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U ZHVILLUA KONFERENCA SHKENCORE 
"100 vjet arsim dhe kulturë në Dukagjin"
Mё datёn 14 tetor 2017, pёr rreth katёr orё nё, nё sallёn e konferencave tё rektora  t tё Universite  t tё Shkodrёs “Luigj Gurakuqi” zhvilloj punimet Konferenca shkencore “100 vjet arsim

dhe kulturё nё Dukagjin” organizuar nga kryesia e Shoqatёs “Atdhetare Dukagjini”. Merrnin pjesё shumё tё  uar nga komunite   dukagjinas, pёrsonalitete tё shkollёs dhe kulturёs tё Bashkisё
Shkodёr, Kryetarja e bashkisё Shkodёr Voltana Ademi, nёnkryetari i kёshillit tё Qarkut Shkodёr Maxhid Cungu, pёrfaqёsuesja e Ministrisё sё Kulturёs Majlinda Laçej, Drejtori i Drejtorisё sё
Arsimit tё qarkut Shkodёr Kadri Ymeraj, rektori i Univeriste  t tё Shkodrёs Adem Bekteshi, i dёrguari i Monsinjor Angjela Masafra, Dr. Dom Nik Ukgjini. Ishin tё pranishёm edhe tё  uar edhe
nga shoqata Kosovё-Malёsi e Madhe “Mar  n Dreshaj” zotrinjtё, Ukshin Jashari dhe Frashёr Racaj, nga gjimnazi natyror profesional “Skёndёrbeu” Kaçanik Ibish Vishi, kryetari i veprimtarisё
letrare “Ora e Maleve” Rozhajё Ali Daci, Kryetari i shoqata “Nikaj-Mёёrturi” Gjin Nikleka, pёrfaqёsuesi i shoqtёs “Mirdita” Gjan Bruçi, shoqata Malёsia e Madhe Nderi i Kombit” Sytki Ndreca”,
shoqata atdhetare “Postripa”, Kadri Fikaj, Shoqata patrio  ke “Spani” Mhill Pali, Shoqata “Treva” Fran Kodra. 

ROBERT ELSIE
VARROSET NE

THETH
Më 18 tetor 2017,  Dr. Robert Elsie  varroset ne Theth sipas 

deshirës së  j. Varrimi u bë me të gjitha nderet tradicionale te krahi-
nës. Trupi i  j u vendos në banesën e fundit në varret e fsha  t Theth. 
Sipas traditës katolike, arkivoli me trupin e  j beri një qëndrim në
kishën e fsha  t, ku u thanë uratët e përshpirtjes, pastaj i bartun në 
duar, në shenjë respek  , arkivoli me trupin e  j bëri udhë  min e
fundit për në banesën e përjetshme.  Mbi varrin e  j u vendosën 
kiurora dhe shumë tufa me lule natyrale nga shumë banorë. Mbi 
varrin e Dr. Robert Elsie u vendosën edhe kurorat ...

PREL MILANI, PËRSËRI
NË BILIOTEKËN “MARIN
PREL MILANI,  PËRSËRIPREL MILANI,  PËRSËRI

BARLETI”
Me datën 8 tetor 2017, ditë e diele, mjedis i promovimit të

librave, në bibliotekën “Marin Barle  ”, ishte plotë e për plotë
me shkrimtar, poet, studiues e dashamire të ar  t të shkruar,
anëtar të Shoqatës Atdhetare “Dukagjini”, miq e mike të poe  t,
studiuesit e publicis  t Prele Milanit, si dhe familjar të  j.

Drejtori i Bibliotekës “Marin Barle  ”, z. Gjovalin Çuni, Shoqa-
ta e shkrimtareve Shkodër dhe Shoqata Atdhetare “Dukagjini”,
te tre së bashku organizuan ceremoninë e promovimit të dy li-
brave të Preles, një vëllim me poezi sa  rike, me  tull “Burrat
vdiqën, të na rrojnë gratë” dhe libri, me  tull “Zoja  e Berishës”.

 Ceremoninë e hapi zot Gjovalin Çuni, i cili pasi i beri një
ekspoze të gjere të veprimtarisë krijuese të Preles, ja dha
 alën Kryetarit të Shoqatës së shkrimtareve të Shkodrës, po-

e  t Skënder Temali. Pastaj dhanë opinionet e tyre, Ndue Sanaj,
Lazer Kodra, Qazim Çela, Kadri Ujkaj, Mimoza Rexhvelaj...
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Konferencë shkencore: 100 vjet arsim dhe kulturë në Dukagjin

Mё datёn 14 tetor 2017, pёr rreth 
katёr orё nё, nё sallёn e konferencave 
tё rektora  t tё Universite  t tё Shkodrёs 
“Luigj Gurakuqi” zhvilloj punimet Kon-
ferenca shkencore “100 vjet arsim dhe 
kulturё nё Dukagjin” organizuar nga 
kryesia e Shoqatёs “Atdhetare Dukagji-
ni”. Merrnin pjesё shumё tё  uar nga 
komunite   dukagjinas, pёrsonalitete tё 
shkollёs dhe kulturёs tё Bashkisё Shkodёr,
Kryetarja e bashkisё Shkodёr Voltana 
Ademi, nёnkryetari i kёshillit tё Qarkut 
Shkodёr Maxhid Cungu, pёrfaqёsuesja 
e Ministrisё sё Kulturёs Majlinda Laçej, 
Drejtori i Drejtorisё sё Arsimit tё qar-
kut Shkodёr Kadri Ymeraj, rektori i Uni-
veriste  t tё Shkodrёs Adem Bekteshi, i 
dёrguari i Monsinjor Angjela Masafra, Dr.
Dom Nik Ukgjini. Ishin tё pranishёm edhe 
tё  uar edhe nga shoqata Kosovё-Malёsi 
e Madhe “Mar  n Dreshaj” zotrinjtё, Uk-
shin Jashari dhe Frashёr Racaj, nga gjim-
nazi natyror profesional “Skёndёrbeu” 
Kaçanik Ibish Vishi, kryetari i veprimtarisё 
letrare “Ora e Maleve” Rozhajё Ali Daci, 
Kryetari i shoqata “Nikaj-Mёёrturi” Gjin 
Nikleka, pёrfaqёsuesi i shoqtёs “Mirdita” 
Gjan Bruçi, shoqata Malёsia e Madhe 
Nderi i Kombit” Sytki Ndreca”, shoqata 
atdhetare “Postripa”, Kadri Fikaj, Shoqa-
ta patrio  ke “Spani” Mhill Pali, Shoqata 
“Treva” Fran Kodra.  

Ishin tё  uar edhe shumё mёsuese 
dhe ish mёsues nё vite nё krahinёn e 
Dukagjinit, mёsues tё vjetёr, punonjёs tё 
kulturёs dhe kёngёtar e instrumen  sё tё 
folklorit popullor tё krahinёs, ar  zan po-
pullor nё fusha tё ndryshme, veprimtarё 
tё kulturёs, shkrimtarё dukagjinas dhe 
pёr Dukagjinin.

 Konferencёn e hapi kryetari i 
Shoqatёs “Atdhetare Dukagjini”, Ndue 
Sanaj. Pas falnderimeve tё ras  t pёr
pjesmarrёsit, fi lloj punimet konferenca. 
Sipas programit, u fi llua me refera  n
“100 vjet arsim dhe kulturё nё Dukagjin” 
paraqitur nga Luigj Shy  , pastaj u kalua 
nё kumtesa. Kumtesёn me temё “ Re-
forma arsimore e vi  t 1946 dhe roli i 
konvikteve nё Dukagjin” u mbajt nga z. 
Prelё Shytani, ajo me temё mbi punёn 
kulturore nё Dukagjin nё vite u mbajtё 
nga Fran Kodra, kumtesёn mbi punёn e 

bёrё dhe rёndёsinё e gazetёs “Dukagjini”
pёrga  tur Ndue Sanaj, mbi pёrhapjen
dhe rolin e arsimit tё mesёm nё Du-
kagjin ёshtё pёrga  tur nga Zef Fusha,
puna dhe roli i mёsuesve nё pёrhapjen
e kulturёs nё fshat, pёrga  tur nga Ter-
eze Brigja, mbi rolin e klerit katolik nё
hapjen e shkollave nё gjuhёn shqipe nё
Dukagjin dhe vlerёn e tyre pёrga  tur nga
Gjyste Shy  , mendime dhe konkluzione
rreth studimeve arkeologjike ne Luginen
e Shalёs, mbajtur nga arkeologu Zamir
Tafi lica. Konferencёs i dhanё freski dhe
emocione mja   kuj  me tё hollёsishme
tё ish mёsuesve nё vite nё Dukagjin, tё
cilёt e konsideronin punёn dhe jetёn nё
kёtё krahinё si njё universitet tё dytё.
Kanё pёrga  tur dhe paraqitur kuj  met e
tyre nga puna dhe jeta nё kёtё krahinё,
Prof. Gjavlin Kolombi, Kadri Ujkaj, Kolё
Funiçi, Muhamet Ganjolla, Muhmet Sha-
la, Ndoc Odri, Ndue Vata, Paulin Pero, Ru-
zhdi Poda, Sebiha Kopliku, Zef Bari. Nuk
po zgjatemi nё hollёsira rreth kёtyre pun-
imeve, sepse sё shpej   do tё botohen nё
njё vёllim tё posaçёm dhe do tё jenё nё
dorёn e lexuesit. 

Krahas materialeve tё paraqitura, nё
pushimin midis seancave u vizitua edhe
nje fotoekspozitё me fotografi  tё mbled-
hura nё vite, e pёrga  tur sistemuar dhe
redaktuar me kujdes nga Aleks Dushi, e
cila pa   mja  ё interes pёr tё pranishmit.

Nё mbydhje tё Konferencёs kryetari
i Shoqatёs “Atdhetare Dukagjini” Ndue
Sanaj komunikoj propozimin qё i ёshtё
bёrё nga kryesia e shoqatёs Presiden  t
tё Republikёs pёr dekorimin e piktorit
Ndoc Mar  ni me dekoratёn “Mjeshtёr i
Madh”, piktorin Zef Shoshi me dekoratёn 
“Mjeshtёr i Madh”, familjen Mjetaj nga
Xhani-Pult me  tullin “Naim Frashёri”,
Familjen e Gjokё Pjetёr Marku nga
Nёnmavriqi me dekoratёn “Pёr merita
tё veçanta civile”, si dhe dhёnien e med-
alionit nga shoqata  “100 vjet arsim dhe
kuklturё nё Dukagjin” 200 mёsuesve
dhe ish mёsuesve nё vite, qё punuan
nё Dukagjin, punonjёsve tё njohjes dhe
trashёguesve tё folklorit tradicional tё
krahinё sё Dukagjinit, ar  zanёve dhe
mjeshtrave tё kulturёs materiale po-
pullore, publikuesve nёpёrmes ekra-
nit dhe medias elektronikё tё kulturёs
dhe veçanёrisht tё asaj dukagjionase,
autorёve tё bo  me nga Dukagjini dhe pёr
Dukagjinin, atyre qё vunё nё dispozicion
pronё tё tyren pa shpёrblim pёr ndёr  m
shkolle dhe veprimtarё tё shoqatёs nё
realizimin e programit tё saj kulturor.

Kjo Konferencё arri   shumё mirё ob-
jek  vin e saj. 

Pёr miqtё nga jashtё Shqipёrisё u sh-
trua njё drekё.

Koresponden   i gazetёs “Dukagjini”
14.10.2017

U ZHVILLUA KONFERENCA SHKENCORE
- 100 vjet arsim dhe kulturë në Dukagjin -
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Konferencë shkencore: 100 vjet arsim dhe kulturë në Dukagjin

Të  nderuar mësuese dhe mësues!
Të nderuar  të pranishëm!
Të nderuar miq!
Zonja e zotërinj!

E ndjeje veten shumë të nderuar, që në 
emër të Shoqatës Atdhetare “Dukagjini”, 
të hap punimet e Konferencës – Shken-
core, me temë: “100 vjet arsim e kulturë 
në Dukagjin”!

Shoqata Atdhetare “Dukagjini”, me 13 
maj 2003 ka datëlindjen. Pas pak muajsh 
do të festojë 15 vjetorin e themelimit të
saj. Ajo ka punuar me një mision të qartë, 
i cili ka qenë dhe është: “Duke u mbështe-
tur në historikun e së kaluarës dhe të 
sotmes, duke respektuar ndjenjat dhe 
sakrifi cat e të parëve për liri e pavarësi, 
Dukagjini të zërë më mire vendin që meri-
ton në Botën e qytetëruar e moderne”.

Në funksion të kë  j misio-
ni është punuar jo pak, duke pasur para-
sysh një  shprehje fi lozofi ke, që thotë: 
“Mos shko aty ku të shpie shtegu, por 
shko atje ku nuk ka shteg dhe lër gjur-
më!”, duke pasur parasysh mendimin 
“Mos pyet se çfarë bëri Dukagjini për ty,
por  çdo ditë pyet se çfarë bëra unë për
Dukagjinin”, si dhe duke pasur në themel 
të punës së saj  vullnetarizmin. Me 
ketë punë vullnetare, në themel së cilës 
jane pasur parasysh morali i këtyre shpre-
hjeve fi lozofi ke,  janë përga  te dhe zhvil-
luar shtatë simpoziume apo konferenca 
shkencore dhe një seminar shkencore,
me një temë të përgjithshme:  “Dukagjini 
në rrjedhat e historisë”:

 I pari, kushtuar 85 vjetorit të Besës së 
Prekalit, me teme “Kuvendet Malësore 
dhe koha

 I dy  , kushtuar 95 vjetorit të Lu  ës së 
Qafës së Agrit, 90 vjetorit të Lu  ës së Pla-
nit dhe 90 vjetorit të rënies së heroit të
Dukagjinit, Mehmet Shpendit, me teme 
“Traditat patrio  ke dhe liridashëse të du-
kagjinasve ne vitet 1890 - 1920”,

I tre  , kushtuar 100 vjetorit të lindjes, 
një fi gure të mëdha të Dukagjinit dhe të
Shqipërisë, At’ Jak Marleka (prof. dr. Lu-
igj Marleka), me teme “Një misionar në 
Shërbim të Kombit”,

I katër  , kushtuar vlerave materiale 
dhe shpirtërore të dukagjinasve, me 
teme: “Kultura materiale e shpirtërore”,

I pes  , kushtuar femrës dukagjinase, 

me teme: “Femra dukagjinase në kohe”,
I gjash   kushtuar gjakmarrjes, me

teme: “Gjakmarrja retorike apo realitet”,
në bashkëpunim me Komisionin Drejtësi 
e Paqe,

I shta  , është përga  tur e zhvilluar
Konferencë përkuj  more, në kuadrin e
100 vjetorit të Shpalljes së Pavarësisë, në
bashkëpunim me shoqatën “Mar  n Dre-
shaj”, me qendër në Peje.

Seminari shkencor është përga  tur e 
zhvilluar me teme: “Drej  met e mund-
shme të zhvillimit të Dukagjinit”.

Janë paraqitë apo promovuar 67 libra 
të autorëve dukagjinas e jo dukagjinas,
por që kanë shkruar për Dukagjinin e
dukagjinasit. Pa llogaritur gjithë ato vep-
rimtari përkuj  more, kulturore e ar  s  ke
të zhvilluar në bashkëpunim me shoqa-
tën apo ansamblin “Treva”, në teatrin
“Migjeni”. Pa llogaritur këtu nxjerrjen e 
167 numra të gazetës “Dukagjini”, që nga
muaji dhjetor i vi  t 2003, që ka dalë num-
ri i parë i saj pa u ndërprere asnjë muaj,
pa renditur dhjetëra veprimtari të Shoqa-
tës në Shqipëri, në Kosovë e në mjedisin
e shqiptarëve në republikën e Malit
të Zi.  Prandaj, në emrin tuaj, të anëtarë-

sisë së Shoqatës Atdhetare “Dukagjini” ju 
shpreh mirënjohjen e thellë për kontribu-
 n intelektual që kane dhënë të gjithë ata

e ato në realizimin e këtyre veprimtarive
të Shoqatës, që i kane shërbyer realizimit
të misionit të saj.

Sigurisht asgjë nuk është bërë pa kon-
tribu  n fi nanciar të qindra dukagjinasve,
në veçan   bashkësia dukagjinase në Nju-
Jork, Gjergj Leqejza në Shkodër, Ndue 
Ftoni në Miçigan, Kole Çardaku,  Mhill
Prroni e Prenda Shpendi, Sokol Cu-
bin e Pal Gjolaj, Bal Vuksanin e Pal Tro-
shani, Roza Pjetri,  Gjergj Vocaj e Mitër
Ndreshaj, Anton Kosteri, Tonin Marku e
Edmond Terthorja, Ndue Shurlaj, Mar-
 n Mar  ni, Vat Musa e Tome Shpendi,

Mark Zhuri, Agron Hasanaj e Hil Kodra e
shumë e shumë të tjerë e të tjerë, që nga
Ministria e Kulturës, që në vi  n 2007 
dhe në ketë vit na ka vlerësuar e na ka 
mbështetur moralisht e fi nanciarisht.
Të gjithë,  nga kjo tribunë e nderuar,
në emër të Shoqatës Atdhetare “Dukagji-
ni”  i falënderoj dhe i uroj me shprehjen
popullore “Paçin faqen e bardhë! Paçin e
dhënçin!”

Edhe veprimtaritë e realizuara

në kuadrin e 100 vjet arsim e kulturë
në Dukagjin, së bashku me ketë Konfer-
encë janë realizuar në saj të kontribu  t fi -
nanciar të Ministrisë Kulturës, që është e
vetmia Ministri që na ka mbështet e vijon
të na mbështes në realizimin e misionit
të Shoqatës; të anëtareve të Shoqatës
Edmond Terthorja, Kole Çardaku, Anton
Kosteri, Agron Hasanaj, Arber Raja, Tonin
Marku, Elvis Ndreshaj e Marash Mici; të
simpa  zantëve Paulin Qeta, Pëllumb Zo-
jza e Mikel Kopsaj, të profesor Zef Gjeta,
të etnografes File Strugaçi e të përhersh-
mit, N/Kryetarit të Shoqatës, zo  t Gjergj
Leqejza dhe të anëtarit të kryesisë së
Shoqatës, të zo  t Mhill Prroni, të cilët i
falënderojmë dhe i urojmë me shpre-
hjen popullore “Paçin e  dhënçin!”

Gjithashtu, kjo konferencë është për-
ga  tur edhe në saj të mbështetjes që na
ka dhënë  Rektori i Universite  t të Shko-
drës “Luigj Gurakuqi”, zo   Adem Bek-
teshi, të cilin e kemi edhe në mesin tonë.
Gjithashtu mbështetje na ka dhënë dhe
Drejtori Rajonal i Arsimit, zo   Kadri Ymeri.
Zotërinj ju falënderojmë për mbështetjen
që na keni dhënë dhe besojmë se edhe
në të ardhmen kjo mbështetje do të jetë

më e plotë.
I cilësova, këto arritje në me-

nynë të përmbledhura, për të
sjellë para jush, se në ketë konfer-
encë, në konferencën e tetë shken-
core,  nuk vijmë rastësisht. Vijmë
në ketë Konferencë pas një pune
kolosale që është bërë në këto vite
nga Shoqata Atdhetare “Dukagjini”.

Të nderuar, kemi rreth dy vjet, që
kryesia e shoqatës ka marre vendi-
min për të përga  tur ketë Konfer-
encë dhe është bërë jo pak punë.
Komisioni i përga  tjes së kësaj kon-
ference, i drejtuar nga z. Luigj Shy  ,
ka punuar me shumë përkush  m,
me shumë profesionalizëm për të
arrite në ketë ditë.  

Në këto moment, kujtoj mësuesit
e mi, që në klasën e parë fi llore dhe
deri pedagoget në Akademinë e
Lartë Ushtarake. Njeri prej të cilëve
është këtu, në mes nesh, i  uar
për të  marre pjese në ketë konfer-
ence. Ky është mësuesi im, i klasës
së  shtatë,  në  fsha  n Shënkolle të
Bregut të Matës, në Lezhë, i nderu-
ari Eqrem Kruja. I nderuar mësues
Eqremi, dhe nëpërmjet jush, ju
dërgojmë MIRËNJOHJEN e madhe,
Mirënjohjen e thellë gjithë armatës
së pafundme të mësueseve e më-
suesve gjatë kë  j shekulli, për pu-
nën që keni bërë duke mos u nda-
lur në asnjë moment për dhënien
mësim, për dhënien dituri fëmijëve,
në mes tyre dhe mua.

 Rrënjët arsimit e kulturës sonë i
gjejmë, që në lashtësinë e hershme,
historia e zhvillimit të shkollave shq-
ipe, dhe e arsimit tonë në Shkodër
daton që nga 1345-1395 dhe në
Pult 1367, Shkolla këto të hapura

Fjala e hapjes së Konferencës
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nga Françeskanet arbëror, dhe ata italian
që e dinin gjuhen shqipe, pranë kishave
dhe kuvendeve duke fi lluar, nga shkolla
në Ulqin - 1258, dhe në vazhdimësi në
Durrës-1278, Tivar-1349, Drishtë-1396,
Stubëll, Dibër, Prizren, Shkup, Elbasan, 
Ohër e të tjera. Shkolla këto të hapura
nga Kisha arbërore dhe françeskanët ku i
zhvillonin të gjitha ritet fetare në gjuhen
shqipe, populli merrte pjesë më dëshirë
në meshë, në kuvende, pagëzime, kresh-
mët, në celebrimin e martesave, ku fran-
çeskanët kontribuuan edhe në hapjen e
shkollave shqipe, sipas shkrimit “Urdhri
Françeskan në Shqipëri’’, siç thekson
Prof. Dr. Lu  i Alia, në gazetën “Zemra
Shqiptare”, botuar në gazetën “Zemra 
Shqiptare”, me datën 1, 7, 20 korrik 2013 
dhe 2 maj e 7 qershor 2015

Pra, të nderuar mësuese e mësues,
ketë konference e kemi përqendruar në
hapjen e pare të shkollës shqipe në tre
fshatra në zonën e Dukagjinit, në vi  n
1917, që janë njohur nga shte   shqip-
tar. Kështu, 100 vjet më pare u hapen
tre shkollat e para shqipe në zonën e Du-
kagjinit, dhe në të tria u mësua në gjuhën
e nënës, në shqip; fi lloi të shkruhej e të
lexohej shqip. Ata që i hapen këto tre
shkolla janë dy fretër, dy fretër jashtëza-
konisht atdhetar, shumë shqiptar, që nuk
kursyen asgjë, as jetën në shërbim të
shqiptarisë duke realizuar gjënë më të
veçante, atë, që fëmijët e  malësorëve
dukagjinas të mësonin të shkruhej e të
lexonin në gjuhën e nënës së tyre, të nda-
luar për rreth 4 shekuj e gjysmë me radhe 
nga pushtuesi osman. Këta ishin,  i madhi
At’ Shtjefen Gjeçovi, që në fsha  n Theth,
me 2 shkurt 1917 dhe në fsha  n Prekal,
me 17 shtator të a  j vi  , hapi shkollën 
në gjuhën shqipe;  dhe i madhi At’ Jus  n
Rrota, që në fsha  n Plan, me 1 dhjetor
1917 hapi shkollën në gjuhën shqipe.

Nga ky vi  , sigurisht here me vijimësi e
here me ndërprerje, me problemet e  j,
me problemet e secilës periudhe, arsimi
e kultura në Dukagjin fi lluan të ecin në
gjuhën shqipe, duke u zhvilluar deri në
ditët e sotme.

Ne, me datën 23 shtator 2017 ven-
dosëm pllakën përkuj  more në Kishën e
Thethit, me mbishkrimin “Këtu, At’ Shtje-
fen Gjeçovi, me 2 shkurt 1917 hapi shkol-
lën shqipe”

Ne, me datën 24 shtator 2017, ven-
dosëm pllakën përkuj  more në Kishën
e Planit, me mbishkrimin “Këtu,  At’ Jus-
 n Rrota, me 1 dhjetor 1917 hapi shkol-

lën shqipe”. Po në ketë datë, vendosëm
pllakën përkuj  more, në Qelën e Kishës
së Prekalit, me mbishkrimin “Këtu, At’
Shtjefen Gjeçovi, me 17 shtator 1917
hapi shkollën shqipe”. Këto pllaka përku-
j  more u vendosën në bashkëpunim me
Imzot, Monsinjor Angelo Massafra, me
administratorët e Njesisë administra  ve
Shalë, Pult e Postribë, respek  visht Pe-
trit Arra, Tome Ndoka e Al  n Shabaj, dhe
me kryepleqtë e këtyre fshatrave, zo  n
Marash Rrgalla, Pjeter Thani e Marash
Pjetri.

Për ketë histori të kësaj pune të
jashtëzakonshme, për gjatë kë  j shek-
ulli, është përga  tur një referat, 7 tra-
jtesa,  dhe do të ligjërohen disa kuj  me

nga mësues e mësuese veteran, si dhe 
nga punonjës të ar  t e të kulturës gjatë 
gjysmës së dytë të shekullit të kaluar e 
deri në ditët e sotme. 

Në pushimin në mes të pjesës së pare
e të dytë të kësaj konference do të shi-
koni një ekspozitë të thjeshtë, me të 
cilën u  bënë përpjekje të pasqyrojmë 
historinë e shkollës sonë 100 vjeçare 
dhe të brezave në fushën e kulturës. Pra, 
vetëm atë sikur të kishim paraqitë dhe 
të ishim ndalur vetëm këtu, do të ishte 
e mja  ueshme për të treguar atë punë 
të madhe që është bërë në këto 100 
vite. Pavarësisht  nga kjo, janë përga  tur  
dhe ligjërimet përkatëse, për të cilat e 
kishim dëshirën   kishit përpara, në një 
libër të veçantë, por më vonë u mendua, 
se është më e rregullt të botohen pas 
Konferencës, me  tull “100 vjet arsim 
e kulturë në Dukagjin”.  Dhe kështu do 
të bëhet.

Të nderuar të pranishëm, përpara se
të fi llojnë punimet e kësaj konference, 
më lejoni t’iu  oj, të ngriheni në këm-
bë dhe në shenjë respek   e mirënjohje 
për gjithë ata mësues e mësuese, për 
të gjithë ata krijues e ar  stë popullor, për 
të gjithë ata punonjës së kulturës, që nuk 
jetojnë më, të mbajmë një minutë 
heshtje!

Zonja e zotërinj, ketë konferencë e
nderojnë,  me pjesëmarrjen e tyre miq 
nga Kosova; përfaqësues të Shoqatës 
së Vëllazërisë Kosovë-Malësi e Madhe, e 
pagëzuar me emrin “Mar  n Dreshaj”, me 
qendër në Pejë, te kryesuar nga kryetari i 
saj, Ukshin Jashari;

Përfaqësues të gjimnazit profesional
natyror, i pagëzuar me emrin e Heroit 
Kombëtar “Skënderbeu”, në Kaçanik, 
të kryesuar nga drejtori i kësaj shkolle, 
profesor Ibush Vishi;

Kryetari i veprimtarisë letrare “Ora e
Maleve”, nga Rozhaja, zo   Ali Daci;

Rektori i Universite  t të Shkodrës “Lui-
gj Gurakuqi”, Prof. Dr. Adem Bekteshi;

Përfaqësuesi i Arqipeshkivisë Shko-
dër-Pult, dr. dom Nike Ukgjini;

Përfaqësues të Ministrisë Kulturës,
Drejtoresha e Drejtorisë së Monumen-
teve të Kulturës Kombëtare, për Qarkun 
Shkodër e Kukës, zonja Majlida Laçaj;

Përfaqësues të shoqatave të Malës-
isë së Madh – Nderi i Kombit, z. Sytki 
Ndreca;

Përfaqësues të Shoqatave të bashkua-
ra “Mirdita”, z. Gjon Bruçi;

Përfaqësues të Shoqatës Atdhetare
“Postriba”, z. Kadri Fikaj;

Përfaqësuesi i Shoqatës Kulturore
“Spani”, z. Mhill Pali;

Përfaqësues të Këshillit të Qarkut
Shkodër, z, Maxhid Cungu;

Përfaqësues të Bashkisë Shkoder, zonja
Voltana Ademi;

Të gjithëve ju uroj mirëseardhjen!
Ju faleminderit për respek  n ndaj Sho-

qatës Atdhetare “Dukagjini”!
Të nderuar, punimet e konferencës

shkencore, me temë “100 vjet arsim e 
kulturë në Dukagjin”, i deklaroj të hapura.

NDUE SANAJ
Shkodër, me 14 tetor 2017 

Konferencë shkencore: 100 vjet arsim dhe kulturë në Dukagjin
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Konferencë shkencore: 100 vjet arsim dhe kulturë në Dukagjin

Kryesia Shoqatës “Atdhetare–Dukagjini”, sot me datën 6 shtator  2017, pasi diskutoj propozimin e bërë nga Kryetari i Komisionit, Luigj Shy  , për përga  tjen e zhvillimin e
Konferencës Shkencore, me temë: “100 vjet arsim e kulturë në Dukagjin”,   

VENDOSI:

1 Të propozohet Presidentit të Republikës së Shqipërisë, zo  t Ilir Meta, për të dekoruar:
 a) Piktorin Ndoc Mar  n Camaj, me  tullin  “Mjeshtër i Madh”, me mo  vacionin: “Individualitet i pazëvendësueshëm në fushën e ar  t. Piktor dhe intelektual me voka-

cion thellësisht evropian. Me veprimtari të zgjeruar brenda dhe jashtë vendit. Përfaqësues i denjë i avangardës së Rilindjes Kombëtare Shqiptare”
 b) Piktorin Zef Shoshi, me  tullin  “Mjeshtër i Madh”, me mo  vacionin: “Një nga përfaqësuesit më të rëndësishëm e më të shquar të pikturës moderne shqiptare në

gjysmën e dytë të shekullit të XX. Ndërthures i traditave të ndryshme në fushën e pikturës”
 c) Familja Mjetaj, në fsha  n Xhan, të krahinës Pult, e cila përbënte një grup ar  s  k brenda saj, me  tullin “Naim Frashri”, me mo  vacionin:  “Familja Mjetaj, si një ndër

familjet e nderuara të zonës së Dukagjinit për interpre  min, pasurimin dhe trashëgimin e vlerave në shumë fusha të jetës ku spikasin, atdhetarizmi, ar  ,  etnografi a
dhe mjekësia”.

 d) Familja e Gjoke Pjeter Marku, nga fsha   Nenmavriq, të krahinës  Shalë,   që nxori 9 mësues në dy breza të njëpasnjëshëm, me medaljen “Për merita të veçanta civi-
le”, me mo  vacionin: “Për kontribu  n, që kjo  familje dha nё shërbim tё arsimit nё Dukagjin. Nënte pjesëtar tё kësaj familje, nё dy breza, punuan në fushën e arsimit,
duke u bёrё shёmbull unikal frymёzimi nё Dukagjin dhe mё gjerё”

2 Për t’u dhënë Medaljoni “100 VJET ARSIM E KULTURË NË DUKAGJIN”

Grupit të Parë: Në ketë grup futen, mësuese dhe mësues qё kanё pasur punё tё parё arsimin, por, natyrisht, arsimi dhe kultura nё tё gjitha kohёt kanё qenё tё lidhura me
njёra-tjetrёn me mo  vacion: “Për devocion e përkush  m të përhershëm në fushën e arsimit dhe ngritjes së nivelit kulturor të bashkësisë dukagjinase”

VENDIM
Nr 235 date 06 / 09 / 2017 I KRYESISË SE SHOQATËS ATDHETARE “DUKAGJINI”

1 Age Gjon Arra, Abat
2 Agim T’ thorja, Mes
3 Agustin Shuku, Rrënc
4 Aishe Hoxha, Shkodër
5 Ardian Marashi, Tiranë
6 Artan Haxhi, Shkodër

7 At’ Justin Rrota, Shkodër, pas vdekjes
8 At’ Marjan Prela, Shkodër, pas vdekjes
9 At’ Silvestër Hila, Shkodër, pas vdekjes
10 At’ Shtjefen Gjeçovi, Shkodër, pas vdekjes
11 Dalina Arra, Palaj
12 Dashamir Jonuz Dini, Shkodër
13 Dede Lulash Mbrapshtia, Gimaj, pas vdekjes
14 Dode Kaçaj, Bajzë, pas vdekjes
15 Drande Mark Kroni

16 Fillip Guraziu, Shkodër
16 Fran  Mirash, Çardaku
17 Fran Gjergj Dardha, Abat, pas vdekjes
18 Fran Gjelosh Beka, Lekaj, pas vdekjes
19 Frano Luli, pas vdekjes
20 Fran Mark Gjelaj, Theth, pas vdekjes

21 Fran Kole Stani, Rragam, pas vdekjes
22 Gjelosh Lulash Ndreshaj, Nenmavriq
23 Gjokë Marashi, Karme-Shkodër
24 Gjon Nosh Arrinaj, Plan
25 Gjovalin Ndoke Kodra, Gjuraj
26 Gjovalin Zef Kolombi, Shkodër
27 Gjyste Martin Shyti, Shkoder
28 Groshe Ndue Ara, Plan
29 Kadri Qerim Fikaj, Shkodër

30 Kadri Ujkaj, M. Madhe
31 Kahreman Ulqini, Shkodёr 
32 Karlo Larja, Shkodёr, pas vdekjes
33 Kin Pllumb Nika, Gimaj
34 Kole Mark Çardaku, Nicaj - Shalë
35 Kole Zef Funiçi, Gimaj

36 Kole Lin Tonaj, Vuksanaj
37 Kole Rushet Dardha, Lekaj, pas vdekjes
38 Lazer Pjeter Fusha, Nicaj - Shalë, pas vdekjes
39 Lazer Pjeter Kodra, Ndreaj

40 Lena Kole Bungaja, Nderlysa
41 Lena Mark Fusha, Nicaj – Shalë
42 Ludovik Dega, Shkodër 
43 Luigj Mark Mila, Sumë
44 Luigj Gjergj Shyti, Theth
45 Luk Dede Dreni, Lekaj
46 Luke Dede Mjacaj-Shullani, Lotaj
47 Lulash Kole Marku, Shllak
48 Lulash Ndoc Gilaj, Lotaj
49 Mahir Hoti, Shkodër 
50 Marash Miruk Rreshpja, pas vdekjes
51 Marash Zef Marashi, Koman - Temal
52 Marie Kole Gilaj, Lotaj
53 Marie Mhill Musa, Nenmavriq
54 Martin Kole Camaj, Temal, pas vdekjes
55 Martin Dede Çetina, Lekaj
56 Martin Preke Arra, Palaj
57 Mhill Leke Kodra, Ndreaj, pas vdekjes
58 Mhill Pjeter Shkalla, Theth
59 Mhill Qerim Fusha, Abat
60 Mira Lazer Kroni, Palaj-Shosh
61 Mirash Mark Binoshi, Lotaj, pas vdekjes
62 Mirash Zef Ndrezaj, Vuksanaj
63 Muhamet Abdyl Shala, Shkodër
64 Ndoc Grime Grimaj, Lotaj
65 Ndoc Marash Odri, Xhan
66 Ndoc Zef Prenushi, Shllak
67 Ndoc Mhill Xhuri, Lotaj, pas vdekjes
68 Ndue Dede Leka, Nënmavriq
69 Ndue Gjoke Bregu, Breglumi, pas vdekjes
70 Ndue Lulash Shytani, Nenmavriq
71 Ndue Gjelosh Ndrezaj, Vuksanaj, pas vdekjes
72 Ndue Pal Vata, Pecaj
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73 Ndue Qerim Quku, Abat
74 Ndue Martin Stragu, Plan
75 Ndue Çuni, Plan, pas vdekjes
76 Nikoll Ndoc Ndreshaj, Nenmavriq
77 Nikoll Pal Bala, Shllak
78 Nike Gjon Germusha, Toplanë
79 Pal Mhill Bregu, Lotaj
80 Pal Nike Rupa, Theth
81 Pal Vate Kroni, Gimaj
82 Pashka Mark Shytani, Nenmavriq
83 Pashko Ndue Biga, Gimaj
84 Pashko Ndue Camaj, Gimaj

85 Pashko Zef Ara, Plan
86 Paulin Pero, Shkodër
87 Pjeter Dode Delija, Lekaj
88 Pjeter Gjon Selimi, Kir, pas vdekjes
89 Pjeter Kole Dreni, Abat, pas vdekjes
90 Pjeter Smakaj, Koplik
91 Preke Nike Vuksani, Ndreaj, pas vdekjes
92 Preke Sokol Sokoli, Lekaj, pas vdekjes
93 Prele Dede Bregu, Breglumi, pas vdekjes
94 Prele Grim Grimaj, Lotaj
95 Prele Mark Milani, Pepsumaj
96 Prele Tome Shytani, Nenmavriq
97 Prenda Pjeter Lekçaj, Lotoj, pas vdekjes
98 Prenda Lulash Çardaku, Theth 
99 Romeo Gurakuqi, Shkodër 
100 Ruzhdi Poda, Oblik
101 Sebiha Kopliku, Shkodër 
102 Syka Mark Çarku, Theth
103 Shkurte Rushet Ara, Palaj
104 Shkurte Like Grimaj, Shkodër 
105 Shpëtim Lame, Shkodër 
106 Tasim Melloja, Shkodër
107 Tereza Prek Brigja, Kir
108 Tome Lulash Bungaja, Ndërlysë
109 Tule Pal Ahi, Toplane
110 Tone Pushimaj, Abat
111 Tush Dede Shqau, Shllak
112 Tusha Shytani, Nenmavriq
113 Vat Gjon Demaj, Sume
114 Vitore Kole Kodra, Ndreaj
115 Vjollca Kaja, Shkodër 
116 Zamir Tafi lica, Shkodër
117 Zef Deda, Shkodër, pas vdekjes
118 Zef Dede Livadhi, Breglumi 
119 Zef Pjeter Fusha, Breglumi
120 Zef Ndue Bari, Tirane
121 Zef Nosh Marashi, Shllak
122 Zef Mirash Toka, Ndreaj
123 Zef Nika, Shllak

Grupit të Dytë: Në ketë grup futen, ata qё janё marrë me folklorin, kёngёn dhe 
vallen, me mo  vacion: “Njohës dhe promovues i vlerave më të spikatura të folklorit
dhe kulturës tradicional dukagjinas; kontribuues në ruajtjen dhe përcjelljen  brezave
kulturën tradicionale të folklorit popullor dukagjinas”.

1 Agustin Pllumbaj, Shllak
2 Agustin Prek Preka, Gjuraj
3 Aldo Nika, Shkodër
4 Dede Gjon Shtëpia, Xhan 
5 Familja Zef Shullani, Lotaj
6 File Lulash Ara, Shelqet
7 File Mark Biga, Gimaj
8 Fran Ndok Kodra, Gjuraj

9 Fran Gjelosh Piniqi, Abat
10 Gezim Zef Suti, Toplane
11 Gjergj Mark Guri, Nicaj-Shosh, pas vdekjes
12 Gjergj Nike Çuni, Theth, pas vdekjes
13 Gjergj Pllumb Gjelaj, Theth , pas vdekjes
14 Gjergj Pllumb Lisi, Plan

15 Gjeto Gjergj Dreni, Lekaj
16 Gjovalin Pal Prroni, Abat
17 Gjovalin Shan Lami, Shosh
18 Kole Bale Stalaj, Gimaj 
19 Kole Dede Pepniku, Gimaj, pas vdekjes
20 Kole Dem Bala, Gimaj, pas vdekjes
21 Kole Gjon Stalaj Gimaj, pas vdekjes
22 Kole Prele Martini, Nicaj - Shalë
23 Kujtim Kole Funiçi, Gimaj
24 Lazer Pal Bregu, Nicaj - Shalë
25 Leke Ndue Plaku, Plan, pas vdekjes
26 Lulash Mark Plavra, Plan
27 Marash Ndou Dreni, Lekaj, pas vdekjes
28 Marie Kole Sheji, Theth
29 Marie Gjergj Vocaj, Lezhe

30 Mark Vata, Dushman
31 Martin Pjeter Pisha, Theth
32 Mhill Çun Gjonaj, Nicaj - Shalë
33 Mirash Ndou, Shosh, pas vdekjes
34 Miter Gjergj Ndreshaj, Nenmavriq
35 Ndoc Gjon Ndreshaj, Nemavriq, pas vdekjes
36 Ndoke Gjelosh Leka, Gjuraj
37 Nikolle Pal Gropcyra, Lekaj, pas vdekjes
38 Nike Fran Çarku, Theth

39 Pjeter Tome Shytani, Nenmavriq
40 Pellumb Mark Tefa, Gjuraj, pas vdekjes
41 Pellumb Pjeter Vrinca, Plan
42 Roza Mhill Pjetri, Nenmavriq
43 Vate Sokol Basha, Lekaj pas vdekjes
44 Violeta Kole, Verrishta
45 Violeta Ndoc Shqau, Shllak
46 Zef Martin Prroni, Shosh, Librashitës
47 Zoje Kole Kola, Nenmavriq, pas vdekjes
48 Zoje Mustafa Guri, Nicaj - Shosh, pas vdekjes

Grupi i tretё: Nё ketё grup tё përfshihen ata qё janë marrё me ar  zana  n popullor 
tё veshjeve, gllendjeve tё drurit e tё gurit dhe përga  tjen e veglave muzikore popul-
lor, me mo  vacion: “Trashëgues duarartë e publikues duke dhënë një kontribut të 
rëndësishëm për të njohur, ruajtur dhe përhapur nëpërmes punimeve ar  zanale të 
dorës,  kulturën materiale etnografi ke  popullore të zonës së Dukagjinit”.

1 File Ndue Strugaçi, Nderlysaj
2 Fran Dede Shytani, Lotaj
3 Kujtim Mirash Çemeli, Gimaj
4 Zef Lulash Sokoli, Lotaj, pas vdekjes

Grupi i katёrt: Nё kёtё grup tё pёrfshihen ata qё janё marrё me fotografi nё, pro-
jeksionin e fi lmit dhe pikturёn, me  mo  vacion: “Për kontribu  n që kanë dhënë në 
regjistrimin dhe projeksionin nëpërmes ar  t pamor e ekranit, të vlerave njerëzore, 
natyrore e historike të veçanta të zonës së Dukagjinit”.

1 Fran Zef Preka, Lekaj
2 Mhill Cak Vata, Rragam
3 Pjerin Sheldia Shkodër, Piktor
4 Zef Sokol Muri, Nicaj - Shosh

Grupi i pestё: Në ketë grup përfshihen ata që kanë hulumtuar, studiuar e botuar 
libra, me mo  vacion: “Për sakrifi cë e vetëdije intelektuale në fushën e krijimeve, stu-
dimeve dhe bo  meve të eposit shumëdimensional dukagjinas”.
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1 Gazeta Dukagjini, Shkodër
2 Lazer Preka, Shllak
3 Lazer Pal Stani, Gjuraj
4 Ledia Aleks Dushi, Xhan
5 Luigj Zef Temali, Temal
6 Luigj Nikoll Martini, Shkodër
7 Lulash Bal Brigja, Kir
8 Marash Kole Kola, Lotaj
9 Mhill Dede Pali, Gjuraj
10 Mirash Ndue Mici, Palaj - Shosh, pas vdekjes
11 Ndoc Zeke Selimi, Koman
12 Ndrek Dede Guri, Brashte
13 Ndue Kole Cukeli, Abat, pas vdekjes
14 Ndoc Kole Bjeshka, Nderlysaj
15 Ndue Dode Sanaj, Gjuaj

16 Tone Zef Deda, Temal
17 Voc Dede Mjeteaj, Xhan
18 Zef Preke Gjeta, Tirane

Grupi i gjashtё: Në ketë grup futen ata persona që kanë kontribuar duke dhënë – 
falur  tokë për ndër  min e shkollës, me mo  vacion: "Për kontribu  n e dhënë,  duke
dhuruar tokë për ndër  min e shkollës në fsha  n Theth, në vi  n 1938”

1 Mark Hysen Gurra, Theth, pas vdekjes
2 Preke Prendash Harusha, Theth, pas vdekjes

Grupi i shtatё: Në ketë grup futen ata që janë dalluar në veprimtaritë e shoqatës,
me mo  vacioni: “Për kontribu  n  e dhënë  dhe përgjegjësinë e treguar  në organiz-
imin dhe realizimin e  përhershëm në të gjitha veprimtaritë e shoqatës Atdhetare
“Dukagjini”

1 Aleks Fran Dushi, Xhan 

3- Për zba  min e kë  j vendimi ngarkohet Seksioni për Marrëdhënie Publike. 
4- Ky vendim hynë në fuqi menjëherë.

NDUE SANAJ, KRYETARI

Shkrimtari, publicisti e veprimtari 
Zef Pergega, në Malësi të Madhe

p pp p
Me daten 18 tetor  2017, ne mjedsin e Bar-Res  orant “Keshtjella Xhafaj”,  u organizua nga z. Kadri Ujka, Kryetari i Shoqatës së shkrimtarëve të Malësisë së Madhe, paraqitja

e dy librave, me  tull “Malësorët” dhe “Kontacioni i Premtuar” , te autorit Zef Pergega, mirditor, me banim në Micigan.
 Në ketë ceremoni mora pjesë me Prele Milanin. Pa   pjesëmarrës personalitete të letrave nga Malësia e Madhe, nga Tuzi, në mes tyre poe   Dak Keqja, humoris   Qazim

Çela, Dimitrov Popoviç, Shtjefen Ivezaj e të tjerë,  Mori pjese poetja Mimoza Rexhvelaj,  poetja Ferida Ramadani, studiuesja Rita Shkurtaj, poe   Ndue Gjeka, shkrimtari e
studiuesi Profesor Lualsh Palushaj,  dhe në mes tyre edhe Mjeshtri i Madh Fadil Kraja. 

Ishte një ceremoni e mirëorganizuar. Dhanë opionin e tyre shumë nga pjesëmarrësit, duke lartësuar vlerat e punës studiuese të zo  t Zef dhe për vlerat e Malësisë së Madhe
dhe banorëve të saj në shekuj. Ne fund, autori, Zefi  shtroi një dreke të mirë, me të gjitha të mirat … Me siguri që ka, por atë e shtroi jo pasja, po zemra e bujrare e  j. Të lumtë
Zef Përgega! Paç e dhençë!

    Redaksia 
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Konferenca shkencore “100 vjet arsim
dhe kulturё nё Dukagjin” u mbydh m3e
sukses tё plotё.

Ishte njё pёrpjekje me shumё rёndёsi,
me shumё mund dhe pёrpjekje, me ta-
kime, biseda, pyetje, përgjigje, kërkime 
ne arkiva, konsul  me me studime, me 
intelektual tё mirёfi llshte, kuj  me tё
mёsuesve qё punun me pёrkush  m
shumё tё madh, qё shumё prej tyre,
erdhën nё moshё tё re dhe u kthyen
familjarё dhe prindёr me fёmijё.

Gjatё kёtyre viteve, duke pёrballuar
vёsh  rёsi tё shumta, tё gjithfarshme,
punuan mёsuesit nё Dukagjin, djem e
vajza, burra e gra, nё kohё tё mira dhe
jo tё mirё, udhёtuan duke kaluar qafa
malesh deri 2000 m, duke udhёtuar
nёpёr rrugё tё vёsh  ra, pse jo edhe tё
rrezikshme, pёr tё ardhur nё punё, pёr tu
shёrbyer vocrrakёve malёsore, por edhe
duke sjellur kulturё me shembullin dhe
mёrrёdhёniet me banorёt. Aspak nuk e
teproj kur them se mёsuesit qё punuan
nё Dukagjin do tё kujtohen pёr tё mirё
shumё gjatё. U krijuan marrёdhёnie
e lidhje tё reja, por shumё tё mira dhe
tё qëndrueshme. Puna dhe shoqёria e
krijuar nepёrmes punёs midis mёsuesve 
vendas-dukagjinas dhe mёsuesve qё vi-
nin nga zona jashtё Dukagjinin ndihmuan
njёri tjetrin, qenё pёrkrah njёri tjetrit,
punuan dhe arritёn bashkё fi tore.

Me shumё respekt, pёrkulemi pёrpara 
punёs tё tё gjithё mёsuesve qё punuan 
nё Dukagjin, por edhe tё gjithё atyre
qё punuan dhe punojnё pёr ruajtjen e
kulturёs popullore folklorike, ar  zana  t,
botuesve tё librave, dhe veprimtarёve nё
kёtё drej  m.

Shoqata Atdhetare “Dukagjini” qё nё 
nismёn pёr tё realizuar kёtё konferencё,
pёrcaktoj objek  va tё sakta dhe tё
plota, natyrisht brenda mundёsive 
tё saj modestё, por me ndihmёn dhe 
pёrkrahjen morale dhe materiale tё 
dukagjinasve. U realizua njё punё e ku-
jdesshme organiza  ve nё kryesinё e
shoqatёs e grupet e punёs pran saj, dhe u
ndoqёn hap pas hapi etapat e programit
tё punёs, tё cilat u realizuan mja  ё mirё.

E ndjej pёr detyrё tё falnderoj gjithё
grupin qё pranuan dhe morёn pёrsipёr
kumtesa, tё cilёt e vlerёsuan, punuan,
kёrkuan dhe realizuan kum  me serioze
dhe me vlera. Faleminderit pёr punёn
tuaj serioze dhe cilёsore nё kum  met tu-
aja qё bёtё tё mundur realizimin me suk-
ses tё kёsaj Konference, i shtuat vlera ar-
simit nё Dukagjin, i shtuat vlerat kulturёs, 
i shtuat vlerat krahinёs tonё emёrmadhe,
zonjat dhe zotrinjtё Ndue Sanaj, Prelё
Shytani, Tereze Brigja, Zef Fusha, Fran Ko-
dra, Gjyste Shy  , Zamir Tafi lica.

Kёsaj Konference ja rritёn vlerat edhe 
shumё mёsus dhe ish mёsues nё vite,
qё me kuj  met e tyre shumё tё vlef-
shme dhe serioze, tё cilёt sollёn shumё
tё dhёna dhe momente pikante tё punёs
dhe jetёs sё tyre nё krahinёn e Dukagjinit,
por edhte piktor qё kanё pёrjetёsuar nё
telajot e tyre Dukagjinin, atyre qё me

foto apo nёpёrmes medias elektronike 
kanё popullarizuar vlerat dukagjinase, 
etj. Faleminderit pёr korrektёsinё dhe 
bashkёpunimin shumё dashamirёs
zotёrinjё dhe zonja: Profesor Gjovalin 
Kolombi, Muhamet Shala, Ruzhdi Poda, 
Sebiha Kopliku, Ndue Vata, Ndoc Odri,
Kolё Funiçi, Muhamet Ganjolla, Paulin 
Pero, Kadri Ujka, Pjerin Sheldia, Ndoc 
Grimaj, Zef Bari. Njё ndihmesё mja  ё 
tё rёndёsishme dhanё edhe zotёrinjёt
dhe zonjat, Prof. Gjovalin Kolombi, Zef 
Pjetёr Deda, Aishe Hoxha, Nikollё Gjokё

Bregu, Tasim Mlloja, Syka Ҫarku, Shpe  m 
Lame, Ruzhdi Poda, Pjerin Sheldia, Ndoc 
Grimaj, Dedё Toka, Sebiha Kopliku, An-
tonjeta Bakalli, Ndoc Prendushi, Fran Lisi, 
Kolё Funiçi, Zef Toka, Gjok Marashi, Mar-
 n Ҫe  na, Prelё Shytani, Kolё Ҫardaku, 

Pashko Biga, Mirash Ndrezaj, Age Qerim 
Gila, Pashko Ara, Ndue Lulash Bobnaj e 
Lazer Dardha, Nikё Germusha, Marash 
Marashi, Gjokё Marashi, Ndoc Odri, Pash-
ko Ara dhe Vasel Popaj, qё me tё dhёna 
dhe foto qё na sollёn, tё cilat patёt ras  n
qё tё mund   shikoni nё ekspozitёn qё 
sado jo e plotё, na çoi nё ato kohё intere-
sante pёr sot, por mё shumё pёr brezat
qё vinё, por dhe pasuruan punimet pёr 
Konferencёn. 

Me kёtё rast i kёrkojmё Ministrisё sё 
Kulturёs pёrkthimin dhe vёnien nё qa-
rkullim sa mё parё tё jenё e mundur tё 
librit, pёr brendinё e tё cilit foli zo   Zamir
Tafi lica. 

Ne jemi shoqatё jo fi  m prurёse, kemi 
pak mundёsi, por jemi guximtarё, kemi 
ecur pёrpara, pa çka se kemi takuar edhe 
nё ndonjё gjёmb rrugёs, na ka shpuar, 

por nuk jemi ndalur. Ne nuk kemi ar-
ritur mё tё mirёn, por kemi arritur mё 
tё mirёn e mundshme, gjatё punёs pёr
pёrga  tjen dhe zhvillimin e kёsaj konfer-
ence. Kemi bёrё tё mundur qё tё vendo-
sim njё themel, po tё mund ta quajmë 
kёshtu, pasi nuk e kishim njё tё  llё, mbi 
tё cilin mund tё punojnё studiues dhe in-
telektual, dhe ta ngrenё akoma mё lartё 
krahinёn e Dukagjinit nёpёrmes vlerave 
tё  j. Ne u pёrpoqёm qё tё mund tё
ndriçojmё me sa mundёsi qё kishim, atё 
rrugё njёshekullore qё kaloj shkolla dhe 

shkollimi nё Dukagjin, kultura dhe zhvil-
limi i saj. U pёrpoqёm qё tё evidentojmё
punёn e atyre, qё po them pa frikё se janё
qindra edukator gjatё kёsaj pёriudhe, 
janё shumё punonjёs kulture dhe ama-
tor tё ar  t e kulturёs, ar  zan duarartё, 
veprimtar tё pёrhershёm. Ёshtё fakt 
i pamohueshёn qё tё gjithё janё me 
shumё vlera, tё cilat duhet ruajtur dhe 
transmetuar brezave. 

Nё qo  ё se ёshtё ngritur sadopak njё 
shkollё dhe shkollim nё Dukagjin, gurin
e parё ne themelin e saj e kanё vёnё 
klerikёt katolik, famullitarёt e fshatrave, 
qё kanё punuar nё fshatra e Dukagjinit, 
tё cilёt u bёnё nismёtarёt pёr shkol-
limin e  “zogjёve tё malsisё”, siç shpre-
heshin ata, dhe qё gjetёn mbёshtetje te 
shte   i kohёs pёr njё farё kohё, sado qё 
ishte me shumё halle pёr vete. Nderim 
dhe respekt pёr pri  ёrinjtё qё u bёnё
fi llestarёt e arsimit nё Dukagjin, por edhe 
pёr tё gjithё ata qё me pёrkush  m dhe 
ndёrgjegje tё lartё u vunё nё shёrbim tё 
shkollimit tё malёsorёve dukagjinas gjatё 
gjithё kohёs. Ne e vlerёsojmё si mja  ё tё 

rёndёsishme kёtё konferencё, edhe pse 
kemi mendimin se nuk eshte shterruese 
nё kёtё drej  m, por koha dhe studiuesit 
besojmё se do tё jenё nё drej  min e 
duhur pёr tё thelluar e pasuruar kёto stu-
dime nё tё ardhmen. 

Duhet tё dalёsh nё dritё, nё rogё, tё
ngjitesh pёrpjetё, qё tё shikohesh. U bё 
e domosdoshme qё tё ishte njё grup, njё 
shoqёri, apo njё shoqatё, pёr tu dalur 
pёrballё disa tё metave tё pjestarёve tё 
ndryshёm tё komunite  t tonё, por edhe 
me mosarsyen e arsyes pёr bёrjen vend 
nё sofrёn e kohёs, nё punё e pёrkrahje, 
nё mbёshtetje nё jetёn shoqёrore-
ekonomike tё vendit. Shoqata “Atdhetare 
Dukagjini” i kushtoj kujdes tё madhe 
problemeve tё kё  j komunite   si nё 
vendlindje, por edhe nё tё gjitha nguli-
met e reja pas lёvizjeve tё vrullshme tё 
popullsisё.  

Unё, me shumё respekt dua tё
falёnderoj kryesinё e shoqatёs “Atd-
hetare Dukagjini”, pёr vlerёsimin e kesaj 
nisme, kё  j aksioni mja  ё tё vlefshёm pёr 
sot dhe pёr kujtesёn ndёr breza, qё pu-
noj me shumё pёrkush  m e vendosmёri 
pёr realizimin me sukses tё kёsaj veprim-
tarie. Na u gjetёn pranё edhe shumё tё 
tjerё, dukagjinas dhe jo dukagjinas por 
dashamirё dhe miq tё pёrhershёm tё 
Dukagjinit. Nё punёn tonё u ndeshёm 
edhe me ndonjё pёrson qё bёnte “pse” 
mё shumё se sa prodhim ideshё, apo 
ndonjё mendim i vetmuar nihilist, por na 
erdhёn shumё mё shumё mendime qё 
na ndihmuan, nё mbёshtetёn, na mobi-
lizuan. Faleminderit tё gjithёve, madje 
edhe atyre qё nuk patёn besim nё fi lli-
met tona, sepse na mobilizuan edhe mё 
shumё. 

Dua tё falnderoj tё gjithё kumtuesit
pёr punёn e tyre zerioze, atyre qё me ku-
j  met e tyre i dhanё freski, dinamikё, ak-
tualitet dhe bukuri Konferencёs tonё. Jo 
radhё kemi pasur edhe debate, nё kryesi, 
nё grupin e punёs, natyrisht pёr tё mirё 
tё punёs, ishim miq por edhe pas debat-
eve dhe sot mbetёm dhe mbetemi miq tё 
mirё midis njёri tjetrit, sepse nuk kishim 
asgjё pёrsonale. 

Nuk mund tё rri pa ju bёrё thirrje, 
me gjithё zemёr, tё gjitha organeve 
shtetёrore dhe shoqёrore, ins  tucione-
ve qendrore dhe vendore, organeve tё 
specializuara, pёr tё kthyer sytё nga Du-
kagjini pёr vetё vlerat e  j shoqёrore, 
historike, natyrore, turis  ke e kulturore, 
sepse ky vend ka shumё mundёsi zhvil-
limi, tё bёhet e mundur qё tё mblidhen 
dhe tё konservohen vlerat gjuhёsore, 
arkeologjike dhe kultura materialet po-
pullore, historia etj. Ёshtё koha qё tё 
veprohet, qё tё mos themi mё vonё “na 
ishte njё herё”, apo “ah, na ikёn vlerat”. 

Faleminderit tё gjithёve pёr praninё
dhe kohёn qё i kushtuan kёsaj konfer-
ence.

Luigj SHYTI
Shkodër, më 14 tetor 2017

TË KTHEJMË SYTË NGA DUKAGJINI
8,

Ë Ë Ë
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- NЁ MBYDHJE TЁ KONFERENCЁS SHKENCORE “100 VJET ARSIM DHE KULTURЁ NЁ DUKAGJIN" -
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Gjimnazi “28 Nëntori” në qyte  n e 
Shkodrës daton hapjen e  j në vi  n e
largët, 1922. Pas një periudhe shumë të
errët historike të një push  mi të gjatë
pesë shekullor, pas përpjekjeve të mëdha
të rilindësve dhe të njerëzve të tjerë të
shquar përhapjen aty-këtu në Shqipëri
të shkollave të para shqipe, pikërisht 
pas shpalljes së pavarësisë u deshën 
pak kohë që arsimi shqiptar të bënte
hapat e parë për krijimin e një shkolle
shqipe më të avancuar e më të kon-
soliduar. Kështu pas shumë përpjekjeve
erdhi vi   1922 kur hapet për herë  të 
parë një shkollë e mirëfi lltë thellësisht 
kombëtare që u emërtua Gjimnaz.

Kjo shkollë që, që atëherë ishte 
në nivelin e një shkolle të mesme të 
përgjithshme u hap në qyte  n e Shko-
drës, në atë qytet ku askund më shumë 
se atje nuk do të gjente të gjitha kërke-
sat përhapjen e një shkolle të  llë, duke 
u lidhur me traditën social-kulturore të 
qyte  t, me etjen e brezit rinor përdije, 
por edhe me nivelin intelektual e pro-
fesional të grupit do të ishte grupi i më-
suesëve të kë  j gjimnazi, që nga krijimi
e në vijim.

Gjimnazi i Shkodrës, me këtë emër  m 
zyrtar u bë shpejt një Gjimnaz Kombëtar,
sepse në bankat e  j u ulën nxënës nga të
gjitha krahinat dhe qytetet e Shqipërisë
dhe Kosovës.

Për një fi llim të mbarë drej  min e
gjimnazit e mori pikërisht vetë ministri i
arsimit të asaj kohez, Mirash Ivanaj, in-
telektual dhe patriot i shquar që ka lënë
gjurmë në historinë e arsimit shqiptar, 
për të vazhduar më pas me një fi gurë
tjetër të nderuar, z. Xhevat Korça, që në
historikun e gjimnazit është edhe drejtori
i parë i  j.

Kështu mori rrugë kjo shkollë qënë
gjithë historinë e saj ka qenë dhe është 
qendër e madhe e edukimit arsimor e
qytetar të shumë e shumë brezave, por
dhe një vatër e dijes, patrio  zmit dhe
shqiptarizmës.

Sivjet janë mbushur 95 vjet, që nga
hapja e Gjimnazit të Shkodrës, sot Gjim-
nazi “28 Nëntori”.

E bëmë një hapje pak të gjatë histo-
rike, sepse asnjë ngjarje që lidhet me 
këtë shkollë nuk mund të shpjegohet e
nënkuptohet pa të.

Unë në këtë shkrim do të ndalem në
një nga këto vente që lidhet me maturen 
1967, pra me nxënësit që kanë mbaruar
Gjimnazin e Shkodrës në këtë vit.

Ata janë gjallë dhe ak  vë, pavarësisht
se jeta e ka shkëputur ndonjë nga klasa
e tyre e dikurshme. Ata janë gjallë dhe
ak  vë, sepse si shumë breza të tjerë mat-
urantësh që kanë dalë nga bankat e kësaj
shkolle, në jetën e tyre kanë dhënë një
kontribut të shquar në sfera dhe fronte
të ndryshme të jetë ssociale dhe eko-
nomike.

Unë isha atje mes tyre dhe profe-
sorëve të tyre, i  uar nga prof. FadilKra-
ja “Mjeshtër i Madh”, ish mësues i kë  j
gjimnazi. I shihja të ulur në bankat e

klasës, ashtu si dikur dhe më dukeshin
përsëri të ri, siç i thonë  alës gjimnazistë. 
Flokët e bardhë, rrudhat dhe ndryshimet
e moshës i sfi donte dashuria dhe nostal-
gjia për atë kohë të artë rinore. Nga këta
ish nxënës kanë dalë mjekë dhe peda-

gogë, inxhinierë dhe shkrimtarë, studiues 
e historianë, por dhe shumë mjeshtra 
e specialist të kualifi kuar, që kanë bërë 
emër në profesionet e tyre, si brenda dhe

jashtë Atdheut. 
Ishte kënaqësi e madhe të shihje në 

katedren e klasës edhe dy profesorë të 
nderuar si prof. Fadil Kraja dhe prof. Ma-
nol Tasellari, të cilët me shumë emocion 

vështronin në bankat përballë nxënësit e
tyre ashtu si dikur.

Pas apelit, të cilin e lexoi një nga ish
nxënëset, ku të gjithë u përgjigjën “këtu”
si dikur, u mbajt një minutë heshtje për at
bashkënxënës dhe mësues që nuk ishin
në mes tyre.

Të gjithë “nxënësit” u ulen në bankat e
tyre dhe nëndrej  min e prof. FadilKrajës
u zhvillua një orë mësimi, një orë  jo si
gjthë të tjerat, që këta nxënës kanë për
jetuar në rininë e tyre, por një orë mësi-
mi, që do të mbetet në jetën e tyre më e
bukura, më e paharruara dhe më origji-
nalja.

Edhe pse pak të vjetër në moshë,
nxënësit ishin përsëri çapkënë e rinorë,
sepse si i thonë në Shkodër, nuk kishin
harruar “dreqnitë”.

Në këtë linjë ishte edhe mësuesi i tyre
i madhi FadilKraja, që humorin e  j nuk
e ka manifestuar vetëm në marrëdhëniet
me nxënësi e  j, por e ka përjetuar edhe
në komeditë dhedramat e  j, të vëna në
skenë me shumë sukses.

Atmosfera ishte e jashtëzakonshme,
sa mund të thuash se kjo klasë atë ditë
në ambientet e Gjimnazit ishte klasa që
bënte zhurmë më shumë. Asnjë ceremo-
ni zyrtare, asnjë pompozitet, por një ta-
kim që këta maturantë të 50 viteve më
parë do ta ruajnë në kujtesen e tyre si një
ngjarje të paharruar.

E quaj për detyrë që në këtë shkrim t’i
dominoj të gjithë këta djem e vajza mat-
urantë, që pas 50 viteve u mblodhën në
klasën e tyre, pa iu përmendur a  ësitë
dhe meritat, që kanë fi tuar në jetë, sepse 
të gjithë këta ishin pjesë e kësaj klase, e
kë  j Gjimnazi që i nxori nga bankat e veta
të barabartë dhe të a  ë për të çarë në
rrugën e jetës sipas dëshirave dhe pa-
sioneve të tyre.

Nxënësit e maturës ‘67 që u ulën pas
50 viteve në bankat e tyre sipas apelit:
Agrikol Gjermeni, Agim Nako-mungesë,
Agron Parruca, Ali Lezha, Alida Prendu-
shi-mungesë, Anton Leka, Eduard Fishta,
Fatbardh Sokoli, Gjergj Morina, Hafete
Kazazi, Irena Jaku, Irena Kiri, Jozef Te-
descini, Jozefi na Nikaj, Gjyzepina Kod-
heli, Lumnije Caka, Luigj Derragja   - nuk
jeton, Pjerin Ka  alli, Pranvera Metushi,
Madalena Deda, Mustaf Dergjini, Mu-
hamet Trepçi, Mentor Kopliku - mung-
esë, Myrvete Picoka-mungesë, Shpresa
Ahmetaga, Spartak Koxha, Syrri Dizdari, 
Tomazin Doda, Violeta Xhani-mungesë,
Xhavit Ujkani dhe Xhelal Zaganjori – nuk
jetojnë, Zyliha Skura.

Në fund të  kësaj veprimtarie të
mrekullueshëm u shtrua një kokteil, që
kaloi në një atmosferë të gëzueshme,
ku secili prej tyre kishte çfarë të sillte ng
akuj  met e veta.

Korresponden   i gazetës, tetor 2017

NJË TAKIM I PAHARRUAR
MBLIDHET NËGJIMNAZIN “28 NËNTORI”, 

NË SHKODËR PAS 50 VITEVE “MATURA ‘67”
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Më 18 tetor 2017,  Dr. Robert Elsie  var-
roset ne Theth sipas deshirës së  j. Varri-
mi u bë me të gjitha nderet tradicionale te
krahinës. Trupi i  j u vendos në banesën
e fundit në varret e fsha  t Theth. Sipas
traditës katolike, arkivoli me trupin e  j
beri një qëndrim në kishën e fsha  t, ku u 
thanë uratët e përshpirtjes, pastaj i bar-
tun në duar, në shenjë respek  , arkivoli
me trupin e  j bëri udhë  min e fundit
për në banesën e përjetshme.  Mbi var-
rin e  j u vendosën kiurora dhe shumë
tufa me lule natyrale nga shumë banorë.
Mbi varrin e Dr. Robert Elsie u vendosën
edhe kurorat e Presiden  t të Republikës 
së Shqipërisë Ilir Meta, kurorë e Kryemi-
nistrit të Shqipërisë Edi Rama, kurorë e
Akademinsë së Shkencave të Shqipërisë
dhe shumë kurora të tjera. Kurorën në 
emër të banorëve të Thethit e vendosi
kryetari i kë  j fsha   Marash Rrgadha. Për
jetën dhe veprën e Dr Robert Elsie foli Dr.
Mark Palnikaj. Arkivolin me trupin e  jë e 
shoqërun nga Tirana për në Theth edhe 
përsonalitete si Prof. Shaban Sinani, Prof.
Romeo Gurakuqi, etj. Kishin ardhur en-
kas nga Prish  na për këtë ceremoni Neri-
man Kamberi pedagoge në Universite  n e
Prish  ne, Leman Kamberi përkthyese, etj.
Pas varrimit, siç është tradita e fsha  t, u
shtrua një drekë e përshpirtshme.

***
Robert Elsie është me origji-

në gjermane. Ai u lind më 29 qer-
shor 1950 në Vankuvër të Kanadasë. 
Ndoqi Universite  n e Kolumbisë Britanike 
ku mbaroi studimet e fi lologjisë klasike
dhe të gjuhësisë më 1972. Po në atë vit, 
erdhi në Europë me një bursë studimesh. 
Vazhdoi studimet e larta në Universite  n e Lirë të Ber-
linit Perëndimor, në Shkollën Prak  ke të Studimeve të
Larta në Paris, në Ins  tu  n e Dublinit për Studime të
Larta në Irlandë, dhe në Universite  n e Bonit ku mbro-
j   doktoraturën më 1978. Që nga 1978 pa   mundësi
të vizitojë Shqipërinë disa herë në kuadrin e “takimeve
shkencore” midis Ins  tu  t të Gjuhësisë së Universite  t
të Bonit dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.
Gjithashtu mori pjesë disa vite me radhë në Seminarin
Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shq-
iptare në Kosovë. Pas studimeve universitare ai punoi
për Ministrinë e Punëve të Jashtme gjermane në Bon
dhe nga 2002 deri 2013 për Tribunalin e Hagës. Është
anëtar i Shoqatës së Evropës Juglindore, anëtar i Aka-
demisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, si dhe
anëtar nderi i Shoqatës së Shkrimtarëve të Kosovës. U
nda nga jeta më 2 tetor 2017, duke lënë amanet që të
prehej në Shqipëri. 

Dr. Robert Elsie është nderuar me Medalja e Artë e
Lidhjes së Prizrenit Kosovë nga Presiden   i Kosovës,  si 
dhe me medaljen e mirënjohjes nga Presiden   i Shq-
ipërisë Bujar Nishani. “Dr. Elsie mbetet pa dyshim
përhapësi më i madh i kulturës shqiptare në botë”, ka
thënë kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të
Kosovës, Hivzi Islami.

Robert Elsie guxonte si një intelektual 
i lartë, e mbroj   Shqipërinë në botë, e 
bashkoi në veprën e Tij me Kosovën dhe
Çamërinë, i dha zë Shqipërisë, të fl asë an-
glishten e  j. Robert Elsie ishte pelegrin i 
tempujve të Shqipërisë, shtegtar i maleve 
tona, adhurues i bregde  t, qytetar i Tira-
nës, mik i mrekullueshëm me ne. Është
nder që Shqipëria ta shpallë bir të ve  n, 
shkruan Visar ZHITI.

N´THETHIN TËND ROBERT
Thethi, ky Fron i Zo  t dhe Djep i Valbonës,
den baba den, Plisbardhësi n´Qiell,
ashtu si Tomorri, Hyjnor i Dodonës,
a patët një më t´Madh, që ndri   si Diell?!
Porosinë e Shpir  t e lënë mëndjendriturit,
e dijn çka duan edhe në përjetësi,
e dijn sigurisht se ku do t´prehin shpir  n,
dhe ku e ku më mirë se n´tonën Shqipni?!
E Thethi i lashtë, Selia e Batonit,
ku ngjitej n´naltësi që t´i lutet Diellit,
me nderë e besë bashk, sot i ngriten Fronin,
Djalit të birsuem, nën kaltërsi t´Qiellit!
Aty dikur nderuan dhe Mis Edith Durhamin,
atë Zonjën Fisnike nga Derë e Parë Angleze,
aty sot lartësuan, Robert Els´ Albanin,
n´Madhësh  në e Tij Kreshnike, mirësi Kanadeze!
Asht pasunue sot Thethi, me Monument Vigani,
ia ruan ato eshtna, në prehje të qetë,
mbinë bari e bjen gjethi, o Robert Albani,
do t´ndritë si eshka, Drita që e ndeze vetë!
 Poezi nga Mentor Thaçi

Varri i Dr. Esie do të jenë një vend 
pelegrinazhi, në nderë dhe respekt të  j
për punën gjingande që ka bërë si albano-
logu më i madhe bashkohor e si publikues
i Shqipërisë në arenën ndërkombëtare.

Përga    Luigj Shy  
Theth, 18.10.2017

ROBERT ELSIE VARROSET NE THETH
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PREL MILANI, 
PËRSËRI
EL MILAEL MILA

NË BILIOTEKËN 
PËRSËRI
“MARIN

BARLETI”
Me datën 8 tetor 2017, ditë e diele, 

mjedis i promovimit të librave, në bib-
liotekën “Marin Barle  ”, ishte plotë e
për plotë me shkrimtar, poet, studiues 
e dashamire të ar  t të shkruar, anëtar
të Shoqatës Atdhetare “Dukagjini”, miq
e mike të poe  t, studiuesit e publicis  t
Prele Milanit, si dhe familjar të  j.

Drejtori i Bibliotekës “Marin Barle  ”,
z. Gjovalin Çuni, Shoqata e shkrimtareve
Shkodër dhe Shoqata Atdhetare “Du-
kagjini”, te tre së bashku organizuan cer-
emoninë e promovimit të dy librave të
Preles, një vëllim me poezi sa  rike, me
 tull “Burrat vdiqën, të na rrojnë gratë”

dhe libri, me  tull “Zoja  e Berishës”.
 Ceremoninë e hapi zot Gjovalin Çuni, i

cili pasi i beri një ekspoze të gjere të vep-
rimtarisë krijuese të Preles, ja dha  alën
Kryetarit të Shoqatës së shkrimtareve të
Shkodrës, poe  t Skënder Temali. Pastaj
dhanë opinionet e tyre, Ndue Sanaj, Laz-
er Kodra, Qazim Çela, Kadri Ujkaj, Mimo-
za Rexhvelaj, Lulash Brigja dhe lexoi pjese
nga dy librat zonjusha Diana Bungu.

Në fund foli dhe autori i librave, Prele
Milani, i cili falënderoj pjesëmarrjen, ata
që dhanë opinionet e tyre, dhe premtoj 
se së shpej   do na  oj në ketë salle, për 
të promovuar krijimtari të reja, në veçan-
  në fushën e sa  rës.

***
Mbas ceremonisë, koha vijoj në ka-

 n e pare, me një koktej të veçante, me
shume llojshmëri ushqimesh, raki, vere, 
kokakola, qo  e, djathë,  rrush, gurabije,
pije buta të ndryshme, ashtu siç dine ta 
përga  s e shtroj vetëm bashkëshortja e 
Preles, Angjelina Milani.

SHOQATA
ATDHETRE

QQ
“DUKAGJINI”,
PËRSËRI NË
DUKAGJINIDUKAGJINI

BIBILOTEKËN
PËRSËRI NË NË

“MARIN
BARLETI”

Fjala e zo  t Ndue Sanaj me këtë rast

Të nderuar të pranishëm!
Nuk është hera e pare, që takohemi

në mjediset e kësaj biblioteke dhe e në
veçan   për krijimtarinë e zo  t Prele Mi-
lani. Ne, Shoqata Atdhetare “Dukagjini”,
për krijues e botues të ndryshëm dukagji-
nas e jo dukagjinas,  në bashkëpunim me
Drejtorin e bibliotekës “Marin Barle  ”,
zo  n Gjovalin, me shoqatën e shkrim-
tarëve të Shkodrës, që organizojmë cer-
emoni promovuese libri në ketë sallë dhe
ky i sotmi është i 67-i rast, që bashkohe-
mi dhe zhvillojmë ceremoni të paraqitjes
së librave, të paraqitjes së shkrimtarëve 
dukagjinas, në ketë tempull të dijes, çka 
ne e ndjejmë veten krenar e të mo  -
vuar që të ecim pa u ndalur drejt dijes 

së thellë, që të njohim më mirë të kalu-
aren tonë, të nxjerrim ato vlera që duhet 
prezantuar në bashkësinë ku jetojmë, në 
kohen e duhur dhe t’i bashkojmë ato me 
vlerat më të mira të  vendasve. Prandaj, 
falënderoj zo  n Gjovalin, zo  n Skënder 
dhe gjithë shkrimtarët e Shkodrës sonë e 
më gjerë për ketë afrim të tyre, për ketë 
bashkëpunim të tyre.

Shkrimtari Irlandez, Oscar Ёilde, shk-
ruante: “Askush s’është aq i pasur sa të “
blejë të kaluarën e  j ...”. Prandaj, Prela 
duke pasur parasysh ketë thënie të kë  j 
shkrimtari të madh,  nëpërmjet kë  j libri, 
me  tull të veçante “Zoja e Berishës”, na 
thotë, se të kaluarën nuk kemi nevojë ta 
blejmë, se edhe po të duam, ajo nuk bli-
het, por atë  e kemi në mes nesh, atje ku 
të parët tanë mbijetuan dhe një pjesë të 
saj po e sjellë para jush, po  sjellë para 
lexuesve, në ketë kohë modern, jetën e 
banorëve të trevave të Malësisë, dhe në 
veçan   të Dukagjinit. Ajo e kaluar ishte 
me ato rregulla të kohës së saj, të cilat 
mbajtën gjallë shpir  n tonë, shpir  n e 
shqiptarit tonë, e cila nuk ka qenë e lehtë.

 Prela na sjellë kohën e kaluar,  kohën e 
disa shekujve të shkuar, se si ata jetoni, se 
si ata vuanin, se si ata malësor dukagjinas 
edhe gëzonin. Pra, në qendër të tij 
është aftësia e malësorit, që jo vetëm 
me përballuar skamjen, vështirësitë e 
jetesës, por dhe se si gjeni mundësinë, 
se si gjenin forcën edhe të organizohen e 

të gëzojnë, duke përdorur ndoshta jo të 
drejtpërsëdrejti, shprehjen popullore “ta 
kthejmë dhimbjen në forcë”

Në ketë libër janë pasqyruar shumë 
tradita e mënyre të organizimit e të bash-
kimit në gëzime e në hidhërime, por edhe 
në ngjarje mja   të rënda, siç  është vrasja 
e djalit të Mark Sadikut, të një burri malë-
sor pa dije shkollore, por me një zgjuarsi 
të veçante natyrore dhe të a  ë për të 
mbylle plagë të vjetra e të reja që mund 
të hapeshin, për të mos  u mbyllur kurrë.

Në parathënie të kë  j libri, autori shk-
ruan “Nuk më trembin ligjësitë e natyrës, 
por frikësohem nëse ia arrij të mbledh diç-
ka të vlertë nga tradita, mbasi gjyshërit 
tanë kjenë të dënuar nga fati të mos i 
zbardhin në letër …”, fq. 3. Ky mendim 

i Preles, jo vetëm që atë e ka venë para 
përgjegjësisë, që të jetë sa më i saktë  në 
mbledhjen e traditave, në ketë rast të 
gëzimit në festen e fi sit dhe mënyrën e 
fes  mit të saj, të shprehjeve popullor që 
përdoreshin nga pjesëmarrësit në festë, 
por është edhe një detyrë që na ngarkon
Prela dhe ne, që bëjmë përpjekje të hu-
lumtojmë e të studiojmë të kaluarën, për
ta nxjerrë atë nga pusi i thellë, nga pusi 
ndoshta dhe i harresës, për ta  zbuluar
atë dhe për ta pasqyruar në kohën tonë, 
dhe pa tjetër edhe për të nxjerrë mësi-
met e nevojshme për të ecur më tej drejt 
dijës, se pa te nuk ka emancipim…

Prela na thotë, se në këto male buja-
ria ishte një traditë e veçante. Dhe për
ketë, në faqen 31, shkruan: “Në male
falënderohej Zo  , që po i  çonte mikun në 
shtëpi! Në këto male një gjysmë ore larg 
dhe kundrejt shtëpisë, me kushtrimin e 
mikut, i urohej MIRSEARDHJA! Në male
dhe vetëm në male tona, çdo shpi, çdo 
katund, çdo fi s mikun e priste me pushkë 
e batare aq sa ambient ngjasonte me një 
amfi teatër gjigand në skenën e të cilit in-
terpretohej në mënyrën spektakolare në 
një “lu  ë e çuditshme” bujare, ku dioni-
saket iliro-arbnore (shqiptare) me mad-
hësh  në e krem  mit të festës së partanit 
të tyre, sfi donin dhe linin në harresë athi-
nasit e vjetër në festat e tyre të mëdha të 
vjeljes së rrushit që baheshin për nder të 
perëndisë  Dioniz ….”

Më poshtë, në fq. 35 shkruan: “Në 
male ma e para ndere dhe ma e çmuesh-
mja për mikun asht zemra e hapun dhe
fytyra e qeshun e zo  t të shpisë ….”. Po,
një virtyt e i jashtëzakonshëm, se nuk 
kishte dhe nuk ka kup  m  pritja e mi-
kut me vetulla të vërejtura edhe sot në
takime në mes miqsh,  kështu është ky
virtyte.

Në mes të tjerave, të tërheq vëmend-
jen mënyra e qitjes së rakisë, për të cilën 
Prela shkruan në fq. 42: “Asnji here nuk “
ka kenë e preferuar gastarja në tërvesë,
gastarja konsiderohej paditëse si për 
miqtë, si për shpiakun. Asnjëra palë nuk 
donte me e ditë as sa po pi  miku, as sa
raki ka ibriku, i cili përfaqësonte të ard-
hurat, se nuk  shterohej kurrë. Rakia pi-

hej me rregull e disiplinë. Ajo ishte ndera
kryesore e tërvesës, për mikun tërvesa
ishte e shenjtë, dehja ishte turp. Nji njeri i 
dhanun mbas gotës nuk mund të rreshto-
hej në radhë me burra …”

Rakia pihej jo vetëm për me çele ku-
vend, por dhe për të bërë qe  , e qe  i
donte këngën. Duke respektuar miqtë
dhe për ketë këngën e niste së pari një i
shtëpisë dhe zgjidhte këngën që ishte për
miqtë… Për ketë, në fq. 44, i zo   i shtëpisë
i drejtohej nipit: “Merre gotën dhe uroje
ketë miqësi, se tash  je ba burrë e duhet 
me ja nisë edhe nji kange” … Bukur!

Po, gjithashtu i zo   i shtëpisë, për me
fut në këngë miqtë, ju drejtohet: “Tung-
jatjeta probo! Mos më rri burrë si me
kenë t’u ba shqile, nisja nji kange, e ma
ndihmo nji trame, se të kam zgjedh vëlla
gih  t me kokërr në 700 shpi … dhe probja 
ja kthen: “Pasha Zo  n more proba  n me
kenë   në rrezik nuk me dhimbet vetja
për ty kurri fi je! Unë po ja nisi, por nuk e
di si po me del zanin, por mos u mahitni 
me mue, se kanga nuk asht zana   em”

***
Unë nuk dua të zgjatëm më shumë,

se ceremonia e paraqitjes së librit nuk
është moment analize, por siç thekson
shpesh profesor Fadil Kraja, janë për të
thënë se sa bukur na ka dale nusja, por
dua të ndalem  te një moment shumë i
rendë, por shumë kup  mplote për ko-
hën, se gjërat duhen parë e analizua në

kohën e tyre …., kur
vrasin djalin e Mark
Sadikut, nipit të atdhe-
tarit të madh, Mehmet
Shpendit …, i cili në ato
moment thotë: “Për 
një djalë t’emin se due
kreun e tanë nji fi si 
mikëpreme”. Ky qën-
drim i Mark Sadikut, në
kohën e  j, megjithëse
ishte në momen  n më
të vësh  rë të varrosjes
së djalit po të thuash
fëmijë, me urtësinë e
 j, me burrërinë e  j

mbylli gjithçka, ndaloi
gjithçka të keqe, që
mund  të ndodhte më
pas.

***
Në mbyllje, them

se duhet të vijojmë si
Prela të hulumtojmë e
të paraqesim sot vlerat
e të pareve tanë dhe të
krenohemi me vlerat

e tyre, që munden të mbijetojnë në ato
kushte shumë të vësh  ra, në kushtet e
varfërisë ekstreme. Por, gjithashtu duhet
të bëjmë përpjekje që të mos folklorizo-
hemi e të mos mbesim peng e së kalu-
arës, se pengëzimi i saj do na lerë prapa
në emancipimin shoqërore të bashkësisë
sonë e të gjitha bashkësive shqiptare.

***
Prele Milani, na bashkosh përsëri, me

krijime të reja dhe ju faleminderit për pu-
nën që bën.

Të lumtë!
Faleminderit zo   Gjovalin e Skënder

për bashkëpunimin dhe krijimin e kush-
teve për tu prezantuar krijuesit tanë.

Ndue Sanaj, 8 tetor 2017 
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Plot katërmbëdhjetë vite më parë (19 tetor 2003), 
Nënë Tereza u shpall e “Lumturuar” nga Papa Gjon 
Pali II. Në maj 2011 është mbajtur ceremonia e 
shenjtë e lumturimit të Nënë Terezës, në Bazilikën 
e Shën Pjetrit, në Va  kan.

Ajo shihet si simbol i ndihmës dhe respek  t për 
“më të varfërit e të varfërve”, të cilëve ia kushtoi 
gjithë jetën.

Në 4 Shtator 2016, Nënë Tereza  u shpall Shën
Tereza e Kalkutës, në një ceremoni madhështore fe-
tare në sheshin “Shën Pjetri” në Va  kan.

Ceremonia u drejtua nga Papa Françesku, i cili 
bëri edhe shpalljen e shenjtërimit para dhjetëra 
mijë pelegrinëve që mbushën sheshin qendror të
selisë së shenjtë.

Ikona e madhe shqiptare, e cila i dhe Shqipërisë 
njohje ndërkombëtar në mbare botën.

Veprimtaria e saj e bamirësisë bëri, që Nënë Ter-
eze të mos jetë Nëna vetëm e shqiptarve, por një 
Nënë e përbotshme,  e cila me veprimtarinë e saj
të bamirësisë bëri,  që Shqipëria të lartësohet në 
opinionin Botëore!

Bill Klinton nder të tjerat thotë: “Shqipëri dhe 
shqiptarët i njoha nëpërmes fytyrës së Nënë Ter-
ezës. e cila me solli në Shqipëri!”

Ne, sot mburremi me krenari për ketë Nënë të 
Madhe, për ketë Shënjëtore, e cila e bëri kombin
tonë një komb të rrespektuar dhe të admiruar në 
botë! Anjezë Gonxhe Bojaxhi, ose Nënë Tereza, lin-
di në Shkup më 26 gusht të vi  t 1910 dhe vdiq në 
moshën 87 vjeçare, më 5 shtator 1997 në Kalkuta të  
Indisë. Ajo ishte humaniste e njohur shqiptare dhe 
fi tuese e çmimit ‘Nobel’ për Paqen.

Në këtë ditë të shënuar për shqiptarët dhe jo 
vetëm, nuk ka munguar edhe një koment i kryemin-
istrit Rama në ‘Facebook’ i cili na ka uruar për ditën 
e “Lumturimit” të Nënë Terezës.

Korresponden   i gazetës "Dukagjini"

U BE NJE VIT
QE PUSHON NE 

JJ
PAQE

Të nderoshe e të respektoshe të
vdekurit  është obligim, prandaj ka mb-
etur  ala jetoshi  e i  kujtoshë të vdekurit.
Pra u bë një vit kur u nda nga  jeta Prenda
Lulash Ortegu. Nëna e 6 djemeve dhe dy
vajzave,  gruaja Luk Tom Ortegut. Lindi në
fsha  n Lekaj të Shalës në një familje të
njohur e të respektuar jo vetëm në Du-
kagjin por edhe më gjërë në familjen e
Lulash Mal Vuksanit. Gjithashtu  u mar-
tue në një familje të njohur të Thethit. Në
shtepinë e Mark Mar  nit të Okolit.

Edhe pse tani kalojë një vit, kujto-
het me shumë respekt e dashuri sepse
gjithë jetën ajo rezatojë të  llë respeket. 
Se ishte shtepiake, bashkshorte e nënë 
shembullore. Ata rriten dhe edukuan 8 
fëmijë të  me vesh  rësi, sepse krahase
vesh  rësive ekonomikme atyre u shto-

heshin edhe ato poli  ke. Biografi a që i 
ndoqi si hije ogurzezë per rreth 45 vjet 
nuk ishte e lehtë.

 Pavasisht  se u nda nga jeta në moshë 
të madhe, sot në një vjetor në syt e dje-
meve vajzave niperve e mbesave,rejave, 
vllezerve e kunatave. dallohet  një 
dhembshuri e madhe. Nuk thonë
kotë se kur i moshuari  vdes le-
shonë vend shume. Prandaj ata 
sot janë të perlotur. Për ta respe-
ktuar këtë familje e për   shprehur 
ngushllimet bënë vizita me dhjetra 
e dhjetra persona jo vetem të af-
erm e fi si, por shumë miq e shok  
e komëshi. Dua të theksojë se nuk 
ishte bërë njo  im në mediat e shk-
ruara as ato vizive. Kishin ardhe në
këtë pervjetor djemët e vajzat të 
cilët punojnë e jetojnë  në Europë
deri në Amerikën e largët. Pas vendosjes
se kurorave tek varri I të ndjeresë, me 
gjithë kerkesen që u benë djemet e në
veçan   Gjergji e Lazri ishin të pakët ata 

të cilët qendruan për drekë. Ne kemi 
vazhduar  siç kemi vepruar edhe në ras-
te të tjera. Nuk kemi bërë njo  ime, por 
ata që e kanë mbajtë mendë datën  me 
gjithë qef ju kishim organizuar një drekë
të thjeshtë në respekt të nënës sonë që 

aq shumë e kemi dashur e respektuar.
Në bisedë e siper  shumë të pranishë u
shprehen se i ka dale koha organizimit të 
një vjetorëve në raste vdekjesh. Për ar-

sye se krahas shpenzimeve jo të pakta të
bëra nga familja që mesatarisht i shkonte
deri në 225000 lekë të rinjë. Këto janë
shpenzimet familjes të ndjerës. Po edhe
atyre të cilëve i njo  on direkt dhe atyre
të cilët e kanë marrë vesh nga mediat

autovizive. Detyrohen të lënë ditën e
punës e të udhtojnë nga ana e anës
duke bërë shpenzime.

Perseri  bisedat vazhduan dhe
tehu i tyre ishte se duhet të hequr
dore një here e mire nga drekat për
një vjetor, madje edhe kufi zime për
ditën e tretë.

Në mes të tjerash u tha se vepri-
met e bëra në raste vdekjesh nga Ba-
jza e Kastra  t  kur nuk qesen vetem
duhan e nga nje gotë raki dhe nuk i
pranojnë as shpenzime. Kjo ne ditën
e varrimit, pra nuk bëhet  alë per të

tretat apo një vjetor. Shpesh janë marrë
edhe here të tjera inisia  va të  lla Duhet
pergjithsuar e marrë vendime të kesaj na
tyre.                                       Nga  Ndue Ziçi

Dita e “Lumturimit” të Nënë Terezës


