve dhe
fotot me familjarë  të dëshmorëve dhe të 
pranishëm.

U larguam nga Novosela , duke marre 
më vete emocionet  e ças  t, respek  n 
për  dëshmorët  e lirisë, por edhe një kafe 
miqësore të ofruar nga familjarët  e dësh-
morit  në një ambient mja    relaksues që
ne tashmë  e kemi frekuentuar  disa here. 
.Ajo që na ka bёrё çdo vit përshtypje ka 
qenë seriozite    dhe vëmendja që struk-
turat e pushte  t vendor tregojnë ndaj 
veprimtarive  të  lla, qo  e me pjesëmar-
rjen e tyre, por  edhe në shoqërimin me 
forca sigurie dhe kushte të tjera lehtë-
suese, gjë që tek ne lë për të dëshiruar.

Rreth orës  17. 00  u   kthyem pёrsёri   
në qendër të  qyte  t të Pejës,  u kthyem
pёrsёri  aty ku 15 vite më pare  e  fi lloj 
veprimtarinë   e saj  kjo shoqate, me 
një program   kulturor dhe nacional, në 
mbrojtje te të drejtave  të shqiptareve
nga asimilimi  dhe diskriminimi Serbo-
Malazez.

Një grup i Shoqatës  kishte për-
ga  te  një  Dokumentar, që në ketë 

përvjetor  do të sillte emocionet, dhe
vёsh  rёsite   e punёs  tё bёrё  nё vite, me
mja   sakrifi ca,  por me shume dashuri  e
përkush  m.

E përjetuam ketё dokumentar   me
emocion, por  edhe me respekt e krenari
për punën e bёrё nder vite..me një pjesë-
marrje të  kënaqshme. Mendojmë  se
ishte mja  ueshëm për  të shpreh  falën-
derimet  e tona, për gjithçka  që kana
bere këto shoqata me bashkëpunimin e
tyre të suksesshëm   në 15 vite.  

Mbrëmja  ishte   e miremenduar për të 
qenë   relaksuese, argëtuese  por  edhe
produk  ve, në  ambientet   e mrekul-
lueshme  të Restorant   “Shpella  e Bo-
bit”. Te gjitha grupet pjesëmarrëse do
të shkriheshin  në një trupë  të  vetme…
Aty  ishin nga Klina, Idrizi, Teuta, Isme   e
Zeqiri. Nga Rrozhaja   poe    Aliu, Antoni
nga Tuzi dhe  Tahiri, miqtë nga Metvegja,
Xhemali nga Gjilani e Bardha nga   Gjako-
va,  në ketë ambient   shumë vёllazёrore.
Pjesëtarët  e grupit tone ishin mja   miqë-
sor, ak  v  dhe të respektuar.  

Kёngё,   valle, shkëmbime  bisedash
dhe  përvojash,  trokitje  gotash dhe
shkrepje  të apara  t  do  te fi ksonin në
kujtesën e secilit,   një mbrëmje   e pa-
harruar.

Ansambli  autokton  “Rugova”, grupi
i valleve të koreografi t  Aldo Nika  nga
Shkodra, grupi muzikor “Shpë  mi”  nga 
Metvegja, këngëtaret  Prek Mrishaj e
Bardhe Tusha, disa kёngёtare  të rinj nga
Peja, te rinjtë e shoqatës sonë, Daniel
Kopsaj e Kole Qaferanaj,  i dhanë ngjyre,
ritëm  dhe atmosfere  kësaj mbrëmje  qe
zgja    deri   vona.

Nuk kishte ndonjë rast më të mirë se
kjo atmosferë vëllazërore dhe fes  ve,
që drejtuesit   e dy shoqatave të ndanin
s  muj dhe cer  fi kata mirënjohje  për pu-
nën e bere  nder  vite. Me ras  n e 15 vje-
torit te themelimit te Shoqatës “Mar  n
Dreshaj”, në emër të kryesisë së Shoqatës
sonë, Kryetari Ndue Sanaj, i dorëzojë kry-
etarit te kësaj shoqate  tullin “Mirënjo-
hja Mar  n Camaj”, me mo  vacion: “Për “
kontribut të shkëlqyer në grumbullimin

MANIFESTIMI TRADICIONAL “ZЁRI I
VЁLLAZЁRISЁ-2015”, NЁ 15 VJETORIN E

THEMELIMIT TЁ SHOQATES “MARTIN DRESHAJ”...

Varresat e dëshmorëve, Noveselë

Grupi i valleve te Shoqates “Atdhetare-Dukagjini”, me koreograf Aldo Niken

Foto pranë monumentit të Adem Jasharit
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dhe promovimin e vlerave kulturore, 
ar  s  ke e iden  tare të Kosovës dhe vi-
seve të tjera shqiptare, brenda shteteve 
fqinje; për bashkëpunim të frytshëm 
me Shoqatën Atdhetare “Dukagjini” në 
përmbushjen e misioneve dypalëshe”. 

Të gjitha  ishin  të mirëpritura dhe të 
rёndёsishme, por  e shohim  të ras  t  të 
citoj dy prej  tyre: Se pari, Mjeshtri i pun-

imit ar  s  k  te  veshjeve tradicionale, Zef  
Lulash Sokoli  në bashkëpunim me shoqa-
tën  “Atdhetare-Dukagjini”, i dhuroj kry-
etarit  të shoqatës të Vёllazёrisё  Kosove-
Malësi e Madhe “Mar  n Dreshaj”, Ukshin
Jashari  një  jelek  tradicional të veshjes
së zonës tonë. Se dy  , e paraqitur  në
formën  e surprizës,  por e përga  tur me
një mjeshtri   të veçantë ar  s  ke,  ishte

një pikture portre    e piktorit  Idriz Beri-
sha   nga komuna   e Klinës,   për kryetarin
tonë,  Ndue Sanaj.

Në një shoqëri  të zgjedhur me
kёngёtarё,  poete,  piktorë, valltarë, in-
telektuale dhe veprimtarë të zgjedhur
orët  ecin  pa u ndier dhe kuj  met shëno-
hen   për të mbetur gjate ne memorie
dhe dokument.

Dikush  e   pak e dikush   e    shume  
vona në ambientet e Hotelit  “Kosova
Park”, ku ne ishim akomoduar  dhe kalu-
am  mja   mire..  

Të nesërmen,  me date 13 prill 20115,
dite e hëne, për  në qe vinim  nga Shkodra
dhe nuk  e kishim vizituar  asnjëherë kul-
lën legjendare  të Jasharajve,  në Prekaz.
Ishte një emocion  i veçantë! Udhëtuam
drejt  Skenderajt  me ankthin dhe kurioz-
ite  n për të parë më sytë tanë  vatrën ku
u ndez dhe mori   jehonë  të pandalshme
lu  a çlirimtare    e Kosovës  për liri. 
Duhet  falënderuar organizatoret,  por  
edhe mikёpritёsit   e familjes  legjendare
Jashari,  qe për  ne  bёnё çdo tolerim  të
mundshëm protokollare. Themi  se, ishim  
të privilegjuar  si në pritje, respekt,  por
edhe për kohen  qe u kushtua për ne. 
Një projekt  madhështor që ishte zbatuar
për   kthyer ato kulla legjendare dhe ato 
varreza historike, në një  qendër  të viz-

itueshme moderne për   turiste, histori-
ane   e studiues nga gjithë  bota..

Në hyrje  te varrezave te dëshmorëve
të fsha  t Prekaz dhe te rёnёve të familjes
Jashari,  na pri    një djalë i familjes,  Mu-
rat Jashari. Tek bёmё homazhe dhe  na
foli për ditën e zezë për familjen  e  j,
ndiem dhimbje e krenari, por edhe  e
kuptuam  se sa i rёndё dhe i madh është
çmimi i lirisë për këtë familje e për gjitha
Kosovën.

Sa më shume i afroheshim kullës legj-
endare, aq më i madh ishte emocioni!
Pamë atë ndërtesë të bombarduar  e
të bёrё shoshe  nga gjylet  e topave, që
pёrsёri qëndronte në kёmbё, si për të
treguar brezave dhe gjithë botes  histo-
rinë dhe dëshmitë  e saj. Në dhomën e 
pritjeve, që ishte e rezervuar vetëm  për
delegacione, na pri    baca Rifat Jashari…
Fjalët janë  të pamja  ueshme, por emo-
cioni dhe kuj  mi për secilin nga ne, do të
jetoj gjate i fi ksuar në mendjen dhe në
foto. Në emër te Shoqatës “Atdhetare-
Dukagjini”,  alën e mori kryetari, Ndue
Sanaj, i cili pas shprehjes së dhimbjes
dhe krenarisë për këtë familje te madhe,
legjende te nacionalite  t shqiptare, ju
drejtua bacës Rifat: Baca Rifat, në emër
të  Shoqatës “Atdhetare-Dukagjini” ju
dorëzoje  tullin “Mirënjohja Mehm-
et Shependi”, familjes Adem Jashari,
me ketë mo  vacion: “Legjendarëve“
të historisë së Kosovës, feniksëve të
pavdekshëm, që njomën tokën e Kosovës
me gjakun e tyre, për të mbetur përherë
altarë të heroizmit dhe atdhedashurisë”.
Gjithashtu, ju dhurojmë juve, një gubere,
të punuar nga mjeshtri Zef Lulash Sokoli,
i cili u ngrit ja hapi dhe ja dorëzoje, i hoqi
xhaketën dhe ja veshi, dhe me te veshur
bëmë disa foto. Ai, shprehu kënaqësinë,
por dhe na nderoi me medaljonin e UҪK-
se, familja Jasharaj.

Pas  atyre çasteve të paharruara në
Prekazin e lavdishëm, në kullën legjen-
dare  të Jasharajve   u ndalem  në qendër
te qyte  t Skenderaj, pranë monumen  t
te Heroit Adem Jashari! Bëmë homazhe
pranë  monumen  t madhështor  të
Adem  Jasharit  dhe pastaj u nisem për në
Shkodrën tone.

Me pak rreshta dhe me shume foto
u pёrpoqёm  të sjellim për   ju lexues të
gazetës “Dukagjini”,  një reportazh nga ky
udhë  m i yni,  i radhës  në  Kosove.

Perga  tur nga Lulash Brigja 

Homozhe ne Monumentin e Heroit Shkelzen Haradinaj

Varrezat e deshmoreve ne Prekaz

Grupi perfaqesues i Shoqates me bacen Rifat Jashari
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AHMET DURSUN

Ligji i vetëm që funksionon në drejtësi-
në e pluralizmit shqiptar, është ai i pash-
kruari: ligji i spos  mit.

Çdo vendim i kësaj drejtësie, domos-
do bazohet mbi këtë ligj dhe përfundimi
është:

Përdhunuesi shpallet i pafajshëm, pasi 
vik  ma ish spostuar në një pozicion të
gabuar.

Trungjet spostohen dhe bëhen mo-
bilie; sharra shpallet heroinë.

Gërryhen shtretërit, lumenjtë sposto-
hen dhe fi rma ndër  mi ngrenë pallate.

Spostues, – u thërrasin këtu, veçse kur 
kapen matanë quhen trafi kantë droge.

Vrasjet për ta janë thjesht spos  m nga 
kjo jetë e mërzitshme, në parajsën e pa-
fundme. Grabitja trajtohet si spos  mi i
pasurisë tënde në duart e të tjerëve.

Vota mja   të numërohet thonë, se u 
spostua nga një par   te tjetra s’ka asnjë 
të keqe…

***
Me ligjin e spos  mit të këtyre gjy-

qtarëve, u spostua ideali. Ai, i shte  t të 
së drejtës, atdheu, përkatësia …

Nderi, guximi, ndërgjegjja… vëmendja!
Me këtë ligj të pashkruar, çdo ditë e 

më tepër po spostohet për diku tjetër 
shpresa, ëndrra, e ardhmja!

***
Dhe   ende habitesh lexues i dashur…
Nuk e pe?! Ta tregoi edhe vetë toka në 

Marinëz, ta tregoi bardhezi.
Shpërtheu, kundër vendimeve të 

gjykatave.
Ndryshe nga ty, edhe nëntokës iu sos 

durimi!
Ndryshe prej teje, i tha mja   nguljes 

së tubit ver  kal, që mandej spostohet 
horizontalisht deri në qendër të fsha  t…

Reagoi toka në Marinëz dhe si për të 
ta treguar ty, shpërtheu në formën e dy 
gishtave…

Dy gishtat, që të spostuan në vrimën e 
fundit të kavallës gjithë këto vite.

Shpërthe, plas, bëhu copa po të duash 
tashmë!

Nuk është faji i të huajve që   ende u 
beson gjyqtarëve të plepave.

E vërteta është se sot, si një mushkon-
jë mbi kurriz të elefan  t përfundove!

Mbete i spostuar si individ, shoqëri e 
si shtet plot 24 vite për shkak të këtyre 
gjyqtarëve…

LIGJI I SPOSTIMIT DHE
SHPËRTHIMI

SI PËRHERË PRANË
KOMUNITETIT

Formula kryesore sot në poli  kë është të jesh pranë  njerëzve, pasi kështu je sa
më afër realite  t dhe fi tores. Sa më larg  tyre aq më i pa besueshëm je.  Sa më afër
njerëzve të gjendet një poli  kan, një  deputet apo i zgjedhur vendor aq më mirë di
të ndërtojë punën  në shërbim të kë  j  populli, që po jeton në ditë të renda të krizës
ekonomike.   Një nder këta njerëz, një nga të këta zgjedhur, i kudo ndodhur  mes ko-
munite  t të  j, duke ndarë me ta vësh  rësitë, duke qarë hallet ku po të dhemb e ku
po të djeg është Besnik Xhemali  (Brahimi). Kryetari shembullor i Komunës Bërdicë.
Ky kryetarë i përfaqësues   i subjek   të  PS, fi toi në mënyrë spektakolare në një bas-
 on tradicionalisht të djathtë. U soll në mënyrën më dinjitoze me  kundërshtarin,  larg

fyerjeve, intrigave mllefeve inatçare dhe shigjetave idhnake  dhe gjuhës  helma  sur
të urrejtjes. Ai kudo që troki   kishte busull orientuese vlerat e  një djali, një burri, një
prindi në bashkëfshatari  me virtyte më të mira si bujaria, fi snikëria, zemërbardhësia,
sinqeritet, gazi, hareja, guximi dhe përkush  mi për te marrë përsipër përgjegjësi te
përballuar sfi da të mëdha. Kudo që hyri,  
nder fshatra, lagje shtëpi e familje gje   
vlerat më shenjta njerëzore të një komu-
nite    vital të lodhur nga poli  ka dhe të 
përdhunuar na pushtetarët gërbujë veç
për interesin e barkut dhe xhepave të tyre. 
Besnik Xhemali sot është idhulli  i kë  j ko-
munite   si  amanetqare  i mirë, menaxher
i talentuar, si njeri që nuk del nga  alët, që 
në plan të parë ka interesat e komunite  t
e jo siglat poli  ke. Besë Xhemali, që fl et 
edhe  ngre zërin edhe atëherë, kur liderit 
poli  k, ministrave apo kryeministrit nuk i 
pëlqen, por Besnik Xhemali fl et pak dhe 
saktë, fl et drejt e pa hile dhe  ala i zë vend 
qo  ë në popull, qo  ë në strukturat e larta 
shtetërore. Besë Xhemali me integrite  n 
e  j   si birë i kësaj krahine, si djalë i fi sëm 
i një  familje shembullore me një edukate 
prindërore të shëndetshme. Ai dhe vetëm 
ai beri të mundur fi toren e PS dy herë rad-
hazi në Komunën e Berdicës në vitet 2011 e 2013. Nuk ishte e lehtë të fi toje dy herë 
në një bas  on tradicional të djathtë ku fi toret e  se djathtës kishin qenë plebishitare. 
Kjo fi tore erdhi si rezultat i asaj formule poli  ke pranë njerke, për njerëzit dhe me
njerëzit në mbajtjen e prem  meve si dhe zgjidhjen e halleve dhe problemeve je  ke
të tyre . Pas fi tores Besë Xhemali nuk ishte më Kryetari i Komunës i Parisë Socialiste,
por kryetari, shoku dhe avoka   i hedheve te mëdha të gjithë komunës së Bërdicës.
Besë Xhemali kurrë nuk pranoj  t’i diferencoj  njerëzit të majtë e te djathë, të  nënës 
e të njerkës, të kuq e të zi, dele apo dhi siç ngjet rëndomtë nga fana  kët ekstremist
të gjitha forcave poli  ke.. Besë Xhemali nuk di të fl as  alë pompoze, me lule e lajle
mashtruese, kur fl et e mban  alën. E kujt nuk ja mbaj    alën, cilit do që i premtoi  Ai 
jeton me hallet dhe problemet e kë  j komunite  , me zemër bujare dhe vështroi të
mëdha ekonomike. Ai nuk njeh lodhje, nuk njeh orar pune në shërbim të kë  j  populli 
që e do aq shumë, të cilit i ka fi tuar zemrën me modelin e ri  si shëmbëllim  e vet, si
veprave te dobishme për ta. Besa gjendet për herë pranë njerëzve, zemra e  j është e
hapur, dera e  j është  çelur për këdo  pa orare zyrtare. Sa herë i ka shkuar dita në fshat 
pranë njerëzve . Sa herë se bashku me shokët e tjerë dhe  të inspektorin e policisë së
zonës Tahir Lekëndreu  ka mbyllur shumë konfl ikte, pse jo edhe tepër të renda, duke
parandaluar edhe vrasje dhe  shtrire dorën  e paj  mit edhe atje ku dukej e pa mundur.
Parimi i Besës është nuk ka  poli  kë pa popull, poli  ka duhet të vihet në shërbim të in-
teresave të popullit, jo  sot të kërkojë  votën e nesër të përmbysë trevesen. Besë Xhe-
mali është kundër kësaj poli  ke të ligë, ndaj gjendet pranë të gjithëve, pensionis  t, të 
sëmurëve,  të varfërve ma përkrahje dhe përpiqet që tua lehtësojë dhimbjet e tyre. Ai 
gjendet pranë pran nxënësve dhe lu  on të rriten plot edukatë  njerëzore dhe atdheta-
rie. Besë Xhemali kur erdhi në krye të kë  j komunite   nuk premtoi mrekulli, por  gjatë
këtyre katër viteve ka bërë jo pak ndonëse realisht nuk ka pasur as një ndihmë nga
poli  ka e madhe dhe shte  . Ai synonte  dhe shpresonte të bënte shumë më tepër dhe
për ketë ndjenë dhimbje dhe e ka treguar me gisht shkakun. Besë Xhemali është  një
rast unikal që guxon dhe komunikon direkt me publikun duke i apeluar qeverisë dhe
Kryeministrit:- Mos harroni Berdicën, mos harroni Shkodrën që ju kanë votuar për një
ndryshim të madh. Unë jam përherë mes njerëzve dhe nuk mund të bëhem shurdh
e të mos dëgjoi zërin e tyre. Nuk mund të behëm qorr e te mos shoh vuajtjet e tyre
dhe nuk mund të bëhem bukëshkalë dhe të shkelë mbi votën e tyre. Besë Xhemali
shkon tek komunite   i  j ballëhapur  pasi për çfarë ka premtuar e ka  mbajtur. Ka bërë 
shumë  më pak nga sa i dëshironte zemra e  j, por ka bërë më të mirën e mundshme 
duke krijuar modelon  shembullor të menaxherit,  alë ëmbël, duar pastër dhe zemër
bardhë. Besë Xhemali i duhet  përsëri  kë  j komunite  t pasi tek ai shef zëdhënësin e
 j. Besë Xhema    është një an  bio  k  i dobishëm për poli  kën e sëmurë nga mëka  .

RROK LAZRI, BERDICË

q p p , q

Në fund të muajt shkurt të kë  j vi  , u
nda nga jeta në moshën 100 vjeçare Lekë 
Vojvioda, një ushtarak shumë i talentuar,  
i formuar në perëndim  dhe më i vjetri i  
Dukagjinit. 

E kam si peng personal që së paku në 
gazetë nuk kam shkruar më parë për të. E 
kishim këtu në mesin tonë si një arshivë  
të vyer të  mbyllur me një kolloz (dry) të 
ndryshkur me shumë arki fakte  historike
brenda.  Së paku unë  kam tentuar ta hapi 
ndonjëherë, por jo aq sa duhej. Pavarë-
sisht se  ato fakte dhe kuj  me që i kam 
vjeluar i kam botuar e  kam si lëndë të pa-
sur për bo  met e mija historike. Më vjen
keq që Lekë Vojvoda nuk ka qenë mik 
special i gazetës “Dukagjini” as një herë
në të gjallë të  j. Gazeta e hapur ka qenë,
por  Lekë Vojvoda nuk u  ua të fl asë për
të. Nuk ka pasur  as një dashakeqësi, por 
thjeshtë një mungesë vëmendje që na
karakterizon si popull për të gjallët, qo  ë 
edhe për ata nga më shquarit. Intelektua-
li në Shqipëri është shumë i vetmuar dhe 
i mos përfi llur nga turmat. I  llë ka qenë 
edhe Lekë Vojvoda për më se 75 vite në 
3-4 regjime që jetoi. Edhe ditën që u var-
ros të gjithë  thanë një të vërtetë të pa 
kontestueshme:  Vdiq një burrë i mirë, 

por harruan apo nuk e dinin ta vlerëso-
nin se –Lekë Vojvoda ishte një intelektual 
perëndimor  i plagosur rëndë nga poli-
 ka.  Së bashku me ketë postmortum në 

përkuj  m të Lekë Vojvodes  nuk mund të 
ndahet ai babai, gjyshi dhe stërgjyshi i  j 
që ishin:

NJË SHEJZË HISTORIKE
E DUKAGJINIT
Lekë Prelë Alia  për ata që njohin mirë 

historinë,   ka një autoritet i shkallës së  
lartë në fi sin e Shoshit.”Vojvoda i parë  
ishte kryetari i një vllaznie të madhe dhe 
si i  llë përfaqësonte një këmbë fi si”1.

 Funksioni i Vojvodës  së parë është
fi tuar dhe trashëguar stafetë nga Ali
Marku- Prelë Alia -  Lekë Prela – Vuksan
Leka- Lekë Vuksani (Vojvoda). 

Kjo shejzë (dinas  ) e mirënjohur brez
pas brezit nuk ka marrë asnjë lloj shpër-
blimi (rrogë  siç merrnin të gjithë bajrak-
tarët), ka vepruar  siç e ka dashur e mira
e vendit, pa u përzier në dallavere  dhe
intriga pacifi ste me as një të huaj. Ka jet-
uar me punë të ndershme duke u qenë 
Krye  alë e shtëpive të kamura të krahi-
1 Fjalori i Gjuhës Shqipe, bo  m i vi   1984  fq. 2179.

Rr.Zojzi. Konf .St.Etnografi ke Shqiptare, 1977, fq.174.

U SHUA NË MOSHËN 100 VJEÇARE
LEKË VOJVODA,  PEDAGOGU I
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nës së vet.
Lekë Prelë Alija,  jetoi në kapërcy-

ellin  mes shekujve XIX -XX, i gdhen-
dur në një curr të ashpër të fi sit tonë
të moçëm. Një  homerikë i vjetër,  të 
denjë për këtë emër, rritur në një 
botë heroike, vizatuar dhe stolisur me 
mitologjinë e legjendave më të kullu-
ara arbërore, në an  pod të plotë me 
burrat kryekobure, krenarë e ngatër-
restarë të pandreqshëm, të cilët mbi 
gjithçka e çdo gjë vlerësonin koburën, 
lojën më të rrezikshme të “fëmijëve” 
të armatosur të Evropës.  

Kryevojvoda  i Shoshit,  Lekë Prelë 
Alia, mori pjesë në lu  ën e Mile  t të 
zhvilluar në prill 1880, së bashku  në 
mbi 200 vullnetarë  dukagjinas, të cilët  
qenë vendosur në vijën sulmuese në 
Nen Helem”2. Sa herë zëri i  atdheut
të plagosur ka thirr  ndihmë,  kjo derë  
është përgjigjur, siç ka qenë ruajtja e
tërësisë tokësore në vitet e Lidhjes Shq-
iptare të Prizrenit, ndërsa Kryengritjet e
Vi  t 1910-19113, Lekë Prelë Alia  së bash-
ku  me Deli Marashin kanë qenë  prijësit
kryesorë të Krahinës së Shoshit në këto
dy beteja që mbajnë vulën e pashlyer të
historisë. Jetoi në  një jetë të tërë me një
emërues e mo  v të përbashkët si përfy-
tyrim i frymës së Kanunit, kodit moral e
shoqëror të shqiptarit Një jetë pa përlyer  
me kuj  me të pashlyera shoqërore histo-
rike. Kuj  mi juaj   burrëror le të mbetet
një fl akërim e memoris  k për kush do të
njohë historinë e maleve tona!  

VUKSAN LEKA- 
PATRIOTI QË M0RI 101 
VITE BURG NGA ZOGU
Vuksan Leka ka qenë një burrë i gjatë

me trup të hollë.  Gjithmonë acar, në
 rq, xhamadan e qyrkun  sa  ani  të stoli-

sur me aksesorët më  pikë të petkave
tona tradicionale. Bashkëkohësit që e
kanë njohur e përshkruajnë si një njeri
të thjeshtë në sjellje, i kursyer në  alë,
i vendosur në besimin që ushqente.
Vuksan Leka qëndroi larg propotencës,
mendjemadhësisë  estravagante dhe
ins  k  t  të dhunës që karakterizonte
jo pak bashkëkohës të  j që gëzonin 
famën e “burrit të fortë” vetëm se  vris-
nin  njerëz  për konfl ikte përsonale dhe
fi tonin  lavdinë   e “heroit” të mburosur
në këngë. Si shërbëtor  i bindur i Kanunit,
pasaportës së kodit moral e shoqëror të 
shqiptarëve, pleqnoi fi s më fi s e bajrak
më bajrak me “konarin” e paanësisë si-
pas parimeve  të  j thellësisht dialek  ke:
Larg duart nga ai që predikon moral, e që
për vete jeton jashtë çdo morali4. Vuksan 
Leka,  në vi  n 1910, kur Turqia shpalli
kons  tucionin,  (për të gjitha kombet qe
kishte nën sundimin e vet) mori pjesë
mes krerëve dhe një suite të madhe të
Shoshit në manifes  min e madh popul-
lor, qe u organizua në Kalanë e Shkodrës5!
Me 1915 ka qënë njeri nga eksponentët 
kryesor të Shoshit në lu  ë kundër mala-
zezëve në Qafën e Boshit. Qe përkrahës i
Vidit dhe austriakëve gjatë Lu  ës së Parë 
Botërore, si parik numër dy i Shoshit  me
1920 pozicionohet hapur në mbrojtje të
2 Hamdi Busha  , “Lu  a e Mile  t”.” Shkodra dhe

Motet”,Shkoder bo  m i vi  t 1999 vëll I, fq .234. 
3 Hylli i Dritës Vjena XIII ”Shkodër Dhjetor 1937, fq 57
4 Eduart Çiurçija”Flamurtaret e Shoshit nder Breza”

Sh.B.Camaj Pipaj vi   2012, fq 47
5 Zef Harapi “Dukagjini në dokumente historike”AM

H.Shkoder.f.174

Qeverisë së dalë nga Kongresi i Lushnjës. 
Gjatë klimës së paqëndrueshme poli  ke
të viteve njëzet, qe mbështetës i forcave 
të Fan Nolit. Në ditët e para të qershorit 
1923, së bashku me Babun Celin, Zef 
Delinë, Mark Milanin, Prekë Sokolin, Pal 
Mëhillin, Binak Pjetrën  dhe disa vullne-
tarë të tjerë të Shoshit ballafaqohën për 
4-5  orë me pushkë me forcat operacio-
nale të Prengë Jakut, që kishin si drej-
 m  lëvizje rrugën Mali Shoshit- Kodër 

Shen Gjergji6. Ka  qënë një nga ekspo-
nentët parësor  të Shoshit në Kuvendin 
e përgjithshëm popullor në Kodër Shën 
Gjergji, në vi  n 1923, ku u formua një
besëlidhje në mbështetje të qeverisë, e 
cila nga ana e saj nuk do të lejonte  të
depërtonte  në tokën shqiptare asnjë 
infl uencë të huaj 7. Në   zgjedhjet ven-
dore te vi  t 1923,  së bashku me Ndokë
Mirashin, Pjetrush Ndojën, Bal Gjonin, 
Gim Marashin zgjidhen si  perfaqesuesit   
pushte   vendor per Zonën e Shoshit8. 
Vetëm disa muaj  më pas mori pjesë në  
Revolicionin e Qershorit 1924 , në sulmin 
e armatosur mbi Prefekturën e Shkodrës  
me daten 31 maj dhe marrjën e qyte  t
të Lezhës me 8 qershor.  Në Kryengritjën 
e Dukagjinit të vi   1926 ishte nga ekspo-
nentët kryesorë  të Shoshit dhe konkre-
 sht në aksionin për  marrjën e Qendrës 

së Rrethit në Kodër Shëngjergji, me 19 
nëntor  dhe tek Ura e Mesit me 21 nën-
tor9. Vuksan Leka, Mark Milani, Ndokë 
Mirashi, Gjelosh Vata për veprimtarinë e 
tyre në ngjarjet e viteve 1924,1925, 1926  
janë cilësuar  nga Camillo Libardi si ma-
nipulues dhe intrigantë10. Libardi krahas
panoramave realiste, në kuj  met e  j,
në disa raste nuk i shpëton një pasioni
paragjykues që ka për shqiptarët duke 
e tejkaluar masën, duke i paraqitur si 
thellësisht të dyzuar, intrigant, dallaver-
exhi dhe të korruptuar. Krahas fakteve të 
pashkruara që na servirë  për këto ngjarje
shumë të debatueshme  në arsye  met e 
 j, kleriku italian  na shfaqet edhe  vetë 

i dyzuar dhe kontradiktor, duke mos pa-
sur një kufi  të qartë mes atyre që men-
don  ai vetë dhe këndvështrimit se si i ka
parë e vlerësuar Va  kani këto ngjarje.
6 A.Q.SH.Fondi 252 dos. nr 4.12.dt.07.06.1923
7 “Hylli i Dritës “ vi   1923, Nr 9, Fq.239.

Camillo Libardi “Si u bë mbret i Shqipërisë Ahmet 
Zogu”.Sh.B.”Naim”, Tiranë 2012, fq.27

8 “0ra e maleve” 13.12.1923
9 Camillo Libardi.”Si u bë mbret i Shqiperisë Ahmet 

Zogu”.Kuj  me historike me 1918-1940.f.75. Në këtë
mbledhje nga Shoshi kanë qënë të pranishëm Lulash
Gjeloshi, Vuksan Leka (Pepsumaj), Ndokë Mirashi, (Pe-
paj ) Pjetrush Ndoja(Ndreaj).

10 Camillo Libardi.”Si u bë mbret i Shqiperisë Ahmet
Zogu”.Kuj  me historike me 1918-1940.fq.48

Pas triumfi t të legalite  t, Vuksan Leka
qëndroi për disa muaj i arra  sur  në 
malet e Mollës dhe të Pepsumajve së 
bashku me Mark Milanin dhe Prekë 
(Shor) Sokolin. U dorëzuan me ndër-
mjetësinë dhe dorzaninë e Hasan Beg
Busha  t, ish-Komandant i Operacionit
gjakatar në zonën e Shoshit, i cili i preu 
në besë duke deklaruar para gjyqit:-Ja
ku i keni kriminelët që i zura në male.
“Pas gjyqit poli  k të marsit 1927, u
dënua me 101 vjet burg ”11.Me 24 tetor 
1937, në Kodër Shën Gjergji, mori pjesë 
në Kuvendin e Krerëve të Dukagjinit,
më i madhi i tre dekadave të fundit 
për nga pjesëmarrja e  më i rëndë-
sishmi për usullet (vendimet) që mori 
dhe i fundit në historinë e kuvendeve 
të  lla të krerëve te Dukagjinit12 . Në   
pranverën e vi  t 1939, në moshë 65-
vjeçare13, në mënyrë aksidentale i bije 

all  a nga shoka e brezit  dhe një plumb, 
që kishte  dhjetëshja në grykë,  mes një 
kuvendi pleqtarësh të fi sit, ia shkima   
jetën.

LEKË VOJVODA INTELEKTUAL  PERËN-
DIMOR  I PLAGOSUR RËNDË NGA POLI-
TIKA.

Lekë  Vojvoda ka lindur me 7 maj të vi  t 
1918, në Pepsuamaj,  nga nëna qe nipi   i 
Dedë Lulashit të Lotajve të Shalës, bash-
këlu  ëtar dhe shok prangash i Mehmet 
Shpendit.  Lekë Vojvoda e fi lloi gjithçka 
nga hiçi, u arsimua, fi toi të drejtën e stu-
dimit, u laurua si pedagog i përga  tjes  
së zjarrit në Akademinë e Padovës. I ar-
simuar më së miri, fl iste frëngjisht, ang-
lisht dhe një italishte të shkëlqyeshme; 
ishte i a  ë të debatonte për letërsinë, 
ar  n dhe fi lozofi në. Ka qenë vetëm dh-
jetë vjeç kur në vi  n 1928 regjistrohet në 
shkollën fi llore të Konvik  t “Malet Tona”.  
Atë shkollë  Vojvoda do ta përfundonte 
në vi  n 1932. Në vi  n 1939 vazhdon 
përsëri studimet e larta  në Akademinë 
Ushtarake të Modenës, në degën e Ka-
valerisë. Në vi  n 1941 përfundon studi-
met në Akadeninë Ushtarake të Modenës 
që ishte një nga më pres  gjiozet e Italisë 
dhe po atë vit u diplomua me rezultate të 
larta në degën e Karabinierisë. Pasi për-
fundova Akademinë e Modenës (1941),
- thotë Vojvoda, në kuj  met e  j,  për 
një vit vazhdova aplikacionin pranë Aka-
demisë së Firences për degën e Karabi-
njerisë.  Gjatë kohës që ndiqte studimet
në Modena, u regjistrua si student i kore-
spondencës pranë fakulte  t të Drejtësisë
së Firencës, por fatkeqësisht nuk arri   të 
merrte dot diplomën. Pasi mbaroi aplika-
cionin njëvjeçar pranë Akademisë së Fi-
rences, të gjithë studentët u shpërndanë 
në reparte të ndryshme të Italisë, ndërsa 
Lekën e mbajtën aty në Akademi si peda-
gog ku për një vit dha lëndën  e Teorisë 
së Qitjes.”14

Me 9 prill 1939 refuzoi  be  min fash-
ist, së bashku me Ablyl Këllezin e disa 
shokë të tjerë. Të nesërmën  autoritetet e 
shkolles e iternuan Abdyl Këllezin, të cilin 
e konsideruan si organizatorin e gjithë 
asaj që kishte ndodhur.15 Duke pasur

11 AQSH,F.1576,V.1927,fl eta 9-11.
12 AQSH,F.374V.1937.D,nr 2 fl eta 9-1-4
13 Treguar  nga Lekë Vojvoda  djali i Vuksan Lekës 98 vjeç 

nga fsha   Pepsumaj Shosh
14  Dashnor Kaloçi, Gazeta Shqiptare e enjte,  19 shta-

tor 2003.
15 Dashnor Kaloçi, Gazeta Shqiptare, 18 shtator 2002.

dëshirën e madhe që të kthehej në Shq-
ipëri, i bën kërkesë Ministrisë përkatëse,
e cila ia aprovon dhe në shkurt të vi  t
1943 kthehet në atdhe dhe me 14 shkurt
të vi  t 1943 emërohet në detyrën Kom-
andan  t të Xhandarmërisë të rrethit të
Lezhës, ku qendroi vetem  tre muaj. Nga
Lezha do të transferohej në  të njëj  n
funksion në qyte  n e Tuzit,  detyrë të cilën
e ushtroi për 6 muaj, pasi për arsye pune
transerohet në detyrën e Komandan  t të
Xhandarmërisë së Rrethit të Dukagjinit.
Gjatë kësaj kohe hyri në lidhje të fshehta
me majorin britanik Nils.16 Lekë Vojvoda
ishte dhe mbe   gjithë jetën një zogist i
bindur. Si Rrethkomandat i Dukagjinit
(kështu quhej në atë kohë Komandan   i 
Rrethit), Vojvoda ka meritën e padiskutu-
eshme se në kundërsh  m me detyrën
e  j funksionale për të cilën paguhej,
madje mirë, nuk mori asnjë masë ndësh-
kuese ndaj Qendrës së Lëvizjes Nacinal
Çlirimtare që ndodhej legalisht në fsha  n
e  j Pepsumaj. Në Rrethin e Dukagjinit
shërbeu deri në korrik të vi   1944, kohë
në të cilën dha edhe dorëheqjen përfun-
dimtare nga detyra. Pas çlirimit  forcoi
lidhjet më majorin Nils, me kolegun ma-
jor Mark Mala dhe elementët an  komu-
nistë, duke u bërë objekt i organeve të
Sigurimit dhe Mbrojtjes Popullore. Me 24
gusht 1946 shefi  i Seksionit të Sigurimit
të Rrethit të Dukagjinit kishte marrë urd-
hër për ta shoqëruar për në seksion Lekë
Vojvodën dhe bajraktarin e Shoshit,  Lu-
lash Gjeloshi.  Vojvoda, duke e  parand-
jerë rrezikun e arres  mit që e priste, i
rrëshqet Xhemalit të frikshëm nga duart.
Pas arra  sjes spektakolare të Lekës, u ar-
ra  sën edhe i vëllai Lulash Vuksani  djali
i axhës Mëhill Nika dhe meshkujt e tjerë
të familjes.

Ne këtë kohe, në shenjë hakmarrje nga
Xhemal Selimi, iu dogji kullën dykatëshe,
stanin, iu konfi skua pasuria dhe të gjithë
familja u dergua në interrnim në Be-
rat. Lekë Vojvoda, së bashku me Lulash
Gjeloshin, Bekë Delinë, Major Mark
Malën, Mirash Nduen. Lulash Stakën,
Gjon Pepën, Sadik Markun, Pal Thanin,
Nikë Lushin, Zef Delinë, Çun Delinë, e
shumë e shumë të tjerë qëndruan të ar-
ra  sur deri në tetor të vi  t 1946. Lekë Vo-
jvoda qëndroi  i arra  sur deri në tetor të
vi  t 1946. Qeveria e Tiranës në këtë muaj
shpalli një amnis    të përgjithshme për të
gjithë të arra  surit. Në këtë kohë Vojvo-
da, së bashku me të gjithë të arra  surit,
vendosën të dorëzohen, me përjash  m
të Bekë Delisë, për të cilin nuk kishte
falje. Lekë Vojvoda, pas një vi  , në tetor
të vi  t 1947, doli në gjyq dhe u dënua me
7 vjet heqje lirie. Të gjithë dënimin prej 7
vitesh e vuaj   në kampet e Kavajës e Or-
man–Pojan. Pas burgut  është internuar 
në Saver të Lushnjes deri në vi  n 1984,
duke mos iu dhënë kurrë  më ras   të ush-
tronte profesionin e  j të dashur. Jetoi af-
ërsisht një shekull, ndërsa 26 02 2015  u
shua nga kjo jetë duke mbetur tetabezin 
e kujtesës  së kohës  si një nga ushtaraket
më të vjetër, më të talentuar dukagjinas
të gjitha kohërave (akademist i shkollës i
Modenës dhe Firences) fi snik dhe mend-
jendritur si intelektual, shembullor si
njeri, hirëplot si paraqitje, i pa fat në kar-
rierë e vrarë ushtarake dhe poli  ke.

Perga  te Prele Milani
16  Sipas intervistës së dhënë gazetarit Dashnor Kaloçi

për Gazetën Shqiptare, e ejte 19 shtator 2002.
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AGRON LUKA

Bo  mi më i fundit, i sistemit monetar
mesjetar dalma  n, të qyteteve të shekul-
lit XIV e XV, ku inkuadrohet edhe Shkodra 
me monedhat e saj autonome, sinjalizimi 
i gjetjes së një ekzemplari të një monedhe
shkodrane në Drisht, u bënë shtysa për ta 
ritrajtuar edhe një herë këtë temë. (shih
fotoskanimin 1) 

***
Me vendosjen e sistemit demokra  k, në 

fund shekullit XX, me parulla e aspirata pro 
qytetërimit, antarësimit në komunite  n 
dhe integrimin në Evropë. Ishte e natyr-
shme që rikthimi tek traditat e heraldikave 
evropiane do kërkonte një kohë dhe stu-
dime sa më objek  ve e sigurisht edhe dis-
ku  me e vendime  kolegjiale. 

Përzgjedhja stemës heral-
dike, në kryeqyte  n Tiranë për-
shembull, paraqiste vësh  rësi, 
sepse nuk dihej që Tirana kishte
pasur histori qytetare. Fillimisht
u aprovua, stema e përzgjedhur
e demokratëve, që ishte kom-
pleksi, xhamia e Ethem Beut, 
bashkë me kullën e saha  t. 
Por, me fi toren e socialistëve,
“stema demokrate” u anullua.
U propozua një lloj kombinimi
e kompromisi, mbetej kulla e
saha  t (realisht ish kullë orjen-
tale e restauruar si “s  l venecjan”), duke 
e kombinuar me një  p luani, stemë feu-
dale mesjetare, e gjetur në një varrezë në
Lezhë, e fi snikut Anton Skurraj. Me pak 
paracak  m e fantazi, u ideua edhe “Çelësi 
i Tiranës”, megjithse asnjë dokument ose 
artefakt an  k ose mesjetar nuk provonte 
një fortesë fushore an  ke romake ose një 
fortesë të mesjetës dhe gjithashtu nuk
ishte marrë as mundimi për gërmime arke-
ologjike! Thuhet se të dyja idetë ishin të 
Edi Ramës, por ka edhe mundësi që dikush 
ia këshilloi, sepse në një rast ishte kon-
statuar se ai nuk kishte njohuri të qarta për
historinë e Tiranës  e të tjera. Kjo, Stema 
e Tiranës, na tregonte medemek edhe “or-
jen  min gjithmonë  perendimor”, dhe më 
në veçan   të popullit të Tiranës! 

Në ras  n e Shkodrës, konkre  sht dhe 
fak  kisht problemi paraqiste pak më 
shumë vësh  rësi, për shkakun e një ekzis-
tence e vazhdimësie qytetare që shtrihej 
në tre mijvjeçarë. Një pjesë e ish heral-
dikave an  ke kishin humbur, një pjesë 
ishin përzier e deformuar nga push  met e 
huaja, romake, bizan  ne, kris  ane, sllave
e të tjera, për të përfunduar deri tek push-
 mi osmano-islam, i cili tentoi t’i fshinte 

“pa nam e nishan”, jo vetëm si prak  ka e 
simbole evropiane, por mundësisht edhe 
t’i zhdukte komplet edhe si objekte arke-
ologjike idhujtariste. 

Konkre  sht, Stema e Bashkisë Shkodër,
na u gjet çuditërisht e gatshme e analizuar, 
e tenderizuar dhe e “sajdisur”, nga Tirana, 
nga eksper   korçar, Gjin Varfi ! (“Heraldika 
shqiptare”, bo  m i vi  t 2000; po ai “Her-
aldika shqiptare”, revista TEMPULLI, 3, Ko-
rçë, 2001, fq.  41-46)  

Teoricienët, heraldistët e historianët
e PD-së dhe votuesit e Këshillit Bashkiak 
me shumicë të djathtë “demokrate” e
aprovuan  ardhjen e gatshme të stemës, 
nga Tirana, por duke i adoptuar edhe disa 

shtesa “shkodrane”. Megjithse disa kërke-
sa për disku  me, nga Këshilli Bashkiak
Shkodër, nuk u lejua asnjëherë asnjë lloj 
disku  mi e pjesmarrje diskutuese publike
edhe kur me ndonjë rast ishte kërkuar një
disku  m me fi rmat e disa nga intelektualët
më të shquar të Shkodrës!

Kështu, dijelerët e gjithëdijshëm de-
mokratë i ranë hasha të gjithë traditës
shkodrane, ku nuk mungonte as “Çelësi
i Shkodrës”… Realisht kjo stema e Shko-
drës, ishte gatuar ideologjikisht, teoriki-

sht dhe me një lloj mbrapavije, qysh nga
koha e push  mit fashist italian. Numizma   
e medievis   pri  i katolik italian G. Valen-
 ni, i shqiptarizuar e shkodranizuar si Zef 

Valen  ni, kishte pretenduar aso kohe edhe
zbulimin e Stemës Heraldike të Qyte  t të
Shkodrës. (Revista “LEKA”, nr. 4, 1939, “Nu-
misma  ka Saveriane”). Simbas, Valen  nit, 
Stema ishte nxjerrë nga numisma  ka kris-

 ane mesjetare e fund shekullit XIV, nga 
një monedhë, e cila kishte dy yje të Da-
vidit, herë me një S, e herë diku edhe dy 
S (STEFANVS SCVTARENS) e të tjera. Shën 
Stefani/Shtjefni protomar  ri i parë, ishte 
Pajtori - Protektori  i qyte  t të Shkodrës.

“Stema Bashkiake” e fund shekullit XX, 
me disa ndryshime, improvizime dhe kom-
promise, si bie  ala ndryshimi i yjeve nga 
me 6 cepa në 8 cepa, u vendos fi llimisht 
tek ish Bashkia/ish Beledia otomane. 
Stema e re, ishte një viza  m shqy  , mbi një 
kompensatë me ngjyrat kuq e blu të K.S. 
Vllaznia! Më pas, u ba një farë “rinovim-
modernizimi”, mbi sfungjer me po ato 
ngjyra, duke improvizuar me atë rast edhe
një fl amur bashkiak, të pa ekzistuar kurrë!  

Ma në fund me rrokadën e këmbimit 
të ndërtesave Prefekturë – Bashki (kur 
medemek pretendohej ruajtja e rikthimi
në iden  tet!) dhe me shtrimin e Piacës

me pllaka mali e gurë Zall Kiri 
nga një “Firmë”, stema simbas 
ideve të një “projektuesi”, është 
“përjetësuar” para ndërtesës së 
ish Prefekturës, edhe si mozaik!
(fi g. 2)

***
Ne, po paraqesim këtu vetëm 

një vështrim sipërfaqësor, nga
monedhat autonome të Shko-
drës, të shekullit XIV e XV, pastaj 
edhe të disa nga monedhat e
feudalëve Balshiç, nga Balsha II, 

Gjergj Strazimir Balsha dhe Balsha III dhe 
në fund edhe disa monedha kur futet edhe 
protektora   venedikas, mbas vi  t 1396. 

Mbas vdekjes së Carit dhe Kralit, Stefan 
Dushani Uroshi IV (në mbretërim 1331-
1355), më 1355, me përçarjen dhe tatëp-
jetën e Serbisë mesjetare,  tullin e Carit/
Perandorit e mori Stefan Uroshi V, ndërsa 
atë të Kralit/Rex e mori Vukashin Mërcian-
çeviç. Një nga monedhat e paraqet Carin 
Stefan Uroshi V (1355-1371), djalin e të 
njohurit si Stefan Dushani.  

Në fundin e shekullit XIV, gjejmë një 
monedhë të Shkodrës autonome, është 
një folar me inicialet S STE FANE dhe ana 
tjetër C: SCUTARIN – ENSIS. (Fig.3)  Nuk ka
asnjë dyshim se, germa S lidhet me Shën
Stefanin Protomar  r, Pajtorin e Qyte  t 
dhe kishën katedrale në Kështjellë. Del se 
nga kjo shtampë ka disa  pe e prerje me 
ndryshime, siç e kishte konstatuar edhe
Valen  ni. Shën Stefani do të ruhet edhe 
në monedhat e feudalëve Balshiç edhe kur 
ato bien nën protektora  n apo vasalite  n 
osman, dhe do të ruhet edhe nën protek-
tora  n venedikas.  (Fig. 4, 5, 6))

Bie në sy se, analizimet e “specialistëve”
e numizmatëve e heraldistëve shqiptar të 
mbas 1944 e të mbas demokracisë, janë 
gjysmake, shpesh edhe me interpre  me e
subjek  vizma tendencioze, madje pa pa-
sur në dorë fare as ekzemplarë të gjetjeve 
tona arkeologjike! Askush nuk e ka marrë 
mundimin ta studiojë e ta sqarojë komplet
ikonën e saktë dhe simbolikën e Stemës, 
nga vjen, çfarë përfaqëson, kjo mburoja/
shqy  , ku ishin shtampuar e të tjera! Po 
ashtu të paqarta mbeten edhe ikonat e
simbolikat me ujq të Balshiçëve, mbetet 
e papërcaktuar përkatësia etnike e tyre, 
si origjinë e si natyralizim bietnik, si  tul-
latura, si bilinguizëm e të tjera.  

Në studimet e analizat historike, mun-
gonte e mungon komplet prezenca, ekzis-

tenca dhe analiza e borgjezisë merkan  l-
iste qytetare republikane të Shkodrës dhe
e shtresave proletare. Analizimi i epokës së

Fig.1. Monedhë bakri mesjetare e 
Shkodrës mjaft e dëmtuar nga koha

Fig.2. “Stema heraldike” e Shkodrës, e propozuar nga G. Valentini,
më 1939; Stema e Bashkisë Shkodër e transformuar simbas herald-
istëve demokratë; Stema e Bashkisë, aktualisht mozaik përpara ish 

Prefekturës, adoptuar si Bashki

Fig.3. Monedhë e Stefan Uroshit V 
(1355-1371) me Shën Stefanin

Fig.4. Monedha të Shkodrës autonome me 
Shën Stefanin, protomartir, Pajtori-Protektori

i Shkodrës dhe Stema

Fig.5. Monedha me Shën Stefan dhe me 
Stema e simbole heraldike të dinasti families 

feudale Balshiç

Fig.6. Monedha me Shën Stefanin dhe me 
luanin venedikas të fund shekullit XIV e XV

Fig.7. Tritoni/delfi ni dhe tërfurku i Poseido-
nit antik, i “robëruar” nën gurë e betonimet 

anarkiste

Një stemë heraldike antike dhe dinjitoze për Shkodrën!

Fig.8. a) Terrakotë e artit arkaik e mijveçarit 
I-II p.e.r. e zbuluar në Shkodër. “Fatia me
fëmijë për gjirit” e murosur e sakrifi kuar. 
Publikuar dhe komentuar nga ne, në një 

emision televiziv lokal; b) Terrakotë, “nana 
me fëmijë” e gjetur në Tanagra (Graena)

Greqi e shek IV-V p.e.r.
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Tërhiqet vëmendja se mbulimi është akol-
ma i pa mjaftueshëm në të rriturit.

Përsa i takon vaksinimit, kudo në botë ka 
pro dhe kundra. Por , një gjë është e sigurtë,
po të mos ishte vaksinimi- Difteria (hard-
huca): ose Polio-myeliti (paraliza infantile ei
femive)nuk do të ishin zhdukur dhe Variola
(lija) nuk do të çfarosej nga planeti. Vaksin-
imi nuk është një mjet, që mbron në mënyrë
individuale kundër sëmundjeve infektive 
(ngjitjes). Ai lejon të luftohet në mënyrë kole-
ktive (masive) kundër përhapjes në të afërm,
kur ato nuk janë të mbrojtura.

Me vaksinat , sistemi ynë imunitar-mbro-
jtës nuk është shumë tërheqës.

Vaksinimi konsiton në futjen në organizëm
të një antigeni d.m.th të një lënde të huaj, që 
provokon një mbojtje (imunitet) kundër së-
mundjes pa e provokuar atë. Vaksinimi nuk 
prish reaksionin e sitemit imunitar-mbrotës i
cili ka mundësi të përgjigjet në mënyrë simul-
tante (të njëkohshme) mijëra antigeve. P.sh : i
posalindurve ka mundësi sipas studiuesve të 
përgjigjet ndaj 10000 (dhjetë mijë) antigenve
njëherazi, kështu po qe së përdoren 10 (dh-
jetë) vaksina për jë herësh mobilizohet vetëm
0,1 % e sistemit imunitar.

Tani si zgjidhet problemi i kacerit në qa-
fën e mitrës (ca. coli uteri)?

Vaksinim kundër Haman papiloma Virus
(HPV)nga i cili e ka prejardhjen plotësisht 
kanceri i qafës së mitrës tek femrat, rekoman-
dohet për të gjitha vajzat e reja që nga mosha
14 vjeçe në njërën prej vaksinave që janë në 
treg farmaceotik (Gradozil-R ose Cervarix-
R). duhet të dihet se të tre injeksionet vak-
sinuese janë të kontrolluara dhe gjykohen të 
rëndësishme. Deri tani në vendin tonë bëhet 
në mënyrë selektive tek gratë e rezikuara, që
e kërkojnë dhe akoma nuk ka një ndërmarje
për tu bërë  masivisht dhe të rimbursohet nga
shteti,sido që kjo nuk po kryhet akoma,as për 
vaksinën e grippit.

Për dijeni : i gjithë grupi i vaksinave
është tre llojesh:

a)Vaksina,që rrjedhin nga viruse ose tok-
sina jo aktive si grippi, hepatiti, tetanozi, dif-
teria……..

b)Vaksina, që e kanë prejardhjen nga agjent 
infektiv të gjallë: por të dobësuar (fruth, par-
otit, rubeola, ethet e verdha, varicela etj…..

c)Vaksina sintetike, që vijnë nga gjene te 
hepatit “B”, të Papiloma virus human….

Përse rezervohet Pneumokoku
Indikacionet e vaksines kunder Pneumo-

kok qe shkakton Pneumoni, septiceni dhe 
meningiti kufi zohen per personat e dobet,
fraxhil, qe rrezikohen per infeksione te renda
si tek pneumopatet, te semuret me semundje
cardio – vaskulare ose tek ato me frenim te
forcave mbrojtese (imundepresivet) si dhe tek 
duhanpiresit dhe alkoolistet e pa frenuar.

Kunder kolles se mire deri ne cilen moshe 
mund te vaksinohen fëff mijët?

Krahs vaksinimit qe behet sipas kalendarit 
te vaksinimit ne moshat e vogla nje rikujtim 
vaksinimi rekomandohet ne shume vende 
midis moshes 26 -28 vjeç dhe kjo mund te 
behet i per difterine, tetanozin, pertusin dhe 
poliomyelitin, pra theksojme se mund te mer-
ret tek te gjithe adultet qe kane dhjete (10) 
vjet pa i bere nje rikujtim me vaksina dhe 
sidomos çiftet që dëshirojnë një fëmijë, koji 
nga praktika,se bebet që kanë kaluar pertus 
të rëndë ishin infektuar nga prindërit e tyre. 
Të afërmit e shtatzënës duhet të vaksinohen 
gjatë kohës që ajo është shtatëzënë dhe ajo 
vetë po qe se nuk është vaksinuar përpara 
barrës,vaksinohet pas lindjes së fëmijës.

A duhet të rriturit të vaksinohen kundër dd
varicelëll s (Lisë së qenit)?

Kjo vaksinë duhet të bëhët në ras-
te të përcaktuara,kur janë të pa imuni-
zuar, ato që janë në kontakt të ngushtë me 
imunosupresivët,për gratë që janë në moshë
produktive ose kur dëshirojnë të kenë një 
fëmijë dhe kur janë në kontakt me të sëmurë 
të tillë. Në rastin e kontaktit vaksina duhet 
të bëhet brenda tre ditëve,që përvijojnë 
kontaktin,patjetër pa u sëmurur akoma.

Përse po përgjithsohet në shumë vende
vaksinimi kundër Meningokokut?

Në se kemi raste nga menungokoku “C”
, që është ralitivisht i rrallë: por me pasoja 
dramatike:që mund të shkarkojnë vdëkje 
brenda disa orësh ose që len sekela (pasoja)

neurologjike të pa kthyshme. Në këto rethana 
në 2010 në disa  vende të Europës përfshi 
dhe Francën është bërë vaksinim sistemik në 
gjithë fëmijët 1-2, që përfshihen deri në 24 
vjeç.

A paraqet ndonjë rrezik vaksina kundër 
Hepatit “B”?

Është dyshuar se ka një kontribut në zhvil-
limin e “sklerosës dessiminata”në vitin 90, 
por është çfajsuar nga shumë studime shken-
core. Virusi i Hepatit transmetohet me anë 
të gjakut,mardhënjeve sexuale dhe në kohën 
e lindjes,prek melçin duke shkaktuar cihosis 
dhe kancer të mëlçisë.

Po ashtu këto vitet e fundit përsëri është
akuzuar vaksina MMR (Fruth-Parotit- Rube-
ole)për Autizëm tek fëmijët,por deri tani nuk 
ka asnjë konfi rmim pëeveç koincidencës së 
vendosjes së diagnozës me afatin kur apliko-
het kjo vaksinë.

Për të ulur dhimbjen e injeksionit të 
vaksinës a mund të bëhet anestezi lokale?

Tek disa fëmijë të ndjeshëme me ngashërim, 
në disa vende mund të ulet ndjeshmëria e 
lëkurës me një leukoplast me analgjezik 
(patch Emla-R)i cili vihet 1 orë para injek-
sionit të vaksinës: por kjo nuk duhet të për-
doret në vaksinën BCG (kundër tubetkolozit), 
pasi mund të  ketë pasoja në efi kasitetin.

A shkakton rreziqe vaksinimi?
Në përgjithësi vaksinat janë të sigurta,por 

patjetër mund të ketë dhe efekte ansore 
(sekondare),sido që ato janë të kufi zuara
(ethe,dhimbje në vendin e çpimit.

Reaksionet e pa dëshiruara më të rënda 
janë një përjashtim: por ndodhin nga 1/1000 
deri në 1/1.000.000 doza.

A ka  kundëdd rndikime formale për vak-
sinim ?

Rastet kur nuk lejohet të bëhet vaksiimi
(pra që  kundërindikohen) janë të ralla dhe
lidhen shpesh me një alergji të rëndë ndaj 
një përbërsi të vaksinës si në ratin e alergjis
nga veza,që nuk lejohet të aplikohet vaksina
kundër gripit ose etheve të verdha.Mund të 
ketë dhe ndalim (kundërindikim) për një kohë 
të caktuar si në : ethe; infezione në afatin e
vaksinës,exema infatum e rëndë  (rrjebulla) 

e së fundi përdorimi i vaksinave të gjalla me
mikrobe të dobësuar të  ndalohet në përsonat 
me frenim të imunitetit (mbrojtjes) dhe në
shtatzënat.

Përse disa vaksina nuk janë të
detyrushme?

Vetëm disa vaksina janë të detyrushme
që në lindje: kundra tuberkulozit, verdhezës
(hepatitit B), poiomyelitit dhe që nga mosha 2 
(dy) muaj në vijim periodik sipas kalendarit të
tre valentës (DTP-Diftero-Tetano-Pretusike)
dhe të tjera sipas kalendarit si MMR (FRP-
Fruth-Rubeolë-Parotit),të cilat nuk duhet të
nënvlersohen se nuk janë më pak të dobishme.

Cilat janë vksinat më të rëndëdd sishme tek 
të rritirit?

Rikujtimi kundër Difteris,Tetanozit e
poliomyelitit 10 vjet pas dozës së fun-
dit dhe po ashtu vaksinimi kundër Grip-
pit tek të moshuari mbi 65 vjeç dhe në të
sëmurët që vuajnë nga sëmundje kronike si
të mushkërive,zemrës,diabet dhe me rënje të
imunitetit-mbrojtës (imunodefi çi). Për të pa
vakzinuarit këshilohet vaksinim me MMR 
(Fruth-rubeole-parotit) tek nën 31 vjec dhe
po ashtu kundër kollës së mirë (pretusit) kur 
ka mbi 10 vjet pa e apliku si repel (rikujtim)
sidomos tek ato çifte që kërkojnë të kenë një
fëmijë në të ardhmen ose ato që do të jenë në
kontakt me posalindur.

Ka shumë pyetje përse ka shtesa në vak-
sina?

Shtesat behen për të amplifi kuar (shtu-
ar) përgjigjen imunitare-mbrojtse të të
organizmit,pra forcojnë efi kasitetin e disa
vaksinave si Pertus,Hepatit “B”. Në vaksinën
e grippit ka shtesë me Skualen (ndërmjetsus
në sintezën e kolesterolit,të steroideve dhe
vit.D) që lejon të ulet doza e lëndës aktive
dhe numri i injeksioneve;ndërsa shtesa me
Alumin është objekt diskutimi si përgjegjës
për sëmundje të rënda si : Syndromi Guillain-
Barre-Landry etj, të cilat nuk kanë mundur të
provohen.

Përgatitu: 
Dr.Med.Ndue NIKAJ 

Gjithëçka duhet të dini për VAKSINIMIN

feudalëve të fundit Balshiç, paraq-
itet me të meta serioze, sidomos 
nuk analizohen luha  et dhe ale-

anca e tyre me okupatorët turko-osmanë, 
përfshirë edhe rënia e tyre nën vasalite  n 
haraçpagues e të detyrimit të haremit! E 
gjithë periudha jepet në dritë të shtrem-
bër, konformë me rezultat e diktuara të 
shkencës enveriste, ku, “push  mi regresiv 
venedikas barazohet me atë regresiv os-
man, në mos edhe më keq”! 

E ashtuquajtura “toleranca fetare mod-
el” dhe mosdakortësia e disa teologëve e
sigurisht edhe e disa poli  kanëve ngatër-
restarë, u pa e qartë me problemin, që 
“pa dashje” e hapi ambasada e SHBA. Kjo 
ambasadë, kishte akorduar një lloj projekt-
fondi krejtësisht modest, për të restauruar 
e kthyer në iden  tet, Kishën e Shën Stefa-
nit/Shtjefnit Protomar  r, Pajtor / Protek-
tor i Qyte  t. Reagimi dhe mosaprovimi 
nga kleri islam qe i menjëhershëm: Ish ki-
sha katedrale duhet  të mbesë si Xhamia 
e Halifi t Sulltan Mehme  t II, Fa  h, Botë-
pushtuesit, meqënëse objek   qysh nga vi   
1479, ishte kthyer me Tapi, si “pronësi” e
bashkësisë islame, si vend i shenjtë, e të
tjera!  

Pyesim, përse Shkodra duhet të ketë një 
Stemë e simbolikë, të lidhur me shenjto-
rin protomar  rin kris  an Shën Stefani?! 
Po t’i referohemi analizës së albanologut 

të shquar J. G. Hahn, ai e
pohon qartë se, kris  an-
izmi zgjodhi disa simbolika
e shenjtorë fetarë kris  ane
konkre  sht për të mbuluar
e varrosur me harresë sim-
bolet e lashta të kulteve 
ilire. Edhe e ashtuquajtura
lojë  alësh se, Shën Shtje-
fni nuk na qenka iden  k me
shënjtorin Shën Stefanin
protomar  rin, që kishin
edhe  sllavët, nuk qëndron.

Ne personalisht, kishim propozuar 
që objek   i cili ndodhet në lartësinë do-
minuese në akropol, në përputhje me 
legjislacionin laik aktual dhe pronësinë 
shtetërore, mbas kërkimeve arkeologjike
deri në steril, të restaurohej e të shndrro-

hej në një pavion muzeumi
shtetëror, ku të pasqyrohet 
komplet vetë historia e a  j 
objek  . Restaurimi, ruajtja
e formës muzeale së kishë-
xhamisë e të tjera, natyr-
isht ishin çeshtje të spe-
cialistëve. Po ashtu qendra
moderne e Shkodrës ka se 
çfarë të vendosë si fi gura më 
gjithpërfaqësuese, historike
e të tjera. Përse shijet e im-
ponimet e “demokratëve”, 

na qenkan kaq të pa diskutueshme, aq sa
mos të lejohet as disku  mi?!

Në Shkodër, siç edhe në gjith Albaninë 
mesjetare, ishte zhvilluar një nga betejat
më të mëdha të shekullit  XV. Aso kohe,
kishte plot përpjekje për ta kanalizuar

lu  ën e rezistencën heroike mbrojtëse
nacionale, në funksion të projekteve për 
Kryqëzata e Islamizata fodulle mesjetare.
Epoka e këtyre lu  rave të përgjakshme e
shkape  eve frontale të këtyre pllakave tek-
tonike feudale fetare, ndoshta u mbyll me
një lodhje të të gjitha palëve, pikërisht në
Albani. Me zbulimin e kon  nen  t ameri-
kan, me rrugët e reja detare gjeografi ko-
tregëtare, Evropa e bota njohën zhvillime
të reja. 

Shpresojmë se me dominimin real të
standarteve e mentaliteteve moderne,
me fi toren e forcave moderne progresiste,
do të nevojitet që të hapet ky disku  mi i
Stemës dhe i disa përmendoreve në qend-
rat e qyte  t, në vend të atyre surrogateve
që kanë improvizuar demokratët duke imi-
tuar “revolucionarizmat” e komunizmit en-
verist. Nuk i takon dhe nuk është në nderin
e Shkodrës qytetare, të komandohet e të
imponohet nga mentalite   i pseudo intele-
ktualëve! 

Shkodra, ka pasur plot simbole të au-
toktonite  t e të iden  te  t të saj evro-
poid, kemi motrën dhe maman e fl ijueme
Fa  je, pastaj dominon simboli i shkruari i
kryeqendës Ilyriane, “ΣΚΟΔΡHÎΝΩΝ”, qyte-
  ka disa stema heraldike mesjetare dhe

qytetare republikane, kemi Marin Barle  n,
rilindas evropian etj! (Fig. 7, 8, 9, 10…)

Fig. 9. a-b) Stema mesjetare të shekullit XI-XII, me shqiponjë biqefale të zezë dhe luan, të 
families shkodrane Lule Frangu. c) Stema heraldike e Komunës Qytetare Republikane të 
Shkodrës e fund shek XIV e shek XV, me shqiponjën e zezë me luanin me çelësin në gojë

Fig.10. Stema antike ilire e 
“ΣΚΟΔΡHÎΝΩΝ me anijen

labiatane e të tjera
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Mundësoi
Bo  min: 

NDUE FTONI

EDHE  NJË KRISËM TJETËR
Një krisëm tjetër
Mori në qafë një jetë

Tejet të lar  n.
Mos e lëndo o burrë:
Sot në këto vende
Është dita e luleve.

Kur ato shpërthejnë,
Me fl atra të bardhë.

Mo  vi i krismës së vjetër
Në thepin e pushkës,
Këpu   fi llin e jetës.

Në ças  n që lindi dita.
Namin e saj, e gjyko  ë KRIJUESI...

O PERENDI, KU JE!
Ende ndër bjeshkët e nemuna,
Nuk soset dita e sertë . . .

Vendi në vend nu e le.
Se tufa e deleve,
Sonte ulet ne mort.

Te stani i çobanit,
Është shkruar jeta.

Diku pas mureve,
Zgërdhihen gëzhojat e vjetra.

Ku ndalet hakmarrja,
Te i pafajshmi.

Ndaj protestojnë zemrat . . .
O perendi ku je?!
“Një djalosh është më pak”!

EH, MOJ NËNA IME
Dashuria e saj.
Një frymëmarrje e re.
Lind në tokën e të parëve,
Jeta e gjallë!

Në rrëzë të malit
Një vend krejt ndryshe.
Ku zgaqet pranvera
Me dallëndyshe . . .

Rrotull me kapuça të bardhë,
Mbi sy
Ulet në gjunjë malësorja,
Puth faqet e pafajshme.

Ja pra o nëna ime,
Edhe kjo ditë e shpallur keq.
Lindi e larë me gjak.

Atdheu i mallkuar o nënë.
Presin të madhin gjeneral...!

Lazër Preka

MEDITIM PËR ADEM JASHARIN
Baladë, me ras  n e 17 vjetorit të rënies

Sa vësh  rë e paskam
Bacë, për ty poemën
Ti “shkrove” me pushkë
Unë “pushkë” kam penën

Vallë ç’farë mendoje
Në at’ Mars plot ngricë
A mos vallë Flamurin
Ngritur mbi Drenicë?

Se ç’ma ndeze zemrën
Nuk di pse mendova...
Në atë kullë – kështjellë
Mbledhur gjithë Kosova...!

Eh... kjo kulla jote
Ndërtuar me gurë...
Në themel plot zemra
Zemrat gjithë - Flamur!

Kjo kështjellë  barot
Nuk është si e Mujës
Tre herë e rrethuar
Si  kështjellë e Krujës!

Jashtë, përmbi  mure
Me plumb gdhëndet guri
Tash lu  on kështjella
Lu  on dhe Flamuri!

Ndalet për pak çaste
Ndalet historia
Dridhet universi
Nën peshën e  ja

Dikur dhe ka ndodhur
Veç . . . shekuj më parë
Kur lu  on kështjella
Vetë në vijë të parë.

Brënda një fortese
Tre ditë epopé
Çjerr faqet Europa
Se do... kabaré

Si u ndjeve Bacë
Kur e pé të vrarë...
Në fortesën tënde
Dëshmorin e parë?!

Ky vend i shqiponjës
S’ka dëshmorë të parë
Nuk ka as të fundit...
Ndaj dhe jemi gjallë!

Flakë e zjarr e ndez
Dushman, bir i bushtrës!
Unë jam prej Prekazi
Flas me gryk’ të pushkës...!

Flakë do marrë Kosova...
Një herë kemi  lé...
Unë jam shqipe mali
Ti korb për Atdhé...!

Do të shkul prej toke
Shkja... - të humbtë soja
Për liri - mbjell arat
Me plumb e gëzhoja!

Je një farë e keqe
S’bën për Dardaninë
Dhe në tokën tënde
Je mort për Serbinë!

Ndaj shporru prej meje
Në shpirt kam Lirinë
Atë s’mund ta vrasësh
Është për Shqipërinë!

Ylli Meçe

VARGJE PER THETHIN
DHE KOLEGUN TIM GJOVALIN SHYTI

1. O Alpet e Shqipërisë 
Me dorë kush ju ka qëndisë
Natyra e bukur, e freskët
S’ngopesh duke parë Bjeshkët
Me malet që të rrinë kurorë
Si nuset hedhur duvakët
Me gryka dhe sh  gje mes malesh
Rrugët që nga Romaket.
Eh, moj luginë e Thethit
Klima që s’ka nevojë për hapje
Era e luleve, era e gjethit
O krenari e Atdheut në alpe.
Në dimër hell vellon e bardhë
Në verë jeshilon lugina
Në gji si nuse të mbajnë
Jezerca dhe Radohina.
Mali i Jezercës, lugina e Thethit
Përmes malesh, përmes shpatesh
Krenaria e Bjeshkëve Shqiptare
Oreksin botës ç’i hape.
                       
2. Në Poro në Hoxharë, fushës Myzeqesë
E ku nuk shërbeve   orë Bukurosh
Por era e maleve ku kishe lerë
Të bëri për vete atje në Tarabosh.

Rrugët, ku derdhën djersën shokët tonë
Kur shpërthenin male, shkëmbinj, tërë damar
Ata që prishen gjumin e thellë në male
Në Theth, në Shalë, Vermosh a Tamarë.

Nga Rrënësi në Koplik, Malësi e Mbishkodrës
Front dhe prapavijë i kishe të pandarë
Përshkoje rrugët e Atdheut  m
Gjithnjë në mbrojtje, në vijë të parë.

MALIQ VREKAJ, Kolonel në pension

LIQENIT TË  SHKODRËS
Moj natyrë sa bujare je 
të mira e bega   ke krijuar mbi dhe .
Krijove rruzullin e gjithsinë
dhe mbi të gjitha krijove njerinë .

Për të krijove në shekuj  të mira plot
që ai   gëzojë për jetë e mot.
Kështu dhe Shkodrën   nuk e harrove
një thesar të madh asaj i dhurove.

Një liqen të kaltër tanë madhësh   
që me qiellin puqet tej në pafundsi,

Që Shkodrës i jep fresk, rreze e dritë 
e deri në kupë të qiellit e bën me shndritë.

Madhështor gjithmonë qëndron
me valë të kaltra Shkodrën ledhaton.
Me atë madhësh   e bukuri 
frymëzon e kënaqë çdo njeri.

Në analet e historisë   mbetesh për jetë
njerzvë vetëm të mira u ofron në jetë,
nga visaret që mban në gjirin tënd
bega   e mirëqenje atyne iu afron.

Për të mirat që çdo ditë u ke dhurue
brez pas brezi shumë të kanë bekue.
U jep shëndet e i  përtërin
sa dhe plakut ia kthen rininë .

Vend nderi o liqe   ke në histori
ua hape rrugën trimave në lu  ën për liri

Për njato toka që na i lanë të parët
dhanë jetën gjyshat tanë e baballarët.
Se një amanet të parët na kanë lanë ,
ma parë me dhanë jetën  e mandej gjanë.

Me madhësh   prite Oso Kukën me trimat e  j
që me mrojt Atdheun lu  uan me trimni .
Që fl i u banë n’ Vraninë . në kullë të baro  t
si bij të Shkodërloces  e nipa të Kastrio  t .

Por   liqe për ditë të mira na afron
shumë treva shqiptare i bashkon.
Që historia mbas dore i pat lanë
e nëpërmjet teje do të vllaznohen të tanë .

Por trashigimtarët tuaj duhet të mendojnë 
këtë perlë të natyrës ma shumë ta zbukuro-
jnë .
Që të rrisin vlerat se e ardhmja të prêt
për njerzit, për kënaqësi, turizëm e shëndet.

Për të gjitha  llojet e sporteve ujore 
deri tash te    liqe janë lanë pas dore .
Disa të pa ndërgjegjshëm janë tuj të damtue
që nga të mirat e tua ata me përfi tue.

Dhe ndal   themi ksaj dore vrastare 
që për një grusht të hollash  s’kanë turp as
marre
Dhe t’zgjojmë kënaqësi të tjera, të reja pa-
fund
që si n’ liqe t’Shkodrës si gjen askund .

Emri  lart liqe një ditë ka me tu ngritë
Shumë vendas e turist të huaj ke me pritë .
Kënaqësi  të pafund  ke me ju afrue
sa në jetë të jetës  s’ kanë për t’ harrue 

Vila e pallate rreth   teje  kanë me u ngritë
si perlë e vërtetë liqe ke  për të shndritë
Shpejt atëherë të huajt kanë me investue
plane rregulluese rreth teje kanë me u zbatue

Ditë ma të bukura shpejt do të vinë
për ty Liqe i Shkodrës si për gjithë Shqipërinë
Atëherë më shumë të rinjë do të këndojnë:
“Në Liqe të Shkodrës  eni të lundrojmë
me të bukurat vajza jetën ne ta shkojmë”

HAKI TEMALI, veteran


