
+ +

+

Botim Periodik i Shoqatës Atdhetare “Dukagjini”, Viti i XIV i botimit, nr. 151, MAJ 2016
Nr. Llog. UNIONBANK 510367047020112, Shkodër - Albania, Tel. 00355692465784, internet: www.shoqatadukagjini.com, Kryeredaktor: Luigj Shyti, Çmimi 30 lekë / 1.5 euro 

cmyk

8

Ndërroi jetë imzot Luçiano 
Avgustini, ipeshkvi i

Dioqezës së Sapës 3

Mendime për fenomenin e gjakmarrjes
U bën rreth 26 vite që e ecim e ecim duke u marre me fenomenin e gjakmarrjes shume shoqata, fondacione e
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deri struktura të shtetit Shqiptare, që u i ringjall pas vitit 1990. Në këto vite, kemi lexuar e dëgjuar shume ndodhi, 
shume shifra, janë bere shume takime, deri dhe ish një  President e Republikës së Shqipërisë, i cili ndjen kënaqësi
kur mori pjese në pajtimin e dy familjeve, që njëra familje fali gjakun familjes tjetër, deri sa Ministrja e Arsimit 
që trishtohet shume kur në prehër i vunë vajzën e ngujuar, deri sa edhe një vajze i mësojnë një poezi për gjakmar-
rjen dhe e detyrojnë  ta  recitoje në çdo takim, në çdo veprimtari e deri në TV “Top Channel” ... 2

MARTIN CAMAJ,
SHKRIMTARI I LARTËSIVE

J,,

Nga Ismail Kadare
Ndjesia e parë që provon lexuesi kur hyn në botën letra-

re të Mar  n Camajt është ajo e lartësisë. Pa përjashtuar
për  imin eufemik të shprehjes, atë që ka lidhje me gjithë
shkrimtarët e mëdhenj të një letërsie, te Camaj shprehja
merr një kup  m të mirëfi lltë. Në shumicën e veprave të  j, 
në mjediset e përshkruara, në klimën e tyre, te personazhet,
ajri, madje dehjet e shëndetshme apo të turbullta që vijnë
prej  j, janë ato të alpeve. Sipas Ernest Koliqit, adhurues
e njëherësh mentor i shkrimtarit, ky luks gjeografi k lidhet
me zanafi llën e shkrimtarit. Lartësitë e bjeshkëve, më saktë
Dukagjini, ku ai kishte lindur, kishin gjetur, më në fund, te
biri i tyre, mje  n e vet shprehës.

NJË TRADITË KULTURORE
Reportazh nga Manifestimi “Zëri i Vëllazërisë 2016”
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Në vazhdim të traditës disavjeçare që kemi krijuar me datën 28, 29, 30 prill u zhvillua veprimtaria, Man-
ifes  mi “Zëri i Vëllazërimit-2016”, që ne ishim pjese e  j. Në baze të programit të miratuar nga grupi or-
ganizator i të gjitha shoqatave pjesëmarrëse , me datën 28 prill, Manifes  mi fi lloi në qyte  n e Shkodrës.
Miqtë nga Peja, u priten në ora 11. 30, te monumen   Isa Bole  nit. Në takim ishte Gjergj Leqejza, Luigj
Shy  , Prele Shytani, Roza Pjetri, Zef e Xhovana Sokoli. Ata ishin Ukshin Jashari, Frashër Racaj, Vesel Nikҫi, e
të tjerë Të gjithë së bashku  bëmë homazhe në monumen  n e Isa Bole  nit. Pastaj shkuam te monumen   
i Mehmet Shpendit, Luigj Gurakuqit e Nene Terezës,  ku u vendosën kurora me lule dhe u bën fotografi .
Në orën 13. 00 bëmë takim me Kryetaren e Këshillit të Qarkut Shkodër, zonjën Greta Bardeli. 

ËKUJTESË
Tё dashur bashkёpunёtorё!
Redaksia e gazetёs “Dukagjini” ndjehet mirё me bashkёpunimin tuaj, pёr tё cilin ju falёnderojmё 

dhe ju mirёpresim edhe nё vazhdim nё gazetёn tonё.  Redaksia ju kujton se, ruan tё drejtёn e re-
dak  mit tё materialeve qё do tё publikohen nё faqet e gazetёs, nё pёrshtatje me problema  kёn e
ditёs, programin e Shoqatёs “Atdhetare Dukagjini” dhe hapësirën e mundur. Redak  met qё do tё 
bёhen nuk do ndikojnё nё traj  min thelbёsor tё problemit, apo informacionit.  Gjithashtu redaksia 
kujton se, nuk ka mundёsi tё ruaj dhe tё kthejё shkrimet e dёrguara pёr bo  m dhe as fotot, pasi na 
mungojnё kushtet pёr njё gjё tё  llё.   Besojmё nё mirёkup  min tuaj.

Faleminderit!
Redaksia e gazetёs “Dukagjini”

10 VJET  SHOQATA 
“ATDHETARE DUKAGJINI”,

DEGA TIRANE
Me datën 30 prill 2016, ne mjediset e Muzeut Kombëtar,  Shoqa-

ta Atdhetare “Dukagjini”, Dega Tirane, organizoj një veprimtari pro-
movuese të bo  mit të librit “10 vjet Shoqata “Atdhetare Dukagji-
ni”, Dega Tiranë, bo  m i perga  tur nga Zef Gjeta dhe Zef Bari.

Morën pjese antare të shoqates dhe miq e të  uar. Veprimtaria
u mbeshtet nga anëtari themelues i deges Tirane, ing. Gjergj Voci. 
Veprimtaria u mbyll me një koktej.
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AGUSTIN KOLA, DINAMITI
DUKAGJINAS I TIRANËS

,
Agus  n Pjetër Kola  ka lindur më 10 maj 1959 ne Tirane  dhe ka

qenë një   futbollistet me shkëlqyer skuadrës dominuse te kapina  t
shqiptare te futbollit  SK Tirana( 17 Nëntori i atehershem) te cilin e
ka udhëhequr  drejt majave me te larta te futbollit shqiptare. Ishte 
femije kur ai fi lloi në ekipin e no  t që stërvitej tek  Liqeni Ar  fi cial.

Gjurash - Cërnojeviçët 
dhe vijimësia e pranisë 

j jj j

shqiptare në Malin e Zi
j pj p

Nikollë Loka / Shtrirja e shte  t serb të Stefan Nemanjës në ter-
ritoret që sot përbëjnë Malin e Zi, në çerekun e fundit të shek. XII, 
solli aty elementë sllavë, që erdhën dhe iu shtuan grupeve të tjera 
sllave të kohëve të kolonizimit të parë të shekujve VI-VII. Në Diokle, 
krahas popullsive shqiptare edhe atyre sllave, në disa nga qytetet e 
bregde  t mbijetuan dhe grupe të vogla të banorëve të romanizuar, 
të përmendur edhe ...
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EDITORIAL

U bën rreth 26 vite që e ecim e ecim duke
u marre me fenomenin e gjakmarrjes shume
shoqata, fondacione e deri struktura të shtetit 
Shqiptare, që u i ringjall pas vitit 1990. Në
këto vite, kemi lexuar e dëgjuar shume ndod-
hi, shume shifra, janë bere shume takime, deri
dhe ish një  President e Republikës së Shq-
ipërisë, i cili ndjen kënaqësi kur mori pjese në
pajtimin e dy familjeve, që njëra familje fali
gjakun familjes tjetër, deri sa Ministrja e Ar-
simit që trishtohet shume kur në prehër i vunë
vajzën e ngujuar, deri sa edhe një vajze i më-
sojnë një poezi për gjakmarrjen dhe e dety-
rojnë  ta  recitoje në çdo takim, në çdo vep-
rimtari e deri në TV “Top Channel” ... Edhe
ketë vit, bëhen dy takime për “luftën” kundër 
gjakmarrjes. Njëra me datën 4 mars dhe tje-
tra me datën 20 maj 2016. E para, me teme:
“Institucioni i Avokatit të Popullit në bash-“
këpunim me Shoqërinë Civile, institucionet 
shtetërore dhe me mbështetjen e Universitetit 
“Luigj Gurakuqi””,  e organizuar nga Avo-
kati i Popullit! E dyta, me teme “Të lidhim
Besën ... për pajtim” e organizuar nga  Oper-
azione Colomba-Corpo Nonviolento di Pace 
della Comunità Papa Giovanni XXIII dhe me
mbështetjen e Avokatit tëPopullit. Madje, kjo
veprimtari nen drejtimin e kësaj organizate
ka fi lluar me datën 19 dhe ka vijuar me datën
20 e 21 maj 2016. Madje na paraqitet dhe një
dokument, që ju drejtohet gjithë shoqërisë,
gjithë strukturave te shtetit për të marre
përgjegjësinë për të lidh besën për pajtim
dhe në mes të tjerave është një kërkesë e këtij 
dokumenti ... “Evidentimin dhe regjistrimi i 
të gjitha vrasjeve me motiv gjakmarrje dhe 
hakmarrjeje tëndodhura pas vitit 1990, evi-
dentimi i fëmijëve dhe i personave të ngujuara 
për shkak të gjakmarrjes, sipas gjinisë dhe 
grup moshave (meshkuj, femra, të mitur), i
anëtarëve të familjeve rivale në hasmëri, si
dhe një pasqyrë të zhvillimit të konfl iktit...”. 
Por, është interesant, se në asnjë pike të këtij
dokumenti nuk kërkohet tëevidentohen
fëmijët që kane mbete jetim, pasi ju është
vrare njeri prind, baba dhe të evidentohen
ata pleq, që kane mbete pa përkrahje sociale,
sepse ju është vrarë djali!!!

Këto dy veprimtari na bën, që të paraqitemi
me një opinion të Shoqatës Atdhetare 
“Dukagjini” për qëndrimin tone ndaj
fenomenit të gjakmarrjes, nëpërmjet gazetën
tonë,  “Dukagjini”.

Misioni i shoqatës Atdhetare “Dukagjini”,
është hulumtimi, studimi dhe publikimi i
vlerave të bashkësisë dukagjinase në fushën
e historisë e të kulturës, për të cilën nuk kemi
punuar pak, aq sa nxjerrim në çdo muaj një
gazete modeste, e pagëzuar me emrin “Du-
kagjini”. Por, në punën tone për realizimin
e misionit, nuk ka mbete jashtë vëmendjes
shqetësimi i fenomenit të gjakmarrjes. Për 
ketë, në disa raste janë botuar artikuj të ndry-
shëm kundër këtij  fenomeni, në gazetën

“Dukagjini”, madje në bashkëpunim me
Komisionin Drejtësi e Paqe, në kuadrin e 
Ditës Botërore të Drejtave të Njeriut, me
datën 11 dhjetor 2010, kemi organizuar dhe 
zhvilluar një Simpozium Shkencor, me teme 
“Gjakmarrja realitet apo retorike”, në të cilën 
kishim dhe miq nga Kosova. Në kuadrin e 
grupimit “Aleanca për Jetën” kemi zhvilluar 
disa veprimtari të ndryshme, deri dhe një kon-
ference me pjesëmarrjen e gjithë faktorëve të
pushtetit vendor, me përfaqësi të strukturave 
të drejtësisë dhe të religjioneve. Pra, pavarë-
sisht, se nuk jemi marre drejtëpërsëdrejti me
ketë fenomen, ky fenomen na ka shqetësuar 
dhe jo në pak raste jemi bere pjese e veprim-
tarive kundër tij.

Po, në analizën tone, çfarë  na del?
Shume pyetje më erdhën për momentin,

në mendje kur mora këto ftesa, por tre pyetje 
më mbeten në mendje: E para, si është e
mundur, që strukturat e shtetit, institucionet 
shkencore të  bien kaq poshtë, sa dhe këta të 
bëhen pjese e një fenomeni të një shoqërie 
primitive? E dyta, si është e mundur, jo vetëm
disa segmente të shtetit i ndajnë shqiptaret në 
Gege e në Toske, në Verior e në Jugor, në 
Malokë e në të Emancipuar? E treta, si është 
e mundur, që dhe vete ne, ne Verioret e kon-
siderojmë veten një bashkësi primitive?

U bën rreth 24-25 vjet, ndoshta edhe më 
shume që fl itet për gjakmarrjen. Mediat,
shoqëri civile e aq më shume shoqata apo 
institucione që merren gjoja me pajtimin e 
familjeve në gjak, që ne verioret i themi gjak-
marrje dhe ngujohemi, që jugoret vriten, por 
i thonë hakmarrje dhe nuk ngujohen. Këta 
verioret janë malokë, primitiv dhe këta ju-
gorët nuk janë malokë, janë të emancipuar.

Pak histori
1-Në fi llimet e proceseve demokratike 

u krijuan dhe morën statusin juridik shume 
shoqata për pajtimin e gjaqeve, në një kohe,
që ne, historikisht nuk kemi pasur shoqata
pajtimi; në një kohe, që ne, nuk ishim të
pushtuar nga ndonjë armik dhe duhesh të pa-
jtoheshim për të luftuar armikun, e për ketë
na duhesh një Anton Çetë, dhe në një kohe, 
që shtresa e persekutuar nuk u çua në këm-
bë për tu hakmarrë. Në Qarkun e Shkodrës,
vetëm një rast ka ndodhur, që një i perseku-
tuar mori hak, mori gjak vetëm ndaj atij, që 
i kishte vrare babën. Atëherë, pse u ngritën 
këto shoqata dhe ju dha statusi ligjore nga 
drejtësia shqiptare? A nuk ishte ky moment,
moment i papërgjegjshmërisë së strukturave
gjyqësore shqiptare? Mendoj, se pa tjetër që 
po, ishte papërgjegjshmëri e madhe e këtyre
strukturave gjyqësore.

Në vitin 1928, në momentin që Ahmet 
Zogu u vetë-shpall mbret, nxori dekretin, 
që lejonte në fuqi edhe të drejtën zakonore 
edhe kodin penal. Për ketë, shkruan profesor 
doktor Ismet Elezi, në veprën e tij  “E drejta
zakonore penale e shqiptareve”, viti 1983,
fq. 41. “Pra, shoqëria shqiptare, në veçanti
në pjesën e Mesme dhe Veriore të saj, vi-
jonte të mos njihte shtetin, megjithëse pas 
vitit 1925, Ai u vendos plotësisht në të gjithë
hapësirën territoriale të  Shqipërisë, i zbatoi
ligjet sipas interesave të veta. Shteti, kur nuk 
donte,  popullsinë e maleve, në pjesën dërm-
uese të saj e la të vetëqeverisej, mjafton që
të mos i prekeshin interesat e tij. Kështu, “...
me dekretin e 30 qershorit 1928 (Zogu), për 
rregullimin e marrëdhënieve të caktuara ju-
ridike njihte Kanunin e Leke Dukagjinit dhe
kanunin e Skënderbeut, si burim të së drejtës 
në një kohe kur vepronin ligjet e shtetit shqip-
tar ...”, fq. 28. Çfarë ndodhi 77 vjet më vone, 
në muajin maj 2005? Kuvendi i Ynë, nxjerre 
ligjin, me nr. 9389, date 4 maj 2005, mbi

krijimin e ”Këshillit Koordinues për Luftën 
kundër Gjakmarrjes, me në krye Presiden-
tin e Republikës ...”. Përveç këtyre Kuvendi 
i Shqipërisë ka miratuar dhe nene të veçanta 
shtesë në Kodin Penal për ndëshkimin e atyre 
që vrasin për gjakmarrje, krejt i panevojshëm, 
kur është neni i veçante për vrasjen me para-
mendim. Pra, gjakmarrjen e ligjëroi shteti, 
dhe pse ne, nuk kishim gjakmarrje.

2-  Jo në pak raste, shkruhet, fl itet në me-
dia, në konferenca, ... në mes të tjerave, duke 
thënë “Kanuni i Mesjetës dhe gjithçka në
ketë mes e lidhin me Leke Dukagjinin”, çka 
nuk është e vërtetë.

Studiuesi japonez, Kazuhiko Yamamoto, 
që ka studiuar për të Drejten Zakonore Shq-
iptare, duke folur për etiken e kanunit, që 
janë në përgjithësi: betimi, miku, ushqi-
mi, gjaku, vijon: “Ngjashmëria e koncepteve 
të “mikut-zot” dhe “ushqimit” ndërmjet shq-
iptareve dhe japonezeve të lashte na shpie ne, 
të vlerësojmë një koncept fetar të Japonisë së 
lashte ... “...  Normat kanunore të jetës primi-
tive ishin kudo në shoqërinë njerëzore të asaj 
periudhe, të cilat me emancipimin gradual 
të shoqërisë edhe ato vazhduan të moderni-
zohen për tu përgjigjur kërkesave të ko-
hës”. Pra, e Drejta Zakonore, nuk lindi me 
ardhjen e sistemit Feudal dhe as me lindjen e
Leke Dukagjinit, por ka lindur shume herët,
që në kohën kur shoqëria njerëzore fi lloi të 
jetoje në grup. Shoqëria njerëzore, kur fi lloi
të jetoje në grup nxori rregulla për të bashkë-
jetuar, por fatkeqësia e jone është, se nga fak-
torë të ndryshëm, paraardhësit tanë ndenjëm 
gjate pa shtet, duke u drejtuar nga e drejta za-
konore dhe ne ende jemi me ato mendësi. Pa-
varësisht, se gjakmarrja ka qene e tmerrshme, 
por e  Drejta Zakonore e ka kufi zuar, sigur-
isht aq sa ka mundur, gjakmarrjen dhe nuk 
mundet të dalim me atë, që pse ne nuk jemi
emancipuar ende për të bashkëjetuar në grup 
dhe ende nuk po e kuptojmë, se jemi në ko-
hen e një shoqërie të hapur, në themel së cilës 
janë vlerat e anti-vlerat e individit dhe jo më e 
rendit fi snore, nuk e ka fajin kanuni.

Mendoj, se përpjekjet për të njohur, për 
të studiuar dhe për të interpretuar të Drejtën 
Zakonore janë të cunguara dhe jo qellim mire.

Për ketë, po citojmë disa paragraf të 
Kanunit: Në faqen 84, paragrafi  870, thek-
sohet: “I dami zjarmit jashta 24 orvet nuk i “
ruhet ma gjaksit”. Në paragrafi n 871 thek-
sohet: “Kushrinija e dame me zjarm prej 
dorërasti mbrenda 24 orve të vrasës do të 
ruhen, sepse, po i vrau shpija e të vramit, e 
merr gjakun e vet” Vijon në paragrafi n 872 
“Po pshtuen pa u vra mbas 24 orësh, do të 
dorzanitet me shpi të të vramit e do të jene të 
lirë në punë të vet” Përsëri vijon në paragra-
fi n 873 “Po vran kend prej kushrinis së dame 
shpija e të vramit mbasi të kalojn 24 orët, ajo
nuk merr gjak, por bjen në gjak”kk

Në faqen 86, paragrafi n 898, theksohet: 
“Në kanu të vjetër të Malevet të Shqipnise “
vetëm dorerasi bijtë në gjak, ase aj, i cilli 
tërhiqte, shkrepte e shprazte pushkën a çdo 
arme kundra nierit”. Në paragrafi n 899 thek-
sohet: “Shpija e të vramit nuk mujtte me ndjeke 
as me vra tjetër kënd prej vllaznish, nipash e 
kushrijsh të gjakësorit, pose gishtit-dorera-
sit”. Në paragrafi n 900, theksohet: “Kanuja e 
vonshme pershin mashkullin e shpise së dore-
rasit mje në ferishte djepi; kushrinin e nipat e
ngiet, edhe pse të dam, por për 24 ore, në vale 
të gjakut; mbas 24 orësh do t’u qitte dorëzane 
shpija e të vramit”. Në paragrafi n 898, thek-
sonte: “... Vetëm dorërasi bijtë në gjak ...”; 
në paragrafi n 899, theksonte: “... shpija e të 
vramit nuk mujtte me ndjekë as me vra tjetër 
kënd ... posë gishtit-dorërasit”.

I citojmë këto paragrafë për të nxjerre një 

përfundim e të pyesim veten, a jemi duke 
vepruar drejtë?! A po e dimë, se në cilën kohe 
po kalojmë, në cilën kohe po jetojmë?! Nga 
ata që janë vrarë për gjakmarrje, që nëba-
ze të dhënave të strukturave të Ministrisë 
së Brendshme, nga të vrarët në këto vite, 
për gjakmarrje janë vrare rreth 7 % e tyre. 
Në qofte se do të ishte në fuqi e Drejta 
Zakonore, 90 % e tyre nuk do të ishin vrarë! 
Ndonjërit ju duket e habitshme, por kjo është 
e vërteta. Jo në pak raste, për të mbuluar 
paaftësinë tone, nëzgjidhjen e konfl ikteve, 
në parandalimin e vrasjeve, në parandalimin 
e krimit të çdo lloji, ja len fajin atij, qënuk ka 
asnjë përgjegjësi, i lihet faji kanunit. 

Më vjen keq ta them, që ne, jemi ende
në një gjendje anarkie. Dhe për t’iu vërtetu-
ar ketë, japim dy shifra. Nga studimi i ynë 
(studiuesi Prele Milani), na del: Gjate viteve 
1747-1909, gjate 162 viteve nën pushtuesin 
osman, në zonën e Dukagjinit (Shale, Shosh, 
Pult, Temal e Shllak) janë vrare 82 vete, për 
arsye nga më tëndryshme, kane humbuar  82 
jete njerëzish. Ndërsa gjate vitit 1991-2012 
janë vrare 145 vete dhe në mes tyre 15 femra, 
kane humbur jetën 145 vete, që po të ishim 
në Lufte të Shkallës së Pare, frontale, nuk do 
tëkishim  humbur kaq luftëtarë.

Të nderuar lexues të gazetës “Dukagjini”,
në përgjithësi në Veri e në veçanti në Shkodër, 
operon Organizata Colombo, të cilët i kam 
falënderuar dhe i falënderoj për fi snikërinë e 
tyre, për punën e tyre, madje punën e tyre e 
kemi publikuar në gazetën “Dukagjini”, por 
në qofte se këta dhe të tjera organizata, në pro-
jektet e tyre, nuk do shënojnë fjalën gjakmar-
rje, ata nuk mbështeten nga donator vendas
apo të huaj dhe kryesisht tëhuaj. Në vitin
2014, për një marshim që organizuan dhe e
bën, ju bëmë thirrje, të ndryshojnë sloganin e 
këtij marshimi dhe do ju mbështesim. Slogani
ishte “Një popull që lëviz për paqe, kundër “
gjakmarrjes”, I kërkuam ta ndryshojnë ”Një ”
popull që lëviz për paqen, kundër dhunës e 
vrasjes”. Ata nuk pranuan, të hiqesh fjalag-a
jakmarrja, edhe pse e kërkuan edhe të tjerë
ketë gjë, sepse në të kundërt nuk do të mer-
rnin fonde.

Dhe më e çuditshmja ishte, se ata shkuan
vetëm deri në Tirane! Shqipëria nuk është
vetëm deri në Tirane, se deri këtu është 
më pak se gjysma dhe më e keqja është, se
ketë ndarje e ligjërojnë edhe disa struktura
tështetit tonë demokratik.

Kjo organizate nuk operon vetëm në Shq-
ipëri! Ajo ka për mision të operoje në gjithë
vendet ky ka konfl ikt etnik të armatosur.
Në ketë kohe, Ajo operon në Egjipt, në Siri,
në Somali, në Ser Lanka e në të tjera vende
në gjendje luftarake. Mos valle Republika e 
Shqipërisë e në veçanti Veriu e kryeqendra
e saj, Shkodra është në gjendje lufte nder-
etnike??? Jo, kurrsesi jo. Atëherë, këto
organizata, pse lejohen të operojnë në vendin
tonë?!

Para pak diteve, dëgjova një emision tele-
viziv, në TV1-Channel, për kundër gjakmar-
rjen dhe që në mes tëtjerave u tha, se të opero-
sh duhen pare ...! Me ketë rast, mu kujtua një
fi snik, i cili në fi llimet e proҫeseve demokra-
tike, ishte kryetar i një grupi shoqërorë, duke
u marre me pajtime ... Pas dy  viteve u lar-
gova, me tha, se hyri paraja dhe nuk mund të
bëhesha pjese e kësaj maskarade ... Gjithash-
tu, me ketë rast, më erdhi në mend dhe një
kujtim i para dy viteve; “Një familje ishte e
ngujuar, por pas disa kohe i duhesh, që gjakësi
ti jepte 30 dite leje ... Thirri pajtuesin dhe i tha
problemin. Pajtuesi i kërkojë 15 000 leke (të
reja) dhe pas tre ditëve, i kthej përgjigje, se 
nuk më dha leje ... Shkuan 15 000 leke!?

(vijon në faqen 9)

Mendime për fenomenin e gjakmarrjes
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Shkëlqesia Juaj Imzot Massafra,

Me hidhërim të thellë mësuam për largimin e parakohshëm të Ipeshkvit të Sapës, Imzot Lucjan Avgus  ni, për te A   Ynë Qiellor. Kjo humbje
na ka pikëlluar të gjithëve ashtu siç jemi të sigurt se ka prekur Ju dhe gjithë klerin e Kishës Katolike. Me këtë rast, më lejoni Shkëlqesi që në 
emrin  m personal dhe në emër te të gjithë anëtarëve të Shoqatës Atdhetare Dukagjini, t`Ju shpreh Juve dhe gjithë Klerit të Kishës Katolike
në Shqipëri, ngushëllimet tona të sinqerta. Në këto ditë të vësh  ra për Kishën, Ju sigurojmë Shkëlqesi, për solidarite  n dhe mbështetjen 
tone të pa kursyer.

Me respekt, Shoqata Atdhetare “Dukagjini”!  
KRYETARI, NDUE SANAJ

MONSINJOR LUҪJANIT
Kam edhe unë foto me ty o Monsinjor

Por nuk po due me i nxjerrë.
Ç’na duhen fotot që tash majmë në dorë

kur ty tashma t’kem bjerrë. 
Ti ike papritmas ashtu siç ikën dielli

Kur reja e mbulon si perde
T’pëlqeu ma shumë udh  mi për kah qielli

Se toka mbush me derte
Na fal po t’lutna se ndoshta nuk ta dhamë

Ç’ke meritue vërtetë
Por t’gjithë do thirrën i ditë në gjyq’ të mbarmë 

Për çka kan ba n’ kët jetë.
Por   po shkon ballnalt te A   jonë qiellor

Se korit kurrë se ke.
Çdo çast të jetës tande me kryq e pendë në dorë

Për fe e për atdhe.
Lamtumirë o burrë i Kosovës kreshnike

E shpir   tu ba  ë dritë
Do t’kujtojmë me mall se shpejt na ike.

Shpresoj të të shoh nji ditë.
Luigj Mila

MESAZH NGUSHËLLIMI
Drejtuar: Presiden  t të Konferencës Ipeshkvnore Shqiptare, Imzot Angelo Massafra, SHKODËR

Dioçeza e Sapës sapo ka njo  uar 
që ipeshkvi Monsinjor Luçiano Av-
gus  ni ka nderruar jetë. Monsinjor
Luçiano Avgus  ni ka lindur në Ferizaj
te Kosovës me 23 gusht 1963.

Pas Seminarit të Vogël të Subo  cës
dhe a  j te madh në Zagreb me 15 gusht
1989 u shugurua meshtar ne Dioqezën
Shkup-Prizren. Filloi shërbimin në këtë 
dioqezë si sekretar ipeshëv ndihmës, 
Shqëlqesia e  j imzot Nikë Prelës. Që
nga vi   1992 kreu njëkohësisht shër-
bimin e famulltarit të Engjëjve të Rojes
në Ferizaj dhe atë të Proçesit të Karita-
sit të Kosovës. Në vi  n 1994 u transfer-
ua si meshtar ne Dioqezën Metropoli-
tane Shkodër-Pult. Me 1996 u emërua
famulltar i Shkodrës pranë Katedrales
së Shën Shtjefnit, Shkodër, ndërsa 
në vi  n 1998 u emërua mëkëmbës i 
përgjithshëm i dioqezës. Ne dhjetor
2006 emrohet ipeshkev i dioqeses se 
Sapes. Me emrimin e  j ne kete dio-
qes organizoj totalisht famullit, qe prej 

vitesh nuk kishte patur meshtar. Ne
misionin e  j baritor mori pjese ne çdo
fshat te thelle duke qene i pranishem
deri ne fsha  n me te large te dioqe-
ses ne fsha  n Brise te Nikaj-Merturit,
takimi me banoret e zonave te thella
duke ngrohur zemrat ne ringjallien e
fese. Nje ndihme te vecante ka dhene
ne vi  n 1997 ne vi  n e mrapshet te
nje lu  e civile duke shkuar dhe  etur
ne xhamin e shkodres duke shuar ur-
rejtjen dhe parullat qe ishin perhapur
per percarjet fetare duke bashkpunu-
ar me My  iun e Shkodres. Ka dhene
nje ndihme te madhe ne paj  min e
mja  e familjeve nga fenomeni gjak-
marrjes ku kam marre pjese ne keto
ngjarje, kur punoja per tv Rozafa.
Ne drej  min e Dioqeses se Sapes ka
punuar  me perkush  m te madh ne
inves  met per nder  min e  qendrave
te bamirsise per njerzit ne nevoj  e te
brak  sur nga Zadrima deri ne Kukes.
Imzot Luçiani ishte zevendes presi-

dent i conferences ipeshkvnore Shqip-
tare ku mori pjese ne manifes  min paqë-
sor ne Paris se bashku me kreret fetar
ndaj ekstremizmit fetar ndaj shtypit te 
lire. Pjesmarrja ne kete manifes  m paq-
sor pa   jehonë ne te gjitha gazetat  me te
medha franceze duke dhene nje mesazh
paqe e harmonie të trojeve shqiptare.
Dua te theksoj se imzot Luciani punoj per
ngritjen e fese ne zonen e Lekbibajve ku
ka nisur punen per hapjen e rruges per ne 
kishen e Nikajve ne Gjonpepajve. Gjate
veprimtarise se  j ka punuar per zbuli-
min e kishave te vjetra te ke  j Dioqesi, qe
jane në projekt e siper. Prej shume vitesh
pune si kroniste ne telvizor, kam perciellë
shikusve mesazhet e ke  j oratori te  ales
se Krish  t. Besimtaret e shumte luten per
shpir  n e  j tashma ne amshim. Paç drite
Imzot Luçiani.

Perga     Zef Nika

Ndërroi jetë imzot Luçiano Avgustini, 
ipeshkvi i Dioqezës së Sapës
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Nga Ismail Kadare

Ndjesia e parë që provon lexuesi kur 
hyn në botën letrare të Mar  n Camajt
është ajo e lartësisë. Pa përjashtuar përf-
 min eufemik të shprehjes, atë që ka li-

dhje me gjithë shkrimtarët e mëdhenj të 
një letërsie, te Camaj shprehja merr një
kup  m të mirëfi lltë. Në shumicën e ve-
prave të  j, në mjediset e përshkruara, në
klimën e tyre, te personazhet, ajri, madje
dehjet e shëndetshme apo të turbullta
që vijnë prej  j, janë ato të alpeve.

Sipas Ernest Koliqit, adhurues e
njëherësh mentor i shkrimtarit, ky luks
gjeografi k lidhet me zanafi llën e shkrim-
tarit. Lartësitë e bjeshkëve, më saktë
Dukagjini, ku ai kishte lindur, kishin gje-
tur, më në fund, te biri i tyre, mje  n e vet
shprehës.

Është një mendim i fisëm, nga ata që 
sa ç’kuptohen me lehtësi, aq edhe kanë
nevojë për plotësim. Është e vërtetë se
visoret dhe klima në veprën e Camajt të
kujtojnë shpesh ato të vendeve veriore, 
madje tepër të skajshme, si Islanda,
por ato afrohen çuditërisht me klimën
e teatrit grek, nëpërmjet të njëjtit
fill të padukshëm që, siç e ka vënë re
francezi Jean-Pierre Faye, kultura parake 
shqiptare përkitej me antikitetin.

Rrugë  met e brendshme të ndje-
shmërisë ar  s  ke mbeten shpesh të
pazbuluara prej nesh. Por kjo nuk pengon
që në një tjetër hartë ato të kryqëzohen, 
ashtu siç ndodh me sagat islandeze,
doket e vjetra ballkanase dhe ar  n an  k.

Ka gjasë që më shumë se te këto, te
vetmia e shkrimtarit të gjendet shkaku i
thellë i kë  j mënjanimi. Mar  n Camaj ka
qenë, pa dyshim, shkrimtari më i vetmuar 
shqiptar i gjysmës së dytë të shekullit
të njëzetë. Duke i strehuar ngjarjet dhe
personazhet e veta në një lartësi, që iu
siguronte pavarësinë, ka kujtuar ndoshta
se do ta mbronte ar  n e  j prej 
ndikimit të katrahurës shqiptare, 
asaj së cilës kujtonte se i kishte
lënë lamtumirën.

I larguar tepër i ri nga atdheu, 
i cili çdo ditë e më tepër bëhej i 
huaj për të, për shkak të komu-
nizmit, ka kujtuar se atë çfarë ka 
humbur e ka gjetur disi në Ko-
sovë, por ky nuk mund të ishte 
veçse një iluzion. Ka ndërruar 
truall përsëri, madje e ka lënë 
Gadishullin drama  k të Ballka-
nit, për një tjetër gadishull, më 
pak të  llë, atë të Apenineve, 
gjersa edhe prej andej është lar-
guar përsëri. Po të kishte qenë 
muzikant ose piktor, më lehtë 
ndoshta do ta kishte shkëputjen,
por ar   i  j lidhej me gjuhën sh-
qipe, atë vargor të rëndë, të cilën 
as mundte e ndoshta as donte 
ta ndërronte dot. Te viset e ar-

bëreshëve, ku, ashtu si Koliqi, shkonte
shpesh, gjente vërtet një spikamë të
botës shqiptare, por kishte gjasë që,
ndonëse e pabezdisshme prej doktrinës,
ajo spikamë e zbehtë, më shumë se zëv-
endësuese, ishte thjesht një trish  m.
E ka kuptuar se përderisa poe   Zef Ski-
roi, ndonëse i lindur në këto vise, i kishte 
quajtur megjithatë “te dheu i huaj”, aq 
më tepër do të ishin të  lla për të. Një 
tjetër Zef, ai i Serembes, një shekull e ca 
më parë, e kishte shpjeguar të fshehtën:

Arbëria që prapa de  t na kujton
Se ne të huaj jemi te ky dhé.

Ishte gjithmonë ajo, Shqipëria, që në 

epoka të ndryshme rrezatonte të një-
j  n trazim. I vendosur më në fund në 
Lenggries të Bavarisë, në këmbë të alpe-
ve gjermanike, që i kujtonin bjeshkët e 
Dukagjinit, e ka ndier se ato, në fund të
fundit, nuk ishin veçse pamje. E ka ndier
përfundimisht se ashtu si Filokte   an  k, 
me plagosjen e  j të pashërueshme, ai 

gjithashtu nuk do ta kapërcente dot mun-
gesën e atdheut. Dhe atëherë, duke e 
parë se nuk i largohej dot më, ka bërë atë,
për të cilën me siguri ka kujtuar se s’do 
të ndodhte kurrë: të dëgjonte lajme që 
vinin andej, pikërisht prej katrahurës, së
cilës i ishte larguar me aq ngulm. Të dëg-
jonte ç’ndodhte me atë popull, me zhur-
mat e  j, me kambanat që po heshtnin, 
me burrat që kishin ulur kryet, me gratë
e hijshme, së fundi me gjuhën shqipe dhe 
me shkrimtarët dhe fa  n e tyre ziplot.
Një qerthull, nga ata që duket se krijohen 
prej harmonive të epërme, po mbyllej, 
më në fund, për të sqaruar raportet e 
ndërlikuara të shkrimtarit me lirinë dhe 
me vendin e vet. Liria dhe Shqipëria is-
hin të ndara. Së bashku ngjanin ende të 
pamundura.

Mar  n Camaj, ashtu siç u qël-
lon rrallëherë shkrimtarëve, u rrek të
kapërcejë pikërisht të pamundurën. Ish-
te ky epilog që, në trajtë testamentare, 
u shpreh në  alët e  j, drejtuar gjithë sh-
qiptarëve, e natyrisht kolegëve të  j, pak 
kohë përpara se t’i linte lamtumirën kësaj 
bote: “Ndonëse të ndamë për një gjysmë 
shekulli, unë jam i jueji e ju jeni të mijtë”.

2
Letërsia shqipe është krahasuar disa 

herë me një ngrehinë të rreptë e të  oh-
të, gjysmë kështjellë, gjysmë manas  r. 
Fillimet e saj si letërsi murgjish, e kanë
nxitur ndoshta një për  im të  llë.

E paktë, e tkurrur tragjikisht, për sh-
kaqe dhe rrethana që dihen, me një 
ndalim të gjatë shumëshekullor, me një 
periudhë dygjuhëshe, la  ne dhe shqipe, 
me alfabet të padashur, madje të demo-
nizuar në ceremoni zyrtare fqinjësh, ka 
mbërritur në shekullin e njëzetë, ku, në 
kundërsh  m me shpresën, e ka pritur një 
zezonë e re: censura dhe vetëcensura, fa-
jtore për të cilat nuk ishte askush tjetër 

veç vetë Shqipërisë.
Ndonëse e  llë, e ngushtë, 

përherë e pamja  ueshme, spar-
 ate e pa madhësh   të jashtme,

si të gjitha vlerat shpirtërore të 
krijuara përmes vësh  rësish, e 
rrezatonte megjithatë një hije
të rëndë. Ndërkaq, për një para-
doks të madh, në vend që të ishte
mikpritëse ndaj shkrimtarëve që
do të plotësonin mungesat e saj,
bënte të kundërtën. Portat e saj
rrinin më shumë mbyllur se ha-
pur. Prej tyre ishin nxjerrë përd-
hunshëm personazhe të mëdha,
ikja e të cilave bënte që të ngjanin 
edhe më të zbrazëta hajatet dhe 
qelat e saj.

Përpara këtyre portave u gjend 
një ditë Mar  n Camaj. Nuk ishte 
i nxjerrë jashtë mureve, si Fishta,
Konica, Koliqi, por kjo nuk e bënte
më pak të ndërlikuar problemin e 

 j. Kishte qenë thjesht nënshtetas i a  j 
vendi që quhej Shqipëri, por asnjëherë 
brenda kullës letrare. Ka gjasë që për një 
kohë të gjatë, në nënvetëdijen e  j she-
stohej e paarritshmja: të bënte pjesë një 
ditë në atë fi s apo në atë urdhër trillan.

Brenda kullës, përveç hijeve të mëdha,
ishin shkrimtarë të gjallë, të ngjashëm 
me ta, por të padashur, si Lasgush Pora-
deci ose Mitrush Kuteli. Siç ishin të pa-
kuptueshëm për epokën brenda së cilës 
u gjendën, ashtu do të ishin më pas, kur 
epoka të ndërrohej. Studiuesit do ta kis-
hin më të lehtë të pohonin se, meqenëse 
në një epokë të  llë mizore nuk mund të 
krijohej letërsi, ata e kishin brak  sur kri-
jimin letrar. Ndërkaq, pikërisht në kohën 
e vësh  rë ishin krijuar disa nga perlat më 
të çmuara të të gjitha epokave, si vjershat 
“Gremina” dhe “Flaka” të Poradecit ose 
“E madhe është gjëma e mëka  t” e Kute-
lit e ndoshta të tjera vlera, që do të zbu-
loheshin më pas. Pyetje të shumta do të 
lindnin: ç’do të bëhej me këto perla? Do 
të mohoheshin, ngaqë bezdisnin klishetë 
dhe mendjet e ngushta, apo mashtru-
eshëm do të kalonin në tjetër kohë?
Edhe më të vësh  ra do të ishin pyetjet 
për aradhen e shkrimtarëve që kishin lin-
dur ose ishin rritur në epokën që quhej 
e gabuar. Për shkak të saj, e pas rrëzimit 
të saj, ata do të quheshin gjithashtu të 
gabuar e do të binin bashkë me epokën 
apo fa   i tyre do të vendosej pas ligjesh 
të tjera, e nga një tjetër verdikt?

Mar  n Camaj nuk i lejoi vetes as-
njëherë që, duke përfi tuar prej lirisë që 
i jepte mërgimi të shkruante kundër si-
vëllezërve të  j në Shqipëri. Ishte e vër-
tetë se në kohën që ai kujtohej e bëhej 
merak për ta, ata nuk u kujtuan kurrë 
për të, por kjo nuk e shtyu asnjëherë 
t’u mbante mëri për shpërfi lljen apo 
harresën e tyre të gjatë. Ishte i ndjes-
hëm për gjendjen e tyre, për op  miz-
min e rremë e për ankthin e fshehur 
me kujdes midis festës po aq të rreme.
Në vetmi, rrallëherë i kuptuar nga njerë-
zit, Camaj vazhdonte veprën e  j, duke u 
përpjekur të ruante dritësimin e saj alpin, 
qo  ë në poezitë, qo  ë në prozën e  j. Is-
hte pak   i  j i pandryshueshëm me ar  n, 
me lartësitë e bjeshkëve nga kishte dalë, 
e ku një ditë shpresonte se do të kthehej.

S’due me qenë si mo   i lig
kumtonte në një nga vjershat,

duke shpallur kështu kthjelltësinë e 
fi sme mbi pasionet poli  ke, e sido-
mos mbi mllefet, pa të cilat ishte vës-
h  rë të për  ohej bota shqiptare.
“Poezia shihet si formulë për ngadhënjim-
in e tragjikes”, shkruante për veprën e  j 
poe  ke studiuesja gjermane E. Glaser. 
Ai vetë do të sqaronte se “prej letërsisë 
kam pasë gjithçka, edhe vullne  n për të 
jetue”. Që nga përmbledhja e parë “Një 
fyell në male” e vi  t 1953, në
Prish  në, e gjer te “Palimpse-

MARTIN CAMAJ,
SHKRIMTARI I LARTËSIVE
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s  ”, i botuar më 1991 në Munih
e Nju-Jork, pak kohë përpara
vdekjes, shtrihen dyzet vite kri-

jimtarie të pandërprerë poe  ke. Poezisë
së  j, ndonëse e një drej  mi që gabimi-
sht dukej i huaj në letrat shqipe, moder-
nizmit europian, kryesisht herme  zmit, 
përkundër paragjykimeve shkollareske, i
shkon natyrshëm kostumi shqiptar. Ar   
i madh është njëherësh i kohës e i gji-
thëkohës. “Këngët e Milosaos” e De Ra-
dës, e cila disa vite më pas do të mbushë 
dy shekuj jetë, na  ngëllon po aq e freskët
e moderne sot, sa në vitet kur u shkrua.
Në art asgjë e epërme nuk është e përjas-
htuar, e aq më pak përjashtuese. Kështu
janë poezitë e Camajt, romani i shkurtër
“Djella”, me shoqërimin poe  k, që si një
pasqyrë iu hap udhë rreshtave të prozës, 
veprat e tjera, si “Dranja” dhe “Karpa”, ku
në të parën u rrek të sendërgjojë fatalite-
 n a mallkimin, me  alë të tjera, të rrokë

të parrokshmen e të shprehë të pashpreh-
shmen, tundim jo i rrallë i shkrimtarëve.
Ndërkohë në të dytën përpiqet të shkojë
edhe më larg, i ndjellë prej një magjista-
reje lojcake, gjuhës shqipe, prej përd-
orimit të së cilës, siç thotë vetë: “e kam
ndie veten shpesh virtuoz, d.m.th, jam
në gjendje të thom shqip gjithçka due!”.
E po kështu vijnë veprat e tjera, si roma-
ni “Rrathët”, dy dramat e përkora, për të
mbërritur te novelat e gjata, “Pishtarët
e natës” dhe “Rrungajat në mars”, ato

“fl etë të lume” në letrat shqipe, po të 
përdornim shprehjen e Koliqit, e që ndo-
shta përbëjnë majën më të lartë të ar  t 
të  j.

3
Në tetorin e vi  t 1981, një nga s  nët

më të zymta të  ranisë shqiptare, rretha-
nat e sollën të takoj Mar  n Camajn. Isha 
i  uar në Panairin ndërkombëtar të Librit 
në Frankfurt, kur, në mbarim të një kon-
ference shtypi, gjatë së cilës iu isha përg-
jigjur pyetjeve jo të lehta të gazetarëve,
m’u afrua një burrë i gjatë e i hijshëm që, 
me njëfarë mëdyshjeje, më foli shqip: 
quhem Mar  n Camaj, a mund t’ju fl as? E
kisha dëgjuar emrin e  j, madje diçka ki-
sha lexuar prej  j në revistën “Shejzat” të 
Koliqit, që botohej në Romë e gjendej me 
vësh  rësi në Tiranë. I thashë, natyrisht që 
mund të fl isnim dhe ai shtoi se kishte ar-
dhur enkas nga Munihu për të më dëgjuar.
Një mik i  j shqiptar që e shoqëronte,
ka përshkruar vite më pas në shtypin 
e diasporës ato pak minuta të takimit, 
kryesisht mëdyshjen dhe shqetësimin e 
 j se mos, duke më folur, më dëmtonte.

Ishim aty, në atë sallë të zhurmshme, 
shkrimtarë të të njëj  t vend e të së 
njëjtës gjuhë, por të largët si dy qenie,
më saktë, dy fantazma të planetëve të
ndryshëm. Ishim dy Filoktetë, gjithmonë
me të njëjtën plagosje të njohur të pa-
shërueshme, njëri që e kishte atdheun, 

por jo lirinë, tjetri, me liri, por pa atdhe.
Folëm diçka, në vështrim të parë të 

rëndomtë, por që, me siguri, nuk kishte 
të bënte me atë çka do të duhej të fl i-
snim. Rreth dhjetë vite më pas, Ёerner 
Daum, intelektual dhe diplomat i shkëlq-
yer gjerman, mik i përbashkët imi dhe 
i  j, personazh i dorës së parë në ngja-
rjet drama  ke të Tiranës 1990, më ka 
takuar në Paris, për të më sjellë ndër të 
tjera përshëndetje nga Mar  n Camaj. 
Me ndërmjetësinë e diploma  t u vendos
midis nesh një shkëmbim i përkorë me-
sazhesh, madje u caktua dhe një takim 
në Munih, ku do të udhëtoja dy muaj më 
pas, në mars të vi  t 1992, në një forum 
ndërkombëtar shkrimtarësh.

Ky takim nuk ndodhi kurrë, për shkak 
të ikjes së  j të parakohshme, pikërisht 
në muajin mars të a  j vi  . S’më mbetej
veçse, me ndihmën e shoqërueses sime, 
gazetares së “Frankfurter Rundschtau”, 
Verena Nolte, që e njihte dhe e çmonte, 
të kërkoja varrezën ku pushonte, për të 
vënë një tufë lulesh sipër  j.

Nëpërmjet Ёerner Daum-it, kisha arri-
tur t’i tejçoj disa mendime për veprën e 
 j. Por ato ishin tepër të pakta në kraha-

sim me atë çka do të duhej të thuhej. 
Një pjesë e tyre janë shprehur në këtë 
hyrje të bo  mit të veprave të  j të plota, 
tetëmbëdhjetë vite më pas, e gjithmonë 
janë pak. Të tjerat e kanë kohën e tyre 
përpara, atëherë kur vepra e shkrim-

tarit do të ketë qasjen e saj të plotë të
lexuesit, atje ku nis një jetë tjetër e ar-
 t të letrave, ajo që përtëritet prore, në

pafundësi. Epokat dhe popujt zakonisht
nuk bëjnë gabime në vlerësimin e ar  t 
të madh. Edhe kur gabimet ndodhin, nuk
janë veçse të përkohshme. Gjithmonë
vjen ora kur të vonuarit mbërrijnë dhe të
munguarit shfaqen. Kështu kanë për të
zënë vendet e tyre Anton Pashku i Koso-
vës dhe Zef Zorba i heshtur, dhe të tjerë
ndoshta, të cilët, prej ras  t ose rrethana-
ve, janë penguar diku.

Tiranitë, krahas nervozizmit dhe
stuhive kalimtare, janë përpjekur të kri-
jojnë portat e rreme e të gabuara. Në
ngrehinën e përkorë të letrave shqipe,
atje ku është duke zënë vendin e vet Mar-
 n Camaj, ashtu si në çdo panteon, hyhet

vetëm prej një porte, asaj të madhes.
E ajo portë, siç e tregon emri, nuk njeh
veçse arsyet e mëdha.

Siç është thënë dikur, De Rada i pahar-
rueshëm, në një përshkrim të natës së
pashkëve, ka rrëfyer për “engjëjt që e 
bëjnë veç gos  në e tyre”. Në tryezën e
epërme, ku kanë zënë vend krenajat e
letërsisë, nuk ngjiten zhurmat e vogla e
as afrohen profi let e rëndomta. Atje ka
përherë mirëkup  m e harmoni, ndaj e
kremtja vazhdon përherë dhe ndriçimi i
shandanëve nuk sos.

HALIL VOGLI, RREZATOI KUDO
NDERSHMЁRI DHE PЁRKUSHTIM

,,

1941 nё njё familje te mesme tё kohёs. Shkollёn 7
vjeçare e mbaroi nё vendlindje. Qё nё moshё tё re fi lloi
tё punonte nё prodhim nё ish koopera  vёn bujqёsore
nё Babullush qё nё vi  n 1956. Arsimin e mesmen eko-
nomik e ka mbaruar nё Tiranё nё vitet 1964-1967. Qё 
nga kjo kohё ngarkohet gjithnjё me detyra tё ndryshme
ne Barbullush, si nё kryetar i degёs e planit, pёrgjegjёs
sektori   Duke parё vlerat e  j, nё vi  n 1971 emrohet
kryetar i koopera  vёs bujqёsore nё Shosh-Dukagjin
ku qёndroi deri nё vi  n 1976. Nga aty transferohet nё
koopera  vёn bujqёsore Shalё qё punoi pёr  tri vite.
Nё vi  n 1979 deri 1988 ishte kryetar i koopera  vёs nё
Mjedё. Ai ka mbaruar shkollёn e lartё tё fi lozofi sё nё
Tiranё me rezultate mja   tё mira. Nё legjislaturёn e 11
tё Kuvendit Popullor tё Shqipёrisё ёshtё zgjedhur de-
putet. Nga vi   1988 deri me daljen nё pension punoi nё detyra tё ndryshme nё zonёn 
e Barbullushit.

Pёr punёn e  j tё mirё ёshtё dekoruar me urdhёrin e punёs tё klasit tё tretё dhe
mё vonё me urdhёrin e punёs tё klasit tё parё. Halil Vogli ishte komunikues mja   i
mirё dhe mja  ё popullor, ishte i thjeshtё dhe shumё ak  v kudo qё ka punuar, i pjekur 
dhe punonte me ndershmёri.

Familja e Halil Voglit ishte e lidhur me levizjen nacionalçlirimtare. Babai i  j ka qenё
par  zan nё brigadёn e 23 sulmuese tё ushtrisё par  zane. Kudo ku  punoj nё Du-
kagjin e shoqёronte bashkёshortja e  j, Sabrie, njё grue shumё e thjeshtё dhe shumё
punёtore, pa pretendime dhe dashamirёse sikur tё ishte banore e lindur dhe rritur 
nё Dukagjin. Ata lindёn dy djem qё e kaluan kohen e fёmijёrisё nё Dukagjin. Fёmijet 
e tyre trashёguan  paret e mirё tё prindёrve tё tyre dhe i kanё bёrё vend vetes kudo
nё punё e shoqёri. Edhe pas ndryshimit tё sistemit nё fi llim tё viteve ’90, Halil Vogёli
gёzonte respekt nga komunite   sepse ishte ai respekt qё kishte fi tuar gjatё punёs nё 
pozicione tё ndryshme, kudo qё punoi, punё e cila rezatoi ndershmёri e pёrkush  m,
pavarёsisht kushteve dhe vёsh  rёsive tё kohёs.

Duhet vёnё nё dukje porosia qё Halil Vogli i la familjes dhe shokёve kur tё vinte
koha e pёrcjedhjes pёr nё banesёn e fundit. Ai la porosi tё veçanta jo vetёm pёr
ceremoninё nё pёrgjithёsi, por veçanёrisht pёr tё pritur dhe pёrcjellur miqёt e shokёt
nga Dukagjini, ashtu siç presin dhe përcjellin dukagjinasit. Kjo porosi u zbatua me
shumё respekt, por edhe komunite   dukagjinas e nderoi dhe e pёrcolli me shumё re-
spekt. Halil Vogёli u nda nga kjo jetё pak kohё mё parё, por, do tё kujtohet me shumё 
respekt nga familja, shokё e miq, dhe nga tё gjitha ata qё e njohёn.

NDUE MICI

NDUE CUKELI ATDHETAR I
NDERUAR

Nё hyrje tё kabine  t tё punёs sё  j kishte vendo-
sur portre  n e patrio  t Gjon Marashi, i veshur me
rrobat e traditёs dhe me pushkё nё dorё. Kjo tёrhiqte
vёmёndjen dhe tё ngjallte krenari. Ai edhe nё librat qё
ka shkruar, tregon dashuri pёr origjinёn, aty fl itet pёr
Shalёn, Orёn e Shalёs,, etj, dhe vёrtetё ky emёr lako-
het disa herё edhe nё Rrafshin e Dukagjinit nё Kosovё.
Nё rrethinat e qyte  t tё Pejёs shtrihet Shala e Isniqit.
Aty e ka origjinёn heroi Isa Bole  ni. Familja e  j u lar-
gua dhe u vendos nё Bole  n tё Mitrovicёs, ku pastaj
shkuan edhe shumё dukagjinas tё tjerё dhe kёshtu u 
krijua Shala e Mitrovicёs. Po kёshtu edhe afёr Gjakovёs
ndodhet Shala e Bajgorёs, gjithashtu edhe Shala e
Podujevёs. Megjithse, ata pas push  mit osman nё vi  n
1479, u konvertuan nё besimin islam, origjinёn e tyre e 
ruajtёn. Kёshtu edhe poetёt e shquar qё shёrbyen pranё Portёs sё Lartё nё Stambollё
si Sabri Dukagjinzade e ruajtёn origjinёn e tyre si dukagjinas. Kjo pёr ata ёshtё shfaqje
e atdhetarisё, ndёrsa pёr nё ёshtё krenari. “Ora” qё permendёt ndёr legjenda, ёshtё
shprehje e inisia  vёs dhe vetёveprimit pёr banorёt dukagjinas, por edhe mё gjerё,
ёshtё  par i krenarisё qё ndikon nё afi rmimin e personalite  t tё njeriut.

Ndue Cukeli rrjedh nga Aba   i Shalёs, nё njё familje tradicionalisht fi snike e pa-
triote, nё familjen e Cukel Delisё i njohur pёr urtёsi dhe a  ёsi tё mira shoqёrore nё
tё gjitha ngjarjet qё ishin korrente nё zonёn e Shalёs nё atё kohё. Drejtuesit fi snorё
tё krahinёs sё Dukagjinit, gjithnjё kanё treguar a  ёsi dhe kanё qenё pranё tё gjitha
problemeve tё bashkёfshatarёve tё tyre dhe nё ndihmё pёr tё zgjidhur problemet e
mbijetesёs sё tyre, pёr tё ruajtur dhe transmetuar brezave besimn dhe traditat ndёr
shekuj.

As kёndvёshtrimi i lu  ёs sё klasave, as arroganca ndaj fesё dhe as izolimi i
tejskajshёm nuk pёrputheshin me doktrinёn pёrfaqёsuese nё poli  kёn e kohёs, por
njё deviacion ultramaj  st, pasojat e tё cilit janё tё njohura tashmё.

Ndue Cukeli u lind me 13.6.1929, pra 87 vjet mё parё. Ai ishte ofi cier karriere dhe
ka kryer detyra tё rёndёsishme gjatё punёs sё  j nё ushtri. Ai qe i respektuar nё punё
dhe nё shoqёri. Ishte i thjeshtё dhe me kulturё. Tё impononte respekt. Vdekjen e  j e
quaj njё humbje pёr tё gjithё ata qё e kanё njohur, pёr familjarёt dhe tё gjithё shokёt
dhe miqtё. 

Ai u largua nga kjo botё duke lёnё pas kuj  min e mirё pёr tё cilin do tё kujtohet
gjithnjё me respekt.

PJETЁR DELIA, NDUE MICI
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Në vazhdim të traditës disavjeçare që
kemi krijuar me datën 28, 29, 30 prill u
zhvillua veprimtaria, Manifes  mi “Zëri i
Vëllazërimit-2016”, që ne ishim pjese e
 j.

Në baze të programit të miratuar nga 
grupi organizator i të gjitha shoqa-
tave pjesëmarrëse , me datën 28 
prill, Manifes  mi fi lloi në qyte  n e 
Shkodrës.

Miqtë nga Peja, u priten në ora 
11. 30, te monumen   Isa Bole  nit. 
Në takim ishte Gjergj Leqejza, Luigj 
Shy  , Prele Shytani, Roza Pjetri, Zef 
e Xhovana Sokoli. Ata ishin Ukshin 
Jashari, Frashër Racaj, Vesel Nikҫi, e
të tjerë

Të gjithë së bashku  bëmë 
homazhe në monumen  n e Isa Bo-
le  nit. Pastaj shkuam te monumen   
i Mehmet Shpendit, Luigj Gurakuqit 
e Nene Terezës,  ku u vendosën ku-
rora me lule dhe u bën fotografi .
Në orën 13. 00 bëmë takim me Kry-
etaren e Këshillit të Qarkut Shkodër, 
zonjën Greta Bardeli. Na pri   sek-
retari i Këshillit, zo   Gjon Marku 
dhe pastaj  zonja Greta në një pritje 
shume vëllazërore, shume miqë-
sore.  Pasi u njohëm me përbërjen 
e Qarkut, na dhuruan nga një album 
të Qarkut, bëmë foto, biseduam me 
miqtë nga Kosova për bashkëpuni-
min e tyre me pushte  n lokal atje 
... Ne, i uruam dhe i falënderuam 
përfaqësuesit e Këshillit të Qarkut  
për pritjen  e në veçan   zonjës Gre-
ta, në detyrën fi snike të Kryetares të 
kë  j Këshilli.

Pak me vonë patëm planifi kuar  
takim me Kryetaren e Bashkisë, 
zonja Voltana Ademi, në vend të 
cilës na pri   N/kryetari i Bashkisë,
zo   Arben Gjuraj. Një pritje mja    
miqësore, mja   vlerësuese dhe pasi 
na njohu me Bashkinë e Shkodrës, 
me ndryshimet e kohëve të fundit, 
bëmë foto dhe na dhuruan nga një 
album të fototekës Marubi dhe të
qyte  t Shkodër.

Si gjithmonë me mja   vësh  rësi, 
por me zemër te bardhe dhe me 
shume dashuri i  uam miqtë nga
Kosova ne një dreke në ambientet 
e bar-restorant “Floga”. Për pritjen 
miqësore falënderojmë anëtarin e
shoqatës dhe mikun e përhershëm
të Shoqatës Atdhetare “Dukagjini” 
dhe të miqve të saj, zo  n Lulash 
Gjelosh Mar  ni, që na është gjendur 
pranë në çdo rast.

Pasdite u nisëm për në Tuz, ku na 
pri   Pal Dreshaj, N/Kryetari i Shoqa-
tës “Mar  n Dreshaj” ... Pas një kafe   
çlodhëse, shkuam e bëmë homazhe
te varri i Mar  n Dreshajt, emrin e të 
cilit ka kjo shoqate, Shoqata e Vël-
lazërisë Kosove-Malësi e Madhe,
me qendër ne Peje. Pastaj bëmë
vizite te Muzeu Shtjefen Ivezaj

Mja   mbresëlënëse puna e kë  j ar  s   
patriot të cilit i ka borxh i gjithë Malë-
sia dhe shqiptaria, por  ne si shoqate e 
ndiejmë detyrim moral që të bëjmë diçka
për ta nderuar dhe vlerësuar ketë njeri
shpirt mall. Për ketë, Shoqata Atdhetare

“Dukagjini” do të marre nismën, që në 
bashkëpunim me Shoqatën “Dede Gjon 
Luli”, me qendër në Tuz dhe Shoqatën 
e Vëllazërisë Kosove-Malësi e Madhe 
“Mar  n Dreshaj”, me qendër në Peje,   
propozojmë Presiden  t te Republikës se 

Shqipërisë, për ta vlerësuar me urdhrin e 
larte “Nderi I Kombit”.

Në mbrëmje para se të fi llonte kon-
cer  , të pranishmit ndoqën një  ekspoz-
itë fotografi ke të punimeve  me gurë, të 
mjeshtrit Dukagjinas Mitër Ndreshaj i cili 

punon që prej 22 vitesh në Mal të Zi. 
Ne orën 19. 30 fi lloi koncer  . Një 

interesim modest i publikut, por  
këngëtarët tanë lanë një pwrshtypje 
maj  w tw mirw. Në emër të Shoqa-
tës Atdhetare “Dukagjini, përshën-
de   të pranishmit kryetari Ndue 
Sanaj.

Nuk mund të largoheshim pa një 
darkë vëllazërore dhe shume bujare, 
siç e ka në tradite Malësia. Një darke 
me shume respekt  e shtruar nga 
Pal Dreshaj. Biseduam, kënduam, 
por edhe pimë pak, u kënaqëm dhe 
ndenjëm deri në orët e vona

Nga Shoqata Atdhetare “Dukagji-
ni” u përfaqësua nga një grup an-
tare e ak  vistë te saj,  Ndue Sanaj, 
Luigj e Gjyste Shy  , Gjin e Majlinda 
Dermani. Ermal e Armira Lera, Prele 
Shytani, Roza Pjetri, Dukate Bregu, 
Lulash Brigja, Rajmonda Rugji e 
Tringa Rapi, Pëllumb Vrinca me 
bashkëshorten e  j, Ndue Mici, Zef 
Sokoli, Kole Hasani, Mark Vata, Kris-
 an Zalli, Zef Marku, mjeshtri  Miter 

Ndreshaj dhe Daniel Kopsaj. ... U bë 
një paraqitje e mire,  nderuam Du-
kagjinin e Shkodrën ...

Me datën 29 prill, në orën 09. 
00 u nisëm për në komunën e Is-
togut. Grupi i Shoqatës Atdhetare 
“Dukagjini” përbehej: Ndue Sanaj, 
Luigj e Gjyste Shy  , Gjin e Majlinda 
Dermani, Ermal e Armira Lera, Prele 
Shytani, Ndue Mici, Dukate Bregu, 
Trina Rapi e Rajmonda Sokoli, Mark 
Vata, Kole Hasani, Kris  an Zalli, Zef 
Marku, Daniel Kopsaj, Zef e Xhovana 
Sokoli, dhe Lulash Brigja. Gjithsejte 
20 vete.

Me kohe e kishim planifi kuar një 
vizite në shkollën 9 vjeçare “Mar-
 n Camaj”, në Gurrakoc. Na pri   

drejtoresha, Mimoza Osmani, me 
personelin mësimdhënës të shkol-
lës. Një pritje shume miqësore.
Na kishin rezervuar një koktej, në të 
cilin   përshëndetën drejtuesit e gru-
peve dhe pastaj vizituam mjediset e 
shkollës, u larguam, me përshtypjet 
më të mira. 

Si gjithmonë drejtuesit lokal në 
Kosove janë treguar mja   miqësor 
dhe vlerësues me ne. Na pri   në ta-
kim N/Kryetari i Komunës Istog zo   
Lulëzim Blakaj. Një takim shume 
miqësor. Pasi na uroi mirëseardhjen, 
na njohu me historinë e kësaj ko-
mune. Ne e falënderuam për pritjen, 
Pastaj dolëm dhe shkuam ne palla  n 
e kulturës. 

Një koncert i organizuar mja   
mire. Mori pjese edhe ansambli 
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“Mirëdita”, më në krye Fran Preҫin.
Ansambli i Valleve “Dardania” nga

Drenica e Skenderajt. Pas koncer  t, ko-
muna e Istogut, në ambientet e restorant
“Tro  a” shtroi një darke për të gjithë
pjesëmarrësit në ketë Manifes  m. 

Me 30 prill, pjesëmarrësit vizituan
luginën e Rugovës deri te Bar-Restorant 
“Bjeshka”. Në ketë restorant vloi kënga
e vallja nga pjesëmarrësit tanë. Ka qene
një kërkesë e vazhdueshme e grupit për
të vizituar ketë perlë të natyrës që atje
dora e njeriut është treguar mja   bujare
dhe e kujdesshme. 

Pas pamjes së mrekullueshme e fotove
pa mbarim, vizituam kishën e Shën Kater-
ines. Një kishe e ndërtuar në vi  n 1927.
Famullitari i saj na pri   me shume respe-
kt dhe na tregoj për historikun e saj.

Pas kësaj vizite, Kryesia e Shoqatës
“Mar  n Dreshaj”, te Bar-Restorante 
“Vëllezërit Luka” na shtruan një dreke me
shume bujari, e cila vijoj me këngë e valle
nga këngëtaret tanë.

Pak nga pak orët e qëndrimit në
Kosove po mbaronin dhe manifes  mit
po i vinte fundi. Mbresa, kuj  me. takime 
dhe vlerësime

Zo  t Pal Dreshaj, Nënkryetari i Shoqa-
tës “Mar  n Dreshaj”, i dhuruam një pam-
je nga qyte   i Shkodrës dhe albumin e
Qarkut Shkodër.

Po, të njëjtën gjë dhuruam edhe për
Kryetarin e Komunës Istog, zo  t Haki Ru-
gova, së bashku me një faqore rakie …

Në ketë atmosfere u mbyll  për këtë vit

Manifes  mi “Zëri i Vëllazërimit. -2016”.
Falënderojmë gjithë grupin përfaqë-

sues të Shoqatës “Atdhetare-Dukagji-
ni”, në mënyrë të veçante këngëtaret 
Kole Hasani, Mark Vata, Pëllumb Vrinca, 
Daniel Kopsaj, Zef Marku e Kris  an Zalli.
Falënderojmë 0rganizatorin e Mani-
fes  mit në Tuz, Pal Dreshaj, Shtjefen 
Ivezaj e Gjon Dushaj.

Falënderojmë komunën e Istogut, N/
kryetarin e komunës, zo  n Lulëzim Bla-
kaj; Drejtoreshën e shkollës 9 vjeçare 
“Mar  n Camaj”, zonjën Mimoza Osmanaj 
për pritjen e bujarinë e tyre!

Falënderojmë Grupin e valleve “Rugo-
va”, me kryetarin e  j, Vasel Nikҫi!

Falënderojmë Kryesine e Shoqatës 
“Mar  n Dreshaj” dhe në mënyrë të 
veçante Kryetarin e saj, Ukshin Jashari, 
sekretarin e saj, Frashër Racaj për orga-
nizimin e kë  j manifes  mi, përkush  min 
e kushtet e krijuara për pjesëmarrësit!

Falënderojmë biznesmenin Lubo 
Stanaj, për bujarinë e  j, që na dha 
mundësinë të marrim pjesë në ketë man-
ifes  m.

Mire u takofshim në manifes  me e 
veprimtari të tjera kulturore e ar  s  ke, 
në shërbim të ruajtjes të traditave dhe 
trashëgimisë   tone kulturore dhe histo-
rike. 

Le të mbeten këto reshta dhe këto foto 
që po përcjellim, për  lexuesit e gazetës 
“Dukagjini” një kuj  m dhe shije e veçante

Përga    Lulash Brigja

TRADITË
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Me datën 30 prill 2016, ne mjediset
e Muzeut Kombëtar, Shoqata Atdhetare
“Dukagjini”, Dega Tirane, organizoj një 
veprimtari promovuese të bo  mit të
librit “10 vjet Shoqata “Atdhetare Du-
kagjini”, Dega Tiranë, bo  m i perga  tur 
nga Zef Gjeta dhe Zef Bari.

Morën pjese antare të shoqates dhe
miq e të  uar. Veprimtaria u mbeshtet
nga anëtari themelues i deges Tirane,
ing. Gjergj Voci. Veprimtaria u mbyll me
një koktej. 

***
Përshëndetje e z. Zef Bari, kryetari i de-

gës,  ne promovimin e bo  mit
Tё nderuar pjesëmarrës, anëtare

dhe dashamires të degës të shoqatës
Atdhetare “Dukagjini” për Tiranen.
Mirë se keni ardhur! Ne dukagjinasit
e kemi pasur zakon, që nëse i bёjmё
një trevese pjesëmarrës për një rast
të caktuar, kemi qe  e ta shtojmë e
ta rrisim, me dashamirë, të afërm
dhe miq.

Për ketë arsye në ketë takim, kemi
 uar dhe pёrfaqёsues nga shoqata e

“Nikaj Mërturit”, të “Shoqatës Mir-
dita” të “Shoqatës Qendra Alpet”
atё të “Curraj Eper” e të tjerë.

Ndjehemi mirë dhe të gëzuar,
ne kryesia e degës të Shoqatës Du-
kagjini dega Tiranë, kur takohemi
njihemi, bisedojmë dhe gëzojmë me
njeri tjetrin, sepse na lidhe gjaku, za-
konet, traditat e mira, na lidh emri i
Dukagjinit, nga kemi ardhur, emër i
cili është gdhendur me germe të arta
në altarin e shenjtë të kombit tonë.
E gdhenden prijësit dhe lu  ëtarët
në beteja, burrat e urtë në kuvende,
njerëzit e penës dhe të dijes, ar  stet
e skenës dhe të ekranit, doktorët
dhe profesorët e universiteteve, 
spor  stët rekordmen, kompozi-
toret, krijuesit dhe interpretuesit e
muzikës, drejtues dikasteresh, të të
gjitha niveleve, klerikë patriot, që u
mar  rizuan, për fe dhe atdhe, bij e
bija të Dukagjinit, që ia rriten vlerat
kësaj zone, nder vite dhe dekada.

Ёshtё detyrë e shoqatës tonë
dhe e çdo dege të saj, këto vlera të
evidentohen, të grumbullohen dhe
të shkruhen si argument dhe pasaporte
iden  te  ,  në duart e fëmijëve tanë,
nipave dhe mbesave,  brezave që do të
na  trashëgojnë.

Të nderuar pjesëmarrës!
Meqёnёse jemi si një familje e madhe

dhe kemi nevojë, për informim, për gëzi-
met dhe mërzitë, që mund të kalojë çdo
familje e bashkësisë sonë, këtu në Tira-
në, e ndjej detyrim, tu informoj, për ata
qe ndoshta  nuk e dine, se këta gjashtë 
muajt e fundit, janë ndarë nga jeta, katër
anëtare dhe dashamirës të degës të
shoqatës tonë:

Zef Gjeloshi, Anëtar i Kryesisë të Degës
të Shoqatës tonë, që nga krijimi i saj. Pa   

punuar ushtarak, me shumë devotshmëri
derisa doli në pension.

Zojё Kola, bija e Nёnmavriqit të Shalës. 
Ajo, qё e vogël ne vitet 60, kur femra du-
kagjinase, por edhe më gjere   këndonte 
dhe   binte çi  elisë.  Zoja këndoi dhe e 
shoqëroi me çi  eli vetë kёngёn e saj. Kur 
u rrit ajo që nder femrat e para, që zotëroi 
profesionin e shoferes. Ka jetuar që në 
fund të viteve 60  ne zonën e Kamzёs.

Lazёr Fusha e Fran Dardha, mësues e
drejtues shembullor në shumë shkolla të 
fshatrave, të zonës të Dukagjinit. Ak  v-
iste të dalluar shoqërorë, e familjarë të 
përkushtuar.

Në shenjë mirënjohje dhe respek  ,
për ata ju  oj, të ngrihemi e të mbajmë
një minutë heshtje…. I përjetshëm qo  e 
kuj  mi i tyre!

Për ketë qellim, po promovojmë edhe 
ketë libër që kemi në duar ne sot, me disa 
nga dukagjinasit, që kana kontribuar dhe 
vazhdojnë të kontribuojnë, në çdo fushë 
me dinjitet, në qyte  n e Tiranes dhe
rrethinat e saj.

Ёshtё meritë, e anëtarit të kryesisë të 
degës të shoqatës tonë, ak  vistë, shkrim-
tarit e publicis  t të njohur prof.  Zef Gje-
ta, që bëri të mundur bo  min e kë  j libri, 
si vëllim i parë dhe nisem, për bo  me të 
tjera të kë  j lloji në të ardhmen. Dega 
e shoqatës tonë ka pritur më kёnaqёsi, 

çdo dukagjinas, që ёshtё ndjerë mirë 
me emrin që mban kjo shoqatë, me mis-
ionin që ka marrë pёrsipёr, duke mos
paragjykuar prirjet poli  ke, ndarje fi sesh 
dhe bajraqesh, por duke shtuar njohjen, 
respek  n e bashkëpunimin me njeri 
tjetrin, duke u përfaqësuar me vlerat më 
të mira të zonës tonë, për të qenë sa më 
të integruar me normat dhe rregullat e 
shoqёrisё që na imponon koha dhe zhvil-
limi.

Ketë qellim kemi pasur edhe te libri, 
që po promovojnë sot, duke përzgjed-
hur nga çdo fushë njerëz me kontribute e 
vlera, që kanë dhenë dhe po japin shem-

bullin e tyre në punë, familje e shoqëri 
dhe që meritojnë të fl itet e të shkruhet 
për këta individ.

Eshtё nder objek  vat e rёndёsishme
tonat, të studiojmë e të gёrmojmё, aty 
ku gjejmë fakte dhe argument, se kur 
kanë banuar të parët dukagjinas në Ti-
ranë. Kemi informacion, se kanë banuar  
këtu dukagjinas para viteve 30 të shek-
ullit të kaluar, por nuk kemi arritur të 
iden  fi kojmë, emrat e këtyre banoreve,
lagjen rrugën, apo banesën ku kanë jet-
uar. Por puna jonë hulumtuese po vazh-
don në kёtё drej  m dhe besojmë se së
shpej   rezultatet do të duken në kёtё 
drej  m. Vetëm pas çlirimit edhe pse për 
dukagjinasit qe e vёsh  rё të punosh dhe

të jetosh në Tiranë,  me a  ësitë e tyre, 
për nevojat që kishte shte   dhe shoqëria 
për kontribu  n e tyre, dukagjinasit u bën 
pjesë ak  v, në çdo sektor të zhvillimit të 
kryeqyte  t. Këta individ me këto vlera i 
kemi të evidentuar dhe do   ekspozojmë 
herë pas here në gazetën e shoqatës tonë 
dhe nё bo  me të veçanta.

Shumë fi gura e personalitete dukagji-
nas, njiheshin jo vetëm nga populli i  Ti-
ranes, por dhe nga e gjitha Shqipëria. Në 
prag të ndryshimit të sistemit, në fi llim 
të viteve 90, në Tiranë jetonin ar  stet e 
Popullit Pjetёr Gjoka, Ndrek Luca e Tinga 
Kur  , profesorët dhe doktorët, Zef Celi, 

Ndok Marku, Zef Shoshi, vëllezërit Vo-
caj me shumё kontribute, vëllezërit Ra-
doja,  e tё tjerë. 

Periudha e migrimit dhe e emigrimit, 
kur njerëzit u larguan nga vendlindja e 
tyre, duke u vendosur afër zonave ur-
bane ose jashtë vendit, e bën të do-
mosdoshme krijimin e Shoqatës Atd-
hetare “Dukagjini”, për të mbajtur, të 
lidhur sa më shumë me vendin nga e 
kanë prejardhjen, me gjakun, familjen, 
zakonet e mira, me historinë dhe çdo 
gjë që ёshtё e veçantë, e duhet ruajtur 
e mbrojtur si vlerë e trashëguar nga të 
parët tanë.

Për kёtё arsye dega e shoqatës tonë, 
me një grup intelektualesh, ka përcak-
tuar objek  va të qarta lidhur me famil-
jet që kanë emigruar nga Tirana dhe 
rrethinat që janë dukagjinas, duke evi-
dentuar vendin, shkallën e integrimit, 
punësimit, problemet dhe arritjet.

Në veçan  , ne si degë e Shoqatës At-
dhetare “Dukagjini”, për Tiranen kemi 
evidentuar dhe ndjekim me vëmendje 
përparimin e shumë studentëve du-
kagjinas, në pёrgjithёsi, e në veçan-
 , ata që studiojnë larg atdheut e 

familjeve të tyre, si:
• Donald Zef Gjeta –  për arkitekturë 

nё SHBA;
• Orion Gjon Fierza –  për Ekonomi 

Finance Publike në Gjermani;
• Lodia Lazer Stani – Inxhinieri elek-

tronike në SHBA;
• Sindrit Ndoc Çardaku – Biologji 

Molekulare në Angli; 
• Armando Zef Bari –  për Admin-

istrim Biznes në Francë;
• Drilon Ndue Shurlaj –  për Diplo-

maci Itali, e të tjerë.
Pra dega e shoqatës tonë, ka shumë

punë, e presim shumë ak  vitete në shër-
bim të rritjes të vlerave të bashkësisë 
sonë, i cili çdo dit po rritet e prezantohet 
në Tirane, jo si komunitet i vogël, e në 
minorance, por si zë i fuqishëm, e forcë 
integruese e konkurruese, në çdo aspekt 
të jetës e të zhvillimit.

Le të bashkëpunojmë, të jemi më pra-
në njeri-tjetrit, të mbrojmë vlerat e mira 
që kemi, e të fi tojmë të tjera për të ardh-
men.

Pёrga    pёr bo  m dhe fotot 
Gjon Fierza

10 VJET  SHOQATA “ATDHETARE
DUKAGJINI”, DEGA TIRANE

QQ
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Agus  n Pjetër Kola  ka lindur më 10
maj 1959 ne Tirane  dhe ka qenë një   fut-
bollistet me shkëlqyer skuadrës domi-
nuse te kapina  t shqiptare te futbollit  SK
Tirana( 17 Nëntori i atehershem) te cilin e
ka udhëhequr  drejt majave me te larta te
futbollit shqiptare. Ishte femije kur ai fi l-
loi në ekipin e no  t që stërvitej tek  Liqe-
ni Ar  fi cial. Ende pa mbaruar fi lloren, lë
no  n, sespe fi llon t’i pëlqejë cirku. Shi-
konte mjeshtrin Telat Agolli fl uturonte
nëpër ëndërra. Ca nga natyra dhe ca nga
lloji i kë  j spor  , arri   të japë shënjat e
një akroba   të talentuar Agus  ni i vogel
kudo që të ishte binte në sy, prandaj nuk i
shpëtoj dot  as syrit të mësuesit të fi zkul-
turës, Aurel Verisë, që e nxi   dhe e afroi
me atë që do të bëhej dashuria e fundit
dhe e vetme e  j  Nuk din nese Agus   e 
gje    fubollin apo futbolli starin qe duhej
por ajo qe dijek kjo qe nje shartese mer-
ekullueshme  Në natyrën e vet të besimit
dhe sigurisë, pa u shoqëruar nga askush,
ikën dhe testohet në provat e konkurimit
për Shkollën e Mjeshtërisë. Ishte shume
komode per  komisionin për të dhënë
vendimin vet   vlen . Bashkë me të, në
grup ishin talentet e tjerë që do bënin
emër në të ardhmen. Të gjithë kujtojmë
me nostalgji fi danishten e futbollit  tone
modern, që kishte emrin “Shkëndija”...
Kur ajo e mbaroi misionin e vet, Agus-
 ni bëhet pjesë e “17 Nëntorit”. Ishte

vi   1979... I kujtohet kur një ditë e  oi
në zyrë edhe Zevendes Ministri  Brend-
shme. Në këmbim të “17 Nëntorit” me
“Dinamon” i afroi një të drejtë studimi 
për Juridik dhe një apartament banimi.
Edhe njërën nga këto ndere t’i bënin di-
kujt në atë kohë, do të ishte shumë. Por,
për Agus  n Kolën para ekipit të “Tiranës”
nuk vlente asgjë! I pari që e fu   në udhën 
e spor  t, ka qenë Aurel Veria, kur ishte
nxënës në shkollën 8-vjeçare “Hasan

Vogli”. Ndërsa fa  n për të qenë traineri 
i parë i  j, e ka patur Enver Rada. Zhvil-
lohej spartakiada kombëtare e fëmijëve 
në Durrës. Me ekipin e “Tiranës” ishte
edhe 14-vjeçari Agus  n Kola Karakteri
i  j impulsiv, pasioni dhe dëshira për të 
fi tuar çdo dylu  im me shokët, bëri që të 
binte në sy edhe në fushën e lojës... Ni-
sur nga të gjitha këto, vendi i  j më i për-
shtatshëm kuptohej se ishte mbrojtja e 
portës. Nga sedra që kishte, bëhej copë,
duke u hedhur sa në një cep në tjetrin, 
për të mos pësuar gol as në stërvitje. Por 
sikur ju zbehën pak këto vlera në takimin 
e parë... Ndoshta edhe jo për faj të  j, se 
sa të mbrojtjes, pasi kishin kaluar dhjetë
minuta pëson gol... Mbyllet pjesa e parë, 
por edhe pushimi nuk ja riktheu qetësinë.
Me fi llimin e pjesës së dytë, lëvizte gjithë
siklet në zonën e portës, i padurueshëm
për t’ju gëzuar golit të barazimit. Nuk po 
i durohej... I bën shenjë një shokut të 
vet që të futet në portë dhe sulet drejt 
topit në drej  m të portës kundërshtare. 
S’kishte kohë të disiplinonte këtë fëmijë 
të “pabindur” Enveri, por i mbërthyer 
edhe pas rezulta  t të lojës, e kaloi në 
heshtje këtë veprim. Nuk vonoi dhe nga 
teknika e përsosur e Agus  n Kolës vjen 

goli i barazimit. Aq ju desh a  j dhe ekipit 
për të sulmuar pa ndërprerje, rast pas 
ras   deri sa shënuan golin e fi tores. Nga 
ajo ditë nuk ju rikthye portës... Ndërsa 
ekipi kryeqytetas nuk la ndeshje pa fi tuar 
në gjashtë takimet e radhës. Kështu, ak-
 vite  n e parë zyrtar Agus  n Kola e nis 

si fi tues, duke ju gëzuar  tullit kampion 
kombëtar për bashkëmoshatarët. Nga 47 
gola që shënoi ekipi i  j, 17 ishin të  j.

Pasporta   spor  ve e Agus  n Koles
- Mjeshtër i Merituar spor   
- Shkollën e Mesme të Mjeshtërisë 

Spor  ve
- Ins  tu  n e Lartë të Fiskulturës “Vojo 

Kushi”
- Ka luajtur me “Shkëndijën”, “17 Nën-

torin”, dhe në Greqi me “Janina”, “Ega-
leo” dhe “Kalkithia”

- Ka fi tuar 8 kampionate dhe 8 kupa 
Republike

- Ka shënuar 152 gola në ndeshjet e 
kampiona  t dhe 250 në ato për Kupën e 
Republikës, duke mbetur një nga golas-
hënuesit më të mirë në historinë e klubit 
bardheblu.

- 15 vjet ka luajtur me ekipin përfaqë-
sues që përbën një kohë të paarritshme 
nga të tjerët.

- 1978. Kampion Ballkani me ekipin 
“Shpresa

Gjatë një takimi në Shkodër që e fi tua
na 17 Nentori  4:1, ai përplaset me mbro-
jtësin Kuj  m Shaba  dhe thyen hundën. 
Gjysma e të keqes për të, sepse ishin 
minutat e fundit të takimit dhe për më 
tepër, avantazhi ishte i thellë. Por e keq-
ja e plotë vazhdoi në ditët në vazhdim.
Një javë qëndroi në rregjim shtra   në
shtëpi. As bukë nuk hante, por ushqehej 
me lëngje nëpërmjet një tubi plas  k. Të 
paktën ishte parashikuar një muaj kohë
që ai të a  ësohej. Sipas mjekëve kjo, pasi 
ai mezi priste të dielën kur do të luanin

me “Tomorin” e Bera  t. Hyri në fushën
e lojës, duke i frikësuar kundërshtarët jo
vetëm me maskën që kishte vënë në fy-
tyrë, por dhe me atë gol spektakolar që
shënoi me kokë. Kola do të mbahet mend
nga  fozët e KF Tiranës, si një nga lojtarët
më rezulta  v me popullor mishërim i
frymes se sakrifi ces  partnerite   i  j në
sulm ishte  Arben Minga me te cilin  bënë
fuqinë  ofensive   te Tiranes  një nga më
të paharrueshëm të futbollit shqiptar.

Perga    Prele Milani

AGUSTIN KOLA, DINAMITI DUKAGJINAS I TIRANËS

(vijon nga faqe 2) 

Pas dy ditësh, i ngujuari takon rastësisht 
një mik dhe në mes të tjerave i tha problemin
që kishte ... miku nuk i mori gjë përsipër,
por i tha, nesër do shkojë në shtëpi të tij për 
një problem, por me ketë rast do t’i bëj edhe
ketë kërkesën. Miku u kthye me një vit leje ...
Mendojmë, se nuk ka nevojë për koment.

Në një gazete, të muajit tetor, shkruhej
në mes të tjerave “Ministria e Arsimit, 
nuk mori  masa për fi llimin e vitit shkollor 
të 32000 fëmijëve të ngujuar …”. Më tej,
Komiteti i Pajtimit Mbarëkombëtar shkruan
nëkorrespodencën me Sekretarin e OKB-se,
në mes të tjerave, janë 600 gra  të ngujuara … 
Ministria e Arsimit, në një emision TV, thek-
son “U trishtova shume kur mora në prehër 
vajzën e ngujuar …” … Disa i përdorin fëmi-
jët, për “luftë kundër gjakmarrjes!”. Ju kane 
mësuar nga një poezi për gjakmarrjen, për ta
recituar here pas here para kamerave. Shume
e habitshme, por jo shume, sepse nëpërmjet 
asaj apo të tjerëve merren fonde, jetohet deri
në luks duke abuzuar me gjakun e të tjerëve.

Mendojmë, se ka ardhur koha, punës që be-
het për të ndal gjakmarrjen, ti themi MJAFT! 
Kjo pune të ndalet këtu, se më duket kemi
mjaft problem të tjera më të rëndësishme për 

tu marre dhe për tu marre me to, na dalin e na
teprojnë, që zgjidhja e tyre do t’na çonte edhe 
në ndalimin e gjakmarrjes.

Askush nuk ka të drejte të ligjëroje gjak-
marrjen. Por, në fakt po ligjërohet, sepse po 
të shkosh te familja e viktimës dhe ti thuash, 
fale gjakun e të dashurit tende, se kush fale 
është burrë, se kush fale është trim e tëtjera
e të tjera shprehje të dale boje, do të thotë, 
që ajo familje ka të drejte të vrasë. Askush
nuk ka të drejte të vrase. Kur vrasjen nuk e 
pranon as feja e as ligji, si është e mundur, që
ne të ligjerojme të drejten e vrasjes?!

Si është e mundur, që ata fëmijë, që 
kanë mbetur jetim, nuk merret përgjegjë-
sia nga strukturat e shtetit, për ti rritur deri 
sa të bëhen të afte për të jetuar, për ti rrite 
e të mos ju mungoje gjë, të mos e ndjejnë 
mungesën e babës së vrare?! Si është e mun-
dur, që as kush nuk merret për tu kujdesur 
ndaj atyre pleqve, që kane mbetur pa djalë?
Kjo është ajo punë sociale e domosdoshme,
që e zbute urrejtjen ndaj vrasësit?! Por, 
ne vrapojmë kush e kush të jete i pari për 
të ndihmuar të ngujuarit, e për çfarë, sepse 
kane vrare, kane lanë një palë fëmijë jetim,
pa babe, kane lanë një palë prindër-pleq pa 
djalë, pa përkrahje … Një qëndrim i tillë ndaj
vrasësit më duket i papranueshme. Ky qen-

drim e nxite më shume njerëzit e viktimës për 
të marre hak, për të vrare deri në pambarim e 
për të lëne e për të lëne fëmijë të tjerë jetim, 
fëmijë në rrugë të madhe, fëmijë të tjerë në 
prehrin e krimit …

Pra, ai që vret të arrestohet dhe të dënohet.
Familjes së viktimës ti thuhet, se nuk ke të 
drejte të marrësh gjak apo hak, sepse drejtë-
sia do bej punën e saj dhe ty të takon vetëm 
ajo çka do të vendos drejtësia. Ju, me rastin e 
humbjes së rendë, njeriut të dashur, ju lidhet 
fëmijëve jetim  kjo apo ajo ndihme, ju jepet 
bursa për studime, e të tjera e të tjera. Kjo 
familje, vizitohet here pas here nga strukturat 
kompetente.

Besojmë, se në ketë rast, strukturat e 
shtetit do ta ndjejnë më shume përgjegjësinë 
dhe do të ndikojnë më shume në paranda-
limin e vrasjes dhe të dhunës, se gjakmarrja 
është pasoje e tyre. Për rrjedhoje do të kemi 
më pak ngujime e më pak gjakmarrje. Sig-
urisht, jo sipas mendimit të një Ministri të 
Drejtësie, që në vitin 2009, na tha: “Jena në “
demokraci dhe do të ketë edhe vrasje!”. Pra 
sipas tij, demokracia është anarki, ndërsa në 
fakt demokracia është rregull, është ligj.

***
Ne, së shpejti do ti drejtohemi Kuvendit 

të Republikës së Shqipërisë, për të shfuqi-
zuar të gjitha ligjet dhe aktet nen ligjore për 
luftën kundër gjakmarrjes, në veçanti shoqa-
tat e pajtimit dhe ligji numër 9389, date 4 maj
2005, mbi krijimin e ”Këshillit Koordinues
për Luftën kundër Gjakmarrjes, me në krye
Presidentin e Republikës”. Në baze të anlizes
sonë, me shfuqizimin e tyre, atëherë nuk do
të kemi gjakmarrjes, nuk do të kemi mafi e të
gjakmarrjes dhe nuk do të abuzohet, që me
gjakun e derdhur, të jetojmë, ndoshta edhe në
luks ...

Shoqata Atdhetare “Dukagjini”, është dhe 
do të jete e shqetësuar për çdo dhune, për 
çdo vrasje. Ne do të bëjmë përpjekjet tona,
që nëpërmjet veprimtarive tona, nëpërmjet 
gazetës, nëpërmjet librit edhe në bashkë-
punim me shoqata të tjerat, në bashkëpunim
me strukturat e shtetit, të infl uencojmë më 
shume për emancipimin e shoqërisë sonë, e
bashkësisë sonë, me konceptim e kohës për 
një shoqëri të hapur, nëthemel së cilës janë
vlerat e anti-vlerat e individit. Për ketë fto-
jmë intelektualet dukagjinas e jo dukagjinas,
mësues e mësuese, drejtues të strukturave
të shtetit, të gjithë dukagjinasit e shkodranet 
kudo që punojnë e jetojnë të bëhen pjese e
këtij mendimi dhe të punojmë pa u ndalur me 
përgjegjësinë tone qytetare.

Ndue Sanaj,
Kryetari i Shoqatës Atdhetare 
“Dukagjini”

Mendime për fenomenin e gjakmarrjes
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HISTORI E SHQIPËTARËVE

Nikollë Loka

Shtrirja e shte  t serb të Stefan Nemanjës në terri-
toret që sot përbëjnë Malin e Zi, në çerekun e fundit 
të shek. XII, solli aty elementë sllavë, që erdhën dhe iu 
shtuan grupeve të tjera sllave të kohëve të kolonizimit 
të parë të shekujve VI-VII. Në Diokle, krahas popullsive 
shqiptare edhe atyre sllave, në disa nga qytetet e
bregde  t mbijetuan dhe grupe të vogla të banorëve 
të romanizuar, të përmendur edhe nga historiani – 
perandor Konstandin Porfi rogjene   në shekullin X. 
Për rrjedhojë, në shekullin XIV Dioklea-Genta (Zeta), 
veçanërisht ana e sipërme e saj, u shfaqej të huajve 
si një vend “me popuj e fe të ndryshme”. Gjithsesi,
gjatë gjithë Mesjetës krahina e bashkësi të tëra, 
si Kuçi, Markajt (Markoviçët), Pastroviçët, Piprët, 
Gjurashët (Cërnojeviçët), etj., njihen si shqiptarë. Si-
pas Edit Durham: “E thëna e përsëritur shpesh sikur 
Mali i Zi është themeluar prej refugjatëve serbë të 
Kosovës, është me të vërtetë një mit, mbasi beteja 
e Kosovës u bë një shekull më parë dhe pikërisht 
më 1389. Si përfundim, malazezët janë më tepër 
boshnjakë, hercegovinas, shqiptarë sesa serbë prej 
Serbie. Gjatë periudhës së sundimit serb të Zetës 
ndodhi procesi i sllavizimit fetar onomas  k të pop-
ullsisë shqiptare të besimit katolik dhe a  j ortodoks 
bizan  n të viseve veriore dhe verilindore, atje ku 
presioni i shte  t serb ishte më i fortë. Një pjesë e
popullsisë shqiptare të këtyre trevave, nën presio-
nin e dhunshëm të pushtuesve serbë, gjendej në 
një fazë kalimtare të asimilimit kulturor dhe fetar. 
Në mja   treva, ky proces asimilimi u ndërpre në 
kushtet e reja që u krijuan me shkatërrimin e shte  t 
serb e mbërritjen e turqëve osmanë…Megjithatë, 
në një pjesë të territoreve në  alë, sidomos në zona të
veçanta të Gentës (Zetës), procesi i sllavizimit vazhdoi 
edhe më vonë, duke çuar gradualisht në asimilimin kul-
turor dhe etnik të bashkësive të tëra shqiptare. Në librin
” Për fi set, ligjet e zakonet e ballkanasve”, Edit Durham 
shkruan: “ Palabardhët (Bjelopavliçët), Piperët, Kuçët,
Vasojeviçët e tjerë, ku të gjithë këta popuj e troje ishin 
safi  shqiptarë, si dhe të besimit katolik, dalëngadalë, për 
të shpëtuar fenë e krishterë, kishin pranuar të kthehen 
në ortodoksë”. Dhe diku tjetër thotë:  “Rusia dhe Aus-
tria arritën njërën nga “marrëveshjet” e tyre të shumta 
dhe së bashku i shpallën lu  ë Turqisë me 1788, duke 
deklaruar se qëllimi i tyre ishte   jepnin fund sundimit 
të Sulltanit. Së toku ata nxitën malazezët të krijonin inci-
dente kufi tare me Turqinë. Mirëpo, me që nuk u beson-
te malazezëve i dërguari austriak shkruante: “Ne mund 
të mbështetemi shumë më fort te besa dhe guximi i sh-
qiptarëve katolikë të Bërdes, tek ata që janë të shumtë 
në numër, si Bjelopavliçët, Piperët, Kuçët, Vasojeviçët, 
si dhe te malësorët e Kelmendit, Ho  t e tjerë, që mund 
të nxjerrin një forcë prej 20 mijë lu  ëtarë të fortë e
shumë më trima se sa malazezët”. Edhe Nicola Jorga 
i përmend këto fi se si shqiptare. Sipas  j “në shekullin 
XIV-XV në Zetën e Sipërme dhe atë të Poshtme ekzisto-
nin disa fi se të fuqishme, siç ishin Gjurash – Cernoje-
viqët, Hotët, Piprët, Tuzët, Shestanët, Kuçët, Grudët, 
Biellopavliqët, Kastratët, Bi  dosët, Krajinët, Pastroviqët, 
etj, të cilët konsideroheshin në mënyrë eksplicite si fi se 
shqiptare”. Të njëj  n mendim ka dhe historiani ynë Pëll-
umb Xhufi .

Një pjesë e konsiderueshme e malazezëve të sotëm 
kundërshtojnë idenë se janë serbë dhe në vend të kësaj 
pretendojnë se janë një grup etnik i ndarë me origjinë të 
përzierë sllavo-shqiptaro-vllahe, duke theksuar rëndësi-
në e historisë divergjente të Malit të Zi. Kundërshtarët 
më të ashpër shkojnë dhe më tej, duke thënë se “mala-
zeztë nuk janë sllavë, por pasardhës të ilirëve të vjetër”, 

duke e parë origjinën e tyre larg në të kaluarën.
Gjuraj – Cernojeviçët në historinë shqiptare
Gjuraj – Cernojeviçët ishin një fi s dhe si i  llë, patën 

shumë familje e gjini që jetuan në mjedise të ndrysh-
me historike dhe fetare, çfarë solli që një pjesë e tyre
të mbeteshin ortodoksë, siç kishin qenë në origjinë dhe
pjesa tjetër u konvertuan në katolikë. Por, meqenëse

ortodoksia në trevat veriore dhe verilindore shqiptare
u monopolizua nga kisha serbe që u ngrit deri në ran-
gun e Patriarka  t, ortodoksët shqiptarë në veri nën
presionin e kishës serbe dhe të sundimtarëve serbë u
sllavizuan, shpëtuan vetëm ata që u konvertuan në ka-
tolikë. Kjo është arsyea që sot Gjurajt i kemi “sllavë” dhe
shqiptarë. Burimet veneciane sugjerojne se emri Cërn-
ojeviç është përkthimi sllavisht i emrit shqiptar Gjuraj
dhe shpesh u referohen me këtë emër. Këtë prak  kë
e kanë ndjekur dhe disa studiues malazezë. Njëri prej
tyre thekson se “Jurasheviç nuk dëshironte t’i dorezohej
Despo  t serb dhe as venedikasve. (Glasnik 14, Miklosic,
f.52). Po kështu, duke folur për Arqipeshkëvinë e Tiva-
rit, ndër të tjera, autori Gjokë Dabaj citon një burim nga 
“Историја  Цернагорa 2“, sipas të cilit “një i deleguar i
Kotorrit i quan Cërnojeviçët arbërorë, për t’i dalluar prej
serbëve të Bosnjës dhe prej turqëve”.

Gjuraj – Cërnojeviçët i kishin zotërimet fi llestare në
rrethinat e grykës së Kotorrit dhe më pas i shtrinë edhe
në Gentë. Ata u angazhuan në një lu  ë shumëvjeçare
kundër përpjekjeve të Despota  t të Rashës për push  -
min e viseve bregdetare shqiptare, që shtriheshin në
veri të lumit Buna. Gjatë viteve 1451-1465, principata
e Cërnojeviçëve përjetoi kulmin e lulëzimit dhe të zgje-
rimit të saj drejt Lindjes. Qendër poli  ke dhe admini-
stra  ve e saj u bë Zhabjaku, buzë liqenit të Shkodrës.
Gjuraj – Cernojeviçët mbajtën anën e venedikasve dhe 
në vi  n 1455 u bënë vasalë të Venedikut dhe sundues të
plo  uqishëm të vendit.

Në pamundësi t’u rezistonin forcave të shumta osma-
ne, Cërnojeviçët brak  sën luginën pjellore të Zetës
dhe u tërhoqën në mes të fshatrave  në brendësi të 
maleve mbi Gjirin e Kotorrit. Këtu në një rrafshnaltë
rrethuar me kodra vetëm prej guri, ndërtuan një mana-
s  r dhe themeluan Ce  nën, qendrën e ardhëshme të

Mbretërisë. Prej Ce  ne, ata organizuan rezistencën kun-
dër otomanëve, por përballë ushtrive të mëdha turke 
u detyruan të kalonin në Venedik. Me largimin e tyre, 
rajoni rreth Ce  nës, i njohur në mbarë Ballkanin, më në 
fund ranë nën sundimon osman.

Parë në retrospek  vë, ngjarjet kryesore të periudhës 
së Cërnojeviçëve: betejat kundër osmanëve, largimi prej 

ultësirës pjellore për në malet e egra, themelimi i 
një kryeqyte   të ri me metropolinë e vet ortodokse. 
etj, japin material të mja  ueshëm për ndër  min e 
historisë së Malit të Zi.

Ka pak rëndësi që Gjuraj – Cërnojeviçët në atë
periudhë ishin fi snikë lokalë dhe veçoria kryeso-
re iden  tare e tyre ngjan të ketë qenë në radhë të 
parë ortodokse. Banorët që populluan Malet e Zeza, 
pavarësisht etnisë së tyre, i ndoqën nga pas dhe i 
njohën si princa të tyre. Vendet në të cilat u tërhoq-
ën zetanët ishin domosdoshmërisht të pakapëshme 
me shkëmbinj dhe të dominuara gjërësisht nga epo-
nomi Mali i Zi. Për katër shekuj, në vijimësi, karakte-
ri fi zik i a  j mjedisi ndikoi në mënyrën e jetesës së 
banorëve dhe historinë poli  ke të vendit.

Mbështetur në burime serioze historike, historio-
grafi a shqiptare i ka trajtuar Gjuraj – Cërnojeviçët si 
shqiptarë dhe ka pasqyruar hollësisht veprimtarinë 
e tyre. Kështu, kur fl itet për mosmarrëveshjet midis 
Balshajve dhe venedikasve, në librin “Historia e Po-
pullit Shqiptar”, bo  m i Akademisë së Shkencave 
shkruhet: ”Republika e Shën Markut vazhdonte të 
ndiqte me mosbesim fuqizimin e zotërve shqiptarë 
të Gentës dhe u mundua të krijonte fshehurazi një 
grupim kundërshtar të Balshajve me krerët shqip-
tarë nga familjet Gjurashi (Cërnojeviçi), Dukagjini, 
Zaharia, Dushmani, Shestani, të cilët Balshajt i kishin 

privuar nga pushte   dhe nga privilegjet e dikurshme. 
(Skënder Anamali, etj. Historia e Popullit Shqiptar, vël-
limi  i parë, bo  m i Akademisë së Shkencave, shtëpia 
botuese “Toena”, Tiranë 2002, f. 301). Po kështu, duke 
folur për lu  ën e dyerve të mëdha shqiptare kundër 
sundimit serb, po në këtë libër shkruhet:  “Përballë 
fuqisë së papërballueshme osmane, një pjesë e fi s-
nikëve shqiptarë ngurruan në fi llim t’i rrëmbenin armët, 
kurse kundër pushtuesve serbë ata u ngritën të gjithë, 
Gjurashët në radhë të parë, zotërimet e të cilëve shtri-
heshin në rrethinat e Grykës së Kotorrit dhe në të gjithë 
Gentën, Zahariajt, Dukagjinët, Kastriotët, etj”. (Skënder 
Anamali, etj. Historia e Popullit Shqiptar, vëllimi  i parë, 
bo  m i Akademisë së Shkencave, shtëpia botuese “Toe-
na”, Tiranë 2002, f.313).

Gjuraj–Cernojeviçët dalin si familje sunduese në peri-
udhën e Mbretërisë Serbe prej vi  t 1326 deri në vi  n 
1362 dhe pastaj prej vi  t 1403 deri në vi  n 1515. Me 
kohë kjo familje u sllavizua. Principata e tyre në shekujt 
XIV-XV u shtri në malsinë midis Grykës së Kotorrit dhe 
qyte  t bregdetar të Budvës. Personalite   më i shquar 
i saj konsiderohet Stefani, i cili në vi  n 1444, së bashku 
me djemtë Gjergjin dhe Gjonin (Ivani) morën pjesë në 
Lidhjen e Lezhës.

Gjuraj-Cërnojeviçët kanë bërë disa lidhje martesore 
me familje princërore shqiptare. Stefani u martua me 
Marën, vajzën e Gjon Kastrio  t; Gojçini u martua me
vajzën e Koja Zaharisë; Gjuragj   me Nora Komnenën; 
Ivani me Gojslavën, motrën e Gjergj Ariani  t; Gjon 
Cërnojeviçi u martua me Vojsavën, vajzën e Skënder-
beut.  Marrëdhëniet e Gjuraj–Cërnojeviçëve me princat 
e tjerë shqiptarë duhen parë si lidhje të natyrëshme që 
vijnë jo thjeshtë prej afërsisë gjeografi ke, pasi si faktor 
me rëndësi i këtyre lidhjeve ishte dhe përkatësia e për-
bashkët etnike e tyre.

Gjurash - Cërnojeviçët dhe vijimësia 
e pranisë shqiptare në Malin e Zi
j j ç jj ç j

 Agjon GJURASHI-Ivan Cërnojeviҫ
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Në Shkodër, është  zhvilluar më datën 13 maj 
2016, në  sallën e Këshillit të Bashkisë  një mbledhje 
e Unionit të  Gazetarëve  Shqiptarë, Dega Shkodër, 
në  kuadër të  riorganizimit  në  shkallë vendi të
kësaj organizate kombëtare gazetarësh. Ishte i pra-
nishëm edhe kryetari i UGSH, Aleksandër Cipa si
dhe anëtari i kryesisë  Besim Dybeli.

Kryetari i Degës  së  Shkodrës së Unionit të 
Gazetarëve Shqiptarë Arben Lagreta, përsëri    para 
kolegëve dorëheqjen e  j pas 9 vjetësh drej  mi. 
Në vijim ai mbaj    një  raport të hollësishëm  të ak-
 vite  t 9-vjeçar të Degës së Shkodrës, si një  ndër 

degët e para më  cilësore dhe më ak  ve në vend
të Unionit të Gazetarëve Shqiptarë, e themeluar 
qysh në korrik të vi  t 2007. Ai u ndal konkre  sht 
në  seminaret, sesionet e informimit dhe trajnimet 
nga më  të  ndryshme që  gazetarët e Shkodrës 
kishin përfi tuar jo vetëm brenda por edhe jashtë  ven-
dit gjatë  gjithë  këtyre viteve. Po kështu Lagreta vuri 
në dukje har  min në vite të deklaratave të protestave 
nga kjo degë dhe të publikuara në mediat lokale dhe ato 
qendrore nga ku vlen të përmenden ras   I bas  sjes së 
gazetës Tema në vi  n 2008 si dhe rastet e incidenteve 
të gazetarëve të Shkodrës më policinë e në ndonjë rast 
tjetër me ofi cerë të Ministrisë së Mbrojtjes, sidomos në 
vi  n e fundit.

“Raste të  lla të shumta të ngjashme fatkeqësisht jo 
vetëm ne Shkodër por në tërë vendin  lidhen me gjend-
jen fak  ke të lirisë së shtypit dhe medieve në Shqipëri,

të konstatuara edhe përmes rapor  t periodik të organi-
zatës pres  gjioze Freedom House, vetëm pak javë më
parë. Në këtë raport vendi ynë, në kuadër të indeksimit
global, renditet në pozicionin e 106-të me vetëm 51
pikë. Kjo është rënia më e ndjeshme e pesë viteve të 
fundit dhe zbritje e theksuar në krahasimin me gjendjen
e shtypit në rajonin e Evropës Juglindore.”, theksoi ky i
fundit në mbyllje të  alës së  j.

Mbledhja vijoi me  alën e  kryetarit të  Unionit të
Gazetarëve Shqiptarë  Aleksandër Ҫipa, i cili falënderoi
parafolësin për gjes  n qytetar të dorëheqjes, për kon-
tribu  n e  j të  gjatë  si dhe për përfaqësimin  dinjitoz
që i bëri  UGSH jo vetëm në rajonin e Shkodrës por edhe

në ak  vitete  ndërkombëtare.  “Shkodra është
një  nga qytetet që  determinon skenën media  ke
të vendit jo vetëm nga numri i medieve që funk-
sionojnë, jo vetëm të historisë që ka në  media, të
kontribu  t dhe inves  mit, por edhe për një  arsye
tjetër që ne e konsiderojmë  si organizatë. Shkodra
ka media të  cilat janë në garën e tyre të inovacion-
it teknologjik dhe për këtë arsye ne kemi krenarinë
që  në  Shkodër kemi një  zë  unitar të  kolegëve të
bashkuar për të  qenë  pjesë  edhe e ak  vizimit të
ri qo  ë  protestues, qo  ë  reagues që  është  para-
lajmëruar se do të  kemi në  muajt e ardhshëm.”,
u shpreh ndërmjet të  tjerash Cipa në   alën e  j.

Më  tej ky i fundit u ndal në  riorganizimin në
shkallë  vendi dhe në  vitalite  n  akoma më të
madh që  do të  fi tonte në  vijim të  rrugës së   j të
gjatë  mbi 10-vjeçare  Unioni i Gazetarëve Shqip-

tarë  si organizata më  e madhe e gazetarëve  në  vend. 
Në  mbyllje u bë  edhe procesi i vo  mit për kryetarin

e ri të  kësaj dege  ku me konsensus dhe në  vijim me
shumicë  votash rezultoi  fi tues  gazetari  spor  v  Gaspër
Marku. 

Ndërkohë burime nga Zyra e Shtypit e Unionit të
Gazetarëve Shqiptarë në Tiranë bëjnë  të  ditur se Arben
Lagreta është  emëruar si Koordinator Rajonal për Veri-
un dhe për marrëdhëniet e bashkëpunimit me gazetarët
në  Mal të  Zi.

Arben Legreta

NË SHKODËR, RIORGANIZOHET  
,

UNIONI  I GAZETARËVE  SHQIPTARE
,,

Lu  a e Dytë Botërore, kasapha-
na më e tmerrshme që ka përjetuar
njerëzimi, u frymëzue, u përga  t dhe
u fi nancue në përmasa astronomike
prej forcave ultra reaksionare të eks-
tremit të djathtë si edhe nga Oligarkia
Financiare e Supër Monopolëve plan-
etare për likujdimin e Bashkimit Sov-
je  k, të Komunizmit e të fi toreve të
klasës punëtore e Socialdemokracia
liberalo-borgjeze.Nga ky konfron  m 
gjigant i Dritës me Errësiren, i Lirisë me
Skllavërinë,  u vranë 27,2 milionë sov-
je  kë, 405 mijë amerikanë, 420 mijë
anglezë dhe miliona patriotë e an  -
fashistë të tjerë. Edhe populli Shqiptar
si pjestar i denjë i alencës së madhe 
Anglo Sovjeto Amerikane i dha lu  ës
An  fashiste Nacional-Çlirimtar 28 mijë
dëshmorë dhe qindra qytete e fshatra
të shkatrruara etj. 

Në kuj  met e  j për konfl ik  n ru-
so-gjerman gjenerali francez Gijon
shkruan:”Armata tankiste gjermane e
Guderianit u versul mbi Kashirën dhe
Riazanin. Armiku arri   kështu rreth
25-30 km larg Moskës; në qytet dëg-
joheshin gjëmimet e ar  lerisë, një
shpërthim tankësh gjermane arri   deri
në zonën periferike të  j.”

“Dëshmi e mbrojtjes heroike të
Moskës është fundi legjendar i 28 ushtarëve të divizionit 
të 316-të, sot divizioni i 8- të i Gardës i gjeneralit Panfi ll-
ov. Nën urdhërat e rreshterit Dobrobadin ky nënrepart i 
përbërë nga rusë, ukrainas, kazakë, kirkizë e i vendosur
në një llogore pranë stacionit të Dubosekovos përballoi
pa u lëkundur sulmin e 50 tankëve gjermane të mbështe-

tura nga fantaria (këmbësoria). Një ushtar i vetëm ngri   
duart përballë një tanku armik. Dhe atë shokët e  j e
vranë. Pas 4 orë lu  imesh të përgjakshme 18 tanke u
dogjen apo u shkatrruan me pushkë an  tanke dhe me
shishe me lëndë djegëse. I erdhi koha sulmit të fundit.
Instruktori poli  k i kompanisë Vasili Koklov, i mbiquajtur
Diev, tha këto  alë, që do të mbeten historike:”Për të

gjithë ne arri   padyshim ças   i vdekjes.
Rusia është e madhe, por nuk ekziston
asnjë cep në këtë tokë për t’u tërhequr.
Prapa nesh është Moska.”  G j a k u
i derdhur lum për liri, dita historike e
fi torës mbi nazifashizmin,vadi   themelet
e Evropës së Bashkuar. Mbi ato themele
qëndron e Ardhmja, Çdo defi nacion
tjetër nuk i qëndron të vertetës. 

Barak Obama Nobelis   me zemër të
madhe. Ai vuan për një të ardhme më të
mirë e të sigurtë. I pari president ameri-
kan që do të vizitojë Japoninë. Z Pres-
iden, më lejoni të them, sa të vëshirë
e keni! Ndodheni përballë një krimi të
përbindshëm e mizor i kryer para 71
vitëve nga paraardhësi i juaj, president i
kohës në detyrë. Atëherë Juve nuk kishit
lindur. Janë disa qindra e mijëra fëmijë,
pleq e plaka, gra e vajza, burra e djelm,
të sëmurë dhe nxenës në shkolla e kon-
vikta krejtësisht të pafajshëm, që vdiqen
mizorisht ndërkohë të tjerët vuajtën
në vite nga plagët vdekjeprurëse të dy
bombave atomike amerikane të hedhura
mbi kokat e tyre. Ata  edhe sot apelojnë
për drejtësi! Kush do   mbrojë? Cili Ferr
mund ta strehojë shpir  n përbindësh e
satan të Urdhëruesit Suprem, i cili dogji
në zjarrin atomik, me fi rmën e vulën e  j,
Hiroshimen e Nagasa  n?.

A mund të sigurohet paqa pa mbyllë plagët e lu  ës,
krimet e përbindshme ndaj njerëzimit? Shpir   i njeriut
kërkon prehje. Pa falje nuk ka çarma  m bërthamor,
paqë as të ardhme.

Luigj Temali 

9 Maji,  dita e fi torës mbi Nazi-fashizmin
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Dashamirës i Shoqatës Atdhetare Dukagjini, Shkodër

Thethi shtrihet nё mesin e Alpeve, aty 
ku malet janё rrokё me re, rrёzё malit
tё Radohinёs, e cila ka nё radhё malet
si motrat e saj tё cilat duken sikur janё
vёnё nё garё se cila do tё prekё mё parё 
qiellin. Majat e tyre janё strehё e shqi-
ponjave tё lirisё, legjendave pёr dragonj
e kulshedra, orё e zana, tё cilat gjithnjё
kanё frymёzuar  kёngёtarёt popullor,
pёrradhat, legjendat, etj.

Thethi, fsha   mё nё veri tё zonёs
Shalё, i ka tё gjitha kushtet natyrore qё 
favorizojnё turizmin qё nga ajri i pastёr, uji
i kristalёt dhe i freskёt, pyjet e gjelbёruara,
arat dhe pemёt frutore, si mollё, dardhё,
kumbull, etj. Pёrmes fsha  t rrjedhё lumi
nё qetёsinё e  j shekullore, me ujё tё
pёrhershёm dhe te freskёt. 

Nё Theth ka mundёsi tё mёdha pёr
zhvillimin e spor  t tё alpinizmit, mund
tё zhvillohet spor   i sive, pa  nazhi nё
akull, rrugё  me dhe ngjitja malore, stu-
dime bilogjike, historike, etnografi ke, etj.. 
Tё gjitha kёto resurse natyrore mund tё
shfrytёzohen nga njeriu pёr nevojat e  j.
Ky shfrytёzim i kёtyre vlerave, ka fi lluar qё
herёt nё drej  m tё turizmit, qё nё fi llimin 
e shekullit tё XIX. Mё vonё, aty nga çer-
eku i fundit tё shekullit tё XIX, nxёnёsit e
kolegjeve françeskane fi lluan tё dilnin pёr
verim nё Theth.

Bukuritё natyrore, por edhe vlerat 
shoqёrore, historike dhe etnografi ke 
tёrhoqёn vёmendjen e dashamirёsve

tё tyre dhe u bё e mundur qё tё hapet 
rruga e makinёs deri nё qendёr tё fsha  t
Theth. Kjo ishte alfa e strukturёs sё zh-
villimit tё kohёs, siç pohon tekniku Beb 
Malaj. Pagesa pёr hapjen e rrugёs ishte e
vogёl, por dёshira pёr tё parё kёtё fshat 
dhe gjithё zonёn me rrugё makine ishte
mja  ё e madhe nga malёsoret dukagji-
nas, prandaj edhe nuk u kursyen nё kёtё 
drej  m. Hapja e rrugёs favorizoj lёvizjet 
e njerёzve. U ndёrtuan dyqane tё vo-
gla dhe tё thjeshta por qё ndihmuan nё
gjallёrimin e jetёs sё kё  j fsha   por edhe 
tё gjithё zonёs. U shtuan vizitorёt, dhe 
pa   tё  ll nga pothuaj tё gjitha vendet 
e Europёs, tё cilёt ndikuan edhe nё sjel-
ljen e kulturёs sё tyre por edhe njohёn
dhe morёn kulturёn tonё tё mirё. Tё  llё
studiues ishin Franc Nopça, i cili bёri stu-
dime gjeologjike, por edhe etnografi ke 
dhe historike. Njohu nga afёr dhe vlerёsoj
formacionin e krijuar “Djelmnia e Shalёs” 
nga Mehmet Shpendi, e tёrhoqi shumё 
mёnyra e organizimit tё jetёs familjare, 
nё kushtet kur vendi ishte nёn push  min 
Osman, si dhe qendrimi besnik i vler-
ave Iliro-Arbёrore. Edhe studiuesja Edit 
Durham ishte njё dashamirёse shumё e
madhe e malёsorёve tё kёtyre anёve, e 
tёrhoqi historia e kёtyre zonave, veshjet 
popullore, organizimi i jetёs familjare. 
Tё dy kёta studiues, por edhe shumё 
tё tjerё qё kaluan nё kёto zona, dhe nё
kёtё fshat, vlerёsuan shumё pozi  visht 

kёta malёsorё dhe historinё, besimin dhe
kulturёn e tyre.

Pas çlirimit tё vendit, zhvillimi i tur-
izmit mori njё zhvillim mё tё organizuar. 
U ngrit qendra turis  ke qё pri   e pёrcolli
shumё e shumё vizitor pёr pushume dhe
pёr studime, nga tё gjitha anёt e botёs.
Kishte edhe vёsh  rёsi qё koha i paraqiste,
si pёr tё hyrё nё zonё kufi tare duhet tё
merreshin leje tё posaçme, vёsh  resitё
ekonomike, mungesa e kulturёs sё
shёrbimit, pengohej turizmi privat, pa çka
se nё Theth ka pasur gjithnjё familje qё
vinin nga qyte   apo zonat fushore dhe
qёndroni me javё e muaj nё shtёpitё e
malёsorёve thethjanё, natyrisht qё pag-
esa pёr qendrimin nuk njihej, ose ishte
shumё simbolike. Me shumё konsidero-
hej lidhje miqёsore.

Pas vi  t 1990, shumё familje u larguan
nga fsha  , nё drej  m tё zonave fush-
ore, qytete, por shumё edhe nё drej  m
tё vendeve tё huaja, pёr njё jetё mё tё 
mirё. Kjo e dobёsoj disi fuqinё e a  ё pёr
punё, pra krijoj vёsh  rёs. Me kalimin
e kohёs rifi lloj dhe po zgjohet jeta edhe
nё kёtё fshat. Po bёhen zgjerime dhe
ndёr  me qё kanё pёrparёsi turizmin, i cili 
sot konsiderohet mё fi  mprurёsi nё kёtё 
fshat. Po krijohen mundёsi pёr çdo kate-
gori vizitorёsh, me e pa makina a mjete tё
tjera motorike, pёr strehim, parkim apo
kampigje pёr tё pasionuarit pёr qёndrim
nё natyrё tё lirё. Nё tё gjitha lagjet e

fsha  t Theth punohet pёr shfrytёzimin e 
kёsaj degё tё rёndёsishme tё ekonomisё, 
dhe kudo mund tё gjeshё kushte tё mira
pёr tё kaluar pushime tё gjata apo tё
shkurtёra, ditore apo edhe thjeshtё si
vizitor i ras  t. Kudo mund tё gjendet mik-
pritje bujare dhe kushte tё mira jetese 
e siguria. Po bёhen ndёr  me por ёshtё 
mirё qё tё jenё parasyshё karakteris  ka
tradicionale e zonёs, tё ruhet ajo dhe tё 
pёrshtatet me kushtet e kohёs.

Njerёzit po e kuptojnё se kudo qё 
punohet mund tё jetohet mirё. Kjo ka
rёndёsi edhe pёr kёtё fshat, por edhe
pёr tё gjithё vendin. Kanё fi lluar tё kthe-
hen emigrantёt dhe po pёrpiqen qё tё
investojnё kursimet e tyre edhe nё Theth.

Zhvillimit tё turizmit mund   shёrbejnё 
shumё mirё edhe puna ar  zanale nga 
mjeshtёrit e fsha  t apo zonёs, qofshin
femra dhe meshkuj. Punimet ar  zanale 
janё shumё tё kёrkuara nё tregun botёror.

U pёrpoqa qё tё kujtoj dhe tё them 
disa  alё pёr turizmin dhe zhvillimin e  j
nё Theth, me qёllim qё tё mund tё zhvil-
lohet akoma mё shumё, nё mёnyrё tё
qёndrueshme, qё tё kenё mundёsi edhe
brezat qё vinё tё gjejnё njё Theth po kaq 
tё bukur dhe tё begatё.

Kam bindjen se tё gjithё ata qё do tё 
vizitojnё njё herё Thethin dhe Alpet, e
kanё tё pamundur qё tё shkёputem mё 
prej tyre.

PJETЁR DELIA
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