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TI QOFSH LËVDUAR
Me datën 18 shkurt 2016, në mjediset e Seminarit Ndërdioqezan, 

e organizuar nga Ipeshkivia Metropolitane Shkodër-Pult, u bë paraq-
itja e Enciklikës së Papa Franҫeskut, e  tulluar “Ti qofsh Lëvduar”
(Laudato si’). Në ketë paraqitje morën pjesë intelektual, shkrimtar
e poet, veprimtar të fushave  të ndryshme. Ceremoninë e drejtoi  
Profesor-doktor, shkrimtari e poe  , pedagogu në Universite  n “Lu-
igj Gurakuqi”, Alfred Ҫapaliku. Të pranishmit i përshënde   Imzot An-
gelo Massafro-OFM. Kumtuan Dr. Albert Nikolla. Motër Rita Ndoci 
dhe Atë Mario Imperatori Sj. 3

Në përfundim të
veprimtarive, në 25 

vjetorin e Meshës së parë
Me 31 Janar 2016 u mbyllen në mënyrën më të mire të mund-

shme, në një veprimtari të veçante për nga lloji i vet, veprimtaritë 
që u zhvilluan në kuadër të 25 vjetorit të meshës së pare mbajtur
me 04 nëntor 1990 nga dom Simon Jubani. Kjo veprimtari shumë 
anshme, u zhvillua në oborrin e rikonstruktuar të katedrales së Shën
Shtjefnit e ndërtuar, në vi  n 1865, e cila mori emrin  “Kisha e Mad-
he”, nëna e të gjitha kishave.                             

Kjo veprimtari u drejtua nga moderatorja e talentuar, Marinela 
Buxha, e cila me shume profesionalizëm e drejtoi ketë veprimtari, 
e cila në qendër të saj kishte memorialin e lirisë, shtatoren e mar  -
rizimit, që skulptori i talentuar Agim Rada ia dhuroi qyte  t të Shko-
drës mar  re, në respekt të bijve të saj më të mire, e cila është një 
vlere e shtuar për ketë katedrale, ketë qytet dhe ata që do t’i vizito-
jnë. ”Kjo skulpture, e para an  komuniste, është akt i kujtesës dhe i 
mar  rizimit të popullit shqiptar ... 4

BURRËRIA, 
BUJARIA, NDERI
DHE MORALI, KANE 
QENE TË LARTA E 
TË PAPËRLYER PËR
DUKAGJINASIN
Si shkrimtar jam i kënaqur, se i

kam shërbyer atdheut dhe Shko-
drës, me shkrimet e mija të çdo
gjinie letrare. Librat dhe dramat
e mija kryesisht trajtojnë temat
e Veriut e sidomos të Dukagjinit,
sepse kjo zone më ka frymëzuar
gjithmonë për burrërinë, patrio  z-
min, nderin dhe besën. 5

LAHUTA
Lahuta është një nder instru-

mentet më të vjetër në Shqipërinë
e veriut, që vjen mbas lëpushtres,
pipzës, zymares dhe borisë, instru-
mente këto të ndërtuara me mjete
rrethanore natyrale. Lahuta ishte
i vetmi instrumente që u lëvru
nga rapsodia e jone e vjetër, mbas
këngës majekrahrahu (ekapelle). Ky
instrument i vjetër është moshatare
me brezat që kane populluar zonat
e krahinat tona. Lahuta më e vjetër,
që jam dëshmitar okular, është
gjendur në fsha  n Gjuraj-Pult- që
kishte më tepër se dyqind e njëzetë
e gjashte vite dhe me interesantja
ishte që kupa e saj kishte formën
e zemrës së njeriut, që tregon si
të vetmin instrument, me të cilën
njerëzit kane mundur...

FREDERIK RESHPJA, 
TURPI I SHQIPERISË

J ,,

ZYRTARE
- MEMORSITIKË ME RASTIN E 10 VJETORIT TË VDEKJES -

Me 17 shkurt të vitit 2006 pushoi së rrahuri  tikt-taku  i zemrës  së poetit  
dhe lirikut  të dlirë, Frederik Rreshpja.  U bene plot 10 vite shpirti  i poetit 
gjeti prehjen në një  botë më të mirë  e më humane,  se ajo që  kaloi në  atë
injorancë dhe indiferencë cinike   që e la të  vdesë  në një vafëri dhe mjerim 
të tmerrshëm. 10 vite më pare u nda prej ai, që  Hans-Joachim Lanksch e ka
quajtur poetin,  që qante edhe për zogjtë dhe që u shpjegoi atyne që “edhe
unë jam pa fole”. Shqipëria  zyrtare nuk  dha  poetit të madh të saj një fole!! 
Pena qau mjeshtrin, lirika shqiptare  humbi  shëlbuesin,  miqtë dhe adhur-
uesit  u trishtuan për ikjen e Fredit, ndërsa  shpirti  i tij  fl uturoi si pëllumb, 
i  shkoi  drejt parajsës, sepse për një njerëzi  aq shpirtmirë sa ai, Zoti ka
krijuar  parajsë botes së andejme (jetës së pa sosur).

Shqiptarët e Mesjetës
drejtonin botën
q p jq p j

Dr. Aleksandre Lambert, historian, drejtor akademik i “School of Inter-
jj

na  onal Training” në Gjenevë, është autor i disa librave dhe ar  kujve në
fushën e relacioneve ndërkombëtare të fi lozofi së poli  ke, të poli  kës së
sigurisë dhe lidhjeve civile-ushtarake. Lambert ka vizituar Shqipërinë dhe
ka fi lluar të njohë çështjen shqiptare që në rini të  j me kërkimet e bëra
në Arkivin e Lidhjes së Kombeve Gjenevë, kur njohu mirë edhe çështjen 
çame. Historiani zviceran Dr. Aleksandre Lambert këmbëngul se nuk është
e ras  t që shqiptarët në asnjë moment të historisë nuk njihen si komb që
ka sulmuar kombet e tjerë dhe se shumë shqiptarë kanë shkëlqyer duke
drejtuar qo  ë perandori, qo  ë shtete të tjera. 9
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EDITORIAL

Thethi kjo hyri natyrore e mrekullueshme për xhelozuar edhe 
alpet Evropës. Një virgjëri ekzo  ke e pa përkujdesur nga dora 
e njeriut, një manushaqe kundërmuese e izoluar nga ferri in-
frastrukturor i shte  t leckaman 100 vjeçar. Thethi kjo vashe e 
dlirë e pa shoqe me fytyrë hënore, kjo vashe e varfër je  me pa 
prindërim shtetërore, kjo vashe te ndrujtur, qe sa po ka fi lluar 
te zbulojë hiret e veta dhe nuk din te administroje afshin e vet 
qe i valon ne gji. Thethi se shpej   mund te këtë “mrekullinë e 
tete”. (rrugen e asfaltuar,). Por ai ndihet me i rrezikuar se kurrë 
nga epidemia e ndotjes qe do depërtoje se bashku me rritjen e 
vizitorëve,sidomos ata shqiptare. Thethi sot ndihet i rrezikuar 
nga ndër  met pa leje, eterni   dhe llamarina qe po sfi dojnë dër-
rasën e pishës. Thethi sot dhe akoma me tepër nesër ndihet 
me i rrezikuar se kurrë, nga lakmia uria, egërsia dhe dinakëria e 
grabiqarve te rafi nuar te parasë dhe pushte  t. Krokodilët kanë 
depërtuar nga portat e Shalës dhe janë strukur diku brigjeve 
kanjonit afër ujëvarave, krojeve e buneve. Ata qajnë me lot 
“mallëngjim” e rrine ne pritje për shqyer gjithçka te mundin. 
Bajlozat duan trojet, lëndinat, burimet ograjt, pyjet, kullotat te 
cilat ndonëse Thethi i keto pasuri  ka hise babe te gjitha janë te 
pa hipotekuara. Shkoni skandalin e fundit ku 8000 metër kater-
orve na paskane qene hipotekuar ne me mënyre te paligjshme 
duke ja kaluar dikujt qe nuk ka lidhje fare me kete zone. Theth-
janet shquhen për sensin prak  k intuitën dhe prirjen nga e reja, 
por ndihen te rrezikuar nga pazaret e pista te maskuara me vel-
lon e ekonomisë e tregut. Thethi ras   juaj eshte specifi k,eshte 
një pasuri jo vetëm e juaja por një pasuri dhe vlere kombëtare. 
Jeni park kombëtare turis  k dhe ju nuk mund te ndërtoni si te 
doni. Nuk mund te shfrytëzoni resurset si te doni sot për nesër. 
Ju nuk mund te shërbeni as turistëve si ne restorantet dhe 
baret e Shkodrës Shirokës, Velipojës e qyteteve, pasi do ishte 
vetëvrasje.  Ju duhet te zini  mend nga banoret e Gjiri te Lalzit, 
bregde   i rivierës, Currilat , Golemi, Velipoja, Daj  , LLogaraja etj 
te cilat janë kthyer në Qerbela te fi  mi te piste duke përmbysur 
gjithë strukturën sociale te mëparshme. Ju thethjanë nuk duhet 
te rreheni si krapi me karem dhe tua shisni Thethin tjerëve te 
cilet do ta tjetersojne per qellime fi  mi ! Nuk e them ketë për as 
një lloi fobie, as diversioni social. Thethi duhet   te behet perle 
joshëse me infrastrukturën qe meriton qe sot nuk e ka .  Thethi  
ka banoret e vet autokton, dhe traditën te ripërtërirë  por nuk 
mund behet  nje paçovure  ka  ke nder  mesh dhe pushtuesish 
te fuqishem qe nuk i lidhe as gje me bjeshke  përveç  parase 
.(Thethi nuk mund te kete infrasruktur te plote po nuk u lidhi 
i gjithe krahina e Dukagjini me infrasrukture te asfaltaur dhe 
te gjitha resurset e kësaj zone te vihen ne sherbim te turizmit 
Ju thethjanë nuk duhet te fl irtoni mshe  as me vipat trafi qeve 
dhe te poli  kes në dem te tjetërsimit te pasurive tuaja. Këta 
turikrokodil kanë aq para dhe asete sa ta blejnë komplet Thet-
hin se bashku kullat arat dhe kordonin e maleve për rreth! 
Thethjan mos e shitni thethin per biskota se nuk do blini me as 
me fl ori!

PRPRPRPRPREEEELELELEELELEEEE MIMIMIMIMIILALALALAALALALAALANINININNNININN
popopopoppoppoppooppp etettttetete ssssstutuututudidididididiuuuueueues s dhddhdhdhd eeee pupupupup bllblbllllliciccicicisisisisisttttt

Thethi ёshtё njё perlё e paçmuar. Prej kohёsh kёtё fshat e kanё ruajtur nё mёnyrёn mё tё mirё tё mund-
shme banorёt e  j. Dhe jo pak por mbi 300 vjet. Ёshtё treguar kujdes qё popullsia e kё  j fsha  t tё mos 
pёrzihet, tё mos laraviet, tё mos ndryshohet. Duke përballuar kushtet ekonomike shoqёrore dhe natyrore,
duke pёrballuar vёsh  rёsitё ekonomike, kalimin e pёrsёritur tё pushtuesёve tё huaj, arritёn qё tё ruajnё
dhe tua sjellin brezave qё ta kenё, dhe kёta duhet tua dorёzojnё brezave tё ardhshёm. Nё qo  ё se nuk kemi
çfarё tu lёmё, brezat qё do tё vinё, do tё na gjykojnё me ashpёrsi, do tё na kri  kojnё, pse jo do tё na shajnё,
do tё na mallkojnё. 

Pёr shekuj nuk ёshtё shitur toka e fsha  t Theth, sepse po tё ishte vepruar kёshtu sot nuk do tё kishim se
pёr çfarё tё fl isnim tash. Fsha   Theth ёshtё plotёsisht i pastёr nga banorё jashtё lidhjes sё gjakut. Secila pronё
ёshtё trashёguar drejtpёrdrejt tё pasardhёsit. Po, ёshtё shitur dhe blerё tokё nё Theth, ёshtё ndёrrruar dhe
krahishtuar, por, gjithmonё brenda pёrbrenda degёve tё pemёs familjare, apo brenda degёzime tё tjera
sipas afёrsisё. Kjo ka bёrё qё tё mos ndodhё pёrzierja.

Po sot çfarё po ndodhё me tokёn e fsha  t Theth. Siç po fl itet, janё shtrirё thonjёt e atyre qё kanё para
dhe po i drejtohen kёsaj perle, e me sa duket, pёr ta coptuar, pёr ta ndarё, pёr ta pёrvetёsuar, duke tundur
parat. Vёrtetё malёsorёt e kёtyre anёve kanё trashёguar varfёri, sepse kohёt ishin tё  lla. Ata dёshirojnё 
mё shumё pёrparim e kulturё, pasuri dhe reha  . Duke i ditur kёto, parelinjёt, shfrytёzojnё ras  n dhe fi llojnё
pazaret, dhe nevojat i joshin pёr ta shitur tokёn, atё tokё pёr tё cilёn u rropatёn breza tё tёrё pёr ta ruajtur,
dhanё edhe jetёn shumё pёr ta mbrojtur.

Po a mund tё shitet toka jote, e babёs, e gjyshit apo stёrgjyshit, pёr njё grusht letra qё quhen lekё. Me ato
lekё nuk bёhet asgjё nё krahasim me vlerёn qё ka kjo tokё. Pak ditё mё vonё nuk ke parat por as tokёn. Djali
jot, i dashur vёlla, kur tё rritet, do tё thonё se pёrse unё nuk kam tokё si tё tjerёt nё lagjen  mё, nё fsha  n
 m, pse jam pa tokё. Dhe mallkimet nuk do tё resh  n.

Janё bёrё regjistrime, riregjistrime, harta por nuk ka gjetur zgjidhje. Shte   dhe organet e qeverisjes ven-
dore duhet tё merren seriozisht me kёtё punё. Ka 25 vjet qё kёta banorё nuk kanё marrё cer  fi katat e pro-
nave tё tyre tё trashёguara ndёr breza. Pse ndodhe kёshtu? Gjithçka mund te jenё por nё interes tё kёtyre
banorёve dhe tё kё  j fsha   nuk ёshtё dhe nuk ka se si te jenё. Deri kur do ta vazhdojё kjo padrejtёsi? Hipo-
tekimi i tokve dhe shtëpive ne Theth krijon mundёsinё e zhvillimit tё fsha  t sepse mund tё pёrdoren si kolat-
eral (dorëzani) nё mardhёniet me bankat, mund tё merren kredi dhe mund tё nxitet zhvillimi. Dokumen  mi
dhe hipotekimi i pronave nё Theth duhet kёrkuar me vendosmёri nё tё gjitha instancat e shte  t shqiptar.

Çuditem shumё se si ata qё kёrkojnё tё fu  n duart nё tokёn e Thethit, nuk janё tё interesuar pёr doku-
mentet. A mund tё shitet dhe blihet toka, prona, pa dokumente zyrtare? Behen gabime, por, pёr hirё tё njё
gabimi nuk duhet tё lejohёn tё bёhen gabime tё tjera. Sё pari kёtё detyrё duhet ta kryejnё vetё banorёt. Ata
duhet ta duan dhe ta mbrojnё, ta shfrytёzojnё pёr vetё dhe tё mendojnё pёr fёmijёt, nipёrit e stёrnipёrit e 
tyre. Kёshtu kanё vepruar edhe tё parёt tonё, prandaj e kemi ne kёtё tokё dhe kёta shtёpi.

Para pak mё shumё se njё dekadё, edhe kam thirrur me sa fuqi qё kisha “SOS, Thethi po shkretohet”.
Dhe ashtu ishte, kishin mbetur vetёm 12-13 familje qё banonin nё mёnyrё tё pёrhershme nё Theth. Por
tash, Thethi ka fi lluar tё ripёrtrihet. Nё tё gjithё lagjet e fsha  t ka ndёr  me tё reja, madje shumё tё bu-
kura, mbёshtetur nё traditёn e zonё, natyrisht me pёrmirёsime brenda saj. Ka edhe ndonjё qё duhet tё
pёrmirёsohet. Gjithsesi rizgjimi po vjen, madje mja  ё shpejt. Nё kёtё drej  m, banorёt, duhet tё gjejnёp j gj p j , j j p j j , , gj j
mbёshtetje te shte   me tё gjitha mёnyrat pёr tё vёnё nё punё vlerat e pronёs sё tyre. Nuk ka sesi tё
“falёt” toka, prona pёr njё grusht para qё shpejt do tё pendohesh por atёherё ka me kёnё vonё, shumё 
vonё. Konkurrenca nuk tё fal. I fuqishmi jeton, madje gllabёron ata mё tё vegjёlit. Kёtё duhet pasur mirё
parasyshё. Globalizimi do tё vijё edhe nё Theth, por duhet tё na gjejё tё qёndrueshёm, tё mos na gllabёrojё
lehtё, tё kemi historinё dhe kulturёn tonё tё mirёrё,, tёtё kkemi prprononёn ttononё ё mbmbёkёkёmёmbubur.r.

Prandaj, vllazёn, , tёt  mos e shesim dhdhe e as ttё ё mooss e fafalim m tokёkёnn ee tё parёve, atё tokё qё  ёshtё larё me gjak 
ee djdjerersёsё ngaga ttёё paparёrёr t t totonёnё,, atatё totokёkёёk qqqqё ёё mbmbm anan eeshshtrtratat e tё ё papaarёrёr veve ttoonё. Brezat e ardhshёm ddddddo oo o o tёtёtёtёtёёtёё nna gjykojnё 
asasasasssshphphphhphppёrёrёrёё ppppppooooo tatatatat bbbbbёjёjёjёjёjjmёmmёmёm kkkkkёtёtёtttёё ёёёёёёё veveveveveprprprprpprimimimim sssssssototttt. .. PoPoP ,,, mumumumuumuundndndndndnndn dddhehehhe ddddo o o tёtё vvvvininnini ёёёёё kokookoohahhh qqqqё ё ёёё mumumundnd tё ё ё shshshshhitititititi etetetette eeeeeee bbbbbbblililililiheheh t,t,t, pppppppororororrorororo ssssssototototototoo nnnnnnukukukukukuk 
ёsёsёsёsёsёs ththththth ёёёёёёё kokokokokokohahahahaahaha, , , , sesesesesesesepsppspspspspspseeeeee sososososososot ttt t t faffaffafafaaleeeeleeeet t tttt sisisiisisis dodododododoo qqqqqqё ёёёё dudududududdd kekekekekkeet t tt t t sesesesesese ppppppoo o oo oo e eeee e shshshhhss etetete ..

TёTёTёTёTTёTёTTёёTёTё mmmmmmmmmosoosososossossos nnnnnnnaaaa kёkёkёёёkёёёk nananaanan qёqёqёqёqёёёqq tttrriririririr gёgёgёgёgёgёgg dhdhdhdhdhhimimmimi a a aa ee e ee dddiidididisasasaasa mmmmmmonononononnededededededhahahahahhaveveveveveevevevee,, apapapapaapapapappo o oo o fefefefefefeesshshshshshshfёfёfёfёёёfёfёririiriiirimememememememmem eeee ddddddddddisiisisissaaaaaaaaa kakakakakakaakakakartrtrrrtrtёёmёmmёёmёё ononooneddededhahhahaveveve, tёtёtёtёёёtё mmmmmosososososooo nnnnnnaaaaaaa
kёkёkёёkёkёёkёkёnanannananananaqq,q,q,q,q,q,q,, eeeeeeeeddhdhdhhdhdhdhdhdhd eeeeee nndndndddnnnddnnddonononnonoono jёjёjёёjёjёjёj kkkkkkkararararrririririrrrirrr ggeggegegggeeeggeg ssssepeppppepeppppeeppepssesesese ёёёёёёёёёshshshhhshsshhtёtёtёtёёtёёt ttttthhjhjhjhjeseseesesesshththththth ёёёёёёёёёё kakakakkkkaakakkakakk lilililiilililiill mtmtmmmmtmmmtmmtm ararararara e,e,e,e,e,e,e, eeeeeee pppppёrёrёrkokokookoohshhshshshshhshmhmhmhmhmhmmhmee.eee TTTTokokokokoko a,a,aaa pppppppprororoorrr nananaaana nnnnukkukk kkkkkkalalalallalbebbbbbebebbebettttttt t ththhtththththtttththototoototot 
popopoop pupupupupuupupuupuuppp lllllllllii.iiiiii AAtototootoootototoo qqqqqqqqqqqqqqёnёnёnёnnёnёnnёnёёnddrdrdrdrrdrdddrdrd ojojojojojoojojojojojnёnnёnёnёnёёnё aaaaaaaaaatyttytytyttyttyyyy gggggggggggjijijijijjjj ththhththhhhhhhhhthmomomomom nёnёёёёёnёёёnnё,,,,, mjmjmjmmjmmmmmm afaafaffafaftotototoototonnnnnn tёttёtёёёёёёtёёttёtёtt mmmmmmmmososoosososososs iiiiiiii ssssssssshehehhehehehehehh sёsёsёsёsёsёssёs shshhshshshshshhhsshss ,,, , , ,, tёtёtёtёtёёtёtё mmmmmmmmmosososossososossosos iiiiiii fffffffffffalaaalaalalalalaala ёsёsёёssёsёёsёsёsёёёё h,hh,hhhh,hh,h,, ttttttttttё ёёёё ё ёёё momommommomoomomomoos s s sss iiiiiiiiiiii tjtjtjtjttjtjttjttjtjjjeteteettёrёrёrssoosoosoosssososhhshsh,, tёtёtё mmmmmosososos 
iii ii shhshshhshshshs pёpёpёpёёpёpёpёrdrdrdrdrddrdr ororororororo osososososossoshh.h.h.h.h.h.h.hh

LuLuLuLuLuiigiigigjjj SHSHSSHYTYTYTYTII

MOS E SHIT TOKËN E BABËS, O VËLLA!
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Me datën 18 shkurt 2016, në mjediset
e Seminarit Ndërdioqezan, e organizuar
nga Ipeshkivia Metropolitane Shkodër-
Pult, u bë paraqitja e Enciklikës së Papa 
Franҫeskut, e  tulluar “Ti qofsh Lëvduar”
(Laudato si’).

Në ketë paraqitje morën pjesë intelek-
tual, shkrimtar e poet, veprimtar të fush-
ave  të ndryshme.

Ceremoninë e drejtoi  Profesor-doktor,
shkrimtari e poe  , pedagogu në Univer-
site  n “Luigj Gurakuqi”, Alfred Ҫapaliku. 

Të pranishmit i përshënde   Imzot An-
gelo Massafro-OFM. Kumtuan Dr. Albert
Nikolla. Motër Rita Ndoci dhe Atë Mario
Imperatori Sj.

Pas kum  meve, nga të pranishmit pa   
pyetje dhe disku  me.

Libri “Ti qofsh Lëvduar” është në nder-
in e të gjithëve jo vetëm ta kenë në bib-
liotekën e tyre, jo vetëm ta lexojnë atë,
por kryesisht të marrin përgjegjësinë
për të kontribuar në vënien në jete të 
gjitha atyre porosive, që janë detyra për 
të njihe, që na bën thirrje Ati  i Shenjtë,
Papa Franҫesku.

PËRSHËNDETJE E IMZOT
ANGELO MASSAFRA-
OFM, NË PREZANTIMIN E
ENCIKLIKËS “TI QOFSH 
LËVDUAR” (LAUDATO SI)

Mirë se keni ardhur. Ju përshëndes të 
gjithëve.

Përshëndes Imzot Lucjan Avgus  nin,
Falënderoj Dom Leonardin, Rektorin

për pranimin në seminar.
Falënderoj Moderatorin: Prof. Dr. 

Ҫapalikun; Relatorët: Atë Mario Impera-
tori, z. Albert Nikolla,  Motër Rita Ndoci, 
ata qe kanë bashkëpunuar me mua në 
përkthimin dhe stampimin e Enciklikës…

Falënderoj juve të pranishëm.
Ti qofsh Lëvduar: është kënga i Shën 

Françeskut i Azisit..quhet edhe Kënga e 
Vëllait Diell, e cila  e kthen gjithë botën e 
krijuar te Krijuesi, ia kthen Hyjit qendërsi-
në e  j.

Dhe nëse kjo vlente në kohët e Varfan-
jakut të Asizit, aq më tepër vlen sot që, 
prej revolucionit industrial e më tutje, 
e kemi përjashtuar Hyjin prej horizon  t 
njerëzor, ndoshta pa e mohuar, por sig-
urisht duke e lënë atë mënjanë. Tundimi 
i hershëm i prindërve të parë riparaqitet 
periodikisht në histori, ndoshta në forma 
të ndryshme, por me një forcë gjithnjë e 

më të madhe.
Poezia që tregon e këndon Kri-

juesit buron nga zemra e Gaztori 
të Hyjit (Il Giullare di Dio).

Mund të përfytyrohet gëzimi 
im e i Françeskanëve, duke parë 
se Papa Françesku ka zgjedhur 
këtë  tull për Enciklikën mbi Ku-
jdesin për shtëpinë e përbashkët,
Botën e krijuar. Dhe ky gëzim sot 
përtërihet duke ju paraqitur juve
përkthimin e kësaj Enciklike në 
gjuhën shqipe, me shpresën që
ajo të hyjë në të gjitha shtëpitë e 
katolikëve, para së gjithash, por 
edhe të të gjithë burrave e grave
vullnetmirë.

Toka jonë shqiptare është një 
përqendrim bukurie natyrore, 
një dhuratë e Krijuesit ndaj neve, 
krijesave të  j: kemi terrene pjel-
lore, pyje, male, lumenj, liqene 
dhe de  n, së bashku me panora-
ma që, po t’i sodisim, mbetemi 
të mahnitur dhe pa frymë, aq e 
madhe është bukuria e tyre.

Si të mos mendojmë, përballë
kë  j spektakli të natyrës, për atë që është 
autori, për Hyjin? Bota e krijuar është si 
një tabelë shumë e madhe rrugore që na 
kujton një të vërtetë më të madhe: Kri-
juesin.

Enciklika e Papa Françeskut, ndërsa na
ndihmon të ngjitemi prej krijesave te Kri-
juesi, na jep edhe nxitje të rëndësishme 
që të mësojmë ta vlerësojmë botën e kri-
juar si dhuratë. Deliri i gjithëpushtetësisë
i njeriut e bën atë shpesh ta shkatërrojë 
natyrën ose, të paktën, të mos kujdeset 
për të. Nëse Hyji e ka vënë njeriun në një
shkallë më të lartë në krahasim me krije-
sat e tjera, kjo nuk do të thotë se duhet 
t’i mposhtë ato apo t’i keqpërdorë deri 
në shkatërrimin e tyre. Fak   se jemi më 
lart, nuk na autorizon të shkatërrojmë: 
në të vërtetë, kjo na ngarkon me një 
përgjegjësi, atë që të jemi mbrojtës.

A   i Shenjtë në Enciklikë nis nga një
përshkrim i përpiktë i problema  kave
kryesore të lidhura me degradimin mje-
disor, kujton pastaj themelet biblike të
teologjisë së botës së krijuar dhe, para se
të japë udhëzimet baritore, përvijon një
kuadër të vizionit që njeriu i sotëm ka për
vetveten, një vizion me një rrënjë antro-
pologjike të shtrembër që është shkaku i
problemit ekologjik kaq të madh në ko-
hën që jemi duke jetuar. 

Bashkohem me ndjenjat e Papa Fran-
çeskut dhe, megjithëse duke mos gjetur
në Atdheun tonë të njëjtat problema-
 ka të rënda që jeton bota perëndimore,

gjithsesi nuk mund të rri i palëvizur për-
ballë rrezikut të një përvetësimi pasiv të
asaj kulture materialiste e konsumiste
që shoqërohen në mënyrë të pashmang-
shme me teknologjinë e progresin dhe që
dukshëm janë duke e ndryshuar fytyrën
e shoqërisë shqiptare, në të mirë e në të
keq.

Por, jemi ende në kohë për ta ndrequr
këtë. Nuk duhet thënë se Kisha nuk ka as-
gjë për të thënë në lidhje me problemet
shoqërore: ajo e shikon njerëzimin ashtu
sikurse Hyji e ka shikuar dhe e ka dashur,
dhe ka detyrën morale t’u tregojë bur-
rave e grave të kohës së vet rrugën krye-
sore që duhet ndjekur për të arritur të
mirën e vërtetë.

Duke jua paraqitur fry  n e kësaj pune
të gjithëve, ju nxis ta marrim në kon-
sideratë seriozisht, të refl ektojmë së
bashku me Papën mbi vlerën e jetës dhe
të botës së krijuar, të marrim përsipër
përgjegjësitë që na takojnë si bashkëpu-
nëtorë të Hyjit në veprën e krijimit dhe
të veprojmë konkre  sht për të krijuar
kushtet më të përshtatshme në mënyrë
që Bota e krijuar të vazhdojë ta lëvdojë
veprën e Krijuesit në gjithë bukurinë dhe
shkëlqimin e vet.

Edhe prej Shqipërisë sonë le të lartëso-
het himni drejt Qiellit: O Zo   im,   qofsh
lëvduar! 

Faleminderit!

Korespodeen   i gazetës
“Dukagjini”

TI QOFSH LËVDUARË

VIT TЁ MBARЁ
O SHKODЁR

BA
Të rralla janë organizimet kulturore në

Shkodër, por edhe më të rralla janë ras-
tet kur në ak  vitete të  lla, sallat tejm-
bushen. Shfaqja ar  s  ke “Vit të Mbarë 
o Shkodër!”, organizuar tradicionalisht
që prej dy dekadave nga Arqipeshkvia
Shkoder-Pult dhe Komisioni Drejtësi dhe 
Paqe me ras  n e Ditës Botërore të Paqes,
ka pasur gjithmonë interesin maksimal të
publikut që prej herës së parë që është
vënë në skenë. Ak  vite   u parapri nga
marshimi “Paqe në Tokë”  organizuar nga 
komunite   katolik “St. Egidio” 

Krahas përcjelljes së një atmosfere të
gëzueshme për fi llimin e vi  t përmes një
programi të larmishëm ar  s  k me këngë,
valle dhe reci  me nga ar  stët e rinj por
të talentuar të Shkodrës, bosh   i kë  j ak-
 vite   është edhe përçimi i mesazhit të 

përvitshëm të A  t të Shenjtë. Duke pasur
parasysh numrin e madh të konfl ikteve të 

armatosura në botë, ndjenjën e urrejtjes 
së verbër për kulturat e ndryshme, frikën 
dhe ksenofobinë që solli në botë kriza 
humanitare e refugjatëve nga Lindja e 
Mesme, Papa Françesku i`u drejtua kato-
likëve dhe të gjithë njerëzve vullnetmirë të 
botës, në këtë fi llim vi  , me mesazhin e  j 
“Fito mbi Indiferencën dhe Arrije Paqen”.

Është fjala për indiferencën karakte-
ristike të natyrës njerëzore që kur 
shëndeti, punët dhe ekonomia na shkojnë 
mbarë, e kemi veshin të shurdhër për 

rënkimet e të sëmurëve, për dëshpërimin 
e të papunëve dhe nxitojmë të gjykojmë 
ata që varfëria i shtyn në rrugën e vesit 
dhe krimit. Nëse i gëzojmë të mirat që 
përmendëm më lart, këtë nuk duhet ta
marrim vetëm si meritë personale dhe 
as të ndjehemi të përkëdhelurit e fatit. 
Kjo do të thotë se Zoti na ka zgjedhur si 
instrument të Tijin për të sjellë mirësinë 
e tij përreth. 

Këtë kishte në thelb mesazhi i A  t të 
Shenjtë i cili u shpërnda për publikun e

Shkodrës në shfaqjen “Vit të Mbarë o
Shkodër” moderuar nga çi  i i gazetarëve
Simon dhe Eliona Shkreli. 

Ak  vite   u përshëndet nga Shkëlqesia
e  j, Arqipeshkvi Metropolitan i Shkodrës,
Imzot Angelo Massafra si dhe nga Kryet-
arja e re e Bashkisë Shkodër, Znj. Voltana
Ademi e cila në  alën e saj, u shpreh se
nismat që i shërbejnë klimës pozi  ve në
komunitet, do të kenë gjithmonë edhe
mbështetjen e saj ins  tucionale.

Korresponden   i “Dukagjinit”
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Me 31 Janar 2016 u mbyllen në
mënyrën më të mire të mundshme, në 
një veprimtari të veçante për nga lloji i
vet, veprimtaritë që u zhvilluan në kuadër 
të 25 vjetorit të meshës së pare mbaj-
tur me 04 nëntor 1990 nga dom Simon
Jubani. Kjo veprimtari shumë anshme, 
u zhvillua në oborrin e rikonstruktuar të 
katedrales së Shën Shtjefnit e ndërtuar, 
në vi  n 1865, e cila mori emrin  “Kisha e
Madhe”, nëna e të gjitha kishave.                             

Kjo veprimtari u drejtua nga modera-
torja e talentuar, Marinela Buxha, e cila 
me shume profesionalizëm e drejtoi ketë
veprimtari, e cila në qendër të saj
kishte memorialin e lirisë, shtatoren
e mar  rizimit, që skulptori i talentuar
Agim Rada ia dhuroi qyte  t të Shko-
drës mar  re, në respekt të bijve të
saj më të mire, e cila është një vlere e
shtuar për ketë katedrale, ketë qytet
dhe ata që do t’i vizitojnë. ”Kjo skulp-
ture, e para an  komuniste, është akt
i kujtesës dhe i mar  rizimit të po-
pullit shqiptar e në veçan   i klerit
katolik, të cilët përjetuan një kalvar
të gjate mundimesh vetëm për fak  n
se, e deshën Shqipërinë të lire e me
Zot”- u shpreh moderatorja, në fi llim
të veprimtarisë. 

Në ketë veprimtari morën pjese 
drejtuesit kryesor të pushte  t ven-
dor, deputete, klerikë e besimtar, si
dhe Ministria e Kulturës,  Znj. Mirela
Kumbaro. Fjalën e ras  t e mbaj   au-
tori i veprës, skulptori Agim Rada.
Ai tha se, në diktature, qetësi kishte 
vetëm në burg, ekzekutoret janë në
ferr, kurse të ekzekutuarit janë në
parajse. Memoriali u fi nancua nga bi-
znesmeni shkodran, Gjergj Luca, djali
i Ar  s  t të Popullit, Ndreke Luca.

Në emër të pasardhësve,  të bash-
këvuajtësve përshënde   znj. Meri
Ujka, e cila nder të tjera tha: “Faji i
vetëm i tyre ishte besimi në Krisht
dhe se kishin mendime të ndryshme.
Fjalët e tyre të fundit ishin “Rrno   
Krish   Mbret, Rrno   Shqipnia” 

Monsinjor Angelo Massafra, Ar-
qipeshkev i Dioqezës Shkodër-Pult,
Kryetar i konferencës Ipeshkvnore
të Shqipërisë,  bekoi shtatoren së
bashku me ansamblin e 40 mar  reve 
përreth saj. Për arsye kohe dhe hapë-
sire nuk po i përmendim te gjithë
mar  ret me emër. Shpresojmë, që
së shpej   Va  kani do të zyrtarizojne
kanonizimin e tyre, si mar  r të fesë
dhe lirisë.

Nga të afërm të mar  reve u vendosen 
buqeta me lule dhe u ndezën qirinj, midis 
tyre kishte edhe disa dukagjinas, të cilët 
kurrë nuk e kursyen jetën për fe e atdhe.  
Kjo pjese e veprimtarisë u shoqërua here 
pas here me muzike nga kori i Katedrales
dhe reci  me të poezive: “Rrno   Krish  ”, 
nga Zef Ndoja dhe “Përmbi lumenjtë e 
Babilonit”, nga Luke Mllugja.                                                

 Mbyllja e veprimtarive të 25 vjetorit
të meshës së pare përkonte me përfundi-
min e fazës së pare të rikonstruksionit të 

sheshit para katedrales se Shën Shtjefnit.
Cilat ishin këto veprimtari në ketë vit

jubilar? 
1. Projek   dhe zba  mi i rikonstruk-

sionit të kapelës së varrezave të Rrmajt e
rrethimi i tyre në pjesën ballore nga fam-
ullia e Shën Shtjefnit, në bashkëpunim
me Ministrin e Kulturës dhe arkitek  n
Artan Shkreli.   

2. Zba  mi i projek  t të oborrit të Kat-
edrales së Shkodrës, duke e kthyer në një
katedrale të hapur, pa rrethim, e hapur të
prese kalimtare dhe besimtare, e hapur
në një marrëdhënie të re me qytetaret.

Projek   ishte ideuar nga arkitektja Ester
Pagnoni dhe Simona Baziliko, zbatuar nga
inxh. Lazer Pema, fi nancuar nga arqipesh-
kvia Shkodër dhe ndihmuar nga  Gjergj
Luca, Gjergj Liqejza, Paulin Radovani, 
Mark Gjeka, Marjan Fierza, Vëllezërit Fu-
sha, Gjergj Ejlli, Gjerjgj Livadhi, Gac Mic-
uli e të tjerë.                                         

3. U zhvilluan shume veprimtari Feta-
ro-kulturore, koncerte të ndryshme, pro-
porcionet me stendat e mar  reve, me-
sha jubilare me 04 nandor tek varrezat e

Rrmajt, ku mori pjese dhe Kryeministri. 
Gjate kë  j vi   jubilar u be promovimi i ve-
prave të dom Ndoc Nikaj si klerik, fi lozof, 
gjuhëtar, krijues letrar, historian e pub-
licist. Këto veprimtari kulmuan me pro-
movimin e librit “Nëntori i Bardhe”, që i 
kushtohet 25 vjetorit të Meshës së Pare. 
Për të fol për librin,  i pari e mori  alën 
Dom Artur Jaku, administrator i famul-
lisë, drejtuesi dhe iniciuesi i veprimtarive
në ketë kuadër, i cili me punën e  j të
palodhur, përkush  min për misionin, ka 
fi tuar respek  n e të gjithë atyre që puno-
jnë me te apo të atyre që dëgjojnë ligjëri-

met e  j plot horizont dhe inteligjence. Ai 
nder të tjera tha: “E kaluara na ka treguar 
se Nëntori ishte muaji kur Gjergj Kastrio   
mbërri   në trojet e Arbrit, Ismail Qemali
shpejtoi hapin për të ngritur fl amurin në
Vlore, Shqipëria u çlirua në nëntor dhe 
u rizgjua përsëri me 04 nëntor 1990. 
Krem  mi i Meshës së Pare, në varrezat 
e Rrmajt nga dom Simon Jubani, me 04 
nëntor 1990, është një reference që të 
ngadalësoje pavëmendjen tone mono-
tone, që jeton të zakonshmet dhe harron 

të rëndësishmet”.  
Mbresëlënëse ishin komentet që iu 

bene librit nga profesoresha Ner  la Hax-
hija. Ne ketë veprimtari foli edhe Min-
istria e Kulturës Mirela Kumbaro, e cila
nder të tjera tha: “Ndjehem e nderuar 
që marr pjese në këto veprimtari gjur-
mëlënëse dhe e privilegjuar që mu dha 
mundësia në pos  n që mbaj, që të kon-
tribuoj sadopak me fondet tona modeste, 
në rikonstruksionin e ambienteve të ar  t, 
kulturës dhe kulteve  si në teatrin Migje-
ni, ambientet përreth Kishës së Madhe
apo varrezat e Rrmajt. Ndihmesa ime 

nuk do të mungojnë as në të ardh-
men për Shkodrën e ar  t, kulturës, 
spor  t dhe qendër e katolicizmit”.                                  
                               Ngjalli emocion
tek të pranishmit,  ala e arqipeshvit
Angelo Massafra, i cili mbasi vlerë-
soi të gjitha veprimtaritë në kuadër
të 25 vjetorit të  meshës së pare,
mori edhe  tullin “Mirënjohje e Qa-
rkut Shkodër”, dhëne arqipeshkvise
metropolitane Shkodër-Pult, të cilët
iu dorëzua nga Kryetarja e Këshil-
lit të Qarkut të Shkodrës, znj. Greta
Bardeli.  Monsinjori u angazhua për
pune akoma më të mëdha në vi  n
2016, si vit i shenjtërimit të Nene
Terezës, në të cilin Nene Tereza e
Mar  ret nuk duhet të jene refren i
krenarisë sonë, por pjese e punës
sonë për të shëmbëllyer vlerat e
dashurisë si të tyren, për të mposh-
tur sëmundjen e indiferencës.           

Veprimtaritë e kësaj dite u trans-
metuan drejte për së drej   nga
TV “Star-Plus”, duke future dhe
teknologji të re, siç ishte kamera
lëvizëse me dron. Ky ak  vitet u
shoqërua me muzike operis  ke
dhe  koncertale nga kompozitoret 
më të mire shqiptar, Preng Jakova
e Pjeter Gaci dhe muzike kishtare.
Janë shume kup  mplote  alët
dileme të oratorit Jaku, që thotë:
“Sot po gëzojmë fry  n e mar  reve, 
guximin e meshës së pare. Po pas
25 viteve a do të ketë ngjarje të 
kësaj besnikërie e dashurie? A do të
kemi të rinj si Mark Çuni, Ipeshkev
si Imzot Prendushi, meshtar si dom
Ndre Mjeda, Motra si Marie Tuҫin, 
poli  kan si Gurakuqi e Kaҫorri, po
si Fishta, shqipdashës si Ndoc Nikaj 
apo emigrant si Mar  n Camaj?!  Në
qo  e se jo, nuk kemi punuar aq sa
duhet, nuk kemi dashur aq sa duhet,
nuk kemi dhuruar aq sa duhet dhe

nuk kemi njohur asnjërin nga ata aq sa 
duhet”. 

Aristoteli thoshte: Nuk mja  on të fi to-
het lu  a, por është më me rendësi të or-
ganizohet paqja ...

Edhe këtu liria u fi tua.  Detyra më e
vësh  re është për ne, që ta bëjmë funk-
sionale, ta bëjmë pjese të realiteteve
të përditshme shoqërore, familjare, 
politike dhe  fetare.

Prele Shytani,
s hkurt 2016

Në përfundim të veprimtarive, 
në 25 vjetorin e Mesh

ë ppëërfundim tu d ëë vepri vepr
ës së parë

,,
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LAHUTA

Lahuta është një nder instrumentet më të 
vjetër në Shqipërinë e veriut, që vjen mbas
lëpushtres, pipzës, zymares dhe borisë, in-
strumente këto të ndërtuara me mjete rreth-
anore natyrale. Lahuta ishte i vetmi instru-
mente që u lëvru nga rapsodia e jone e vjetër, 
mbas këngës majekrahrahu (ekapelle). Ky 
instrument i vjetër është moshatare me brez-
at që kane populluar zonat e krahinat tona.
Lahuta më e vjetër, që jam dëshmitar oku-
lar, është gjendur në fsha  n Gjuraj-Pult- që
kishte më tepër se dyqind e njëzetë e gjashte
vite dhe me interesantja ishte që kupa e saj
kishte formën e zemrës së njeriut, që tregon
si të vetmin instrument, me të cilën njerëzit
kane mundur të shprehin ndjenjat, lirizmin
dhe hallet e tyre, dhe harku i saj ishte imi  m 
i harkut të shigjetës. Kjo lahute ishte pjese
e pajisjes së shtëpisë së Pjeter Ndokes, në
lagjen Telaj.

Lahute është një instrumente, e cila ka 
këto pjese:

1-Kupa,
2-Bish   i ngjitur me kupën, që në fundin e

 je ka një vrimë, se vendoset një kunj, për të
tendosur telin,

3-Kunji, 
4-Harku, që mban të tendosur telin,
5-Teli-një bistak, me qime kali, që kur

rrëshqasin telat mbi njeri-tjetrin lëshojnë  n-
gullin e lahutës. 

Druri, që është ndërtuar kupa e lahutës 
është e zgjedhur, zakonisht nga druri i Ver-
rit (një drurë që rritet bregut të lumenjve
apo përrenjve, shume i brishte për tu punu-
ar, është druri që jeton më shume në ujë,
por nga kumbimi është i përzgjedhur nga
mjeshtërit e lahutës.

Lahuta më e vjetër dhe më e përdorur 
apo më origjinale dhe interesante është tek
ai vendbanim, që është më i vjetër, siç është
vendbanimi Gjuraj-Boks, që më i vjetër, se
qyteza  Boksit. Këngët e lahutës ndryshojnë
sipas fshatrave e krahinave të Dukagjinit: Në
fsha  n Nënmavriq-Shale dhe në Nikaj-Tropo-
je, me lahute është vajtuar i vdekuri,  vajtori
solo ... Në Merture, në Theth, në Shosh dhe
në Kir, me lahute është kënduar vetëm këngë 

epike  me variacione të ndryshme; ndërsa 
në Plan–Gjuraj dhe në Xhan, lahuta ka qene 
e pakufi zuar, është kënduar lirika, epika, 
me tema  ka të ndryshme shoqërore. Më e
veçanta edhe këngët gazmore- humoris  ke, 
duke mbete argë  mi më i bukur në gos  e e
dasma. Në fsha  n Gjuraj, thuhet se, dasma
nuk ka qene e suksesshme dhe nuk është 
mbaruar pa u gjet kënga që bën nusen me
qeshe. Në ketë rast, rapsodi lahutar është ve-
shur me rroba të grisura, ka vendosur maskë, 
është veshur si grua e të tjera … vetëm e 
vetëm me sjelle, me lahute humorin e bukur 
që bashke me pu  rët kane qene argë  mi më 
i bukur.

Lahutarët janë përmendë me shtëpia, që 
kane e pas të trashëguar me gen, ketë tradite 
..., jo kushdo mundet të jete lahutarë, sepse
duhet zëri, që vetëm dikujt ja fale natyra, nuk
ja fale të gjithëve. Zëri, në përgjithësi, është 
i trashëguar, disa e kane në gjak, siç thotë 

populli. Kur një djalë, sapo kishte lind, pa u
lidh ende në djep, ishte tradite, me i vendos
lahutën te koka, që ai të bëhej lahutar. 

Lahutarë, që kane lanë emër në breza janë 
shume dhe sipas gojëdhënave, munde   nda-
jmë sipas fshatrave dhe krahinave.

Në krahinën e Shalës, në fsha  n Theth, 
është lahutari më me emër i Dukagjinit, 
Gjergj Pëllumbi, Fran Micani, Gjergj Shy  , 
Mar  n Pisha, Ded Nrethi.  Në fsha  n Nenma-
vriq, Zef Lulashi, Lulash Zefi , Pjeter Shytani, 
Gjergj Bala, Kol Dema, Prele Gjeloshi e Ndue 
Shytani. Në fsha  n Abat dhe Nicaj, Gjelosh 
Kola, Prele Mar  ni, Dede Metushi, Marash 
Bardheci e Mhill Çuni. 

Në krahinen Nikaj-Merturit ka pas lahuta-
rë me zë, që kane lanë emër, Zef Avdija, Miter 
Kola, Mark Mitri e Syke Papleka.

Në krahinen e Shoshit, lahutari i njohur
në fes  vale, ka qene Gjergj Marku  dhe Kole 
Gjoni, Gjon Kosteri.

Në krahinën e Pul  t, në fsha  n Kir mund 

të veçojmë lahutarin, rapsodin dhe hokata-
rin Nike Zogu, Shan Marku, e Marash Pali; në
fsha  n Xhan kemi lahutarët Dedush Maluku, 
Dede Shtepijani, Miter Keqi, Pjeter Mjeda e 
Mehill Lushi; në fsha  n Plan kemi Stake Mi-
rashi me djemte (Prendashi,  Mehilli, Zefi  e 
Ndoci), shtëpi me tradita të vjetra për lahute, 
fyell e tjerë. Shume i talentuar ka qene edhe 
Leke Ndou po nga ky trung, që është vlerë-
suar dy here me çmimin “Laurat” në fes  valin 
Folklorik të Gjirokastrës, si dhe Dode Preka,-
Than, që ka imituar në mënyre të shkëlqyer 
lahutën me goje. Nga ky fshat janë edhe Lu-
lash Plavra, Prele Marku, Gjergj Lisi e Dede 
Sokoli. Fsha   Gjuraj, që mund ta quajmë dj-
epin e lahutës, ka pasur shume lahutarë me 
emër, Tome Kola, Lush Toma, Dede Lushi, 
Gjelosh Kola,…. e më vone Zef Tefa, Nikolle
Lulashi, Ndoke Leka, Leke Koçeku, Gjergj Sta-
ka e të tjerë.

Lahuta është një instrumente, që ka mbar-
tur me vete krejt zinxhirin e pa këputur të 
historisë së kësaj Zone, udhërrëfyesja më e 
sakte e ngjarjeve, zakoneve e traditave. La-
hutari kur ka kënduar një këngë trimërie, his-
torike, nuk ke pas shanse me ndryshua asnjë 
trimëri, ngjarje lu  e apo ngjarje historike ... 
Pra, është dëshmitarja më e sakte e historisë 
sonë. 

Lahute është kombinuar shume bukur me 
Lëpushter (Gjethe malit), që përdorej shume
kur bjeshkataret dilnin në bjeshke; është 
kombinuar shume bukur me fyell, me zymare 
dhe kohen e fundit edhe me çi  eli e sharki.
Shume të përhapura kane qene në këto ane 
këngët e ciklit të kreshnikeve, që kur janë 
kënduar, sipas zonave ka ndryshuar diale-
k   apo melodia, ndërsa teks   i tyre ka qene 
pothuaj i njëjtë. 

Këngët kane qene edhe të shkurtra edhe 
të gjate sipas historisë që ka ndodhur, që 
kane qene nga 5 minuta deri në 45min. 
Rendi i lahutës në Gos  , në festa, në dasma 
apo kuvende ka qene e dyta mbas këngës pa 
shoqërim (majakrahu ose këngë kushtrimi). 
Menjëherë pas kësaj e ka pas radhën lahuta. 

Këngët e kushtrimit ose majakrahu ose si i 
thonë pa shoqërim ose në gjuhen apo klasifi -
kimin muzikore, që quhen-Ekapelle-janë më 
të vjetrat, të cilat janë manifestuar në kohet 
më të lashta, në momentet e veçanta në jetën 
e tyre kolek  ve, në bjeshke, në gazmende, në 
dasma e  të tjera. Këto këngë janë kënduar 
edhe në raste thirrjesh dhe përgjigjesh zona 
me zone, fshat me fshat, kodër më kodër,  që 
në raste lu  ërash kanë biseduar me njeri-
tjetrin pa u kuptuar nga të tjerët, nga armiku. 
Karakteris  ka e këtyre këngëve ka qene zëri 
brilant i këngëtarit, që e ka nise këngën dhe 
pas një thirrje është kombinuar me këngëta-
rin tjetër, me një, dy ose  më shume, duke u 
unifi kuar në një zë të vetëm. Përmbajtjet e 
këtyre këngëve kane qene një përmbledhje e 
shkurtër, në tre ose  në katër vargje, me nga 

tete rrokje, të një trimërie të paramenduar.
Këto  ale janë shkëputur nga rapsoditë e kri-
juara nga vete populli i këtyre  aneve, prej të
cilave u janë marre katër vargje, nëpërmjet të
cilave tregojnë thelbin kryesore të qëllimit. Ja
disa prej tyre:

-Pal Gjoka shkoj te daja / zot ku rrin Sulej-
man Aga / n’ koder t’ Kirit n’ ato çadra, ose-

Nike Vuksani veshe mitanin / kam dy  ale
me t’ gucinjanin / nuk po m’len me ndez du-
hanin / thot ma prishe ramazanin-e të tjera. 

Gjithmonë kënga majakrahu e ka hape
dasmën dhe e ka mbylle. Kur ka mbërrite
nusja, është prite me këngë majakrahu dhe
është shoqëruar duke qite pushke e shyqyrit.
Gjithashtu, kur është nise rakia, është këndua
kënga majakrahu nga nje prej shtëpie dhe
pastaj i kane hequr duvaku nuses. As rakia
nuk është çua pa u këndua kënga e mbylljes,
pastaj është çua rakia dhe kane sjell buken.

Pu  rët e kane pas rendin mbas gjysmës 
së dasmës, që janë shoqëruar ne dy grupe-
miqtë me vendasit-duke u ndërthurur me 
 ale mikpritëse, me falënderime dhe duke u

zgjeruar edhe me gërgame të veshur me hu-
mor dhe jo në pak raste  kane pas përfundime
tragjike, nga vete pija e kontrolluar dhe nga
vete këngëtaret, që kane fole  ale të fyese.
Ajo, që i ka mbylle pu  rët, ka kenë kënga e
fundit, kënga e majëkrahut.

Në një dasme, kuvende apo gëzime e
festash, në të cilat ka pas miq nga krahinat
apo fshatrat e largëta, këngën majakrahu e
ka hap një prej vendit pritës dhe s’ka pas të
drejt  morale, të këndoi këngë të katundit të
 j, por ka kënduar këngë për miqtë, që janë

prezent. Edhe nga miqtë kane kënduar këngë
për katundin pritës. 

Këngën majakrahu janë kenë të radhës,
por janë  këndua nga ata që kane qene të
dhënë për të kënduar këngën majakrahu. Za-
konisht, kënga majakrahu shume pak ka ndry-
shua në fshatrat e krahinat e Dukagjinit, në
melodi, por ndryshimi ka kenë karakteris  k e
zërave ose regjistrave të zërave.

Në krahinën e Pul  t nuk është përmendur
ndonjë rast, që gratë kanë kënduar këngë ma-
jakrahu. Në krahinën e Shalës janë përmen-
dur disa raste. Këngët pa shoqërim, që kane
kënduar gratë, kane qene këngë vaji malit,
këngë e valle dasme, në përcjellje të vajzës
apo në marrje të nuses. Të vetmet këngë me
shoqërim, që grat kanë këndua, kane qene
këngët me tepsi, që më të spikatura kanë
qene në Plan dhe në Xhan e shumë radhe
në Gjuraj. Këngët pa shoqërim, të përmen-
dura kane qene këngët e kositjes së burrave
në Plani, këngët e malit të Gjurajve  dhe te
sha  t, kur prashitej misëri. Kënga më e për-
mendur ka qene kënga majakrahu e fsha  t
Plan, e fsha  t Kire,  e Pogut e të tjerëve.

Përga  të nga kantautori,
FRAN KODRA

BURRËRIA, BUJARIA, 
NDERI DHE MORALI,
KANE QENE TË LARTA 
E TË PAPËRLYER PËR
DUKAGJINASIN

Si shkrimtar jam
i kënaqur, se i kam 
shërbyer atdheut dhe
Shkodrës, me shkri-
met e mija të çdo 
gjinie letrare. Librat
dhe dramat e mija
kryesisht trajtojnë 

temat e Veriut e sidomos të Dukagjinit, sepse
kjo zone më ka frymëzuar gjithmonë për bur-
rërinë, patrio  zmin, nderin dhe besën. Du-
kagjini dhe sidomos krahina e Shoshit kane
qene dhe janë frymëzimi im. Ketë dashuri  për 
Shoshin e kam mbjell në zemër që në fëmi-
jërinë  me, sepse kam pasur fa  n të më jap 
mësim në gjimnazin e Shkodrës, shoshijani i
madh, profesor Kole Prela, depute   trim, që
diktatura komuniste e pushkatoi. Me vone
zura miqësi të ngushte me tre burra të men-
çur dhe të ndershëm, Bal Markun, Mushak
Deden e Mark Ndojen. I kam dashur shume
dhe më kane dashur shume. Kam ngrëne 

buke dhe kam  etur në shtëpinë e tyre, ash-
tu dhe ata, Bala, Mushaku dhe Marku kane
ngrenë buke dhe kane  etur në shtëpinë 
 me. Ata i falënderoj për  jete, sepse prej 

tyre njoha një zone shqiptare të shquar për 
patrio  zëm, nder dhe burrëri. Ata më frymë-
zuan të shkruaj shume në poezi dhe në proze, 
poema, drama, tregime e romane për

Dukagjinin dhe dukagjinasit, sidomos të 
krahinës së Shoshit, që e dua aq shume.

Vitet e fundit, dy romanet e mijë “Pengu
i Diellit“ dhe “Guxo ...!“ trajtojnë temën e 
Shoshit dhe shoshjaneve. Me romanin e 
pare, duke përshkruar jetën, vuajtjet, por 
dhe trimëritë e ndershmërinë shoshjane, unë 
duke krijuar personazhe me emra të ndry-
shëm, të krijuar prej meje u kam veshur atyre 
 paret e dy personazheve. Në te parin fl as për 

jetën e Bal markut, ndërsa ne romanin e dyte 
“Guxo ...!“, fl as për një shoshjane, që duke u 
nisur nga hiçi, duke bere pune të rëndomta 
arri   të realizoje ëndrrën amerikane dhe sot 
është një nder fi gurat  e shquara shqiptare 
në Miçigan të SHBA. Duke përdorur atë, që 
quhet licenca poe  ke, unë, në ketë roman, në
romanin ”Guxo...!”, personazheve u a ndërroj 
emrat, madje dhe krijoj personazhe, që  nuk
ekzistojnë, ngjarje dhe episode, që nuk kane
ndodhur, por janë vetëm krijese e shkrim-
tarit. Jam përpjekur të jap panoramën e 

Shoshit me gjithë virtytet e mira e të mrekul-
lueshme të shoshjaneve nder vite. Të shpalos 
vetëm lavdinë e tyre.

Ndodh shpesh, që duke lexuar romanet,
njerëzit të formojnë ide jo të drejta për ndon-
jë personazhe apo ngjarje. Kështu, siç duket
ka ngjare edhe me romanin “Guxo ...!“. Mua 
me vjen shume keq, që jam keqkuptuar dhe 
për ketë ju kërkoj falje dhe mirëkup  m nga 
lexuesit. Unë jam nisur vetëm nga qëllimi i 
mire dhe deklaroj, se ato personazhe apo 
ngjarje, që janë keqkuptuar, janë vetëm fan-
tazi, krijim pa asnjë paragjykim. Pra, nuk kane 
ekzistuar në të vërtetë. Pra, janë vetëm trillim 
i fantazisë së shkrimtarit, asgjë më tepër.

Nëse Zo   do të me jap edhe disa vite jete, 
unë prapë do të shkruaj për Shoshin e shosh-
janet, sepse gëzohem shume për ecurinë e 
tyre. Gëzohem, se shume shoshjane, sot po e 
zbukurojnë Shkodrën dhe atdheun, janë bere
biznesmen, intelektual të  shquar. Me gëzon 
fak  , që nipat, kushërinjtë e miqve të mire 
të mijë, Bales, Markut e Mushakut, sot janë 
shkodrane të nderuar dhe të shquar. Gëzo-
hem, që nipi i Bajraktarit, Ndoci, pas ardhjes 
së demokracisë u shqua si drejtues komune,
si drejtues ins  tucionesh e dikasteresh, sido-
mos emrin e mire, që fi toi si kryetar e mis-
ionit fi snik të faljes e gjaqeve. Ai, pinjoll  i 
një familjeje të  persekutuar dhe torturuar 

barbarisht nga sistemi komunist. Pra, që do
të kishte një milion arsye për të marre hak.
Ai, përkundrazi beri të falen dhjetëra gjaqe,
beri që të shuhen dhjetëra e qindra sherre e
thashetheme. Po, kështu, gëzohem, që nipi
i Bal Markut apo kushërinj e të ndjerit e të
ur  t Mark Ndou, sot janë njerëz të nderuar 
në Shkodër. Më tepër gëzohem për rinin
shoshijane, që po shkollohet dhe nesër do të
jene ajka e Shkodrës, duke ruajtur të gjalle në 
mendje e në shpirt virtytet e larta të dukagji-
nasve, burrërinë, bujarinë e sidomos nderin
dhe moralin, që gjithmonë ka qene i larte dhe
i papërlyer.

Kështu e njoh Unë, Dukagjinin dhe Shoshin
si pjese e  j, kështu e dua të pastër e të
papërlyer, si kurore e virtyteve të  shenjta
shqiptare.  Ketë mendim kam dhe do të kem,
gjithmonë deri sa të jem gjalle. Ata, që men-
dojnë ndryshe për Dukagjinin, Shoshin apo
për çdo krahine tjetër të  malësive tona, do
të jene tabele qitjeje për mua dhe nuk do le-
joj asnjë të përlyej sadopak dashurinë  me të 
përjetshme, për ketë zone e për ketë krahine
dhe njerëzit e saj.

Ky është  principi dhe be  mi i im.

FADIL KRAJA
Shkodër, me 2 shkurt 2016
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Me 17 shkurt të vitit 2006 pushoi së rrahu-
ri  tikt-taku  i zemrës  së poetit  dhe lirikut  të
dlirë, Frederik Rreshpja.  U bene plot 10 vite 
shpirti  i poetit gjeti prehjen në një  botë më
të mirë  e më humane,  se ajo që  kaloi në  atë  
injorancë dhe indiferencë cinike   që e la të
vdesë  në një vafëri dhe mjerim të tmerrshëm.

10 vite më pare u nda prej ai, që  Hans-
Joachim Lanksch e ka quajtur poetin,  që qa-
nte edhe për zogjtë dhe që u shpjegoi atyne
që “edhe unë jam pa fole”.  Shqipëria  zyrtare
nuk  dha  poetit të madh të saj një fole!! Pena
qau mjeshtrin, lirika shqiptare  humbi  shël-
buesin,  miqtë dhe adhuruesit  u trishtuan për 
ikjen e Fredit, ndërsa  shpirti  i tij  fl uturoi
si pëllumb, i  shkoi  drejt parajsës, sepse për 
një njerëzi  aq shpirtmirë sa ai, Zoti ka krijuar  
parajsë botes së andejme (jetës së pa sosur).

“Nuk di se më ka mbetur ndonjë gjë në “
këtë botë, që të më gëzojë. Gjithçka kam 
dashur e kam humbur” , shprehej poeti në”
vigjilje të largimit të tij nga kjo jetë. I dy-
zuar mes reales dhe fantazisë, i pikëlluar dhe 
moskokëçarës për fatalitetin e jetës së tij ai,
vazhdimisht kohët e fundit këndonte refrenin
e vdekjes së vet dhe i lutej Zotit që ta binte sa
më shpejt. Aq pamëshirshëm e kishte dhunuar 
aventura e mbijetesës sa poeti: thoshte  “ Zoti
nuk më do”  dhe i pyetur se pse përgjigjej:
”Sepse nuk po më merr shpirtin”.

Më në fund lutjes përgjëruese të poetit,
Zoti i tha amin duke e çliruar përfundimisht 
“Prometeun” nga vuajtjet mizore të kësaj
bote, duke e larguar nga realiteti ynë banal,
duke i dhënë  paqen e munguar shpirtit të tij 
atje lart në Olimpin   e shenjtë të poezisë. Jeta 
e Ferderik Rreshpes   është një dramë e pa shk-
ruar, një dashuri e tradhtuar, një dete i trazuar,
një meteorit i dalë jashtë orbite,  i shkëputur 
dhe i rrëzuar në sterro. Jeta e Frederikut ishte
aventurë dhe plagë e pashëruar. Ai provoi 
skllavërinë, prandaj e donte dhe çmonte aq
shumë lirinë. Ai provoi vetminë dhe urrejtjen,
prandaj zemra i digjej fl akë nga dashuria. Ai
kishte provuar përçmimin, prandaj e dinte sa
e rëndë është përbuzja. Frederiku kishte pr-
ovuar ferrin, prandaj e donte dritën e parajsës.
Ai kishte provuar   fl uturimin drejt lartësive 
dhe e dinte sa e rëndë është të zvarritësh pa
krahë.  Frederiku ishte marrë me politikë dhe
dinte mirë se çfarë është kurvëria. Ai kishte
provuar të bëhej milioner dhe e dinte sa e fël-
liqur dhe e dobishme është paraja. Provoi të  
jetoi edhe pa as një kacille duke shijuar sa e 
hidhur dhe e pa dinjitet është varfëria . Sakri-
fi koi  gjithçka duke kënduar si bilbil këngëtar 
ndonëse ishte i vetëdijshëm se, poeti në këtë
botë të pistë e arkaike nuk vlen as sa një pu-
tanë. Ai  dinte se njerëzit e zakonshëm ndofta 
nuk e konsideronin njeri, por ai nuk çante fare
kokën pasi askush nuk mund  të mos e quante 
poet të lindur. Ai lindi poet dhe i tillë mbeti
derisa mbylli sytë duke fi tuar pavdekësinë në 
panteonin e letërsisë moderne shqiptare.    

Fredi ishte një  mesoburrë me sy të
mprehtë që rrezatonin zgjuarsi, vazhdimisht 
shfaqej me një kapele republike herë si zotëri,
herë si zhongler cirku. Cigaret “Malbora “ose
“Slims” i  kallte  gjithë efsh në seri, njëra pas
tjetrës,  duke i shoqëruar gjithmonë  me  nga
një gotë, në ndonjë kafene të qetë në vetminë
e tij të preferuar. Mbante një çantë të zezë të
hedhur krah e qafë,   në të cilën natën “fat-
lume” të vdekjes së  poetit iu gjet i rezervuar 
gjithë “thesari” i jetës së tij. Disa hieroglifë
të pa deshifrueshme poetike të shkruara në 
copëra letrash të çuditshme gjysmë të zhu-
bravitura. Vitet e fundit, vuajtjet e  mëdha të
shoqëruara më një seri  komplikacionesh  të 
rënda shëndetësore e kishin plakur dhe dër-
muar përpara kohe. Fytyra e tij plot rrudha

ngjasonte me   një hartë izoipesh barike. Me
atë   mjekër të pa rruar, me ata fl okë të kër-
leshur, me krahët e mpirë, gjysmë të parali-
zuar dhe trupin e kërrusur ngjante si  Odiseu 
i plagosur nga stuhitë duke kërkuar Itakën e 

humbur. Ngjasonte si një fi snik i mjerë dhe i 
pa fat, pa një banesë  ku të fuste kokën, pa një 
shtrat të vetin ku të shtrinte trupin e ligësh-
tuar e të mpirë nga paraliza, pa një pension 
dhe as një lloj ndihme. Pse u braktis aq çn-
jerëzisht dhe si u la të vdiste në atë vetmi të 
frikshme?! O Zot! Nuk kam as ku të vdes 
....”,  shkroi poeti! Ai lëvizte hotel më hotel i 
zhytur në borxhe e skamje të thellë. I harruar 
nga mosmirënjohja e shoqërisë, shtetit dhe e 
gjithkujt si qenie e parakohshme, të cilën nuk 
e meritonim, si mermer i thyer i “Perëndisë së 
Humbjes”, ashtu si e quante vetën në një varg 
të vjershave të tija pikante.

E çdo të përfi toja tjetër përveç luftës
I ndjekur nga ky fat budalla?
Vërtetë kam fi tuar shumë pak në këtë jetë,
Por humbjet i kam pasur të mëdha
Ai ishte një njeri i çuditshëm, tip i vështirë

dhe tekanjoz, mendjemprehtë dhe inteligjent,
fjalë ëmbël dhe idhnak, zotëri dhe shtegtarë, i 
thjeshtë e mospërfi llës, thumbues dhe ironik.
Ironia ishte një nga armët e tij të përhershme,
për të cilën nuk mund të thuhet me saktësi, 
ishte ofensive apo defensive. Rreshpja ishte
një polemist sfi dant i aftë të debatonte më këdo 
mbi fi lozofi në, politikën, sociologjinë, este-
tikën, paranë, gotën dhe universin femërorë. 
U shqua si publicist i mprehtë e guximtar, 
prozator, përkthyes, humorist i veçantë i stilit 
konician, në rini pati talent të veçantë edhe 
në pikturë. Lëvroi  edhe pati sukses edhe në  
gjininë e përrallës. Ferderik Rreshpja pose-
donte energji  të mëdha në vetvete. Ai gjith-
monë mbeti i shkujdesur dhe moskokëçarës
i mënyrës habitore, i lirë në mendime dhe i 
vetëdijshëm  se sa më shumë që ta kërkonte të
vërtetën aq më pak do ta gjente atë. ”Unë kam 
lindur i lirë dhe skandal”, thoshte liriku dhe
në të vërtetë gjatë gjithë jetës mbeti rebel i pa 
ndreqshëm. Aventura spektakolare e artit e 
shpuri në disidencë, disidencë që e rrëzoi nga
lartësitë dhe e gremisi në humnerën e errtë, ku
nuk depërtonte as drita e diellit. Kundërshtarë
i kahershëm i diktaturës nga e cila u ndëshkua 
me afërsisht 20 vjet burg. Sigurisht që fajin
për këtë nuk ia hidhni demokracisë?…

– Jo, aspak. Por mua më vjen keq që kjo 
demokraci që po ndërtojmë ra pikërisht në 
dorën e renegatëve të komunizmit. Megjithëse 
botuesi i parë i Biblës latinisht shqiptar ka 
qenë, ne nuk e kemi ende, sikundër edhe
Kur’anin!… Tek ne fatkeqësisht ka qenë përk-
thyer vetëm Marksi, Englesi, Lenini e Stali-
ni… Për çudi, u bëmë një popull marksist! Ne, NN
të burgosurit e ndërgjegjes jemi vetëm 1600 
në Shqipëri. Kurse këtu dalin tani 2 milionë të 

persekutuar. Këta faqezinj, që gjoja po bëjnë 
demokracinë, janë bërë ministra, janë bërë
kryetarë partish, edhe pse të gjithë kanë qenë 
në pozita. Këta po formojnë një imazh shumë 
të keq për demokracinë

Si i burgosur politik 
asnjëherë nuk rrëmbej 
as fl amurin e heroit as të 
disidentit. Atij i ngjall-
nin neveri të jashtëza-
konshme ata sanguin  
që për diktaturën kishin 
kënduar si gjelat, ata që 
e kishin  goditur e qua-
jtur surrealist, dekadent, 
ata që deri dje  e quanin 
vetën leva të parisë për 
edukimin komunist të 
brezit të ri, ndërsa sot 
hiqen si disident   të 
shumëvuajtur   profet të 
rremë  të një  imoraliteti
të ri .

Skllevër mosmirënjo-
hës, ju deri dje

Te këmbët e diktatorit jeni shtrirë
Dhe më keni quajtur mua skandaloz
Për fjalën time të lirë … 
Tani shkruani për mua përralla
dhe i varni si pranga nëpër mure
Skllevër mosmirënjohës dhe të marrë
Kope hipokritësh servilë
Unë muret dhe prangat i pështyj
Unë kam lindur skandaloz dhe i lirë .

Duke qenë antikonformist i lindur deri në 
fl ijim gjithmonë notoi kundër rrjedhës, kurrë 
nuk ia ktheu shpinën erës dhe mbeti  përherë 
opozitarë i çdo qeverie, i pamerakosur dhe i 
pafrikësuar për  të vjellat shigjetare që goditën
në çdo drejtim. ”Vërejtja që më bëjnë është 
kjo: Ti Fredi u persekutove nga diktatura, tani 
himnizo pushtetin e ri. Mua më çuditë kjo gjë. 
Si shkrimtarë unë e kam pasur për detyrë të 
mos bëj himne. Himnet i bëjnë sharlatanët. 
Vendi im është tek populli, tek buka, tek dhem-
bja e tij, tek e ardhmja e tij “j

Shkoi te lumi ku qajnë ciganët
Për rërat e largëta me dritë
Po pse dreqin jam gatuar kështu
Të grindëm me tëra qeveritë?
Rreshpja ishte një poet i natyrshëm lirik 

me nuanca epike, ndër të parët modernist të 
poezisë dhe letërsisë shqipe, një poet delikat 
i ndjenjave njerëzore joshës dhe i pashlye-
shëm. Kopshtarë i palodhur i zgjerimit  deri
në përsosje të fjalorit  dhe stilit poetik. The-
sari më i madh i Rreshpes gjendet pikërisht 
tek stili epiko-lirik i poezive të tij të shkruara 
në çastet më dramatike të jetës, që zotërojnë 
pajonin, ndjenjën, dhe frymën e tij letrare. 
Metodologjia e tij e të shkruarit është po aq 
moderne dhe bashkëkohore sa  edhe subjekti 
që zgjedh.

“Në punën time laboratorike përpiqem të “
gjej poetikën në çdo objekt apo ngjarje”. Unë 
nuk shkruaj për vete, por për të tjerët. Unë 
jam njeri tepër i rëndomtë për të shkruar për 
vetën time, shprehej Rreshpja mes miqsh kohë 
më parë”. Në tematikën e poezive të tij mbi-
zotëron humbja, dhimbja, vetmia, ndjenja e 
lindur e poetit për fjalën e lirë. Poeti këndon
për lulet, zogjtë, lojërat e femërisë, për shteg-
time ciganësh, ujqër të vjetër pusish, dimra të 
acartë me borë të thinjur e stuhi, beharë plot 
ngrohtësi e diell, vjeshtë me vdekje gjethesh 
e ylberesh, det i dallgëzuar me lot, perëndi 
ilire të skalitura në mjegulla, profet të rremë, 
jeniçer plaçkitës nën gjysmë hënë, këngë la-
hute, dhimbje, dashuri e humbur,  trëndafi lat e 
drurëve të vdekur. Aq sa e paqetë dhe trazuar 

ishte jeta e poetit nga jashtë aq e përshkonte 
poezinë  e tij  një frymë e qetë e  rregullt dhe 
harmonike. Poezia e Rreshpes është një sim-
foni  e nektartë ndjenjash  e interpretuar në 
mënyrë të magjishme dhe e ndërtuar me një 
stil të pangjashëm  me  askënd tjetër. Vargu 
është tërësisht i lirë i shpenguar dhe i përkush-
tuar prej një frymëzimi të rrjedhshëm më një 
vizion të thekshëm sa  naiv, fëminor aq edhe 
mistik. Në pa mundësi për të analizuar poezi-
në e tij në kompleksitetin  që përfaqëson, ajo 
që dua të nënvizoj,  është se Ferderik Reshpja  
ishte një poet i madh ëndërrimtarë, që e ndiqte 
nga pas një ndjenjë vetmie, ndjenjë që buron 
nga rrënojat psikologjike dhe ekzistenciale të 
individit. Ferderik Reshpja ndonëse nuk pati 
shumë miq nga lloj i poetëve, ndonëse nuk 
pati kurrë marrëdhënie  shumë miqësore  me 
masmediat,  ndonëse e dënuar të mos botohej  
dje, ndonëse pak e proklamuar sot,  gjithsesi 
poezia rreshpjane   ka marrë vlerësimet: si 
poezi  e dorës së pare, poezi e kalibrit Evro-
pian, fi ne,  surreale me një pjesë të ftohtësisë 
klasike. Reshpja është poet sa lirik aq edhe 
tragjik. Mbret i tokës së poezisë. Bohemi i 
fundit i poetëve shqiptarë. Kapiteni i vjetër i 
anijes poetike. Poet me talent gjeniu krejtë-
sisht modern. Fëmijë i pa dëshiruar i poezisë 
së kohës. Brilanti i poezisë. Korpusi i tij po-
etik është ndër të paktë që ka dalë  t’i mbije-
toi poezisë nën diktaturë e të tjera, e të tjera

Lirika e  Rreshpes,  është një shejze  plot  
harmoni, plasticitet dhe  frymëmarrje të gjerë, 
është  një vegim rrezellitëse, një pegas  me 
krahë engjëlli qe fl uturon ne galaktikën e 
poezisë. Është një burim i fuqishëm jonik drite  
e mbingarkuar me  amplituda metaforike, plot 
dashuri, dhimbje shprese  dhe pikëllim të thellë 
Lirika e Reshpes  është një afreske plot ngjy-
rime të thella poetike  që lidhen me jetën 
vdekjen, perënditë, fatin, dashurinë statujat, 
trëndafi lin, shirat, hënën, djajtë dhe engjëjt. 
E gjithë lirika  poetike e Rreshpes  është e 
mbushur me dashuri dhe pse  me situata ab-
surdi, me lirizëm tragjik. Rreshpja është poeti 
i mallëngjimit,  dhimbjes,  humbjes dhe trish-
timit që e derdh në vargje të një bukurie të 
rrallë.

Ferderik Reshpja në poezinë shqipe nuk 
solli një vepër shumëvëllimësh si  jo pak 
bashkëkohës të tij. Ai solli poetin  dhe lirikun 
e madh që i mungonte kësaj poezie. Me të 
pushuar së rrahuri akrepi i zemrës së  lundër-
tarit të vjetër të deteve, poezia shqipe do të 
ndihet më e varfëruar pasi bashkë me Fredin  
shkoi edhe një lloji liriku i papërsëritshëm, 
shoqin e të cilit nuk kemi shans ta rikrijomë  
kaq shpejt, Fredi  iku, por la pas poezinë  bril-
ante si zgjatim në kohë i konstulucionit të De 
Radës, Mjedës, Lasgushit e Camajt,  të cilët 
së bashku me Rreshpen përbëjnë galektikët 
e lirikës sonë.  Peizazhet e Martin Camajt 
dhe Frederik Rreshpes, pasqyrojnë gjendjen 
e tyre të brendshme. Poezia e tyre na tregon 
gjendje individuale shpirtërore  ata nuk kanë 
bërë kurrë ndonjë kompromis më regjimin dhe 
doktrinën e tij letrare, ka nënvizuar  Hans-
Joachim Lanksch  përkthyes i letërsisë shqipe 
në gjuhën gjermane

Në të gjalle,  e në të vdekur Ferderik Resh-
pja është turp i Shqipërisë zyrtare,  ai vazh-
don të mbetet jashtë teksteve shkollore si dje 
në  komunizëm dhe sot në kapitalizëm pasi  
zyrtarizmi i poezisë dhe letërsisë në Shqipëri 
ndjek kritere jashtë letrare.

Ferderik Reshpja është Turp i Shqipërisë 
zyrtare, që  nuk mendon fare as për ndonjë 
statuje as një    shtëpi  muze për  emblemën e  
lirikes shqiptare.

Prele Milani, 
Poet studiues dhe publicist

FREDERIK RESHPJA, TURPI I SHQIPERISË ZYRTARE
- MEMORSITIKË ME RASTIN E 10 VJETORIT TË VDEKJES -
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Mbetet një nga artistët më të vlerësuar 
me krijimtarinë e tij, këngë që në skena
brenda dhe jashtë vendit kanë njohur 
suksesin. Për kantautorin Frederik Ndoci
muzika gjithmonë krijohet për të përcjellë
më të mirën e saj. Vlerësuar si një multi-
artist pasi talentin e tij e ka shfaqur dhe në
gjini të tjera të artit, këtë muaj të parë të 
vitit ai vjen në një rrëfi m mbi aktivitetet e
jetës artistike si dhe projektet në të ardh-
men.

Në bashkëbisedimin e kantautorit 
Frederik Ndoci thekson, se nuk kanë qenë
të pakta angazhimet me koncerte të ndry-
shme brenda dhe jashtë vendit. Por ndërsa
ndalet mbi gjendjen që po kalon sot vendi, 
ai pohon se tashmë do të vijojë jetën e tij
në Amerikë bashkë me familjen e tij. Për 
projektet e tij të reja në muzikë, ai pohon
se në planet e afërta janë dy këngë të reja,
që do ti prezantojë për publikun. Por për 
atë që shikon sot në zhvillimet e jetës ar-
tistike në vend, artisti i njohur shprehet se
arti në Shqipëri është krejt privat nga indi-
vidi dhe nuk ka ndihmë sot për artin dhe
artistët sa duhet nga Ministria e Kulturës.
Kritika ka dhe mbi festivalin e këngës në
RTSH, që sipas tij nuk është e drejtë që
shpall vetëm një këngë fi tuese dhe e çon
në “Eurosong”, por 6, që janë në vendet 
e para të konkurrojnë dhe në festivale të
tjera në botë.

Gjithmonë me aktivitete dhe an-
gazhime në muzikë, si po zhvillohet jeta
artistike këto kohë?

Si për të gjithë artistët e tjerë kuptohet 
jemi në Shqipëri me të mirat dhe të këqijat 
e saj, por isha i çuditur sepse unë u ktheva
nga Amerika në fi llim të korrikut dhe pata
disa prenotime që ishin bërë dhe më parë
për aktivitete të ndryshme, dhe përnjëherë
u hap një bumerang pune i jashtëzakon-
shëm, tërë korriku, shtatori, tetori plot 
punë. Por nga data 19 dhjetor deri më dh-

jetë janar kam qenë dy ditë punë, një ditë
pushim. Plot aktivitete të ndryshme, nata
e Vitit të Ri, etj. Por planet e mia janë që 
bashkë me familjen nga muaji shkurt unë
të largohem për në Amerikë. Po përgatis 
dhe folenë time atje, që të vijnë fëmijët 
dhe gruaja që të vazhdojmë jetën tonë atje. 
Nuk është se do ta lë Shqipërinë për fare, 
por 8 muaj në vit do qëndroj atje.

Pse erdhi vendimi për t’u zhvendosur 
në Amerikë me familjen?

Unë vetëm mund të jetoj në Shqipëri 
dhe gruaja po ashtu, por kemi dy fëmijët, 
që ata nuk kanë ndonjë të ardhme në Shq-
ipëri. Më vjen keq që e them këtë, sepse 
nuk kam asgjë politike, por nuk kam çfarë 
fl as më, nuk kam më mundësi të merrem 
me politikanët, me humbur kohën kot. 
Gjithkush e di vetë se çfarë bën, nëse do
të mbesë në histori për mirë apo keq. Për 
mua nuk ka ndonjë të ardhme fëmijët e
mi këtu. Politikanët vijnë në pushtet për 
të konsoliduar ato prona të tyre dhe lekët 
e tyre, asnjë nuk vjen për shqiptarinë, ka 
ikur idealizmi. Por dhe tërë politikanët në
botë kështu bëjnë, në një mënyrë ose në
një tjetër. Mënyra se si ato kanë mundësi ti 
rregullojnë punët është tjetër, e jona është 
tjetër.

Po fl isni për politikat, por në jetën
artistike çfarë ka bërë Ministria  e Kul-
turës.  Ju jeni artist, u jeni artist, çfarë
mund të na thoni?

Ministria e Kulturës duket se nuk ka 
bërë asgjë. Kanë marrë pjesë ndonjëherë
në ndonjë veprimtari  timin, por që të kenë 
bërë gjë për mua? Harrojeni! Asnjë fond, 
as me të thirrur ndonjëherë që eja si artist 
për veprimtari. Artistët në Shqipëri kanë 
potencën të jashtëzakonshme dhe lufta për 
të mbijetuar me të bukurën në art ndjehet 
shumë konkretisht në Shqipëri. Pra çdo
artist në mënyrën e vet e thotë fjalën e tij, 
keq ose mirë. Shikojmë festivale private 

apo shtetërore që bëhen. Ka dhe një lloj 
cilësie, por sa ndiqet, sa është predispozita
e njerëzve për ta ndjekur këtë prurje të re 
të artit, kjo është për të ardhur keq. Këtu 
merr vesh se vetë politika është një art, 
njerëzit ngaqë nuk kanë mundësi të merren 
me artet e tjera merren me artet e politikës. 
Nëse unë do të isha Ministër Kulture do të 
thosha plot gjëra se çfarë mund të bëhet 
më mirë. Përshembull, unë nuk paguaj as-
një artist në teatër apo diku tjetër nëse

nuk ka kontratë pune. Ministria është 
një dikaster, që ka një buxhet, dhe ky 
buxhet varet se në çfarë krize apo lumtu-
rie është Kryeministria, shteti. Nëse ata
kanë ndërmend për të dhënë buxhetin “X”
para kur je në krizë të madhe, buxheti ka 
punën e tij, dëshirë dhe mundësi për të 
bërë gjithçka gjithkush e do, por nuk ka 
mundësi. Pra arti në Shqipëri është krejt 
privat nga individi. Nuk ka ndihmë sot për 
artin dhe artistët sa duhet nga Ministria e 
Kulturës.

Çfarë shijesh ju la festivali i fundvitit 
në RTSH?

Festivali në RTSH, e kam ditur apriori 
që do ta fi tonte Eneda, sepse është një ar-
tiste shumë e mirë. Kënga e saj nuk ishte 
e keqe, por pjesëmarrësit e tjerë e dija 
shumë mirë pasi është një festival ku nga 
30 këngë 29 hidhen në pleh, ku gjithsecila
prej tyre hyn në garë për të qenë në “Euro-
song”. Po në natën fi nale 29 këngë hidhen 
në pleh. Kjo është e bukur? Mos harroni 
mundin, paratë për krijimin e këngës? Vite
më parë i kam bërë një propozim, pse nuk 
e bëni festivalin e RTSH, ku 6 çmime të 
para të shkojnë në festival kënge në Ball-
kan, festival rinie rock n’rroll në një vend 
tjetër, e të tjera Mos të kemi pjesëmarrje 
vetëm në “Eurosong”, që dhe dihet se çfarë 
çmimi jepet. Siç ka dhe atje patriotizma 
dhe miqësi që dikush fi ton festivalin, edhe 
këtu ka nisma që ta fi tojnë festivalin, dhe 
këngët e tjera të hidhen në pleh. Ju kujto-
het kënga që kam kënduar unë në festival 
“Një ditë shprese”, një kompozim nga unë 
vetë? Ajo këngë u hodh në pleh dhe desh 
zoti që erdhi Papa në Shqipëri dhe më tha-
në ta këndoj atë këngë. E shikoni se çfarë
vlere mori ajo këngë. Por të ishte për këta
do të çonin të tjerë, do çonin ata që jepnin 

lekët. Për festivalin në 
RTSH nuk bëj asnjë sug-
jerim, sepse të gjithë ata
që vijnë aty, vijnë me një 
megalomani të madhe, që 
do të bëjnë diçka dhe nuk 
bëjnë asgjë.

Folët pak më parë për 
Ministrinë e  Kulturës, e 
cila ka tashmë gati dhe 
projektligjin e ri për të
drejtën e autorit?

Sa vjet ka që fl itet 
për të drejtën e autorit 
në vend? Nëse bëhet e 
drejta e autorit unë nuk 
shpall vetëvrasje, por jam 
i lumtur dhe po vdiqa. 
Jam i lumtur po vdiqa se
fëmijët e mi kanë për të 
pasur diçka. Këtu nuk ke 
asnjë siguri për të drejtën 
e autorit. Këndo dhe bëj 
çfarë të duash, le të jesh 
dhe artist i madh, shkruaj 
këngë, poezi, e të tjera, 
bëj veprimtari, por nuk 
ka shpresë. Ka vite që 
diskutohet për ligjin, por 
asgjë nuk ndryshon në 

zbatimin e të drejtës së autorit.
Jeni shprehur dhe për tregun

muzikor në vend, sa ka ndryshuar situ-
ata kur fl itet për probleme?

Asgjë nuk ka ndryshuar, janë po ato.
Këtu ka vend për të gjitha, po ta shikoni
rrymat hip-hop, arenbi, janë disa rryma që
quhen art, pavarësisht se kush i debuton.
Në përgjithësi ndiqen nga masa e rinisë,
ndërsa në krijimtarinë që mbet më gjatë
në Shqipëri që quhet arti i së bukurës, pak 
vetë e lëvrojnë sot. Ndaj dhe këngët e mia 
duken pak si o shumë të vjetra, o ufo, që
nuk janë pak të kapshme për këtë sistem
njerëzish, që pranojnë çdo lloj arti, por jo
të bukurën. Unë tani kam në plan dy kri-
jime të reja, që do t’i sjell së shpejti në treg.
Janë të tilla, ku njëra është për Rikun dhe
tjetra është për këtë nivel që kemi. Njerëzit 
më thonë, po pse ti kështu? Por u them që
dua ta provoj njëherë, që ta mendojnë ata,
që jo se nuk di ta bëj këtë që nuk quhet as 
art, asgjë veçse thjesht fusin vulgaritetin.
Do të sjell atë që quhet moderne në Shq-
ipëri, por që për mua nuk është.

Por sipas jush pse është ulur kaq
shumë niveli i muzikës?

Është një term, që mund të rrimë shumë
gjatë duke e thënë. Dikur ishte censura
dhe në muzika ajo është mjet, sepse është
dhe në Gjermani, Amerikë, e të tjerë. Në
Amerikë dalin në ditë 1 milionë e gjysmë
këngë rep, por sa kanë fuqi për të dalë në
skenë? Ndoshta një del në skenë. Por tek 
ne çdo gjë që bëhet në muzikë del në ske-
në. Ndaj duhet të kemi kritikë në krijim-
tari. Tek ne edhe një kompozitor i madh që
bie në rutinën e këtyre vulgariteteve, thonë 
i do populli. Tani është e njëjta rutinë dhe
shprehje, që e kemi përdorur për 50 vite.
Dëgjonim tërë ditën këngë masash, këngë
partizane, këngë të ndërtimit socialist dhe
thoshin i do populli. Tani akoma mund të
rrimë me idenë që i do populli? Por jo, po-
pulli do atë që i jep ti.

Pra muzikantët tanë thanë dikur shumë
bukur fjalën e vet të censuruar, por muzika
rri shumë bukur. Ndaj them që duhet pak 
censurë, jo ajo lloj censure komuniste, por 
censurë në art. Arti jonë ka diçka. Unë 
nuk dua që fëmijët e mi të dëgjojnë në të
njëjtën kohë një këngë: ti nuk po din as
me ma lyp, dhe më pas një këngë tjetër:
o sa të dua se ti je shumë e mirë engjëlli
im. Pra janë në një vulgaritet, një ekstrem
ndjenjash.

Janë këngë që shfaqen në një kohë kur 
dhe fëmijët janë zgjuar, por a duhet cen-
suruar për këtë? Ndodh kjo në Amerikë?
Jo. Pra ndaj them, që sot në krijimtarinë
muzikore nuk duhet të pranohen vul-
garitetet.

Edhe pse i shkëputur prej vitesh
nga kinemaja, e keni pasur dhe një an-
gazhim të tillë në fi lm gjatë kësaj kohe?

Kinemaja dikur ka qenë dhe me një lloj
komisioni, që bëhet përzgjedhja për ro-
lin e caktuar, ku për një rol vinin 20 veta.
Sot të thonë kam një rol të bukur, por nuk 
do marr para, apo të thonë do më japësh
mua kaq para, e të tjerë, janë disa tarifa
që bëhen brenda terveses dhe si të bien 
dakord. Kemi shumë probleme me fi lmin
sot, ndaj dhe fi lmat tanë dalin pak kërtollë.
Nuk mund të jesh në fi lm dhe të bësh të 
tilla kompromise.

 Bashkëbisedoi, Julia Vrapi

FREDERIK NDOCI
NËSE MPOSHTET PIRATERIA DO JEM I LUMTUR 
EDHE PO VDIQA, KONCEPTI IM PËR MODERNEN DHE
KOMPROMISET QË PO NXJERRIN FILMA “KËRTOLLË”

PLLUMB LULASH VUKSANI, PЁRKULEMI ME 
RESPEKT PЁRPARA KUJTIMIT TЁND

Ditёt e fundit u nda njё kjo jetё Pllumb Lulash Vuksani. Pllumbi u lind nё
fsha  n Lekaj tё zonёs Shalё, 83 vjet mё parё. Ai erdhi nё jetё nё njё familje
me  pare dhe histori tradicionalisht tё qё vlenё pёr tu vlerёsuar dhe mbajtur
mend gjatё. 

Nё jetёn e  j, Pllumbi, qe njё burrё me plotё kup  min e  alёs, qё punoj me
ndёrshmёri e pёrkush  m pёr fsha  n e  j, pёr zonёn dhe tёrё vendin. Ai nё
gjithnjё jetёn e  j punoj me ndёrgjegje pёr tё plotёsuar detyrat qё ju besuan tё
kryente. Babi i  j, Lulash Mala i Lekajve, qe njё burrё i nderuar nё fshat dhe tё
gjithё krahinёn, emrin e tё cilin e vlerёsoj dhe e nderoj edhe Pllumbi. Ai ishte
njё njeri i mirё, njё bashkёshort i mirё, njё baba i dashur dhe edukator me
shumё vlerё, njeri bashkёpunues dhe tolerant.

Nё tё gjithё vendet ku punoj, Pllumbi, u shqua si njё fi gurё popullore, e
dashur, e respektuar, e ndershme,  alё ёmbёl, i shoqёruashёm mё çdo njeri,
dhe mbetej dashamirё me njerёzit qo  ё edhe me njё takim. Pllumbi la njё
familje shumё tё mirё, dy djem dhe tri vajza, la vёllezёr e motra tё nderuar
dhe tё respektuar. Veçanёrisht la njё familje shumё tё lidhur me njёri tjetrin,
pavarёsisht se ku punojnё dhe jetojnё.

Punёn, pёr tё ndihmuar familjen, por edhe pёr tё pёrparuar krahinёn, e fi lloj si mёsuas dhe punoj nё disa
fshatra tё Dukagjinit. Ishte koha kur punohej fuqishёm pёr tё zhdukur analfabe  zmin e rёndё nё Dukagjin dhe
nё tё gjithё vendin. Ashtu si edhe shumё tё tjerё, edhe Pllumbi u shqua nё kёtё drej  m dhe u arrit qё krahina
e Dukagjinit tё zinte vendin e parё nё shkallё Republike pёr zionat malore tё vendit. Nderё dhe respekt pёr
kёtё brez qё nuk u kursye kundёr kёsaj plage tё rёndё tё kohёs.

Do tё kujtojmё me shumё respekt, natyrisht, dhe me dhimbje sepse kishim nevojё qё tё kishim pёrsёri
edhe disa kohё, veçanёrisht familjarёt e tu, shokёt e miqtё, por edhe shumё tё njohur ngado qё i ke rёnё
dhe ke punuar. Vёçanёrisht do tё kujtojnё fsha   Lekaj, Shala dhe Dukagjini, si njё nga bijёt e  j mё tё mirё qё
gjithmonё edhe personalisht,  edhe familjarisht arritёn qё tё ngrenё lartё vlerat mё tё mira tё tyre. Pёrkulemi
me respekt pёrpara emrit dhe kuj  mit tёnd, vëllai ynё, miku ynё, shoku ynё, Pllumb Lulash Vuksani.  

Mar  n Ҫe  na, Ndoc Grima, Pjetёr Delia, Ndue Ziçi
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HIPOKRIZIA E RADHES
MBRETI VDIQ PO JARA SHKODRANE DO RROJE!
Kënga popullore shkodrane është e vjetër dhe madhështore sa vete Shkodra.

Është mush   gjalluer i jetës se kë  j qyte   mijëravjeçar. Kënga shkodrane ka një 
force tërheqëse mahnitëse, aq sa bukuria
rrezedhitës femërore kësaj baçje trenda-
fi lore ku këngët e - luleve ( vashave )janë
jonete me elektrizuese te dashurive te
magjishme, te dlira e mekatare qe; shkop-
siten tabute e kohërave. Shkodra është 
një tempull jareve dhe po hyre brenda 
nuk mund te dalësh, sepse e ndien veten 
ne një bote te magjishme, te mbushur me
dashuri për jetën e njerëzit, midis luleve
Ky tempull ka brenda shume apostuj te
cilët e mbollën e rriten e ruajtën dhe lartë-
suan deri ne Olimp këtë kënge qe mbetet
një nga perlat me ndritura te muzikës po-
pullore kombëtare shqiptare.

Sot jara shkodrane humbi kryemjesh-
trin me shquar te gjitha kohërave.

Jara shkodrane pa emrin e Bik 
Ndojes do te ishte një vashez e brishte

pa baba. Shkodranë e shkodrane, shqiptare e shqiptare që nga sot e pas Bilbilin
gojëmjaltë nuk do ta shihni me kurrë ne skenat tona. Bilbilat në male sot e push-
uan këngën kur mësuan se humben krye-bilbilin që këndoj për 80 vjet rresht ba-
çeve te qyte  t te tyre. Kënga shkodran sot u vesh ne vello zije dhe lo   i kristaltë
ju be stalag  t në sy. Kënga shkodrane sot u shëndërrua në marsh funebër për 
mbre  n e saj. Mbre   vdiq por zëri i  j do jehojë sa te jetojnë kënga shkodrane. 
Kuj  mi i Bikut do jetoj sa te jetoi kënga legjende e Rozafës të cilën ai ktheu 
ne liturgji.  Zo   e mori sovarin tone 90 vjeçare dhe i hapi udhën për në amshim.
Mbret ynë pushofsh ne paqe

I QAJNË HALLIN PËR SE VDEKURI PËR ATË QE I VOLLËN
PËR SE GJALLI!
Sot disa mendje,  disa personalitete dhe koleg  te sovranit që na  la  kujtuan se Bik 

Ndoja ka mbi 25 vite qe jeton me një pension qesharak, ne një pallat te vogël me 
një biçiklete kineze, madje me ofshamë dikush tha se nuk kishte para as për kafe. 
Vonë shumë vonë jeni kujtuar edhe ju te çiltër edhe ju hipokrit qe sot patet ras  n te
bënit shou. Ku ishit deri sot  qe nuk e folët një  alë për pleqërinë e mjeruar te një
fenomeni që u shfaq dhe patëm dhurate të pa zëvendësueshme?! Ju jeni disa nga
ata qe jeni turrur dhe ngjitur si rolle pas butes poli  kes, duke menduar se u be de   
kos. Tani qe edhe te verbrit  e panë se de   u shterua te mbetur me lugë bosh  në
brez, u kujtuat te qani për fa  n vlerave te përdhosur e nëpërkëmbura nga gangster-
izmi poli  k 25vjecar. Nuk është Bik Ndoja ar  s  , shkrimtari, dijetari, intelektuali i pare 
as i fundit që vdes në varfëri. Miliona derra të ngopur  (vipa te parasë pushte   dhe 
seksit), kudo mbare rrozullimit  kanë vdekur dhe do vdesim mes luksit dhe askush
emrin s’ua ka regjistruar me memorie. As një dite nuk do jetonte me tepër Bika
Ndoja sikur te merret enje pension te veçantë te cilin e meritonte si Shënkolli qiriun. 
Bik Ndojen, Shyqyri Lushin etj kolos si ata i plagosi e i la gjallë poli  ka me mosmirënjo-
hjen dhe idiotësinë e saj. Bik Ndojen, Shyqyri Lushin etj kolos si ata  i vramë për se gjal-
li kur margaritarët e tyre u mbuluan nga ferrat e shëmtuara te tallavasë. “Bilbileshat”
shalëzbuluara, gji zjarrta e belzambakta pushtuan skenat, hollete taverenave te natës
dhe mi  ngjet elektorale duke monstrubuar me mikrofon në dore dhe improvizuar  
me kaseta në xhepi te montuar tek nallbanxhitë muzikës pa kufi . Në ketë xhungël tal-
lavaje të shfrenuar ero  ke, lulëzoj komercializmi mbi vlerat. Lulëzoi e shëmtuara mbi
të bukuren, an  vlera mbi ar  n. Linden “Mbretërit ri” dhe “Mbretëreshat e reja” që
guxuan te sfi dojnë ikonat te cilat i përqeshnin dhe i përçmonin.

Këta “Mbretër ri” dhe “Mbretëresha te reja” milioner spekulatore të gustove tona
primi  ve nuk mund ta imagjinojnë dot që te këndosh  mijëra këngë për 80 vjet rresht 
dhe të përfundosh me një biçiklete kineze te viteve shtatëdhjetë.

Vetëm te brendshmet e një të ashtuquajture mbretëreshe të kushtojnë disa here
me tepër se pensioni që kishte  mbre   i vjetër i Jares shkodrane.

Ky është kapitalizmi hibrid me trup njeriu dhe kokë ujku te trëbuar që kemi kul  -
vuar ne çdo fushe te jetës dhe servirim si demokraci te ëndrrave te mëdha humane.
Për te mos thënë  me te shëmtuarën si  tuj në Shqipëri blihen e shiten  si kungujt
ne treg ka edhe raste kur poli  ka për interesat e veta i lëshon si lopa bajgat. Sa  tuj
Mjeshtër te Mëdhenj  ka marre Shkodra këto 20 vitet e fundit dhe kush i ka marre? 
Nëse për disa  nuk kam as një vërejtje  ajo qe them unë dhe gjitha ta që peshojnë me 
konarin e meritave është se as një Mjeshtër i madh  nga të  gjallët e sotëm  te këngës
nuk duhej të guxonte ta kërkonte këtë  tull para Bikë Ndojës. Disa  u benë Senator pa 
merita ose para kohe dhe po e gëzojnë në dëlirë.  Për dadheveraxhit kemi një urim 
hipokrit kush është i Zo   mos i shko  ë i zi mo  ! Por a dëgjohen pikërisht këta hipokrit  
i qajnë hallin Bikut për se vdekuri për atë qe i vollën për se gjalli!

Prele Milani

Shuhet Kristo Frashëri, 
profi li i historianit të shquar

Akademia e Shkencave njo  on se është ndarë nga jeta në moshën 96-vjeçare aka-
demiku Kristo Frashëri. Bën të ditur se Frashëri ndërroi jetë mbrëmjen e 31 janarit,
nga një vdekje natyrale. Homazhet për akademikun do të mbahen më 3 shkurt në
Akademinë e Shkencave. Shpreh ngushëllimet e saj për familjen Frashëri. “Akademia
e Shkencave i shpreh ngushëllimet më të thella fëmijëve, familjarëve e të afërmve për
humbjen e kë  j personalite   të shquar të historisë e të mbarë kulturës shqiptare”,
thuhet në njo  imin e ASH.

KUSH ISHTE
Kristo Frashëri ishte djali i parë i patrio  t dhe rilindasit Anastas Frashëri dhe i Evd-

hoksi Tole-Ogrenit dhe rrjedh kështu prej njërës nga dinas  të e familjeve të Frashërit.
I pagëzuar në kishën e Shën Triadhës së Fanarit në Stamboll, pa   si kumbar Dhimitër
Nolin, vëllain e peshkopit Fan Noli.

Prof. Kristo Frashëri ka një prodhimtari shkencore që mbulon një periudhë
70-vjeçare. Që nga vi   1938, kur ka botuar shkrimin e  j modest mbi Jeronim de
Radën, ka botuar me dhjetëra e dhjetëra ar  kuj studimorë, referate historike, vëllime
dokumentare dhe monografi  shkencore, që trajtojnë pa përjash  m ngjarje, person-
alitete dhe procese të historisë së Shqipërisë. Ka trajtuar temat nga historia poli  ke,
zhvillimi ekonomik, probleme shoqërore, mendimi fi lozofi k dhe lëvizja kulturore shq-
iptare. Ndër to janë sprovat për të ndriçuar mjegullnajën shqiptare gjatë Mesjetës
së hershme, rendin feudal mesjetar në viset shqiptare, formacionet shtetërore mes-
jetare, shqiptarët në Betejën e Kosovës (1389), fi gurën e errët të Musa Arvanitasit,
 paret e regjimit feudal turk në Shqipëri, jetën kulturore shqiptare gjatë shekujve të

sundimit osman, Rilindjen Kombëtare Shqiptare, Lu  ën çlirimtare të Vlorës, zhvillimin
e ekonomisë së tregut gjatë shekujve XIX-XX, jetën dhe veprimtarinë e Pjetër Bogda-
nit, Sami Frashërit.

Kështu mund të përmendim veprat e  j më përfaqësuese shkencore të periudhës
postkomuniste si “Gjergj Kastrio   Skënderbeu. Jeta dhe vepra (1405-1468) (2002),
“Historia dhe përkatësia etnike e himarjotëve” (2004), “Historia e Tiranës” (2005), 
“Historia e lëvizjes së majtë në Shqipëri dhe e themelimit të PKSH” (2006), “Historia e 
qytetërimit shqiptar” (2008), “Historia an  ke e Kosovës, Dardania” (2008), “Moned-
ha, kredi   dhe banka në Shqipëri gjatë shekujve” (2011), “Historia e Dibrës” (2012),
“Lidhja Shqiptare e Prizrenit” (2012), “Abdyl Frashëri” (2013), “Etnogjeneza e shq-
iptarëve” (2013), “Sulejman Naibi dhe letërsia shqipe e shek. XVIII” (2013), “Ahmet
Zogu, vështrim historik” (2014), “Fillimet e krishterimit në viset shqiptare” (2000),
“Historia e Përme  t”, “Frashëri, shkëlqimi dhe rrënimi i  j” (2010), “Mbi historinë e 
Ballit Kombëtar” (2012), “Iden  te   kombëtar shqiptar dhe çështje të tjera” (2006) etj.

Në bilancin e veprimtarisë shkencore të prof. Frashërit të kësaj periudhe përfshihen
dhe një varg polemikash për probleme të historisë shqiptare dhe më gjerë,që nuk
po i përmendim. Por ajo çka është shumë e rëndësishme të nënvizojmë në punën
e madhe që ka zhvilluar ai është rrokja e tërë periudhave të hershme, nga lashtësia,
Koha e Skënderbeut, Mesjeta, Rilindja, Shpallja e Pavarësisë, Lu  a e Parë Botërore,
Lu  a e Vlorës, Kryengritja e Qershorit 1924, Regjimi i Zogut, Okupacioni fashist, Lu  a
an  fashiste, Koha e socializmit e deri te Tranzicioni demokra  k.

Lista e bo  meve të Kristo Frashërit është tepër e gjatë, saqë nuk ka çështje dhe
problema  kë të historisë kombëtare shekullore dhe aktuale që të mos e ketë trajtuar
në bo  met e  j. Profesor Emil Lafe thotë për të se “Studimet historike të Kristo Fra-
shërit shquhen për pasurinë e informacionit, për arsye  min rigoroz, për mbështetjen
në dokumente të besueshme dhe për analizën kri  ke të dokumenteve, për vështri-
min kompleks të dukurive historike në ndërlidhjet e tyre të shumanshme dhe me
faktorët veprues të brendshëm e të jashtëm, për objek  vite  n shkencor të traj  mit
dhe qëndrimin parimor në vlerësimin e faktorit shqiptar në historinë e rajonit e më 
gjerë; ato dallohen gjithashtu për mbrojtjen e vendosur të së vërtetës historike dhe
të interesave kombëtarë ndaj shtrembërimeve (të qëllimshme ose jo) të studiuesve
të huaj dhe të bëjnë për vete me qartësinë e shtjellimit, me shprehjen dinamike, të
rrjedhshme e të pastër.

 Përga    Lulash Brigja
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Dr. Aleksandre Lambert, historian,
drejtor akademik i “School of Inter-
na  onal Training” në Gjenevë, është
autor i disa librave dhe ar  kujve në
fushën e relacioneve ndërkombëtare 
të fi lozofi së poli  ke, të poli  kës së
sigurisë dhe lidhjeve civile-ushtarake.
Lambert ka vizituar Shqipërinë dhe
ka fi lluar të njohë çështjen shqiptare
që në rini të  j me kërkimet e bëra në
Arkivin e Lidhjes së Kombeve Gjenevë,
kur njohu mirë edhe çështjen çame.
Historiani zviceran Dr. Aleksandre
Lambert këmbëngul se nuk është e
ras  t që shqiptarët në asnjë moment
të historisë nuk njihen si komb që ka
sulmuar kombet e tjerë dhe se shumë 
shqiptarë kanë shkëlqyer duke drej-
tuar qo  ë perandori, qo  ë shtete të
tjera. Po kështu, sipas  j, të tjerë shq-
iptarë kanë lënë emrin e tyre në fusha
të ndryshme të shkencave në shtete
të ndryshme të botës. Më tej histori-
ani ndalet në zhvillimet pas Lu  ës së
Dytë Botërore, duke shprehur bindjen
se ajo që ndodhi me Shqipërinë, me
lënien e saj në Bllokun e Lindjes ishte
një llogari e bërë nga aleatët që fi tuan
lu  ën. Në fund edhe disa këshilla se si
duhet të veprojnë shqiptarët për t’u 
ngjitur pranë shumicës, aty ku ata ten-
tojnë.

JA Ç’THOTË AI PËR SHQIPTARËT 
NË KOHËN E MESJETËS:
Në Mesjetë shqiptarët i kanë dhënë

udhëheqës botës, udhëheqës laikë ose
fetarë dhe personalitete kulturore që
i kalojnë kufi jtë e Evropës. Disa Papë
kanë qenë shqiptarë, për shembull, – 
Klemen   i XI-të më i dalluari prej tyre. 
Por shqiptarët kanë qenë në krye të
feve me rëndësi botërore, si në krye
të fesë ortodokse, ashtu edhe të asaj 
myslimane. Në histori gjejmë ud-
hëheqës të shquar shqiptarë në shumë

vende të Evropës, madje edhe prej 
atyre që ngandonjëherë kanë përcak-
tuar fa  n e shumë betejave historike 
(në vi  n 1515 qe Merkur Bua me kal-
orësinë e lehtë të Venedikut, e përbërë

e gjithë nga shqiptarë që përcaktoi 
fi toren e betejës së Marinjanit, që his-
toria e emëroi beteja e gjigandëve dhe 
jo Françesku i I-rë i Francës, 19 vjeç, që 
ato dy ditë beteje mësoi se si lu  ohet). 
Shqiptarët i kanë dhënë shumë kryem-
inistra dhe gjeneralë të shquar Peran-
dorisë Otomane (vetëm familja Qyprili 
i dha 5 kryeministra Perandorisë). 
Shqiptarët i kanë dhënë shumë heronj 
të pavarësisë greke, prej të cilëve po 
përmend Kundurjo  s, Marco Boçari,

Kanaris, Kolokotroni, Karaiskaqis, Bu-
bulina. Që ishin në udhëheqje të revo-
lucionit grek, prej të cilëve edhe disa 
kryeministra të shte  t të ri të pavarur 
grek. Rumania gjithashtu ka pasur 

një familje princore
me origjinë shqip-
tare (Aleksandër dhe
Vladimir Gjika si dhe
princesha Eleonora
e njohur me emrin
Dora Distria). Fran-
çesko Crispi, shok 
i Garibaldit, Kavurit e Macinit që ka 
qenë një kryeministër i madh Italisë, 
ishte me origjinë shqiptare. Piktorë si 
Carpaçi, Albani etj., humanis   Leonic 

Tome, profesori i Kopernikut 
dhe shumë personalitete 
shqiptare, janë nderuar nga 
historia e Italisë. Muhamet 
Aliu, reformatori i Egjip  t 
Modern, që historia france-
ze e ka quajtur “Napoleon i 
Lindjes së Afërt” qe shqip-
tari që themeloi dinas  në 
mbretërore të Egjip  t që 
mbretëroi ga   150 vjet. 

Arkitek   i “Taxhmahallit” 
në Agra të Indisë, kryeve-
pra e arkitekturës islamike, 
ishte vepër e një shqiptari 
ashtu sikurse edhe “Xha-
mia Blu” e shumë xhami të 
rëndësishme të Stambollit. 
Dhe më në fund Heroi Kom-
bëtar i shqiptarëve, Gjergj 
Kastrio   Skënderbeu, një 
shembull ga   universal i 
lu  ëtarit të lirisë, i nderuar 
në botën mbarë me përm-

endore jo vetëm në Tiranë, Prish  në e
Shkup, po gjithashtu

në Romë, Bruksel, Gjenevë, Detroit,
Buenos Aires. Të tjera përmendore
për Skënderbeun janë projektuar të
ngrihen në Londër, Varshavë, Mel-
burn, Manila etj. Kur shqiptarët kanë
kontribuar kaq shumë për qytetëri-
min e njerëzimit, përse pak njerëz në
botë janë të ndërgjegjshëm për këtë,
përkundrazi shumë as nuk kanë dashur 
ta pranojnë këtë realitet? Duhet thënë
se një gjë e  llë shpjegohet edhe nga
izolimi rela  v jo pa qëllim i shqiptarëve
nga komunite   ndërkombëtar, dhe në
mënyrë të veçantë nga ai evropian, që
nga Kongresi i Berlinit e këtej (1878).

Në të vërtetë pas mundjes së turqve në
lu  ën ruso-turke, shtypi ndërkombëtar 
fi lloi punën për të injoruar shqiptarët 
duke i ndërruar emrin gadishullit të
dikurshëm të Ilirisë të banuar që nga
kohët parahistorike dhe deri në ditët e
sotme nga ilirianët – shqiptarët. Atë e
pagëzuan me emrin e ri që ka edhe sot,
Gadishulli i Ballkanit, vetëm duke u ni-
sur nga vargu i maleve Ballkan. Përse
iu vërsulën shqiptarëve? Pjesa më e
madhe e diplomacisë konservatore
evropiane ka përdorur termin pexho-
ra  f “turq” për t’i cilësuar si turq të
gjitha komunitetet myslimane në Ball-
kan, edhe pse shumica prej tyre nuk 
janë aspak turq. Evropa ka mbështe-
tur dhe ka zmadhuar tokat e Greqisë,
të Serbisë dhe të Malit të Zi, në kurriz
të shqiptarëve. Asnjëra nga fuqitë e
mëdha evropiane nuk e ka mbështetur 
çështjen shqiptare, kur shqiptarët kri-
juan Lidhjen e Prizrenit për të mbrojtur 
çështjen e tyre të drejtë

Dr. Aleksandre Lambert

Shqiptarët e Mesjetës drejtonin botën

MARK BREKU  NUK MERITONTE NJË
VARRIM TË HESHTUR MEDIATIK!

Sapo mora vesh nga miku im Ndue Sanaj, vdekjen e kolegut, tone Mark 
Bregu, i cili na qenka varrose dhe tashme prehet përjetësisht në amshim. 
Nuk ka rendësi se kur vdiq sot dje apo para një jave, rendësi ka që Mark 
Bregun nuk do ta kemi më, ne.

Nuk do ta kemi më, në mesin tone një shqiptare zemër zjarrte, shume 
fi snik, me humor të holle. Nuk do ta kemi më, në faqet e fl etoreve tona, em-
rin e një publicis   shigjetues nga më të guximshmit. Nuk do ta kemi më, në 
faqet e fl etoreve tona emrin e nje polemist të shquar, an  -konformisit i lin-
dur, burre me integritet, që kurre nuk i tha të zezes e bardhe e as anasjelltas, 
kurre nuk  e pershende   të keqen.

Më parë, se të njihesha me Mark Bregun, si person, jam njohur me shkri-
met e  j publicis  ke, të cilat përshkohen fund e majë nga pathosi naciona-
list, nga seriozite   shkencor, nga guximi për të thënë të vërtetën lakuriq, 
sado e hidhur të jetë ajo. Mark Bregu ishte dashnor shembullor i  alës së 
lirë, me të cilën nuk abuzoi asnjëherë. Ai ishte avokat i së vërtetës, të cilën 
kërkoi ta shkundë nga pluhuri i harresës. Te gjitha periodiket e pas viteve 
nentedhjete Veriut si Shkodra, Dukagjini, Shqiperia Etnike, Pishtari, Malesia, 
Fjala e te tjera, kane mijera  ale zemra te Mark Bregut, pasi ai nuk dinte të shkruante ndryshe, vetem 
me zemer. Vdekja jote Mark, më pikëlloi dhe e përjetova me dhimbje trishtuese. Ti ishe elegant, elegant 
në të veshur, elegant në të folur, i hijeshim në të sjellur, plot hire dhe pa vese pleqërie. Nje publicist
reshinuar si ju, nuk meritonte nje varrim të heshtur media  k. Ndoshta nuk jam i mire informuar, por
eshte e pandershme që as nje masmedie e ke  j qyte  , që e deshe nje jete të tere, me kenge,  me humor
e me shkrime,nuk foli nje  ale diten e lamtumires tende nga bota e kendejme. Mark Bregu i lehte të qo  e
dheu i kësaj toke, që pate fe dhe e adhurove si më të shtrejten perendi. 

Prele Milani, publicist
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U lind me 29 09.1929 ne fsha  n Lekaj
te zonës Shalë. Shkollёn fi llore, Mhilli, e
ka mbaruar para çlirimit me rezultate te
shkëlqyera dhe për ketë është shpërblyer
me tre muaj pushime gra  s nё Itali.

Ka mbaruar njё kurs pёr ekonomist nё
Tiranё dhe ka fi lluar punёn nё atё kohё
rrethin e Dukagjinit si ekonomist. Pas njё
kursi kualifi kimi, ёshtё emruar mёsues nё
vi  n 1955 nё Dukagjin, dhe ka punuar nё
Shosh dhe nё Shalё. Nё vi  n 1958 ёshtё
mёsues nё Theth. Gjatё punёs prej rreth
tri vitesh nё arsim ёshtё emruar inspe-
ktor pёr arsimin nё shkollat e Dukagjinit.

Nё vi  n 1961 emёrohet drejtor i 
shtёpisё sё pushimit tё punёtorёve nё
Theth, detyrё tё cilёn e ka kryer deri nё
vi  n 1967, pastaj ёshtё zgjedhur kryetar
i koopera  vёs Abat-Lekaj. Mё pas ёshtё
larguar nga jeta civile dhe ka kaluar si
fi nancier nё ushtri. Nё kёtё sektor ka
punuar deri sa ka plotёsuar moshёn e
pensionit. 

Ai krijoj familjen e  j nё vi  n 1957, 
duke u martuar me Tone Pjetёr Prozhmi
nga shtёpia e Lul Gjokёs nё Gjelaj tё Thet-
hit. Ata kanё dy djem, Zefi n dhe Lapin dhe
dy vajza Lucien dhe Liljanёn, tё katёr tё
martuar dhe me fёmijё. Me
kalimin e Mhillit nё detyrёn
e kryetarit tё koopera  vёs
Abat-Lekaj, detyra e dre-
jtuesit tё shtёpisё sё pushi-
mit nё Theth i kalon Tones, 
qё qёndroi nё kёtё detyrё
deri nё vi  n 1974. Pas njё
pune 45 vjeçare, Mhilli,
qё nga vi   1990 ёshtё nё
pension, po kёshtu edhe
bashkёshortja e  j, Tonja.

Mhilli me Tonen, 
bashkёshorten e  j dhe
me dy djemtё dhe fёmijёt
e tyre jetojnё prej shumё
vitesh nё SHBA, ndёrsa va-
jzat e tyre janё bashkё me
familjet e tyre nё Shqipёri.

Çi  i Logu kalojnё njё pleqёri tё bukur 
midis fëmijëve, nipёrve dhe mbesave.

Zef, djali i madh, punon nё detyrёn e 
shoferit atje ku banon dhe gëzon shumё

respekt nga punёdhёnisit. Ndёrsa Lapi ka 
zgjedhur tё merret me kёngёn e muzikёn, 
veçanёrisht atё popullore shqiptare dhe 
shkodrane. Edhe pse larg atdheut, ai 

vazhdon ta interpretojnë 
me shumё dashamirёsi, por 
herё pas herët merr pjesё 
edhe koncertet qё organizo-
hen nё Shkodёr dhe grupet 
e ndryshme tё kёngёs pop-
ullore, por edhe tё muzikёs 
sё lehte.

Detyrёn e bukur te 
mёsuesit, qё dikur e pa   
Mhilli, e trashёgoi vajza e  j,
Liljana Luani (Logu) qё prej 
36 vitesh. Ajo pёrveçse më-
suese e suksesshme punon 
pa u lodhur me fëmijët qw 

janё nё nёvojё, veçanёrisht ata me prob-
leme vrasjesh dhe gjakmarrjesh, pёr tu 
krijuar njё jetё mё tё mirё dhe pёr   inte-
gruar nё jetёn shoqёrore. Tё gjithё kёtё 
punё e bёn vullnetarisht. Ka udhёtuar 
dhe vazhdon te udhёtojё nga fsha   nё 
fshat deri nё zonat mё tё thella malore, 
nё ndihmё tё kёtyre fёmijёve. 

Pёr Mhillin jeta nuk ishe e lehte, por ai
di   ta pёrballojё me dinjitet, me kurajo 
dhe me besim.

Bashkёfashatari Mar  n Ҫe  na kujton:
“Me Mhill Logun jemi bashkfashatar dhe 
njihemi qё kur unё kam qenё fёmijё. Nё 
atё kohё ishte fi nancier pranё organeve 
lokale tё pushte  t. Pas njё farё kohё nё 
kёtё dёtyrё kalon mёsues nё fsha  n Lekaj 
dhe ka vazhduar kёtёt detyrё deri nё vi  n 
vi  n 1961 edhe nё disa fshatra tё tjerё. 
Vitet e fundit tё punёs sё  j nё arsim ka 
qenё nё Theth. Unё  kam qenё nxёnёs i  j 
sё bashku me Vatё Brrakёn e disa tё tjerё.

Mhill Logu ёshtё i biri i Dedё Sokolit, 
njё burrë me shumё vlera nё tё gjitha 
drej  met,  dhe Drande Dedёs, bija e 
Dedё Lulashit nga Lotaj, njё familje me 
cilёsitё mё tё mira tradicionale tё kohёs, 
bashkёlu  ёtar i Mehmet Shpendit, Ҫun 
Nikёs dhe Marash Delisё.. Pas disa viteve 
punё jashtё fsha  t Lekaj, Mhilli Kthehet 
pёrsёri nё fsha  n e  j, tash me detyrёn 
e drejtuesit tё ekonomisё sё pёrbashkёt 
Abat-Lekaj. Kёtё detyrё e mori nga 
unё, qё deri nё kёtё kohё isha drejtues 
i ekonomisё sё pёrbashkёt vetёm pёr 
fash  n Lekaj.

Gjatё gjithё kohёs si bashkёfshatar,si 
mёsues, si kuadёr drejtues nё ekonomi, 
kemi parё te Mhilli cilёsi shumё tё mira nё 
punё, marrёdhёnie normale shoqёrore, 
familjare dhe kudo. Liljana ka trashёguar 
profesionin e dikurshёm tё babait tё saj, 
mësuesinë. Me plote gojёn mund tё them 
se Mhill Logu ёshte burrё dhe familje qё 
meriton vlerёsim dhe respekt.”.

Luigj Shy  

MHILL LOGU - meriton vlerësim dhe respekt

Tone dhe Mhill Logu, 1957

Sa herë që udhëtoj për Kosovë për ak  v-
itete të ndryshme kulturore, apo edhe për
festa të ndryshme familjare e shoqërore,
emocionet për çudi në vend që të bëhen më
të zbehta, vijnë e bëhen më të forta, sepse sa
herë që unë shkoj atje gjej një mikpritje aq
të ngrohtë sa, si i thonë  alës “me t’fut’
në borxh”. Kjo më ndodhi edhe në ud-
hë  min e fundit, i cili më frymëzoj që
në këtë shkrim të ndalem tek mbresat e
pashlyeshme dhe emocionet e paharru-
ara që lidhen me takimin e ngrohtë dhe
pritjen aq bujare që më bëri në shtëpi-
në e saj këngëtarja e madhe shqiptare
Nexhmije Pagarusha.

Emocionet më përshkuan trupin kur
ajo u shfaq para syve të e mi, që në mo-
men  n kur u hap ajo derë, që në mo-
men  n që dëgjova nga goja e saj për-
shëndetjen “mirëse erdhët”!

Para meje me një buzëqeshje
mirësie, qëndronte një grua e moshuar,
e veshur dhe e rregulluar, si për një mbrëmje
gala. Ishte këngëtaria e madhe Nexhmije
Pagarusha. Me po këtë buzëqeshje, me po
këtë mirësi që rrezatonte na  oi brenda.

Për mua dhe shoqërueset e mia, motrat

këngëtare nga Gjakova, Leonora, Ermina dhe 
Edmonda Bushi, ishte jo vetëm një moment 
emocionues, por edhe lumturie. Së bashku
me ne ishin edhe këngëtari i shquar kosovar
Ismet Peja dhe vëllai i motrave Bushi, kompo-
zitori Anton Bushi. Ajo dhomë ku ne hymë si

mysafi rë ishte befasia e dytë. Muret e saj të 
dekoruara me fotografi  ngjanin me një muze
të vogël që dëshmon historinë dhe karrieren 
e saj ar  s  ke.

Unë kisha udhëtuar nga Shkodra, pasi kisha

bashkëpunuar më parë me motrat Bushi, por
që për mendimin e të gjithëve duhej t’i bëhej 
e njohur kjo këngë e re vetë këngëtares. Dhe 
këtë prezan  m ajo na e bëri më të lehtë duke 
na qerasur në mënyrë tradicionale dhe me 
 alë të ëmbla që mund t’i shqiptojë vetëm 

zëri i ëmbël i një këngëtareje.
Ky pra ishte qëllimi i vizitës sonë në 

shtëpinë e saj, por siç u shpreha edhe 
më lart takimi u bë kaq emocionues sa 
që, në momen  n kur Pagarusha dëgjoi 
këngën u përlot dhe na përlo   edhe ne, 
sepse përmbajtja e këngës, kompozimi
dhe interpre  mi i revokuan asaj kohët
e suksesshme në skenë, kur këndonte  
edhe këngën simbol “Zambaku i Prizre-
nit”.

Një takim kaq i ngrohtë për ne, për 
mua si autor i teks  t dhe realizuesit e 
këngës, ishte si të thuash “leja”, “mi-
ra  mi” që Nexhmije Pagarusha i bëri 
këngës.

Qëndrimi në shtëpinë e saj u bë edhe më 
i këndshëm, jo vetëm nga bisedat për të ta-
shmen dhe të shkuarën, por sidomos kur kjo
zonjë e nderuar, ar  ste e madhe na recitoi 
fragmente poezish dhe na këndoi pjesë nga 

këngët më të njohura të repertorit të saj, 
duke përdorur ndoshta “një teknologji” të 
vjetruar, nostalgjike për te, një magnetofon 
që e përdorte me aq siguri dhe pasion.

I bëmë një propozim, të cilin pas një hezi  -
mi e pranoi, duke na dhënë kështu një kënaq-
ësi të madhe, kur u tregua e gatshme të mer-
rte pjesë në realizimin e videoklipit, duke u 
bërë personazh i  j dhe duke sfi duar moshën 
e saj. Në sjelljet e saj, në sytë e saj buronte 
dashuria e madhe për këngën, pasioni i pa-
shtershëm për ar  n, por edhe fi gura e dashur 
e një mësueseje që ngazëllehet kur i mbushet 
zemra me kënaqësinë e madhe për brezat që 
do të jenë vazhdimësia e veprës së saj.

Ajo na falenderoi të gjithëve, duke e 
quajtur këtë ditë si një ditë pranvere, si 
një ditë që i solli lumturi, që e rinoi, por që 
edhe i freskoi kuj  met që siç tha edhe vetë, 
nganjëherë fl ejnë bashkë me mua e presin 
dikë, si puna juaj që të zgjohen.

E hodha këtë shkrim në letër jo si një infor-
macion, por ashtu siç jam shprehur më lart, si 
mbresa dhe emocione të pashlyeshme, vlerat 
e të cilave i shtuan akoma më tepër promovi-
mi dhe shfaqja me sukses në ekran e këngës 
“Zambak i bardh’ asht kanga jote” përmes një 
videoklipi të realizuar me pasion e dashuri 
nga Anton Bushi.

U ndamë atë ditë nga kjo dive e madhe e 
këngës shqiptare duke i uruar jetë të gjatë e 
pleqëri të bardhë si zambakët e Prizrenit. 

Ramazan Ҫeka, Janar 2016

AROMË KËNGE NË PRISHTINË
Mbresa nga një takim me këngëtaren e madhe shqiptare, Nexhmije Pagarusha
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Zyly  ar Hoxha

Vepra dhe kontribu    i albanologut të
shquar kroat Milan Shufl ai njihet mirë nga
rrethet shkencore, letrare dhe historike
shqiptare. Para disa vjetësh, ish-Presiden   i
Republikës  Alfred Moisiu, duke shfrytëzuar
sesionin shkencor “Shufl ai dhe Shqiptarët’” 
të organizuar nga Akademia Shqiptare e
Shkencave në Tiranë, e dekoroi Shufl ajn
pas vdekjes me Urdhrin “Naim Frashëri i
Artë”, me mo  vacionin “Për kontribut të
shquar në studimet albanologjike, për kara-
kterin shkencor dhe objek  v të mbrojtjes
së çështjes shqiptare në veprën e  j”. Am-
basada shqiptare në Zagreb ka vendosur
themelimin e Cer  fi katës së Meritës “Milan
Shufl aj”, për të nderuar personalitete, ins  -
tucione apo organizata që japin kontribut të
spikatur për forcimin e miqësisë dhe mar-
rëdhënieve ndërmjet dy vendeve dhe popu-
jve tanë, shqiptar dhe kroat.

Deri këtu, mirë. Por është për të ardhur
keq, se, si edhe për raste të tjerë, edhe në
ras  n e njohjes dhe vlerësimit të shkencë-
tarit dhe albanologut Shufl ai, bëhet shumë
pak: nuk ka një shenjë, një bust, një emër të
dukshëm të  j në një nga ins  tucionet tona 
kulturore dhe shkencore për të cilat ai dha
dhe jetën.

Milan Shufl aj, mar  r i albanologjisë
Megjithëse, siç thamë më sipër, ai njihet

në mjedise të caktuara, përsëri ne po “e sjel-
lim” edhe një herë albanologun e shquar për
një lexues  më  të gjerë në faqet e gazetës
“DITA”, në suplemen  n “Memo-Enciklope-
dik: të së dielës për ta njohur e vlerësuar 
më mirë këtë fi gurë të ndritur, këtë mar  r të 
shkencave historike dhe albanologjike.

Milan Shufl aj lindi në Lepogllav të Kro-
acisë më 9 nëntor 1879. Pasi mbaroi
shkëlqyeshëm gjimnazin, vazhdoi studimet 
për shkencat historike në Universite  n e Za-
grebit. Qysh në Universitet lexonte në origji-
nal veprat historike të shkruara në greqisht-
en e vjetër, në la  nisht, italisht, spanjisht,
gjermanisht, anglisht, frëngjisht apo hun-
garisht. Ai njihte në themel të gjitha gjuhët
sllave e me vonë mësoi hebraisht, shqip e
sanskri  sht. 24 vjeç, afi rmohet si studiues i
përmasave evropiane.

Pas studimeve universitare bashkëpunoi
me Shmiciklasin për har  min e korpusit
“Codex diploma  cus”. Gjatë vi  t 1902-1903
punoi pranë Ins  tu  t të Studimeve Histor-
ike në Vjenë ku boton “Dokumente private
të Dalmacisë”. Nga vi   1904-1908 punoi
në muzeun popullor të Budapes  t. Vepra
monumentale e Shufl ajt mbetet “Acta et
diplomata res Albaniae mediae aeta  s illus-
tran  a” që do të thotë “Dëshmi dhe doku-
mente që ilustrojnë ngjarjet e Shqipërisë në
kohën mesjetare”. Shkurt, kjo vepër me dy
vëllime për historinë e Shqipërisë njihet me
emrin “Acta Albaniae”. Volumi i parë u bo-
tua në Vjenë me 1913, kurse volumi i dytë 
më 1918 po në Vjenë. Ato fl asin për Shqi-
përinë e viteve 334-1406 dhe janë shkruar
në bashkëpunim me studiuesit K.Jirecek e 
L.Talocin.

Në vi  n 1916 e më pas boton: “Gjendja
kishtare në Shqipëri”, “Kufi jtë e Shqipërisë
në mesjetë”, “Shqipëria mesjetare”, “Lidhja
hungaro-shqiptare në Mesjetë”, “Fatet poli-
 ke të temës së Durrësit”, “Biologjia e fi seve

të popullit shqiptar”, etj. Pas Lu  ës së Dytë

Botërore, me krijimin e shte  t sllav, ku veç 
Serbisë përfshihet edhe Sllovenia e Kroacia, 
për historianin, që tani ishte bërë i dallue-
shëm, fi llojnë ndjekjet dhe perseku  met.
Arrestohet, burgoset dhe dënohet me 3 vjet 
e gjysmë burg si anëtar i Komite  t Kroat 
të formuar në Grac të Austrisë. Serbët nuk 
mund të harronin aq kollaj argumen-
tet dhe analizat që ai kishte bërë për 
lashtësinë e shqiptarëve.

Pasi del nga burgu i Mitrovicës bo-
ton “Mjegullat kombëtare”, “Kada-
strat e Shkodrës”, “Ciklonet etnike 
në Ballkan”, “Kështjellat dhe qytetet
mesjetare të Shqipërisë”, “Serbët dhe
shqiptarët”, “Mozaiku nacional në
Maqedoni”, “Qytetet dhe fshatrat ne
mesjetë” etj. etj, ga   3 mijë  tuj librash
e ar  kujsh studimorë mbi Shqipërinë, 
Serbinë, Kroacinë, Bullgarinë, Ruma-
ninë, Hungarinë, Malin e Zi, Italinë, Sl-
loveninë, Austrinë.

Milan Shufl ai ka botuar edhe me
pseudonimin Alba Limi. Me këtë emër 
ai ka botuar romanin historik “Konstan-
din Balshaj”.

Shufl aji është një nga personalitetet
më të mëdhenj të shkencës dhe albanolo-
gjisë, një nga  përfaqësuesit më dinjitoz të 
saj. Nuk ka albanolog tjetër që mund t’i dalë 
përpara Shufl ait për periudhën e Mesjetës. 
Me dokumente dhe fakte ai argumenton fi l-
limet e para të jetës qytetare të Shqipërisë, 
shumë kohë para se sa të vinin sllavët. Ai 
argumentoi prejardhjen tonë. Në qo  ë se 
ka një përcak  m të saktë historik për kohën 
ilire, helene, romake e bizan  ne të Shqi-
përisë, ai është Milan Shufl ai.  Të gjithë ata 
që duan të fl asin për historinë e Shqipërisë, 
nuk duhet të injorojnë ose anashkalojnë 
Shufl ain.

Sipas disa të dhënave më të reja të zbu-
luara në Arkivin Shtetëror Kroat në Zagreb, 
dr. Milan Shufl aj ishte njëri ndër shken-
cëtarët e rrallë në botë që u përcoll hap 
pas hapi nga policia, e madje jo vetëm ai,
por edhe personat me të cilët kontaktonte,
duke përfshirë këtu edhe anëtarët e familjes
së  j të ngushtë dhe të gjerë. Një mbikëq-
yrje e  llë kishte fi lluar në fund të vi  t 1922, 
gjë që mund të dëshmohet nga dokumen-
tet arkivore. Fillimisht vëzhgohej vetëm di-
tën, ndërsa më vonë 24 orë pa ndërprerje. 
Për çdo të re nga mbikëqyrja i raportohej 
drejtpërdrejt kryeministrit Petar Zhivkoviç, 
e më vonë pasardhësit të  j Milorad Srshkiçi 
në Beograd dhe vetë Mbre  t, në mënyrë që
të kishin parasysh veprimtarinë dhe lëvizjet 
e shkencëtarit të madh.

Vritet pabesisht ne Zagreb, me 18 shkurt 
1931, një muaj pasi kishte vizituar Shqi-
përinë.

Letërkëmbimi Milan Shufl aj dhe Mit’hat 
Frashëri, çfarë i shkruajnë njëri-tjetrit

Në përgjithësi epistolari i Milan Shufl ajt
është i varfër, sepse ashtu siç është thënë 
diku në këtë shkrim, a  j iu shkatërrua gji-
thçka nga policia kur u vra. Megjithatë, ato
që kanë mbetur janë letërkëmbime me per-
sonalitete të kohës si me dijetarë dhe perso-
nalitete të njohur të arsimit dhe të kulturës
botërore si Jirecek, Taloc, Jovan Radoniqin;
drejtorin e Ins  tu  t të Evropës Lindore, 
Amadeo Xhanini; ministrin e Arsimit të Sh-
qipërisë, Adburrahman Dibën; ministrin
e Arsimit të Hungarisë e më së shum   me 

Mit’hat Frashërin (Lumo Skëndon) në Shqi-
përi.

Në këtë rast do të veçonim letërkëmbi-
met në Shqipëri, veçanërisht ato me Mit’hat 
Frashërin. Letrat janë shkruar la  nisht, 
frëngjisht, italisht, gjermanisht, hungarisht 
dhe kroa  sht. Objek   i tyre është puna 

këmbëngulëse e Shufl ajt në hulum  min, 
vjeljen dhe sistemimin e korpusit të madh 
të burimeve relevante për të rrumbullakuar 
bo  min e “Acte Albaniae” si dhe përballja 
me pengesat e mëdha të qëndrimit në Shq-
ipëri dhe të hulum  meve në Itali.

Me interes është letërkëmbimi me Lumo 
Skendon, bibliofi lin tonë të rrallë që ndiqte 
me lakmi bo  met e autorëve të huaj për his-
torinë dhe kulturën shqiptare. Në librarinë 
e  j të njohur mund të gjeje  tujt e rinj në 
gjuhë të ndryshme, pa harruar ato të Shuf-
lajt, me të cilin po për këtë shkak ai kish lid-
hur miqësi.

Në letrën e  j të parë të 30 qershorit 1929 
ai donte të mësonte nga albanologu i njo-
hur se a do të vazhdonte nxjerrjen e “Acte
Albaniae”  dhe sa vëllime do të ngërthente 
ky bo  m. Shufl aj iu përgjigj menjëherë duke 
shkoqitur në pika të përgjithshme projek  n 
e 4 vëllimeve vijuese te “Acte Albaniae”, që 
do të përfshinin burimet e vjela në arkivat
e Venecias, Va  kanit dhe Dubrovnikut dhe 
do të zinin fi ll në vi  n 1451 të push  mit 
aragono-napolitan të Krujës dhe do të shtri-
heshin deri në vi  n 1571. Në vëllimin 3 do
të botohej “in extenso” dhe Kadastri i njo-
hur dhe shumë voluminoz i Shkodrës i vi  t 
1416 së bashku me kopjet e dokumenteve 
nga arkivi i Barcelonës dhe Milanos që hed-
hin dritë mbi marrëdhëniet e Skënderbeut 
me sulltan Muhame  n II, të cilat Shufl aj ia 
kishte huazuar Radoniqit, por që nuk i pa
kurrë me sy.

Mit’hat Frashëri ia kishte bërë të njo-
hur projek  n e Shufl ajt jo vetëm ministrit 
të Arsimit, Dibra, por edhe vetë mbre  t 
Zog. Është kjo arsyeja që ministri i Arsimit 
e mirëpri   projek  n kapital të albanologut 
dhe ballkanologut të njohur. Ai e përgë-
zonte shkencëtarin për kontribu  n e madh 
shkencor, e falënderonte për punën shumë 
të vyeshme rreth hulum  mit të mëtejshëm 
të dokumenteve arkivore të historisë shqip-
tare mesjetare dhe e bënte me dije se qeve-
ria e  j mbretërore i kishte akorduar 75.000
franga ari për vjeljen e dokumenteve arki-
vore dhe bo  min e tyre me katër vëllime. 
Përballimi i shpenzimeve në një shumë kaq 
të madhe nuk ishte sakrifi cë e vogël fi nan-

ciare, kur dihet se në ç’shkallë të zhvillimit
ekonomik ishte Shqipëria.

Në një letër që Shufl aj i dërgonte drejto-
rit të Ins  tu  t të Evropës Lindore, Xaninit, i
shpreh gëzim për marrjen e pasaportës për
në Shqipëri, që kishte dy vjet që e kërkonte.
Në atë letër ai  i lutej mikut të  j t’i përvishej

punës dhe të zgjidhte kopjuesit e doku-
menteve në Romë, Venecia, Napoli dhe
Ankonë, duke e siguruar atë se qeveria
shqiptare do t’i hiqte të gjitha shpenzi-
met. Shufl aj mbështetej në shkresën e
ministrit Abdurraman Dibra me të cilën
njo  ohej për dërgimin e 3000 franga ari
në bankën zvicerane si paradhënie. Ai
i tregon mikut të  j se si  më 16 janar
ministri Dibra shtroi darkë për nder të  j
në hotel “Tirana” dhe se si ai kishte jet-
uar çaste ngazëllyese që dollia për shën-
de  n e  j të ngrihet në gjuhën italiane.

Shkaku i vdekjes së Shufl ait, vizita
në Shqipëri

Mbre   Zog ishte mirinformuar mbi
veprimtarinë e Milan Shufl ait për Shq-
ipërinë. A  j i kishin folur për kontribu  n
e madh që ai kishte dhënë në historinë

e Ballkanit dhe veçanërisht të shqiptarëve
si populli më autokton dhe më i ngulur në
këtë rajon, ndaj dhe me kënaqësi e  oi në
Shqipëri, në oborrin e  j.

Shufl ai erdhi në Tiranë në janar të vi  t
1931 dhe qëndroi 8 ditë. Veprimtaria më 
interesante në këto ditë ishte  ala e  j në
parlamen  n e asaj kohe. Ishte interesante,
jo vetëm se ai foli shqip dhe për këtë u duar-
trokit disa herë, por edhe se dha argumente
bindëse për prejardhjen e shqiptarëve, si
dhe  për punën që duhet të bëhej në të ar-
dhmen për ta evokuar këtë prejardhje.

Ai u largua nga Shqipëria i impresionuar,
i gjallëruar dhe i rinuar, i ushqyer me vullne-
 n e çeliktë për hulum  me të mëtejshme

në përmbyllje të veprës së  j kapitale që do
të pasuronte dhe thellonte studimet alba-
nologjike dhe ballkanologjike, fl amuri shqip-
tar ishte për atë dhun  a më e çmueshme që
mori me vete.

Në Zagreb, pas kthimit nga Shqipëria,
a  j i vjen një letër kërcënuese për të hequr
dorë nga studimet dhe dëshmitë historike.
Pas kë  j kërcënimi ai nuk e dha veten. I nxi-
tur nga vizita në Tiranë, ai vazhdonte të pu-
nonte për pjesën e tretë të “Acta Albaniae”.
Por nuk kaloi muaji dhe në mbrëmjen e 18
shkur  t1931, ndërsa kthehej në shtëpi, tre
vetë e qëllojnë me mjete të forta në kokë.
Vdes po atë natë në moshën 52-vjeçare, pa
mundur të fl asë.

Vdekja u mundua të mbulohej, por
Shufl aj ishte një autoritet shkencor dhe
lajmi u përhap në tërë botën. Jehona e saj
ishte e madhe. Reaguan me shkrimet e tyre
“Tribuna” Romë, “Berliner Tagblat”, “New
York Times”, “Frankfurter Zeitung”, “Arbën-
ia” Tiranë, “Vullne   i Popullit” Tiranë etj.
Me një memorandum të veçantë reaguan
edhe kolosët e shkencës e të letrave, si Al-
bert Einstein, Heinrich Mann, dr. Josef Ba-
jza, dr. Max Hildebert Boehm, dr. Karl Frit-
zler, dr. Zenon Kuziela, dr. Mar  n Spahn, dr.
Branimir Jeliq, Josip Milkoviq, Lumo Skëndo,
Faik Konica, si dhe Ligue Interna  onale des
Droits des L’Homme, Federa  on Universita-
ire Interna  onale.

Më vonë doli se vrasjen e kishte 
planifi kuar dhe organizuar që më

Milan Shufl ai, një zemër kroate që 
rrahu për Shqipërinë

, j, j
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AV. ANTON KOSTERI

Kryetar i degës së Shoqatës Atdhetare
Dukagjini, Shkodër

datën 15 shkurt policia e Zagrebit.
Arsyeja? E thjeshtë. Ai ishte kundër
teorive të serbëve që e quanin po-

pullin serb popull misionar, një popull i cili
qëndron mbi të tjerët. Ishte kundër asaj që
propagandohej se sllavet e jugut kishin ard-
hur në këtë rajon të Evropës për të emanci-
puar barinjtë e egër të Ballkanit. Kjo fi lozofi  
që ekziston dhe sot e kësaj dite binte ndesh 
me frymën evropiane të Shufl ajt. Ja, pra,
pse u desh vdekja e shkencëtarit të madh.

Ky fi snik me zemër të madhe do të shk-
ruante për Shqipërinë ashtu siç e shihte re-
alite  n, në dritën e fakteve historike. Milan
Shufl aj ka vendosur një gur të rëndë themeli
në murin historik ku shkruhet se shqiptarët 
janë autoktonë në territorin e tyre.

Me vdekjen e Shufl ajt, albanologjia
humbi njërin nga mbështetësit kryesorë që 
kishte në atë kohë, studimet e të cilit edhe
sot e kësaj dite janë me vlera të larta dhe
pothuajse të pazëvendësueshme.

“Acta Albaniae”, një vepër e pambaruar
Vepra e Shufl ait gjendët në arkivin e

Vjenës, në Arkivin tonë të Shte  t dhe në
atë të Kroacisë. Por te ky i fundit jo i plotë,
pasi fi ll pas vrasjes, në shtëpinë e  j policia
bëri bas  sjen e rrufeshme, përmbysi dhe
zhduku pjesën më të vlefshme të materia-
leve që gje  , shumica me vlera unikale. Në
këtë rast humbi edhe vëllimi i tretë i veprës
monumentale “Acta Albaniae” të përga  t-
ur për shtyp. Të paktën kështu është thënë 
deri vonë, derisa para pak vjetësh, derisa në
Arkivin Qendror të Shte  t u gjet një dosje
e veçantë me 50 faqe material dhe me një
pasqyrë lënde me  tuj për Historinë e Shqi-
përisë nga vi   1400-1536, pjesë tjetër lënde 
ndodhet në arkivin kroat, një pjesë tjetër
në Venedik, Va  kan, Napoli, Raguzë, Vjenë
etj. Ngelet detyrë që këto pjesë të grum-
bullohen, të konceptohen dhe redaktohen 
në një vepër të plotë nga një grup autorësh
kompetentë siç e kishte ëndërruar autori.

Shufl aj, mbi qytetet dhe kështjellat sh-
qiptare

Milan Shufl aj, studiues dhe albanolog i
madh kroat, njohës i mirë i historisë mesje-
tare shqiptare shquhet për kontribu  n e
madh që dha në ndriçimin dhe traj  min e
problemeve të ndryshme në fushën e histo-
risë mesjetare shqiptare. Në këtë pikëpamje
ai shquhet edhe si njohës i mirë i qyteteve
të Shqipërisë në përgjithësi duke fi lluar që
nga lindja dhe zhvillimi i tyre për të vazh-
duar gjatë gjithë mesjetës. Në veprën e  j 
“Qytetet dhe kështjellat e Shqipërisë kryesi-
sht në mesjetë” që për herë të parë u botua
në vi  n 1924 në Vjenë në gjuhën gjermane
dhe që është përkthyer dhe botuar në sh-
qip nga shtëpia botuese Onufri, trajtohen
pothuajse të gjitha aspektet shoqërore, ju-
ridike, ekonomike që i karakterizuan qyte-
tet e Shqipërisë kryesisht në mesjetë. Sipas
Milan Shufl ajt qytetet që gjenden në bregun
lindor të Adria  kut ekzistojnë prej mijëra
vjetësh. Shkodra gjendet pranë kështjellës,
Lezha në grykën e Drinit, ndërsa Durrësi
cilësohet si qytet ndërkombëtar detarësh
dhe tregtarësh. Në lindje të Vlorës gjen-
den dy qytete të mëdha Bylisi dhe Aman  a.
Ndërsa rreth dhjetë stade larg nga Vjosa 
gjendej Apolonia, e cila ka qenë një qendër
e rëndësishme e qytetërimit urban.

NJЁ TUBЁ FJALЁ ZEMRE,
-nё pёrvjetorin e lindjes-

Vitet ecin, ikin,
Koha nuk ndalet,
Por   qёndron pёrherё,
Si bleta mbi petalet.

Bashkё, ne ecёm,
Hapin se ndalёm,
Nga vi   nё vit,
dalëngadalë u rritёm.

Kёtё datёlindje jemi larg,
Distanca ka pamundёsinё,
Por koha as largёsia,
S’e vyshkin dashurinё. 

Kalёruam bashkё,
Shumё vite janё bёrё,
Jo pa vёsh  rёsi,
Por me dashuri e mall.

Eh, si ikin vitet,
Shpresojmё edhe tё tjera,
Sot na gëzojnë fёmijёt,
Dhe nipa e mbesa.

Vitet rrjedhin,
Si ujërat nё male,
Koha vepron fuqishёm,
Nё ballë formon kanale.

Thinjat, na fi snikërojnë,
Ka ardhur pleqёria,
Ajo mund tё vonohet,
Atё e pengon dashuria.

Fytyrёs i takojnё
Puthja, gёzimi, a lo  ,
Por atё tёnden,
Vёsh  rёsia se lodhi.

Vitet rrjedhin njё e nga njё,
Siç rrjedhin lumenjtë,
Dashuria na mbetet,
Pёrherё e freskёt.

Ka vetёm lindje dashuria, 
Ajo ёshtё gjithçka,
Po tё vdesё ajo,
Mё njerzim nuk ka.

Kёtё tubë  alё zemre,
Dashuria ime, po tё dёrgoj,
Me madh e dashuri,
Të puth, tё pёrqafoj.

Edhe pse larg,
Me zemёr, si dikur,
Tё marr nё krahё,
E kokёn mbёshtet unё.

Luigj Shy  
12.2.2016

DASHTNIA E NANЁS
Legjenda thotё: “Vajza i tha djalit,
Qё t’mё bindёsh pёr dashtninё,
Mё sill zemrёn e nanёs,
Ta shoh me sytё e mijë.

Djali te nana vrapoi,
Zemrёn ja shkuli nga gjokёsi,
Dhe me shpejt u kthye,
Pёr te e dashtuna vrapoi.

Rrugёs tek po kthehej,
Rreshqet, bie pёr tokё,ё
Ai thirri: “Oooh nano”
Zemra e nanёs qё mbante nё dorё,ё
I pёrgjigjet “ A u vrave biro”.”

Eh, Nana,
Bekon, asnjёherё nuk mallkon, 
Nuk merr hak, nuk mban mёni,
Ajo falё dashuni,
Nuk asht mizore,
Asht zemёr gjanё,
Ajo ёshtё hyjnore,
Prandaj quhet nanё.

O Nanё,
Pa ty s’ka dashtni,
Pa ty s’ka jetё,
Pa ty s’ka lumturi.

O Nanё,
Ti je mirёsia,
Ti je e vёrteta,
Ti je dashunia,
Ti je vetё jeta.

Ndue Mici
23.2.2016

NDALO BEG, SE KA HENDEK
Ke zhvillue shumë përleshje
Të vjen dore për gjithçka
Me mjeshtri përdor çdo veshje
Me fi tue vetëm para.

Duert t’u ngjiten nëpër xhepa
Kapsin e grabsin i do shumë
Të ka dalë barku, je frye mbrapa
Sepse të mirat i ke lum.

Vishesh king me jakë të bardhë
Bardhë e kuq fytyra të shkelqen

Verdhushka vijnë me radhë
Në valixhe  kanë zan vend.

Por një ditë diçka ndodhi
Më vjen keq që ta përmend
Shumë telashe paraja të solli
Mendt e kres s’   la në vend.

Erdh një za dhe një kerkesë:
Ndalo beg se ka hendek
Dhe mandej pa vonesë
Ta zun rrugën në një shteg.

Ishte dora e drejtësisë
Që të zbri   ty nga fi ku
Sepse djersa e njerëzisë
I zë frymën çdo të ligu.

DËGJO MIRË OR TI ZOTNI
Ish i fi sit burr i botës
Ndër të gjithë dukej më i miri
Një ditë mori fuqinë e votës
Dhe u bë kryetar i këshillit.

Menjëherë iu rritë mendja
Harroj njerëzit dhe ku  në
E ngatrroj shumë keq gota
Kur pranë saj kishte rakinë.

Bashkë me mezet një nga një
E ka shtru në orarin zyrtar
Kurse ne po presim në shi
Një përgjigje për me marë.

Ka disa ditë që nuk fi rmos
Sepse do një diçka tjetër
Nga mendt e kresë është fl amos
Ky përbindësh pa shpirt e sedër.

Dëgjo mirë or   zotëri
Që po lot me të drejtën tonë
Në këtë “zyrë” prap do vij 
Por për ty ka me qenë vonë.

Shiko gish  n  m përpjetë
Që me ‘të bëhet çdo punë
Në rast nevoje e fus në b….!
Por për ty nuk e çoj unë.

Luigj Temali


