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shtu si shumë e shumë troje të tjera shqiptare 
tashmë dihet se edhe Malësia e Madhe është e 
ndarë në dy shtete, ndarje që ka ardhur jo me 
dëshirën e shqiptarëve. Por, jo pak edhe për 

fajin e vetë atyre siç thotë edhe Konica. Pasi e keqja më 
e madhe shqiptarëve u ka ardhur prej vet shqiptarëve.

Kaloi më shumë se një gjysëm shekulli dhe shteti amë 
Shqipëria në vitet 90’ u hap me të gjitha vendet e botës 
dhe si përfaqësuese e të gjithë shqiptarëve të Ballkanit  
dhe ja çfarë ndodhi. Realisht në kohën e shpërbërjes së 
ish-Jugasllavisë, shqiptarët nën Malin e Zi e në veçanti 
malësorët me banim në Tuz e rrethina i bashkuan votat 
me Malazezët me premtimin që të luftojmë serbët që 

nuk i duan shqiptarët dhe posaçërisht ata të Kosovës.
Për momentin nuk dukej keq, por se çfarë do të ndodhte më pas 

me shqiptarët nën Malin e Zi dhe që përbënin afro 10 % të popullsisë 
askush nuk e dinte. Por, momenti duhej shfrytëzuar së bashku me të 
tjerët, e së paku duhej një kontratë se çfarë do të fitonin shqiptarët nën 
Malin e Zi pas shpalljes shtet, deri tani dhe që do e sqarojmë në shkrim 
shihet se nuk kanë fituar asgjë. Gabim që kohët e fundit po shfaqet 
dhe shumë dukshëm edhe me shqiptarët në Maqedoni shumë prej të 
cilëve tani u kujtohet se përse nuk e shpërbënë me kohë Maqedoninë 
por e bënë shtet me ndihmën e tyre  ashtu siç vepruan edhe 60 mijë 
shqiptarët nën Malin e Zi. E së bashku me ta edhe malësorët të cilët 
brohoritën shtetin e ri malazez, shtet cili u dha vetëm emigrimin dhe 
zaptimin e tokave dhe trojeve të tyre. Edhe pse disa vite më parë një 
grup malësorësh të Diasporës u dhunuan dhe u burgosën nga shteti 
malazez të cilët kërkonin të drejtat e shqiptarëve dhe Shqiperinë 
Etnike. Shumica e malësorëve ikën dhe  perfunduan në SHBA ku 
gjenden jo më pak se 30 mijë malësorë të ardhur nga Mali i Zi dhe 
Shqipëria. E Tuzi me rrethina u shkretua nga Podgorica zyrtare  dhe 
politika anti-shqiptare e saj.

Aktualisht vetëm 5 ose 6 mijë banorë shqiptarë jetojnë në komunën 
urbane të Tuzit të cilët edhe ashtu siç janë nën pushtimin e mala-
zezëve mundohen të qëndrojnë. Por, nuk kanë më forca sepse tani 
janë pakicë si në këshillin komunal ashtu edhe në drejtim të komunës. 
Atje as kryetari i komunës me prejardhje shqiptare e i konvertuar në 
boshnjak me fe e kombësi nuk flet më shqip.

Ai nuk bashkëpunon me malësorët ashtu siç ndodhë edhe ndërmjet 
malësorëve këtu në SHBA e më konkretisht në New York. Por, gjendja 

aspak më e mirë nuk është as në Michigan e gjetkë ku shqiptarët dhe 
posaçërisht malësorët kurrsesi nuk bashkëpunojnë edhe pse janë një 
komunitet jo i vogël. Ndërkohë që komuniteti i malësorëve së bashku 
me ata që jetojnë në Shqipëri e Mal të Zi, Plavë e Guci, Nën-Shko-
dër, Lezhë e deri në Durrës është afro 350 mijë. Të ndalemi këtu në 
Amerikë që bashkëpunimi ndërmjet tyre pothuajse nuk egziston fare 
sepse e quajnë njëri tjetrin malësorë të Jugosllavisë dhe malësorë të 
Shqipërisë. Poashtu e quajnë njëri tjetrin: demokratë, socialistë, spiunë 
të Enver Hoxhës, spiun të Titos e kështu me radhë.

Vërtetë për të ardhur keq, por ç’është më e keqja se kur mblidhen 
në festa apo tubime nuk i sheh së bashku ashtu siç ndodhi edhe në 
fund të muajit Mars të vitit 2015, kur në përkujtim të Kryengritjes An-
ti-otomane të vitit 1911 u organizua një manifestim ku të pranishëm 
kanë qenë afro 600 persona pothuajse që të gjithë malësorë të ardhur 
nga Mali i Zi dhe vetëm 5 persona nga Malësia e Madhe ose shteti 
amë Shqipëria. Vërtetë për të ardhur keq pasi që as ata të pesë nuk 
arritën të anëtarësoheshin në Shoqatën Malësia e Madhe që e ushtron 
aktivitetin e saj në New York edhe pse e kerkuan bashkëpunimin dhe 
anëtarësimin në atë shoqatë. Kjo ndodhë edhe për një arsye shumë 
madhore sepse shoqata e ashtuquajtur Malësia, së cilës i mungojnë 
gjysma e Hotit, Kelmendi, Kastrati, Shkreli, Rranxat e të tjerë ose 70 
mijë banorë ndërkohë që ajo në Tuz ka vetëm 6 mijë banorë dhe nuk 
pranon që të ketë asnjë anëtar shoqate si malësorë nga Shqipëria me 
argumentin se janë shtet tjetër ose e thënë ndryshe me dhimbje dhe 
humor Crna Gora. Andaj, me të drejtë unë e kam quajtur dhe vazhdoj 
që ta quaj Malësia e Vogël. Për ata njerëz, në veçanti drejtuesit e Sho-
qatës Malësia e Madhe, por që janë e vogla, nëse dëshiron shteti i tyre 
amë Shqiperia edhe me kushtetutë u lejon që të marrin pasaportë të 
Shqiperisë. Ndërsa ata, pra malësorët e ashtuquajtur të Malit të Zi nuk 
të pranojnë as në shoqatën e tyre e cila nuk do ishte keq që të quhej 
ashtu siç ishte me emrin origjinal Shoqata Ded Gjon Luli, Malësia e 
Madhe, sepse me personalitete kombet më të njohur në botë kanë bërë 
emër dhe histori. Edhe Ded Gjon Luli ka bërë emër duke e  bashkuar 
Veriun e Shqipërisë, e pasardhësit e tij 100 vite më vonë ose e thën 
troç malësorët rrijnë të ndarë. Ndarje që vihet re edhe në kishën Zoja 
e Shkodrës në Hartsdale, New York ku në një meshë marrin pjesë 
malësorët e ardhur nga ish-Jugosllavia dhe në meshën tjetër pas një 
ore malësorët e ardhur nga Shqipëria.

E kuptoj dhe e di shumë mirë se jemi të ndarë në dy shtete, por këtu 
në SHBA çfarë na ndanë?!!!

Malësorët në SHBA të 
ndarë për t’u bashkuar apo 
të bashkuar për t’u ndarë?
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Malësorët dhe 
kryengritja 
antiotomane 
e vitit 1911

Në vend  të  hyrjes
104 vite më parë  në trojet e Malesisë së Madhe  

filloi të rilindë  drita e diellit të lirisë e flamurit të 
Gjergj Kastriotit,  dritë që “lengonte” nen erresiren 
otomane rreth  432 vjeçare. Në ato ditë të stuhishme 
sytë, mendja, zemra dhe shpirti i shqiptarisë  ishin 
drejtuar në trojet e Malesisë, në votren e zjarreve 
të pashuar të atdhedashurisë, në çerdhen  e lirisë,  
në enderren e flamurit të Arberisë... Ketu  në keto 
fusha,  kodra e male  ku e kishte folenë shqipja me 
zogjtë e saj. Ketu në keto hapsira toksore e qiellore 
të tejngopura me sakrifica,  lotë e gjakë . Ketu ku 
mbiu kushtrimi e  u rrite liria, ketu u ruajt edhe 
besa, bujaria,  urtia e trimeria,  ketu gjeti streh edhe  
enderra europiane që ka filluar të behet realitet...
Pikrisht ketu mund të gjinden të fresketa gjurmet 
e historisë shumeshekullore, pasi per to flasin jo 
vetem trashigimtaret  e atyre burrave e burrneshave 
- luaj e luanesha malesh, por flet çdo pellemb tuall i 
ketyre trojeve, flet çdo shkemb e gurë, duke perfshirë 

edhe ata gurë me  të cilet janë ndertuar themelet 
dhe muriet  e memorialeve, që u ngriten jo per te 
murosur historinë, por per të perjetsuar lavdin e 
ketyre trojeve nga më kreshniket e Shqiperisë Etnike 
. Ketu historia është e “gjallë”, ketu ruhet amaneti i 
Gjergj Kastriotit,  dhe porosia e Gjon Lulit-Dedvukaj, 
(babes së Dedes): “Se as drita nuk shkelqen  dhe as 
dielli nuk  ngrohë në keto troje  deri sa të sundoi 
turku apo shkjau..”. Në keto troje “degjohet” edhe  
kushtrimi i pushkeve të  heroit kombetare Dedë 
Gjon Luli dhe trimave të tij që u lanë nderë, lavdi e 
faqe të të bardhë në perjetsi...

Në prag të Kryengritjes
Malesia e Madhe “Etnike” (si pak treva të tjera) 

gjatë shekujve kishte fituar të drejten (me gryken e 
pushkes), që  neper ditë festash e luftrash  të mbante,  
(JO flamurin e pushtuesit otoman),  por flamurin e  
kuq,  edhe pse në vend të Shqiponjes dy-krenore 
kishte në mes të flamurit shpaten e trimerisë *1*, 
që në fakt ishte simboli i shpates së Gjergj Kastri-
otit,  në ushtrine efektive të të cilit  vetem nga Hoti 
kishte pasur 220- 300 luftetar kembesore e 80-100 
kalores..*2*. Historia shumeshekullore e qendreses e 
mbijeteses të ketyre trojeve  është shkruar me push-
kë e pendë,  me gjak e lot, ku njera nga historitë më 
famëmëdhaja është kryengritja antiotomane e 104 
viteve më parë.  Në vitet e stuhishme 1910 -1911,  
në Potgoricen e kohes,  nga dhuna e represioni i  
otomaneve  ishin detyruar të strehohen  si emigrant,  
burra e familje nga  më  qendrestaret e nacionalistet  
e  Shqiperisë veriore e tjer.. Dokumente të atyre 

koheve  tregojnë per mijera emigrant politik nga  
e gjithë Malaesia e Madhe,  por edhe nga Kosova 
(Gjakova, Mitrovica), si dhe nga Shkodra, Lezha, 
madje edhe nga Preveza e më gjërë..Gjatë gjithë 
kohes , por veçanarisht  gjatë vjeshtes të vitit 1910 
e muajit të parë të dimrit (dhjetorit) kishte pasur  
perpjekje me armë  në mes malsoreve trima  dhe 
trupave ushtarake turke. Nga keto perpjekje luftar-

Gjurmë të  
pavdekeshme 

Historie në  
trojet e Flamurit 

të Gjergj 
Kastriotit                 
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ake po veçojmë atë të zhvilluar në Rranxa të Hotit 
(në dhjetor) nga trimat e  Hotit, Grudes  e Trieshit,  
ku ushtria turke pati 50 të vdekur e plagosur,  nder-
sa nga trimat msalesor ranë heroikisht; Gjel Çak  
Mirashi e Vatë Martini nga Trieshi, dhe Zef Peri e 
Nikollë Prekë Hasi nga Hoti e tjer.*3*.  Në keto kushte 
të veshtira  Malsoret e strehuar në Mal të Zi,  së 
bashku me  Shkodranë, Shaljanë,  Shoshjanë e më 
gjërë,  krijuan  Komitetin e kryengritjes, që në his-
tori njihet si Komiteti i Potgorices, me  Sokol Bacin, 
Dedë Gjon Lulin, Gjon Nikë Pllucin, Gjekë Marash 
Gjeloshin, Nikë Gjelosh Lulin, Tomë e Lekë Zolin, 
Lucë Muçë Elezin, Kolë Marash Vaten, Nikollë  Sokol 
Bacin dhe Mehmet Shpendin.  Ndersa nga Shkodra 
ishin antarë të ketij komiteti : Luigj Gurakuqi,  Hil 
Mosi,  Risto Siliqi,  Ndrekë Kiçi,  Shan Koliqi,  Pjeter 
Bumçi,  Gjon Cini,  Nush Koçi,  Loro  Suma,  Pashko 
Troshani,  Zef Dema,  Simon Gjon Laca,   dhe Ndoc 
Shoshi . Komiteti i Potgorices  kishte edhe antarë 
ndihmes dhe  deget i tij në Rijek, Cetinë,  Viripazarë,  
Tivarë,  Kotorr  e tjer.*4*.  Komiteti i Potgorices  
kishte edhe një njohje nderkombetare,  ku deputeti 
italian  Euxhenio Kieza  do të vinte per të marrë  

kontakte me komitetin kryengritjes  të Shqiperise 
Veriore… Vlen të kujtohet se jo vetem  kryengritja, 
por as pergatitja per kryengritje nuk kishte qënë  e 
panjohur per  Europen e  kohes. Italia si shtet fqinjë 
e me lidhje historike kishte dijeni per pergaditjen 
e kryengritjes  antiotomane (në Malesi të Madhe 
etjer). Me 17 janare (1911)  në Romë u formua 
komiteti  “PRO  ALBANIA “ (Pro Shqiperisë). Në 
gazeten  italiane “Il Messaggero” (të 11 qershorit 
1911) shkruhen emrat e  60 deputeteve italian që 
kishin formuar komitetin “Pro Albania) . Në mes 
emrave të deputeteve  Italian  figuronte edhe emri i 
Riçoti Garibaldit  (Djali i  Xhuzepe Garibaldit).  Ky 
komitet krijojë 110 nënkomitete,  që numronin 14  
deri 20 mijë vullnetarë të regjistruar. Gjithashtu Ar-
bereshë e Italisë kishin krijuar komitetin (Arberesh) 
“PRO PATRIA”(Pro Atdheut ). Por interesant është 
se perpjekje të tilla kishte pasur që në vitin 1861 kur 
Italianet me në krye Xhuzepe Garibaldin luftonin 
per ITALINË E RE,  dhe Arbereshet kishin qenë në 
mbeshtetje të aspiratave garibaldine ... Të terheq 
vemendjen  edhe një komunikatë e  27 marsit te 
vitit 1904 ku shkruhet  per  formimin e “Keshillit 

Shqiptar të Italisë” me Programin politik “Shqiperia e 
Shqiptareve” ku bente pjesë edhe  emri Filip Kastrioti 
Skenderbe,  që “pretendonte”  se ishte pasardhes i  
Kastrioteve.*5*. Megjithë keto perpjekje per aresye 
të politikes së vjeter të Europes plakë qeveria italiane  
pengoi nisjen e vullnetareve dhe ndihmave nga 
brigjet e saj , dhe deboi  “ambasadorin”  e Malesisë 
së Madhe nga Italia patriotin Nikoll  Ivanaj.*6*. 
Komiteti shqiptar i themeluar në Potgoricë men-
donte që kryengritja antiotomane të gjente njohje 
dhe perkrahje edhe tek fqinjet e tjer ballkanik. Per 
këtë  Komiteti dergon  në Serbi,  Nikoll Ivanajn,  i cili 
takohet me ministrin e jashtem (të Serbisë ) Milovan 
Millanoviqin , të cilit i benë një ekspoze të planit të 
Komitetit per formimin  e autonomise shqiptare..
Serbia nuk e mbeshteti këtë plan.*7*.  Ndersa rolin e 
Rusisë si fuqi europiane në ato ditë të zjarrta e tregon   
gazeta ruse  “Novoje  Vremje”,  kur shkruante  : “Rusia 
i del zot  Turqisë .Turqia  duhet të tregojë  kundrejt 
nesh (Rusisë) gjurmë mirnjohje... Ketë deklerim 
të Rusisë e boton edhe gazeta turke  “Sabah” (me 
27 maj 1911).*8*.  Mirnjohja që  kerkon Rusia (pa-
varesisht se  në gazetë  behet fjalë per  punsim të 

Edit Durham ne mes 
Kryengeriteseve Malesor
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intiligjences ruse në Turqi ),  kuptohet lehtë se ka të 
bejnë me leshimin e trojeve shqiptare në favore të 
sllaveve të Ballkanit...Gjatë muajve të dimrit  (1910-
1911) paria e Malesisë Madhe kishte berë  perpjekje  
per të organizuar  kryengritjen në pranverë (fundi 
i muajit prill –fillimi i muajit maj) me pjemarrjen 
e malesoreve,   shkodraneve e më gjërë...Per ketë 
malsoret kishin filluar të hellin edhe hapat  e parë 
në praktikë, per të konkretizuar “BESEN” në mes 
maleve dhe qytetit..  Politika kameleoniste e Malit 
të Zi punoi me të gjitha menyrat  per të detyruar 
malesoret që  t’a  fillojnë kryengritjen  para kohe, me 
qellim  që Malesia  të shkeputej  nga pjeset e tjera 
të Shqiperisë *9*,  pasi keshtu  mendonte të krijonte 
“terrenin” e favorshem, per të spekulluar  me keto 
zona  që  Turqia mund ti “heqte qafe” , vetem duke 
ja lënë “hali” Malit Zi  me  Serbinë me mbeshtetjen 
e dados  tyre Rusi..  Në keto kushte  malesoret u 
detyruan  t’a  fillojnë kryengritjen  rreth një muaji  
më heret....

Fillimi i kesaj kryengritje  në Hot (Rapshë) nuk 
ishte rastesi, por  vijim i tradites historike të ketij  mali 
apo flamuri  që ndër shekuj i printe Malesisë Madhe,  
por pa thirrur si “krushqe “ të parë  Shkodren e Nen-
shkodren, por  mbi të gjitha  Dukagjinin  me në krye  
prijesin e djelmenisë të  Shales Mehmet Shpendin 
nuk behej “darsem” me aromë lirie. Ndersa per Mir-
diten do të mjaftonin vetem shkendijat e zjarrit të lir-
isë, pasi ajo ndër shekuj kishte qenë voter e pa lagur 

nga “ujerat” otomane..Vendin  gjithnjë Malesia ju a 
ka ruajtur edhe Plaves  e Gucisë,  por edhe Kosoves 
kreshnike e cila edhe gjatë gjithë vitit 1910 me në 
krye Isa Boletinin kishte  mbajtur ndezur  zjarrin 
e kryengritjes antiotomane në  Kosovë e më gjërë. 

Kryengritja
Kreshniku i Malësisë dhe shqiptarisë Ded Gjon 

Luli se bashku me  trimat Kolë Marsh Vata,  Zef Lani,  
Gjon Pllumi *10*,  Pjeter Vogli,  Prel Nika,  Lucë Nikë 

Shabi,  Prelë  Keri, Tomë Llesh Dragu,  Vatë Gjon 
Gojçaj, Gjelosh Gjokë Mihaj,  Gjokë Kolë Shabi,  Zef  
Marash Dojani ,  Vuksan Lekë Alia,  Nikë  Gjelosh  
Luli,  Dedë Elez Shabaj,  Preç  Lulash  Lekaj, Tomë 
Dedë Gjo’Nishi, Gjon Ujkë  Miculi,  Prekë Gjeto 
Marku, Prekë Gjeto  Deda,  Lukë Nikë Pllumi *11*,  
e tjer burra të Hotit e Malesisë ... me 24 mars 1911 
(diten e premte) do të mesynin si duhi mali,  dy 
çibanet turke që rendonin mbi keto troje ; posten e 
Grykes së Leqes dhe posten e  Çemerrit *12*,  dhe 
njekohesisht me ketë sulm do të jepnin edhe kush-
trimin e fillimit të kesaj epopeja legjendare. Ketë 
ditë të stuhishme poeti kombetare At Gjergj Fishta 
do ta perjetsonte me vargjet plot pathos atdhetarie:

“Dedë Gjon Luli,  si iu lut Zotit 
Sot prej nadjet, pa zbardh drita, 
Me njezetë djem, po njezetë petrita, 
Synin gacë, zemren duhi, 
N’shtatë “mauxerre e  në nji allti” 
M’asqer Mbretit  ka sulmue, 
N’dy kausha  kta ngujue, 
T’njehun rrafsh  gjashtedhjetë nizamë
Fusha e Rapshes se  ç’ka marrë gjamë..” *13*. 
Posta e Grykes së Leqes  u muar me luftë, edhe 

pse gjysma e  kryengritesve ishin pa armë, ndersa 
posta e Çemerrit nuk i rezistoi duhisë së malesorve 
dhe u dorzua pa luftë.  Ndersa Dedë Gjon Luli me  
Malesoret nuk i çarten armiqt shekullore , por pasi 
i ç’armatosen i liruan... Keto ditë historike malesoret  
siguruan edhe dhjetra pushkë e mijera fishekë.... 
Kushtrimi dhe suksesi i kesaj  dite u perhap si rrufe-
ja...Me daten 25 mars (diten e shtunde) shkendijat 
e kesaj votre - zjarri kryengritjes ishin shprendarë 
duke ndezur zjarre të tjera në votrat prush - pashuar 
të Malesise Madhe. Në ketë ditë heroike u muaren  
me lufte  dy postat e Traboinit,  të cilave u kishin ar-

Malesoret pergatiten 
per kryengritje

Ne perkrahje 
te kryengritjes
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dhur  në ndihmë edhe ushtarë turq nga Tuzi, gjë që e 
beri betejen më të pergjakshme. Por edhe hotjaneve 
u erdhen në ndihme trimat e Grudes,  Kelmendit 
e Trieshit,  ku duhet theksuar se një pjese e ketyre 
kryengritesve në mungesë të pushkeve ishin  “arma-
tosur” me sëpata e këmesa , por mbi të gjitha ishin  
“armatosur” me zjarrin e shpirtit ku ruajten lirinë dhe 
amanetin e flamurit te Gjergj Kastriotit ndër shekuj. 
Ketë ditë ranë duke luftuar trimerisht në Qepur (te 
Traboinit) nentë deshmor nga Hoti : Kolë  Marash  
Vata, Zef  Lan Ula,  Ujkë Gjelosh  Leka,  Fran Zef Pllu-
mi,  Gjon  Lulash  Zeka , Zef  Lulash Zeka , Pjeter Uc  
Martini,  Nikollë Marash Gjekaj  dhe Zef Gjoka.(Keta 
deshmor tashma janë perjetsuar në memorialin e 
ngritur në vendin ku kanë rënë). Po ketë ditë Gruda 
mori posten e Selishtit, dhe  ra heroikisht edhe një 
trieshjan trim , si dhe u plagosen disa të tjer... 

Turqit i paguan keto beteja  me 16 ushtarë të 
vrare dhe shumë  të plagosur.*14*.  Per ketë fillim 
kryengritje  konsulli Austro-Hungarez  në Shko-
der,  Zambaur do të njoftonte  autoritetet e tij 
në Vjenë se kryengritesit malesor janë ushtarë 
të mirë,  që kerkojnë të drejtat e tyre  historike, 
dhe jo kaçakë, apo komitë që duan të vrasin e 
plaçkisin.. Dedë Gjon Luli  nga dhjetra njerzë që 
kishte  në diten e parë,  me 

daten 25 mars  pranë tij perveç  Hotit e Grudes  i 
kishin ardhur edhe rreth 200-300 vete nga  Kelmendi 
dhe  dhjetra të tjer nga Trieshi e më gjerë.. Me 26 
mars  patriotet  Shkodran Luigj Gurakuqi, Hil Mosi, 
Risto Siliqi e tjer kishin shpreh mbeshtetjen  pa 
rezerva  të kryengritjes. Per kunder kesaje per hirë 
të vertetes duhet thenë se  qarqet drejtuese otomane 
në Shkoder ishin munduar që kryengritjen e lirisë e 
flamurit  ta quanin luftë të Kuarrit kunder  besimit 
Islam... Vlenë të theksohet se kryengritesit malsor 
kishin nisur fshehtas per në Shkoder perfaqesuesit e 
tyre,  Nikoll Mirash Lucen dhe Gjelosh  Gjoken per tu 
takuar me shkodranë me influencë,  per të qartesuar  
se kryengritja e malesoreve është kunder pushtuesit 
otoman që u kishte marrë lirinë e pushtuar trojet e 
tyre të perbashketa  e jo kunder besimit.*15*.   Me 26 
mars (diten e diel) malesoret e Grudes  me në krye 
bajraktarin Dedë Nika e të ndihmuar nga Kelmendi 
e Trieshi  arriten të marrin kaushen e Pikales dhe 
tri kausha të tjera në kufi me Malin e Zi..  Në keto 
luftime,  kishin rënë heroikisht në fushen e betejes : 
Tomë  Hasi,  Has Mirashi,  Zef Kurti dhe Martin Ujka, 
të cileve  Grudjanet ju a kishin marrë hakun disa 
fish.*16*. Me daten 27 mars kryengritesit malesore 
të Grudes dolen  në malin e Deçiqit,  ndersa ata të 
Hotit  në  Krevenicë. Sipas konsullit Austrohungarez,  
Zambaur  me daten 27 mars numri i kryengritesve  
malesor kishte arritur rreth 3000 deri ne 4000 trima 
*17*, që  ishin bashkuar rreth votres së kryengritjes,  

që nga  Trieshi,  Koja,  Kuçi,  Fundnat,  Kelmendi, 
Gruda, Hoti, Kastrati e Shkreli... Po ketë ditë pushteti 
turk në Shkoder kishte berë perpjekje  të organizo-
jnë vullnetarë e të shperndaj rreth 4000 pushkë tek 
fanatiket e tij.*18*. Me daten 27 mars  garnizoni i 
Tuzit  i telegrafonte qendres se vet në Shkoder se 
të gjitha pikat  janë të bllokuara prej malesoreve,  
dhe kerkonte mbeshtetjen e kajmekamit , pasi të 
nesermen (me 28 mars) do të sulmohej nga Kuçi 
dhe fiset e tjera shqiptare në Mal të Zi.*19*. Shqip-
taret per tre ditë  kishin marrë  8 kulla...e bashkë 
me to edhe dhjetra armë e municion luftarak...Po  
ketë ditë  nga konsujt austrohungarez (Shkoder e 
Cetin ) thuhej se At Mati Prenushi, famulltari i 
Kastratit jo vetem ishte pranë  kryengritesve, por 
besonte se në të ardhmen e afert do të kishte një 
kryengritje të pergjithshme të shqiptareve.*20*.  
Ditet e 28 -29 marsit  i gjeten kryengritesit me 
pushkë në faqe . Ata ndermoren një sulm frontal  
mbi qytetin e Tuzit,  që ishte qendra administrative 
dhe ushtarake  e krahines,  ku ushtronte aktivitetin 
e tij  kajmekami (nenprefekti). Në ketë betejë luftar-
ake,  perveë burrave ishin dalluar edhe mjafte gra  
sokolesha të  Malesisë . Sipas informacioneve të asaj 
kohe vetem në betejen e Tuzit muaren pjesë rreth 
2000 kryengrites.*21*. Me marrjen e Tuzit  u dogjen 
kazermat ushtarake,  furra e bukes se ushtrise turke,  
magazina e kripes dhe rezidenca e kajmekamit .  

Ata ushtarë dhe oficer turq që shpetuan nga lufta 
u mbyllen në kalanë e Shipshanikut, që momen-
talisht nuk mund të merrej nga kryengritesit, pasi 
per ketë kerkohej  armatim i rendë (topa)..Po keto 
ditë  nga Shkodra hyqameti turk organizon nisjen e 
qindra (mustahfizeve) fanatikeve  filoturq - shqip-
tare kunder malesoreve kryengrites. Atdhetaret  
malesorë  muaren masat e tyre per të ndaluar 
ketë vllavrasje . Bajraktari i Kastratit Dodë  Preçi  
me Mirash Lucen me të birin Nikollen,  Nikë Lekë 
Currajn,  Pjeter Gjokë Toshin,  Bac  Lekë (Curanaj),  
Dedush  Marashin,  Gjeto Daken e tjer së bashku 
me bajraktarin e Shkrelit Vat Marashin,  atdhetarin 
Tomë Nika,  trimin Martin Gjekë  Pllumbi e tjer kas-
tratas e shkrelas u kishin dalë perpara të rekrutuarve 
të valiut Shkodres  tek Prroni i Thatë.*22*. Gazeta 
turke  “Sabah” e dates një prill 1911 shkruante se  
një pjesë  e “vullnetareve”  (kunder kryengritesve) 
dezertuan nga ushtria turke me gjithë myftin e tyre.. 
Gjithashtu mesohet se  Hoxha i Lohes si atdhetar  
i vendosur  nuk kishte pranuar të mbeshtesë të 
rekrutuarit e Bedri Pashes,  dhe per ketë  turqit 
e kishin vrarë.*23*. Rrugen per të luftuar kunder 
kryengritesve e vazhduan vetem një pjesë  besnike 
e hyqametit,  të cilet arriten  me lundra (nepermjet 
liqenit të Shkodres) të zbarkonin në Hanin e Hotit 
dhe Samobor, por aty  misioni  i tyre ndeshi në 
kundershtin e trimave të Kelmendit,  Hotit e Grudes 

Malesoret 
luftetare
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që i priten,  siç priten  armiqt dhe bashkepuntoret 
e tyre. Shumicen e ketyre shqiptareve të dehur nga 
fanatizmi fetar, kryengritesit i zunë robër, të cilet 
nuk i demtuan, por pasi i çarmatosen i leshuan.. Në 
raportin e ambasadorit Austrohungarez në Cetinë, 
Giesel thuhet se kryengritesit  kishin marrur plote-
sisht postat apo karakollet e  Omaboshit (Omer-
bozhajve),  Dinoshes,  Pikales,  Selishtit,  Traboinit,  
Humit , Rapshes,  Deçiqit, dhe disa pozicione të tjera 
strategjike.*24*.

 Data 30 mars (1911) perveç luftimeve të suk-
seshme në terren, do të shenonte edhe një fitore 
tjeter historike të shqiptareve  kunder valiut të Shko-
dres Bedri Pasha,  i cili  kerkonte të fuste shqiptaret 
në luftë vellavrasese ...Në Cetin  u mblodhen  burra 
të urte,  trima e atdhetar,  perfaqesues  të krishterë 
dhe muhamedan,  të cilet  formuluan një  “memo-
randum” autonomie,  me keto kerkesa :

1.Toka shqiptare  të  mos preket (ndahet..)..  2.  
Gjuha shqipe  të jetë gjuhë zyrtare per kater vilajetet  
me kombësi shqiptare, si dhe  të mesohet kjo gjuhë  
ndër shkolla.. 3.Të gjithë drejtuesit e kater vilajeteve 
te jenë me kombesi shqiptare .. 4. Prodhimet dhe të 
ardhurat nga vilajetet shqiptare të  shfrytezohen në 
dobi  të Shqipnisë..5.Ushtaret që  merreshin prej 
Shqipnisë, ta kryenin sherbimin  në keto troje… Ky 
“memorandum” u nenshkrua perveç  prej prijesve të 
kryengritesve , Dedë  Gjon Luli e Sokol Baci etj. edhe 

prej Muharrem beg Bushatit (në emen të Shkodres), 
Isa Boletinit  e Abdulla  Ages (në emen të Kosoves), 
si dhe nga kapidan Preng Marka Kola (në emen të 
Mirdites) etj.*25*. Në ketë mbledhje historike të 
Cetines, perveç  prijesve malesor katolik,  shumë i 
rendesishem ishte kontributi dhe pjesmarrja e at-
edhetareve dhe burrave me zë musliman si ; Zenel 
Shabani i  Kastratit,  Deli Meta i  Hotit,  Dyl Sokol 
Bajraktari i Reçit,  Haxhi Meta,  Istref Ali Culaj të 
Koplikut,  Bec Tahiri i Buzë-Ujit,  Ramadan Aga dhe  
Haxhi Muji të Tuzit.. *26*. Po ketë ditë (me 30 mars) 
400 kryengrites malsor luftuan kunder ushtrise 
turke  të instaluar në Koplik,  kjo betejë në histori 
njihet si një fitore e dyfishtë e malesoreve.*27*.

Data 31 mars  konfirmon hapur mbeshtetjen pa 
rezerva të kryengritjes nga famulltaret e Malesisë 
Madhe e më gjerë..si : Pader Lorenc Mitroviq famu-
lltar i Bajzes,  P. Sebastian Hila  famulltari i Rapshes,  
P. Mati Prenushi famulltari i Kastratit,  P.Luigj Bushati 
famulltari  i Traboinit,  P.Karl Prenushi famulltari  i 
Vuksanlekajve,  P. Joakin Serreqi famulltari i Selces,  
P.Gjon  Bushati famulltari i Vuklit,  P. Bonë Gjeçaj 
famulltari  i Grudes,  Dom Nikoll Ashta famulltari 
i Shkrelit ,  Dom Frano Krama famulltari i Boges,  
Dom Ernest Kozi (Cozzi) famulltari i Rrjollit  dhe 
Pader Ciril  Cani.*28*. Në datat 1 dhe 2 prill vijonin 
luftimet thuajse në të gjithë teritorin e Malesisë . 
Luftohej rreth Deçiqit , në Qafkishe e tjer.Kronikat 

Dede Gjon Luli, ne mes kryengrite-
seve ushtarake perkrahes te tij

Shaqir Bej Bushati
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e kohes njoftojne se nga  mali i Grudes  kishin rënë 
deshmoret; Tom Luli,  Prekë Gjon Martini, Lucë 
Gjoni,  Lucë Marku,  Zef Preka dhe Tomë Preka. 
Ndersa nga Traboini kishin dhanë jeten  gjatë lufti-
meve deshmoret;  Tomë Ula,  Dedë Marashi,  Mark 
Ujka,  Prelë Preka,  Preloc  Marku,  Tomë Hasani,  
Prekë Gjeka,   Nikash Zefi,  Gjokë Kolë Preli,  Gjon 
Gjekë Daka,  Lucë Gjergji,  Nikë Haka,  Zef Gjoka e 
Fran Gjetja.  Me daten 2 prill Stambolli konfirmon 
edhe njëherë se per kreret e kryengritjes : Dedë  Gjon 
Luli i Traboinit, Sokol Baci i Grudes,  Mirash Luca 
i Kastratit,  Mehmet Shpendi i Shales, Tomë Nika i 
Shkrelit, Lucë Mark Gjeloshi,  Fran Pali dhe Mirash 
Pali prej Kelmendit nuk do të kenë falje kurre.*29*. 
Po me ketë datë  Qendra e Vilajetit Shkodra njofton 
se  në Portin e Shengjinit mberriten  batalionet e para 
që do te vihen në dispozicion të  gjeneralit famkeq 
(të rikthyer në Shqipri ) Shefqet Tergut Pasha, per 
të shtypur  kryengritjen e  shqiptareve.  Duke parë  
zjarrin e kryengritjes që çdo ditë perhapej ne trojet 
e Shqiperisë,  si dhe egersinë e pushtuesit aziatik,  
Diplomacia Europiane po me 2 prill (1911) realizon 
një takim ne Konsullaten Italiane në Shkoder që 
në gjuhen diplomatike do ta quanin  konferencë. 
Në ketë konferencë hartohet një note verbale nga 
perfaqesuesit e  Italise,  Austrohungarisë, Frances, 
Anglisë dhe  Malit Zi..Ku në pergjithsi kerkohej 
mbrojtja e komunitetit të Krishtere të Shkodres.. 
Nota u formulua me keto kerkesa  : 1.Të mbaheshin 
në Shkoder një pjesë e trupave  që priteshin të vinin 
sa më shpejt. 2.Armatosje me garancit e Myftareve 
dhe Koçobasheve  e të gjithë të Krishterve  të aftë 
per armë, por me kushte që të mos dergohen kunder 
kryengritesve. Dorzimi i armatimit të behej vetem 
atehere kur të urdheroheshin te gjithe pa perjashtim 
per të dorzuar armet.   3.Të meshiroheshin gjatë 
operacioneve ushtarake ; Gratë,  Femijet dhe pleqtë, 
të cilet nuk do të jenë të bashkuar me kryengritesit.  
4. Të ndalohej djegeja, rrenimi dhe goditja me top 
i shtepive të fshatarve, në të cilat ose rreth të cilave  
mund të ndodhin luftime,  si dhe të ruhen  objektet 
e kultit (kishat).. Nota ju dorzua Bedri Pashes nga 
konti italian  Mancineli Scoti, dhe Zevendes Konsulli 
i  nderit i Anglisë, shkodrani  Nikolla Suma.*30*. 
Sipas informacioneve të asaj kohe nga data 3 prill 
deri me daten 5 prill  forcat kryengritse në pergjithsi 
ruanin pozicionet e fituara në ditet e mëpareshme, 
por njekohesisht  rigruponin forcat, që vinin, jo 
vetem nga Kelmendi, Trieshi, Gruda, Hoti, Kastrati,  
Shkreli e Koja,  Fundinat,  Orahova, por edhe nga 
Reçi, Lohja,  Gruemira, Grizhja, Kopliku (Qender e 
ai i Siperm)  Buza e Ujit, Palvari, Dobra  e deri nga 
Shkodra, Dukagjini,  Nenshkodra e më gjërë. Por 
vlen të  theksohet se ishin bërë gati të hynin në luftë 
edhe  rrethinat e Durresit,  Dibra, Puka,  Mati,  Lezha  

e mbi të gjitha Mirdita.. Shqiperia  Veriore tashma  i 
ngjante një votre të madhe zjarri që ngrohte shpirtrat 
gati të “ngrirë” të shqiptareve kudo që ishin . Madje 
nga votra e Malesisë do të merrnin gaca zjarri  patrio-
tet Luigj Gurakuqi e Ismail Qemali, per ti shperndarë 
keto gaca në votrat gati të fikura të trojeve tjera  të 
Shqiperisë...

NGRITJA E FLAMURIT NE DEÇIQ
Sukseset e dy javëve të para të kryengritjes  do të  

sillnin atë ditë të shenjtë , të enjtën e 6 prillit 1911  
kur trimat kryengrites çuan në vend, amanetin e 
Gjergj Kastriotit dhe fjalen e prijesit legjendare 
Ded Gjon Luli,  duke e ngritur  flamurin kombetar 
me shqiponjen dy-krenore  në majen  Bratiles së 
Deçiqit,  që u LA me gjakun e shtatë deshmorve 

Kojas  :   Dokë Preç Kercaj, Tomë Uc Ivanaj,  Marash 
Lucë Gjokaj , Cak Uc Ivanaj,  Gjeto Tomë Kolçaj,  Kolë 
Dokë Marashaj,  dhe Gjeto Gjekë  Ivanaj, të cilet  ranë 
heroikisht njeri pas tjetrit per flamurin  kombetar  
shqiptare, dhe sot ata janë të perjetsuar në  një me-
morial në  Kojë . Ndersa Nikë Gjelosh Luli,  Gjon Ujkë 
Miculi dhe Pjeter Zefi janë flamurtaret e paharrur 
të  shqiptarisë.*31*. Ketë ditë historike luftoi e gjithë 
Malesia, që arriti  të valvitë në driten e diellit ,  ate 
flamur që per shekuj kishte qendruar i “burgosur” 
nga hyqameti turk , por i strehuar mrekullisht në 
shtepiat e malesoreve, që e ruanin si sytë e ballit,  
por larg syrit vigjilent të hafijeve turkoshake...Kjo 
dritë e Flamurit  kishte filluar të rilindë së-bashku me 
kryengritjen,  në Rapsh te Hotit,  në Malesi të Madhe.  
Kjo  epope-drite,  tashma  mbi njëshekullore,  i 

Ngritja e flamurit 
në Deçiç, pikturë



10
E 

P
A

V
A

R
U

R
, 
IN

FO
R

M
A

TI
V

E
, 
H

IS
TO

R
IK

E 
D

H
E 

P
A

TR
IO

TI
K

E
QERSHOR 2015 

ngjanë një meteori, që sa më shumë vite i afrohet 
qiellit, aq më shumë i bënë dritë tokes...  104 vite më 
parë , me  6 prill  të  vitit  1911,  Malesia e Madhe  
“Etnike” nxorri nga katakombet turko-osmane në 
driten e diellit Europian,  Flamurin  kombëtarë  të 
Gjergj Kastriotit –Skenderbe.. Në ketë ditë të pa-
harruar  nga mali i DEÇIQIT valvitet flamuri jonë 
Kombetarë i larë me lot e gjak per 432 vite rrjesht. 
Deçiqi  tash 104 vite është “Oxhaku” nga i cili ka 
dalë  “tymi i bardhë” i ngritjes së flamurit kombetarë,  
por është edhe “Oxhaku” që shperndau shkendijat 
që fluturuan nga Veriu në Jug,  duke ndezur  në të 
gjithë Shqiperinë idealet e flamurit dhe mvehtësisë... 
Ky “Oxhak” i shqiptarisë  nuk u fikë kurr edhe pse mbi 
të u derdhen pa papushim ; rrebeshe, stuhi,  gjakë, 
lotë e mundime. Tash mbi një shekull në trojet 
tona bëhet be ; pasha njatë flamur që u ngrit në 
Deçiq… Atë ditë  (me 6 prill 1911) Leket e  Hotit, 
Grudes, Trieshit, Kojes, Orahoves,  Fundnave,  Kas-
tratit,  Kelmendit, Shkrelit e tjer, mbas fjales së Dedë 
Gjon Lulit :”Bini  bini sokola,  he në krajlni ju shkoft 
zani”. Rrugen flamurtaret ja hapen vehtes  në mes të 
mitrolozave  e mauzerreve të turkut,  sikur të ishin 
badema derdhun mbi nuse e krushq diten e dasmes,  
e jo plumba, që shkepusin jetë e shtrijnë burra për 

tokë..Në pak orë u gjeten në maje të Deçiqit,  dhe 
shpalosen në ajr te lirë të Malesisë Madhe  at Rub 
të Kuqe  me Shqipe të Zezë  që tash 450 vjet kishte 
ndejë palua  e diku edhe harrua, ndër skutat ma të 
fshehta të Shqipnisë robnueme..”.*32*.

Kesaj dite fatlume, fetari, atdhetari dhe poeti i 
embel malsor, dom Aleksander Sirdani i kushtonte  
vargjet brilante :

“Nalt Flamuri perhillet, 
Armikut s’i leshon cak, 
Me besë Arbnori lidhet, 
Me gjakë  mbrojt Atdheun me gjakë, 
Ngallnjyese kthen Malesia, 
N’Deçiq Flamuri të valojnë, 
Plot gjak e jetë i kushtojnë.
……………………………
Kuq e Zi Flamuri perhillet, 
N’dor Ded Gjo’Lulit trim, 
me Gurakuqin mblidhet, 
Shqipnia me një kushtrim “.
Në atë ditë me 6 prill (1911)shqiptari  i vertet 

mbushi mushkeritë me frymen e lirisë,  e brohoriti 
në Zemer të vet :”Rrnoft Shqipnia”.*33*.

Ndersa poeti kombetarë At Gjergj  Fishta  (te 
Mrizi i zanave) ketij Flamuri i kushton një poezi që 

e titullon ; “Hymni i Flamurit Kombëtar”, nga e cila 
po citojmë:

“....Mbi njatë Flamur Perendia   
Me dorë t’vet Ai e ka shkrue:
     “ Per shqiptarë do t’jet Shqipnia  
Kush ua prekë,  ai kjoftë mallkue !”
  ....................................................   
 Ma mirë dekë me u shue nën hije  
T’Flamurit  tonë në fushë  t’mejdanit, 
Se me rrnue nji  jetë robnie 
Per nën sukuj  t’huejë  t’Ballkanit.....
Kjo krye-kryengritje  dhe ky Flamur (në trojet 

tona) identifikohet shpesh me figuren madhore të 
Malesise e Shqiptarisë,  heroin e popullit Ded Gjon 
Luli që thoshte : “Flamuri i ka të gjitha,  ai ka besen,  
ka pushken,  ai ka brenda  gjithë Shqiperinë.. atij 
i falen,  atë e ndjekin mbrapa  të gjithë,  çka është 
shqiptarë i vertet..”. Keto  ditë  heroike  të Malesisë 
Madhe i pershkruan mrekullisht edhe poeti pogra-
decare,  Lasgush Poradeci me vargjet domethënëse : 

“Malesia që  bënë sulm në zjarr / 
Porsi dragojë me fletë/
Siç bënte sulm ngadhnjimtar / 
Gjergj Kastrioti vetë..
Në ketë shkrim nuk po mundem të lë pa perku-
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jtuar edhe  aktin   heroik të grudasit trim-dragua 
Nikë Pretash Leci – Sinishtaj, per të cilin Risto Siliqi 
(pjesmarres në kryengritje me pushkë e pendë) do 
të shkruante:  Fatosi shqiptar, i flakti trim prej Gru-
det Nikë Pretashi në betejen per marrjen e forteses 
të Shipshanikut,  kur e pa se turqit ishin të fortë në 
ketë  forsadë e mbasi ...shqiptaret topa nuk kishin 
vetem luftonin me plumba, i plasi zemra e u nis në 
pikë të vrapit  kalasë perpjetë edhe pse si breshen 
pikojshin plumbet në të gjitha anet ...mberriti tu 
bedeni , ku me një hov murin e shkaperceu, pos sa 
e kapi murin e deres të hymjes së kalasë perbrenda 
e priti batarja e plumbave të nizamit..e ra deshmor 
në kambet e armiqëve ...!

Me hov  të luanit, me guxim burrash, 
Desht ta rendojnë kalanë me dorë;
Prej njiqind singinash, prej njiqind plumbash
Mbrenda  bedenit u ba therorë.! *34*.
 Ndersa trashigimia gojore thotë se Nikë Pretash 

Leci është hellur mbi gryken e Topit  turk  që qellonte 
malesoret kryengrites... 

Per luften e kryengritesve  malësor në Deçiq 
shkruan edhe autori i librit “DUKAGJINI”, nga i cili 
po citojmë: “ Në luften e Deçiqit dhe në ngritjen e 
Flamurit Kombetar  moren pjesë edhe vullnetarë 
nga Shala  e Shoshi . Në luften per ngritjen e Fla-
murit,  midis të tjerëve u vranë edhe  Bal  Gjoni nga 
Nicaj-Shalë dhe  Bush Delia i Shoshit. Kur u ngritë 
Flamuri në Deçiq dhe më vonë,  populli i Shkodres 
e Malesisë  i kendoi kengen:

Vigmen tue i dhanë  Shqipnisë, po anë e mbanë
Bini bre burra bini ksaj Turki 
Dirgu moj djelmni,  e bjer në tiran
Me nji Gurakuq,  me nji Dedë Gjo’Lul
Me nji Mehmet Shpend, me nji Prel Tul
Me ne janë Lekët që u shkrinë per Shqipni “ *35*.
Dita e Flamurit tonë kombetar është një ditë e 

madhe,  që deshmojë me zë të lartë,  deri në kupë të 
qiellit,  se shqiptaret e themelisht   malsoret kanë 
ruajtur per shekuj fillin (shpesh të holluar) të per-
katësisë sonë Europerendimore..  Ngritja e Flamurit 
në një ditë pranvere e bënë me domethënse ketë 
eveniment historik,  pasi pranvera  në kalendaret 
enciklopedik te popujve “ njihet “si : Pranvera e 
ringjalljes,  pranvera  e dashurisë,  pranvera e luleve,  
ndersa në kalendarin enciklopedit te memories sonë 
prej një shekulli  “kujtohet” si pranvera e Flamurit.

Prej asaj kohë e deri sot,  në keto lendina,  kodra 
e male,  ( në çdo pranver ) kanë  lindur,  rritur e lule-
zuar lule shumngjyreshe,  të cilat  perveçse mrekul-
luan  natyren tonë, ato shperndanë edhe aromen 
e flamurit  kombetar të Gjergj Kastriotit ne trojet e 
Shqiperise Etnike. Por të mos harrojmë se deri në 
vitin 1991 Lulet e pranveres së flamurit në Deçiq e 
tjer,  vyshkeshin para kohe nga  acaret e Uraleve..  E 

ndersa sot flladi i Pranveres (Europerendimore ) ka 
filluar të fryjë edhe në trojet tona etnike të Malesisë 
Madhe e Shqiperisë,  perseri lulet e flamurit të Gjergj 
Kastriotit ende kanë nevoje per më shumë  dritë e 
diell,  jo lokal (se atë tashma e kanë), por kombetar, 
duke i dhënë vendin që i takon ketij evenimenti 
historik per të cilin trojet  shqiptare kishin  pritur 
rreth 432 vite...

Vlen të kujtohet se ndonse Flamuri kombetar 
ishte i ndaluar nga hyqameti otoman,  shumë shte-
pia malesore kishin  ruajtur  flamujë (të vegjel) të 
Gjergj Kastriotit, që i frymezonin në atdhedashurin 
e tyre të pakufishme. Ndersa për flamurin e ngritur 
në Deçiq (me 6 prill 1911) thuhet se  ishte porositur  
që në vitin 1906 nga dragoi i shqiptarisë Dedë Gjon 
Luli,  ku këtë Flamur  e  prurë Aleandro Kastrioti me 
anë të Preloc Prekës, dhe ka qënë dy metra i gjatë 
me shirita anash...*36*. 

Kryengritja pas ngritjes së Flamurit !!
Pas aktit heroik të Kryengritesve per ngritjen e 

Flamurit,  terbimi i perandorisë osmane u shtua. 
Asaj  ju kujtuan kohrat heroike të Arberisë të Gjergj 
Kastriotit.. Per ketë kryeministri i Turqise Haki 
Pasha kishte dekleruar se :” Rreziku më i madh 
i Turqisë nga gjithë kombet e perandorisë jane 
shqiptaret...”.*37*.

Lufta në Suka të Moksetit (Kastrat) me 7 prill 
ishte  sprova e parë e kryengritesve, pas ketij terbimi 

të ri të otomaneve,  ku trimat e  Kastratit,  Shkrelit e 
Malesisë shkruan një faqe të lavdishme me shkronja 
ari, ndonse të mbushur me gjakë lotë..Të cilen e per-
shkruan në menyre brilante homeri shqiptare Atë 
Gjergj Fishta në  revisten “Hylli i Drtites “ me titullin 
domethenes “Lot  Gjaku” *38*,  ndersa  në Iliaden 
shqiptare “Lahuta e Malësisë” ky fetar e atdhetar i 
kushton kesaj beteje edhe keto vargje:

“…Veç ndër  Suka të Moksetit, 
Fort ma shumë zianë asht ba, 
Ku mbi turq, ku  m’asqer  t;Mbretit, 
Që  n’Malsi  jyrish  ki’n  rra, 
Rreth e okolle pse atij shpati 
Mësye  kanë Hot, Shkrel e Kastrat, 
Edhe lufta ,  mana ngjati, 
Rreth tridhjetë e gjashtë sahat.
Së mbramit Turqit  kjenë thye, 
E  m’Rrasa  t’Fikut   shkuan me zatetë, 
Tue lane dekun krye  më krye, 
Ku njëqindë e pesdhjetë vetë..” *39*.
Per të perkujtuar disa nga deshmoret e kesaj  bete-

je famëmadhe po citojmë  disa vargje plotë afshë të 
malsorit erudit  Palok Luni :

“Se u vranë burrat ne luftë të Moksetit 
Nga taborret e asqerit të mbretit
Por si burrat e trimat e motit 
Gisht per gisht e në flakë te barotit
Armet per duarsh tuj marrë mizorit

Kryengritesit Malesore 
ne vitin 1911
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Per farngji të bires së llogorit.
U vra  Nikë Toma e Marash Prekë Noka
Mark Gjon Ujka  e Gjon Noka 
U vra Lucë  Marku e  Uc  Smajli 
Gjeto Leka e Gjelosh Marashi 
U vra  Nikë Preçi e Kolë Gjon Leci
Mark Kolë Çera  e Pjeter  Zefi 
U vra Marash Ujka e Nikollë Keqi 
Lac  Mirashi e Zef  Nika 
U vra Nikoll  Ivani e Gjon Nika 
 Nikë Gjeloshi e Prek Marash Lumaj 
Prelë Kola e Gjon Nikë Çakaj 
 E u vra trimi Nikë Gjelosh Narkaj...*40*.
Ndersa  studiuesi kastratas  Gjokë Luli shkruan  

se ranë deshmor në luften kundra turkut në Suka 
të Moksetit ; Mark  Luca (nga Katundi i Kastratit),  
Ujkë Smajli (nga Katundi i Kastratit),  Zef Tomë 
Nika (nga Bzheta), Prelë Preka (nga Vrithi), Marash 
Prekë Noka (nga Vukpalajt),  Mark  Gjon Ujka (nga 
Vukpalajt),  Gjon  Noka (nga Shkreli),  Lucë  Marku 
(nga Vukpalajt),  Kolë Gjon Leci (nga Vukpalajt), 
Pjeter  Zef Mujaj (nga Vukpalaj) dhe Zef  Dashi (nga 
Vukpalajt) .*41*.

 Sipas kronikave te  kohes ranë deshmor 54 male-
sorë  (kryesisht nga Kastrati e Shkreli),  ndersa nga 
forcat e armikut mbeten 152 ushtare e oficer turq e 
dhjetra te plagosur...Një betej tjeter  e pergjakshme 
u zhvillua në Katund të Kastratit, ku familja e Selim 

Hajdarit (Curraj)  perseriti trimerin e Oso Kukes (në 
Kullen e Vranines ndonse rreth një gjysem shekulli 
më vonë), ku ranë heroikisht deshmoret e lirisë ; 
Selim  Hajdari,  Tahir Hajdari,  Myrto Selimi,  Sadri 
Muça dhe  Fatimja e vogel ne djep..*42*. 

Datat e betejave nuk kanë të rreshtur  per ti kujtu-
ar pasi ato rrokin një hark kohore nga 24 marsi deri 
me 4 gusht (1911) kur u vu në jetë “armepushimi 
i planifikuar” dy ditë me parë (me 2 gusht),  por 
ne po vijojmë të kujtojmë vetem disa nga keto:

Me daten 16 prill  Et’hem  Pasha  me një ushtri  
që vinte nga Gucia kerkoi të fuste në mes dy zjarreve  
kryengritesit. Trimat e Selces  e sulmojne ushtrinë 
turke  tek “Hani i Gropes”  duke i ndaluar turrin per 
në Tuz. Por beteja vendimtare e Kelmendasve per ti 
ndalur turrin e terbimit  ushtrisë turke  u uzhvillua 
në  Sukë të Mkushit  me daten 25 prill,  ku trimat 
malsor luftuan si luaj malesh deri edhe trup me trup.. 
Në ketë betejë  heroike  ranë deshmorë -dragojtë 
; Prekë Marash Rudi,  Mirash Shyta (Bujaj), dy 
vellezerit  Gjekë Prekë Tinaj e Zef Prekë Tinaj, Voc 
Gjoni,  Nikë Marash  Ujka (Hoti) e dy trieshjanë,  por 
edhe  turqit e paguan shumë herë më shtrenjtë. Keta 
deshmore sot  janë të perjetsuar në memorialin  ku 
kanë rënë...*43*. 

Me 26 prill (1911) në Mirdit (edhe me inisiativen 
e arbereshit Terenc Toçi) do të  zhvillohej një  Ku-
vend , me një pjesmarrje të gjërë, jo vetem të Mird-

itoreve vendali, por edhe të flamurtareve e krereve 
të të gjithë bajraqeve të Dukagjinit,  Shkodres (Ile-
galisht),  Nikaj-Merturit, Thaçit,  Berishes, por edhe 
të Matit e Dibres, duke u betuar kunder  “Hyrietit 
“ me dorë mbi Bibel e mbi Kuran... Të pranishmit  
trimerohen më shumë pasi kishin mbeshtetejen nga 
kreret e Kosoves ; Isa Boletini, Sulejman Age Batu-
sha, Jakup Ferri e deri Bajram Curri ...Thuhet se në 
ketë  beslidhje kanë aderuar edhe kreret e Shkrelit, 
Kastratit, Hotit,  Kelmendit, Grudes e  deri nga Jugu 
i Shqiperisë.*44*. Ndersa me 27 prill në Mirditë 
nenshkruhet edhe akti i formimit të një “Qeverie” të 
Perkoheshme.*45*. Kryengritesit  shqiptare vetem 
nga Malesia e Madhe kapnin shifren e rreth  6000 
luftetarëve  të lirisë,  por edhe perandoria otomane 
kishte hellur në fushen e luftimit 

30– 60 mijë trupa..*46*. Me daten 19 maj perseri 
Kelmendi i bashkuar me në krye trimat e Vuklit, 
Selcës  e Nikçit,  behet barrikade e pakaluashme per 
forcat e  Et’hem Pashes edhe Shefqet Tergut Pashes. 
Me 24 maj,  Shkreli (Vrith,  Zagorë,  Dedaj, Bzhetë , 
Xhaj,  Maklaj, Makaj, Ducaj me në krye bajraktarin 
Vat Marashi dhe  trimin  Tom Nika,  së bashku 
me Lohen, Reçin e tjer shkruajnë  në historinë e 
lavdishme të ketyre trojeve një faqe të ndritur tri-
merie . Ata per rreth 9 orë rrjeshte luftuan në afersi 
të Draganit (Xhaj) si dragoj malesh duke mundur  
ushtrinë turke e cila la në fushen e betejes 70 të 
vrarë...*47*. Me 6 qershor  Shefqet Tergut  Pasha  
u egeresua aq shumë  në disfatat e ushtrisë tij sa u 
nis në krye të  rreth  20 mijë trupave  të armatosur 
deri në dhembë,  me qellim shkaterrimin perfun-
dimtar të kryengritesve. Ofensiven e tij e nisi  nga 
Kopliku –Perrua të Thatë – Marshenjë - Kastrat – 
Vukpalaj –Qafë Kishë - Rapsh – Kapë të Brojes e më 
gjërë.. Me daten 7 qershor  një grup kryengritesish 
malesore arriten të deportojne  në çadren e shtabit 
të Shefqet Tergut Pashes në Koplik . Malesoret ar-
riten të  vrasin brenda në çader  shefin e shtabit dhe 
adjutantin (perkthyesin) e  pashait,  dhe të largohen 
pa demtime...*48*.  Në diten e 18 qershorit perseri  
Selca e Vukli  zhvillojnë beteja të ashpra  kunder 
ushtrisë turke . Po  ketë ditë  konfirmohet se marrin 
pjesë në keto luftime edhe trimat luaj malesh të 
Shoshit e Shales (rreth 250 vetë N.B.), të prirë nga  
Mehmet Shpendi, Çun  Nika,  Marash Delia e tjer. 
Gazeta  “The Time” e 20 qershorit  njoftonte se disa 
vullnetarë italian u ishin bashkuar kryengritesve 
në keto beteja..*49*.  Gjenerali  turk  Shefqet Turgut  
Pasha nga qendra e shtabit të tij në Koplik shpallë  
synimin e Stambollit, për të shpartalluar e shfaro-
sur Malsoret nga trojet e tyre etnike.. dhe në vend 
të malesorëve shqiptare  dekleron se do të sillte 
emigrant Boshnjak.*50*.Malesoret kryengrites i  
pergjigjen kesaj ofensive ushtarake  e psikologjike 

Malesoret prane nje 
depoje armatimi
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aq  fuqishem sa  ky komandant famkeq  do të po-
honte se : “ çdo ditë janë bërë perpjekje  të ashpra 
e të vazhdueshme ku Kryengritesit i kanë dalë zot 
çdo shkembi, çdo pellembe truall e çdo shtepie.”*51*. 
Betejat antiotomane të malesoreve nuk rreshten per 
asnjë orë e asnje ditë, ndaj trojet e Malesisë Madhe  
i ngjanin një vendi ku shkarkoheshin gjamë,  vetimë 
e rrufe pa pushim. Shenjat e  ketyre gjameve,  veti-
meve e rrufeve u degjuan dhe panë në Deçiq,  Qaf 
Ungel,  Qaf Kish,  Qepur,  Pikal,  Dhe të Zi ,  Kulla e 
Vranes,   Selisht,  Zharnicë,  Omerbozhaj,  Shipshan-
ik,   Skorraq,  Pllanicë,  Shpuzë,  Bukovik, Helmicë,  
Brigje,  Bardhaj, Rapsh,  Spi,  Radeq,  Sukë të Keqe,  
Matagush,  Rraxë Rrasë ,  Lugu i Drethit, Kelmenicë,  
Sukë Mkushit,  Bokrrinë,  Suka Moksetit,  Perrua të 
Thatë,  Vukpalaj, Veleçik,  Dragan, Koplik e në të 
gjithë Malesinë e më gjërë... Të gjitha keto troje janë  
larë me gjakun e lotet e malësorëve e malesoreve. 
Ketu u keputen dhjetra e qindra  jetë  në lulen e rin-
isë, ketu u shkretuan shumë familje,  ketu mbeten 
qindra jetim  e u veshen  qindra gra, nena e motra 
me të zeza, por ketu në mes gjakut e loteve rilinden 
dhe u rriten edhe trimat e trimereshat, dragoit e 
zanat e Malesise e Shqiperisë... Megjithë politiken 
jo dashamirese të qeverisë Italiane të kohes  pranë 
kryengritesve kishin ardhur  disa dhjetra vullnetarë 
Italian me në krye mjeket dr.Negrin dhe dr.Bolonjen,  
me një ambulanc që mjekun  shumë kryengrites 
të plagosur...*52*.  Sipas raportimeve të  kohes (të 
drejtorisë së policisë të Triestes Itali) me daten 5 
maj (1911), kanë hypur në vaporr 31 vullnetarë 
bullgar që janë nisur  per të ndihmuar kryengritesit  
shqiptar..Gjithashtu  amerikani nga Çikagoja, Çarlz 
Krajli kishte qendruar pranë kryengreitesve  dhe i 
kishte ndihmuar me 80 sterlina ari.*53*.

Ndersa një vullnetar italian (Eugjenio Vaina) nga 
fronti i  kryengritjes do të shkruante (per një betej 
afer Gucise) : “..Është një fakt se 400 malsoret per 
më se një muaj  nuk i lanë të 15 mijë  ushtaret e  
Et’hem Pashes të bënin një hap perpara, megjithse 
ata kishin me vete  artilier gjerman me pervojë, që 
qellonin shumë mirë..”*54*. Kryengritja antiturke që  
mori Dhenat e  Kralnive, perveç  pushkes, demos-
troi edhe pendën,  duke  realizuar edhe  Kuvendin 
historik  të Greçes  (10 deri me 23 qershore 1911),  
ku u formuluan 12 kerkesat që kishin në themel, 
lirinë,  mvehtesinë dhe  flamurin,  gjë që i jep kesaj  
kryengritje  edhe permasa programore kombetare....
(Më shumë  per Kuvendin e Greçes shih te “kapitulli” 
që i kushtohet ketij Kuvendi N.B.).. Kontributi i ud-
heheqesve popullore,  të urtë e trima të Malesise 
Madhe e më gjërë  është i madh e rendesishem  sa 
vetë historia e ketyre trojeve,  nga më shqiptaret dhe 
europianet e  Shqiperisë Etnike. Ata janë të shumtë  
dhe  perfshijnë  thuajse të gjitha fiset e familjet 

themel të  Malesisë Madhe e më gjërë.. Pa ta  historia 
e Malesisë  dhe Shqiperise  nuk ka kuptim, por per 
të mos  perseritur  shumë nga emrat qe i cituam me 
siper po kujtome fare pakë nga kjo plejad lavdite 
plotë, si:  Dedë  Gjon  Lulin –prijesin legjendar të 
Hotit,  Malesisë e Shqiptarisë,  Marash  Ucin -oren e 
urtesise ,  Tomë Nikoll Hasanin –vojvoden orator që 
nuk i binte një fjalë në tokë,  Nore Kolen renë e Dedë 
Gjon Lulit dhe mbesen e Baca Kurtit, që së bashku 
me Tringë Smajljen (bija e  Smajl Martinit Grudes) 
ishin dy femrat simbol te oreve dhe zanave te ma-
leve shqiptare. per të vazhduar me  trimat  e Shales 
e Dukagjinit  Çun  Nika ,  Marash  Delia  e Prel Tuli 
; si dhe dragonjtë e Malesisë ; Zef Miliq  Lulgjuraj ,  
Zef  Muça , Smajl  Mustafa,  Nikollë Mirash Gjokaj,  
Gjelosh Tomë Bëkaj ,  Islam Makalushi,  Prelë Kolë 
Shyti ,  Gjelosh  Doka, Pretash  Nikë Zekaj ,  Lekë  
Ivani-Bëkaj , Lek Shaba –Gojçaj ,   Mark Gjeka,  Gjon 
Uc Bajraktari,  Maço Grizhi,   Kolë  Zefi ,  Pjeter  Nikë 
Daku,  Kolë Kurti,   Dasha  Nika,  Tomë Lekë Kolnikaj,   
Dul Gjelosh Palushaj,  Dedë Preç Marashaj,  Dokë 
Lani,  Palokë Traboini,  Lulash Zekaj,  Mirot Çoku 
,  Gjeto  Daka,   Prel  Nikë  Pretashi e deri djali 14 
vjeçar i flamurtarit  Nikë Gjelosh Luli -LUCA i cili  

nentë vite më vonë do të ishte  një ndër drejtuesit 
dhe deshmoret e luftes Koplikut(1920) e tjer e tjer 
që ndonse nuk po jua  cilesojmë emrat, Historia ju a 
ka perjetsuar në panteonin e lavdishem të atdheut…

 Jehona  e Kryengritjes 
Kryengritjen e “shoqeruan” shumë “MEDIA” të 

shkruara  të kolonive shqiptare neper Botë, ku nga 
keto po cilesojmë  gazeten e kolonisë shqiptare të 
Sofjes (Bullgari) “Liri e Shqiperisë”,  e cila  botohej 
nga patrioti Kristo Luarasi . Kjo gazetë  me daten 
13 prill (1911) vetem shtatë ditë pas ngritjes së 
Flamurit  në Deçiq,  ndër të tjera do të shkruante : 
“..Nji punë e bukur shihet ndër keta burra që leshi i 
kresë të çohet perpjet prej gëzimit,  pasi këta fatosa 
luftojne  me flamurë të kuq me shqiponjen  e zëzë 
me dy krena,  dua me thanë me bajrakun (flamurin 
) e  Skenderbegut..”. Një vlerë të madhe per historinë 
e kesaj ngjarje ka “libri-ditar”  i patriotit e veprimtarit  
Risto Siliqi, i cili ishte jo vetem pjesmarres direkt 
në kryengritje, por  dhe  shkruante  me “gjakun dhe 
lotet” e kryngritesve...  Ndersa mediat e shkruara eu-
ropiane janë të shumta, por ndër me aktivet e kohes 
ishin gazeta “The Times” që me 21 korrik 1911 do 
të shkruante  : “..Kur te shkruhet historia  e kohes 

Beteja legjendare e 
Deçiqit, pikturë
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sonë, lufta e Malesoreve  shqiptarë do te kujtohet 
si nje nga epopet më të shkelqyeshme të luftes 
moderne..”,  e pas kesaj do të vinin gazetat ; “Zeit”,   
“Corriere d’Italia”,  “Corriere Della Sera”,  “Giornale 
d’Italia”,  “La Stampa” e deri tek  gazeta jo fort e njohur 
italiane “Secolo”,  e cila  kishte gazetarin e saj  Korrado 
Zolin në frontin e kryengritjes *55*,  e tjer..  Ndersa 
Euxhenio  Vaina, publicist dhe  vullnetare italian  
pranë kryengritesve,  me daten 7 gusht (1911) nga 
Tivari do ta cilesonte udheheqesin - legjendar  të 
Malesise së Madhe Ded Gjon Lulin : “..Kalores të pa 
njollë dhe pa frikë ..” *56*...

Armepushimin e “planifikuar” me  2 gusht dhe 
të pranuar nga kryengritesit me 4 gusht 1911 
me disa garanci nga Europa e kohes,  Stambolli 
e shpalli si “fitore” të perandorise turko-osmane 
mbi kryengritesit,  por studiuesi i njohur  Franc 
Nopça  që e kishte parë nga afer kryengritjen  do 
të shkruante : “...Se kryengritja e malesoreve  mund 
të  thuhet se perfundoi me një fitore ushtarake të 
Stambollit,  por edhe me një shpartallim diploma-
tik të Xhontruqeve...*57*. Kryengritja e Malesisë së 
Madhe kishte marrë karakter kombetarë, falë edhe 
aktivitetit të  patrioteve Ismail Qemali dhe Luigj 
Gurakuqi .Këtë e tregojnë edhe shumë relacione të 
konsujve  të shteteve europiane,  por ne zgjodhen 
fare pakë nga ky dokumentacion :  Relacioni i dates  

14 qershor (1911) i konsullit Vajncel (gjerman) tre-
gon se Ismail Qemali ka qendruar rreth një muaj në 
Cetinë me udheheqesit e kryengritjes dhe në bazë të 
konferencave dhe konfidencialisht  ai dëshiron që të 
verë keto vise në lidhje me ngjarjet në Shqiperine e 
Jugut...Relacioni i dates 01 korrik (1911) i  konsullit  
Pallaviçini (austrohungarez) thotë se kishte pasur 
rastin të takonte vetë shqiptarë  në Korçë  të cilet i 
kishin shprehur simpati per malesoret dhe çesht-
jen e tyre e konsideronin si një çeshtje kombetare 
shqiptare... Ndersa një relacion tjeter nga Janina i 
konsullit  Frosard  i dates  20 korrik,  tregon se  edhe 
në Tepelenë  e Kurvelesh   kishte filluar organizimi 
i çetave  çlirimtare, dhe per ketë  Ismail Qemali  u 
kishte folur per kryengritjen e Veriut..*58*. Ismail 
Qemali per kryengritesit do të shkruante : “Trima 
malesore - shqiptar  që i zbardhen faqen  Shqiperisë  
per gjithë jeten..” *59*. Ndersa tribuni liberator Luigj 
Gurakuqi (siç e quante  Fan Noli në një elegji kush-
tuar atij...), do të shkruante në një leter  që i dergonte 
shoqerise shqiptare  në Egjypt me 28.9.1911 (per 
kryengritjen antiotomane të Malesisë) se : “ Një gja 
gëzon zemrat tona ..bashkimi madh që u vertetua 
sivjet në mes  shqiptareve,  bashkimi që bani e do 
të  bajnë fuqin tonë....*60*. Edhe fqinji jonë armik,  
hileqar e grabitqar,  Kral Nikolla i Malit Zi,  ishte en-
tuziazmuar aq shumë  me heroizmin dhe suksesin  

kryengritësve antiosman sa shkruan  një poemë  
(prej 860 rrjeshtash të ndarë në 215 strofa) me titull 
“MALISORSKI  USTANAK “ (Kryengritja e Malsor-
vet), nga e cila po citoj:

“.. Në kaq Zotit  t’i  falet nderës,  Zotit të luftes e 
Zotit të paqës…

Krenoju  edhe ti o tokë lumnije,  këngë e therorije/
Krenoju se moter në shpirt  e  ke Malesinë…”.
Ngritja e flamurit në Deçiq me 6 prill 1911, dhe  

shpallja e pavaresisë me 28 nentor 1912 në Vlorë 
janë dy ngjarje historike që plotesojnë politikisht 
dhe etnikisht njera tjetren,  pasi flamuri i Gjergj 
Kastriotit i ngritur në trojet tona etnike “rrugëtoi” si 
flaka olimpike nga veriu në jug të Shqiperisë. Duke 
parë driten e diellit  me 25 nentor në Elbasan,  me  
26 nentor në  Tiranë,  Durres,  Kavajë e Peqin,  me 
27 nentor (1912) në  Lushnje e tjer,  duke arritur tek  
shpallja e Pavaresisë së Shqiprisë me 28 nentor 1912 
nga Vlora...*61*.

Kryengritja dhe kryengritesit në Historinë e 
shtetit 104 vjeçarë të Shqiperisë “Politike”..!!

  Me keqardhje konstatojmë se kryengritjes 
antiotomane të flamurit dhe heronjeve të saj,  në 
historinë e shkruar apo në monumente e memoriale 
i mbetemi borxh edhe sot pas 104 viteve..  Që nga 
data 13 qershor 1923 në arkivin e shtetit  ekziston 
një dokument i firmosur  nga kryeparia e komitetit,  

Krerë të malësisë dhe 
kryengritës të krahinave 
të ndryshme 
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“Dedë Gjon Luli” në emrin e Lazer Pistullit –Shkoder,  
i cili kerkonte ngritjen e një monumenti per heroin  
Dedë Gjon Luli... Që nga ajo kohe kanë  shume 
qeveri ,  por asnjë monument  nuk është ngritur per 
ketë hero,  jo vetem në Shkoder,  por në anjë qytet 
apo vend të Shqiperisë “Politike”,  edhe pse i është 
dhenë titulli “Hero i Popullit”,  me perjashtim te 
venies se emrit të ndonje rrugice apo shkolle te “vo-
gel”. Ndersa kujtojmë se monumente u janë ngritur  
Çerçiz Topullit  në vitin 1932 në Gjirokaster,  Bajram 
Currit  në Tropojë në vitin 1934 si dhe Isa Boletinit 
në Shkoder ne vitet e komunizmit, pa perfshirë 
dhjetra e qindra monumente e buste të ngritura në 
emer të luftes antifashiste... Kryengritjes së flamurit 
i kushtohet vetem një monumenti ndertuar në  vitin 
1971*62*,  sipas stilit të realizmit socialist qe i ngjan 
“formatit” internacionalist me emrin d.m.th. “Ushtari 
i Panjohur”. Monumenti  është  ndertuar në një cep 
të trojeve të Hotit,  duke “zgjedhur” vendin që nuk 
kujton thuajse asgjë nga  kjo epope e lavdishme,  
por na tregon se ishte vend (afer rruges), që kon-
trollohej lehtë per të mos u arratisur bijet e shqipes 
nga “parajsa” socoialiste,  që na kishin sjellur bijet 
e shkines... Flamuri i ngritur në Deçiq është ruajtur 
deri në vitin 1947 në muzeun e kuvendit franceskan, 
per të kaluar në  muzeun historik të Shkodres , deri 
në vitin 1967,  kur u hoq dhe nuk i dihet ende fati 
.Në kete vit komunistet shqiptare “ligjeruan” luften 
kunder  besimeve dhe klerit,  germuan vorret e 
kishes  të fretneve franceskanë, dhe së bashku me 
eshtrat e  Jak Serreqit,  Lazer Mjedes , Gasper Thaçit,  
Ernest Kozit, Bernardin Shllakut  e at Gjergj Fishtes  
treten në ujrat e Drinit apo diku tjeter... edhe eshtrat 
e  Dedë  Gjon Lulit, që franceskanet  i kishin ruajtur  
në vorret e tyre per ti bërë një monument..shtetaret 
komunist thonë se i treten pa dijtë gjë..*63*.

Në historinë e  Shqiperisë të shkruar ne vitin 
1965, vllimi II, fq.314 shkruhej :”Mbi majen e 
Bratiles  të malit Deçiq (me 6 prill 1911), kryengri-
tesit  ngriten Flamurin shqiptar..”, ndersa n botimin e 
vitit 1984 vll.II,  fq.446-463, në kapitullin që  shkruhet 
per kryengritjen antiotomane nuk shkruhet fare 
per ngritjen e Flamurit...Ndersa shakellbanet e 
kuq të historisë komuniste ; deformojnë historinë 
e  kryengritjes, hellin dyshime të forta  per ngritjen 
e Flamurit  në Deçiq, “bëjnë” fajtor e bashkepuntor  
me shtetin osman   klerin katolik, kur dihet se keta 
barinjë shpirterore kanë qenë truri dhe frymezuesit 
e binomit jetdhenes Fe dhe Atdhe, binom që ka mba-
jtur gjallë fillin Europerendimore të Shqiptareve, fill  
per të cilin jemi kapur edhe sot per të shkuar drejt  
enderres sonë europiane..Por kjo nuk mbaron me 
kaq pasi  emrat e shumë  prijesve  e deshmoreve të 
kesaj kryengritje  janë  seleksionuar sipas biograf-
isë së pasardhesve të tyre në vitet e komunizmit. 

Gjithashtu shumë nga korifenjet e kesaj kryengritje 
që i zuri gjallë komunizmi ata,  apo pasardhesit 
e tyre i pushkatun, burgosen  e syrgjynosen. Ku-
jtojmë  nga keta korifenjë të atdhetarisë ; At Mati 
Prenushin trurin e shumë evenimenteve historike 
të kryengritjes e tjere.. të cilin e  pushkatuan pa ju 
dridhur dora krimineleve të kuq.  Pushkatuan  pa 
asnjë mendyshje  djalin e Patriotit Mehmet Shpendi,  
Pjetrin –trimin e Shales e Dukagjinit,  Pushkatuan 
djalin e heroit legjendar te Kosoves Isa Boletinit,  
Ademin,  nacionalistin që  nuk e donte Kosoven nën 
Serbi,  pushkatuan Djalin  e  Bjaraktarit famemadh të 
Kastratit  (Dodë Preçit), Gjokë Doden ; i prenë koken 
(edhe pse e gjeten te vdekur) kushririt të parë të Dedë 
Gjon Lulit, oficerit nacionalist Gjelosh  Lulit,  Burgosen 
e syrgjynosen  trashigimtaret e Deli Metes,  bajraktarit 

të Hotit,  të Gjelosh Gjokes  Kastratit,   të  Vatë Marashit 
Shkrelit,  të Bajraktareve te Vuklit  etjer,  e deri burgosen 
djalin e Ismail Qemalit, Qamilin,  por edhe qindra e 
mijera të tjer që kishin kontributin,  gjakun dhe shpirtin 
në themelet e shtetit të pavarur  shqiptarë... Patrioti - 
pjesmarres aktiv në  kete epope të lavdishme,  Luigj 
Gurakuqi  do të thoshte rreth  100 vite më parë : “Një 
popull që nderon burrat ( e heronjët N.B.) e vet ; një 
popull  që pavdekson  kujtimin e tyre  jo vetem ndër 
faqet e historisë,  por edhe mbi rrasa e monumente,  
ai popull tregon se ka ndergjegje , ka ndjesi të holla, 
se e njeh mirsjelljen e ka deshirë me u sjell dhe me 
u drejtua simbas shembullit të të  mëdhenjeve dhe 
heronjeve te vetë..”*64*.Fatkeqësisht kjo nuk ka 
ndodhur ende as sot 25 vite pasi ka rënë nga pushteti  
regjimi komunist...
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N
ë fjalorët enciklopedikë të popujve për 
stinën e bukur të pranverës,  gjenden me 
shumicë tog-fjalët “magjike”: Pranvera 
e Lirisë,  Pranvera e Ringjalljes,  Pran-

vera e Shpresës,  Pranvera e Dashurisë,  Pranvera 
e Luleve dhe Bukurisë etj. Ndërsa në fjalorin tonë 
kombëtar ekziston prej kohësh i “strukur” tog-
fjalëshi domethënës Pranvera e Flamurit. E këtë e 
kemi të trashëguar nga Pranvera e vitit 1911,  kur së 
bashku me këtë stinë shqiptarët e Malësisë Madhe  
“sollën” edhe ngritjen e flamurit tonë kombëtar,  që 
ishte “mbuluar” prej çallmës otomane e lëngonte 
që prej kohes së ndritur të Gjergj Kastriotit. E për 
të arritur tek kjo Pranverë e Flamurit u deshtë  të 
kalonin qindra pranvera,  të përballoheshin qindra 

acare e rrebeshe të dimrave pafund që solli e kulti-
voi pushtuesi Aziatik. E natyrisht përballimi i këtij 
pushtuesi kishte një kosto mjaft të lartë,  pasi trevat 
e lashta iliro-Arbenore-Shqiptare,  e veçanërisht ato 
të Malesisë Madhe “Etnike” u tejngopën me lumenj 
gjaku,  por edhe me jetë të njoma që këputeshin si 
filizat e pranverës nga acaret e befasishëm,  dhe në 
vend që të mbinte një bimë e re që paralajmëronte 

ringjalljen e jetës,  “mbinte” një “gungë” e re në trupin e 
brishtë të kësaj toke,  e që kishte emrin e “tmerrshëm” 
varrë... Por që gjithsesi edhe këto varre nuk qëndruan 
të heshtura,  por herë pas here oshtinin e jehonin (me 
sa duket shpirti i tyre që nuk prehej në paqë nën këm-
bën turke),  e kjo jehonë nuk linte kurrë në qetësinë 
mashtruese as banorët e këtyre trevave,  ku si të parët 
e tyre me pushkë në dorë lindën e po me pushkë në 
dorë jetuan e vdiqën,  duke kërkuar lirinë e pavarësinë 
e trashëguar me amanet. E ky amanet qe u mbajt në 
gji per 432 vite u çua në vend me 06 prill 1911duke 
ngritur në Deçiq (Bratilë) flamurin e Gjergj Kastriotit 
Skenderbe . Kryengritja antitotomane e Malesisë së 
Madhe ka si datë  fillimi 24 marsin (1911) dhe si datë 
“pushimi” 04 gushtin (1911), ditë kur u vu në zbatim 
marrveshja e armepushimit të dates 02 gusht. Në 
ketë  luftë heroike Malësia e Madhe humbi qindra 
djem e burra trima të cilet e bënë vdekjen si me le, 
per liri, flamur dhe atdhe .Keta deshmor të Malesisë e 
Shqiperisë, edhe pse shumë prej tyre  nuk u dihen as 
varret e as emrat, janë guret e themelit të Shqiperisë së 
sotme të ndarë, por edhe të  asaj të neserme të bash-
kuar,  per të cilen u flijuan.  Në nderim e perkujtim të 
ketyre deshmoreve të kryengritjes antiotomane të 
vitit 1911 ne po publikojmë ata emra që kemi mun-
dur të gjejmë deri sot, që nuk janë kurrsei të plotë … 

Së pari shtatë deshmoret  KOJAS  që u bënë 
theror diten e shnjtë të  Flamurit në Deçiq me 6 
prillit 1911 : 

1.Dokë Preç Kercaj 
2.Tomë Uc Ivanaj 
3. Marash Lucë Gjokaj  

Në përkujtimë 
të jetëve që u
flijuan në emër 
të flamurit

Nga Ndue  BACAJ

Memoriali i Kryengritjes 
Kushe, Hot
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4.Cak Uc Ivanaj  
5.Gjeto Tomë Kolçaj  
6. Kolë Dokë Marashaj 
7. Gjeto Gjekë  Ivanaj..

 Të rënë në fushën e betejës gjatë vitit 1911 nga 
HOTI  (në të dy anet e kufirit politik).

1. Nikë  Gjelosh Luli
2. Zef  Lan Ula
3. Gjon Tomë  Hasi
4. Dedë Gjoni
5. Dodë Mirash Gjeli
6. Gjeto Gjon Ujka
7. Preloc Marka Gjeka
8.. Prekë Gjekë Breli
9.Prelot Gjelosh Preli
10.Nikë Pllumb Miri
11.Ujkë Gjelosh Leka
12. Zef Vuksan Leka
13.Tomë Lekë Ula
14.Prelë Prekë Leka
15. Fran Zef Pllumbi
16.Gjon Lulash Zeka
17.Zef Lulash Zeka
18.Pjetër Zef Preli
19.Tomë Hasan Marashi
20.Gjon Marash Loshi
21.Lucë Gjergji
22.Kolë Marash Vata
23.Nikë Hakë Shabi
24. Gjon Ujkë  Çeku
25.Lekë Marash Peci

26.Gjokë Kolë Preli
27.Kolë Prelë Ucaj
28.Gjekë Prelë Coku
29.Zef Marka Gjeka
30.Zef Peri
31.Nikash Zefi
32. Gjeto Vuja
33.Mark Ujkë Gjeka
34.Lekë Dedë Vuja
35.Gjeto Mark Ujka
36. Fran Gjeto Marujka

37. Gjokë Deda
38. Keqa Prela
39.Gjon Deku
40.Lekë Ula
41.Mila Preka
42. Zekë Pllumbi
43.Hasë Ujka
44.Nikë Pllumbi- Miri
45.Ujkë Gjekë Daci
46.Ker Ujka
47.Uc Smajli
48.Mirash Martini
49.Lulash Smajli
50. Prelë Elezi
51.Pjetër Leka
52.Kolë Nika
53.Zef Peri
54.Nikë Pllumbi
55.Pjetër Nika
56.Keqa Prelë Dushi
57.Dokë Gjoni

58.Prelë Marashi
59.Gjon Ujka
60.Pjetër Gjeka
62.Kolë  Preli
62.Zef Toma
63.Çun Çeti
64. Zef Vuksani
65.Gjeto Martin Ula
66.Marash Marku
67.Keqa Prelë Nika
68. Ujkë  Gjeloshi
69.Frano Zeka
70. Zef Luli
71.Pjetër Uci
72.Nikollë Mirashi
73.Lekë Mirashi
74. Dedë Marashi
75. Mark Ujka
76.Prelë  Preka
77.Preloc Marku
78.Tomë Hasani
79.Prekë  Gjeka
81.Gjokë Kolë Preli

81.Gjon Gjekë Daka
82. Nikë  Haka
83. Zef Gjoka
84.Fran Gjetja
85.Gjon Pllumbi
86.Gjeto Gjoni
87.Dedë Gjon Ujka
88.Gjergj Keri
89.Pjetër Vogli
90.Kolë Toma
91.Nikë Zekë Doku
93. Gjon Tomë Keri
93.Gjeto Marku
94.Lekë Dedi
95. Nikollë Gjoka
96.Pjeter Nikë  Daku
97.Gjon  Pllumb Maçi
98.Gjekë Kolë  Marashi
99.Nikë  Gjekë Luli
100.Zef  Marash  Dashi
101.Lucë  Marash  Shabi
102.Tomë  Gjelosh Mikaj
103. Marash Gjelosh Mikaj
104.Gjergj  Dedë Gjon Luli (në fakt ra deshmor 

në vitin 1912,  ndonse shpesh shenohet si deshmor 
i 1911 ).

Deshmor nga  GRUDA:
1. Mirash  Luli
2. Tomë  Hasi
3. Hasë  Mirashi
4. Sokol  Dashi
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5. Zef  Kurti
6. Martin  Ujka
7. Sokë  Preka
8. Mirash  Hasi
9. Lekë  Pjetri
10. Lucë  Prela
11.Tomë  Leka
12. Zef Leka
13. Zef  Pjetri
14. Tomë   Preka
15. Lucë   Kaçeli
16. Zef   Çuni
17. Nikë   Bardhi
18. Kolë  Prela
19. Preloc   Preka
20. Maça  Keqi
21.Ujkë  Smaku
22. Uc   Pretashi
23.Tomë  Luli
24.Prekë  Gjon Martini
25.Lucë   Gjoni
26.Lucë  Marku
27. Zef   Preka
28.Tomë  Preka
29.Keqa   Marku
30. Prelë  Smajli
31.Prekë  Ujkë  Luli
32.Prekë  Ujka
33.Marash  Marku
34.Zekë  Luli
35.Gjelosh  Leka
36.Prekë  Luca
37. Prelë  Ujk  

Luca

38.Preç  Zefi
39.Ujkë  Prela
40.Gjelosh Gjoka
41.Ujkë  Zefi
42.Preç  Miculi
43.Prelë  Ujkë  Gjoka
44.Lekë Pjeter   Gjoka
 
Dëshmorë nga katundi i Kastratit
1. Prelë Gjelosh Jugomiri
2. Voc Keq Qarraj
3. Nikollë Voc Keqi
4. Gjon Mirash Pretashi
5. Marash Ujkë Bratoshi
6. Myrto Selim Curraj
7. Buç Hajdar Curraj

8. Selim Hajdar Curraj
9. Shpend Hajdar Curraj

10.Sadri Buç Curraj
11.Hanë Myrto Curraj 
12.Tahir Zekë Curraj
13.Marash Vatë Lumaj
14.Nishë Ulë Lumaj
15.Lucë  Gjelosh Marinaj

16.Mark Gjelosh Marinaj
17.Nikotë  Martini 

18.Ujkë  Smajli
19.Marash Prekë  Noka

20.Mark  Gjon  Ujka
21.Lucë  Marku 

22.Mark  Luca
23.Kolë Gjon Leci

24.Pjeter Zef  Mujaj
25.Kaçel Preç  Broqaj

26.Preç  Gjetja- Vuçetaj
27.Mark  Gjoni- Vuçetaj
28.Dedë  Lulashi- Vuçetaj
29.Nokë  Gjoni
30.Gjelosh  Marashi
31.Hajdar  Mustafa
32.Sadri  Buçi
33.Jak   Dashi
34.Dush  Lulashi 
35.Lucë  Marku
36. Mrak  Gjon  Ujka
37.Zef  Marash  Dashi
38.Nikë  Toma
39.Gjon  Noka
40.Gjeto Leka
41.Gjelosh  Marashi
42.Nikë Preçi
43.Mark  Kol Çera
44.Marash  Ujka
45.Lac  Marashi
46.Zef  Nika
47.Nikollë  Ivani
48.Gjon  Nika
49.Nikë  Gjeloshi
50.Prekë  Marsh  Lumaj
51.Prelë  Kola
52.Gjon Nikë  Çakaj
53.Nikë  Gjelosh  Narkaj
54. Fatime Selimi Hajdar (Curraj) - dy vjeçe, , 

vra nga ushtaret turq ne shtepi bashkë me të atin.. 

Dëshmorë nga SHKRELI
1. Lac Mirash Ivanaj
2. Martin Gjekë Pllumbi
3. Dodë Lar Vukaj
4. Gjergj Kolë Gjoni
5. Katrinë Gjon Vukaj
6. Pjetër Ndokë Dushaj
7. Gjon Stakë Deda
8. Lucë Nikë Martinaj
9. Gjon Ujkë Shkreli
10.Gjekë Marash Gjeka
11.Tomë Nikë Prela
12.Zef Tomë Nika
13.Tomë Celi
14.Ndrekë Çun Marku
15.Lekë Stakë Preknicaj
16.Lulec Ujkë Vukeli
17.Gjokë Marku
18.Martin Marku
19.Marash Mirashi
20.Kolë Toma
21.Tomë Gjeloshi
22.Zef Marku
23.Maç Keqi

Krerë të malësisë dhe 
dhe ushtarak të huaj
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24.Rrustem Hasani
25.Gjekë Deda
26.Gjon Nika
27.Prelë  Preka
28. Gjon   Noka
29.Pjeter  Kolë  Rushaj
30.Prelë Prekë  Pacaj
 
Deshmorë nga KELMENDI
1.Prekë Mark  Rudi
2.Nikë Marash Ujka
3.Mirash Shyta- Bujaj
4.Gjekë Prekë  Tinaj
5.Zef  Prekë     Tinaj
6.Voc   Gjoni
7.Pjeter  Gjon Rapuka
8.Kolec  Luku
9.Gjon  Marash  Keku
10.Daca  Nikë Bogëjani
11.Kolë  Toma
12.Kolë Lekë Bori (në fakt ra  deshmor me 1912 

në Breg të Mates, kunder Turkut, ndonse shenohet 
si deshmor i 1911)

 
Deshmorë nga TRIESHI
1.Dedë  Preli
2.Lucë  Prela
3.Gjelë  Çaku
4.Vatë  Martini
5.Nikë Baca Smajli
6.Çela  Baci
7.Lucë  Gjon  Mati
8.Lucë  Ujkë  Gila

Megjithë keto çfar kemi shkruar ne  jemi të bindur 
se kjo “Listë”  me  emra  deshmoresh nuk është e plotë, 
por ne kaq kemi pasur mundesi të sigurojmë nga 
“kerkimet” tona  Jemi të bindur se mungojnë shumë 
emra deshmoresh, per “aresye” se shenimet e asaj 
kohe nuk janë  të plota nga ata që janë munduar të 
shkruajnë gjatë kryengritjes dhe pas saj,   pasi edhe  
mundesia e mbajtjes mend të emrave të të gjithë atyre 
që vdisni si me le duke luftuar kunder pushtuesit 
turko-osman ishte e “vogel”.. Ishte e “vogel” pasi kris-
mat e armëve dhe tymi i barotit që nuk pushonin 
asnjë çast ju a kufizonin “degjimin dhe shikimin”, 
por edhe pse një pjesë ketyre deshmorëve nuk kanë 
lenë trashigmitar, per tu “ruajtur” emrin dhe varrin 
e tyre gjatë rrokopujave të mbi një shekulli më pas..
Patrioti dhe veprimntarin Risto Siliqi ka marrë pjesë 
direkt me pushkë e pendë  në kryengritjen antioto-
mane të Malesisë Madhe.  Ai ka mbajtur shenime e 
ka shkruar në formen e një ditari per shumë beteja 
luftarake, per trimerinë e malësorve  dhe deshmoret 
e ketyre betejave.”Shenimet” e Risto Siliqit janë botuar 

në librin “PASQYRA” e Ditëve të Pargjakshme në 
të Pestin Shekull të Shqipnisë të Robënume,  në 
vitin 1912 në Trieste Itali . Në ketë liber gjenë mjaftë 
kronika betejash dhe “numer” deshmoresh,  por 
emra konkret të deshmorëve gjinden  fare pakë .Per 
“ilustrim” të atyre çfar shkrova më siper po çfletoj 
disa faqe të ketij libri: Në faqen 96  shkruhet se në 
betejen e 22 prillit  (afer Shipshanikut) u zhvilluan 16 
sahat luftë në mes kryengritësve dhe ushtrisë turke. 
Ushtria turke la të vdekum permbi 100 nizam, ndersa 
prej shqiptarëve ranë deshmor shtatë sokola prej 
Grudet e dymbedhjetë prej Hotit.Si dhe u varruen 
(plagosen) gjashtëmbëdhjetë,  ku mbeti tuj luftue si 
luani I flakti trim i Traboinit  Nikë Gjekë Luli,  si dhe 
u moren 44 mazerre dhe sa fishekë. (Siç shihet nga 
19 të rënë në ketë betejë jepet vetem emri i një trimi 
që ra deshmor. Po në ketë faqe të ketij libri shkruhet 
per një betej tjeter, (por pa datë),  per të dëbuar nga 
Deçiqi ushtrinë e turkut .Kryengritesit  ishin 590 trima 
prej Hotit , Grudes,  Kastratit,  Shales  dhe disa vull-
netar shqiptar prej Kuçit e Trieshit të cilet e mësynë 
ushtrinë e turkut  me të rrebtë e guxim sikur të ishin 
luana malit . Prej tymit nisi reja të lidhet, duhija e 
topave dridhte token  nënkamë e plumet e nxehta si 
breshen pikojshin.Lufta e pergjakshme ngjati (zgjati) 
dymbëdhjetë sahat dhe u daravitë në të errur të na-
tes kur ushtrija e turkuk iku kah Tuzi, tuj lanë në shesh 
të luftes 300 të vramë e varruem. Prej shqiptarëve ranë 
deshmorë 16 djelmoça e 28 u varruen dhe u moren 
200 mauzerre. Ndersa në faqen 97 të librit shkruhet 
per një betejë luftarake në Vukpalaj, ku lufta kunder 
turkut zgjati 11 sahat . Ushtria turke la  100 vetë të 
dekun e të varruem., ndersa shqiptaret nuk paten të 

dekun veç 5 burra të varruem,  njeri prej të cileve ishte 
Pjeter Gjoka.. Në faqen 100 shkruhet per një betej të 
dates 04 maj kur  një çete prej 10 vetash  me në krye 
trimin e Grudes Kolë Zefin  u mesynë pabesisht nga 
ushtria turke, dhe trimat e Hotit, Grudes, Shkrelit, 
Kastratit dhe disa Shaljanëve u erdhen në ndihmë  
kunder ushtrisë turkut, duke luftuar nga Dinosha në 
Deçiq .Në ketë luftë ranë disa deshmorë shqiptar që 
e shperblyen vehten 20 herë. Në kete luftë i  moren 
turkut 27 çadra,  i prishen bajrakun (flamurin turk),  
i moren edhe  32 arka me fishekë, 57 mauzerre dhe 
disa burija..Perseri në faqen 108 shkruhet per një 
betej që zhvilluan kunder turkut trimat kastratas, 
ku shenohet se u vranë 5 djelmoça shqiptar dhe u 
varruan 8 të tjer, në mes të cilëve u varrua (plagosë)
edhe  i flakti fatos i Kastratit Nikolla i Mirash Luces, 
dhe më poshtë shkruhet se vlenë per tu permendun  
trimeria e dy djelmoçave të Kastratit-Dush Lulashit 
dhe Lucë Markut të cilet  tuj pre krena nizamesh 
ranë deshmorë  tuj mbrojtë të drejtat e atmes vet..
Faqja 110: Me 24maj prej Rapshes Siperme,  malit 
Brojes  e prej Qafë-Kapes u çfaq luftimi . Per pesë 
sahat  derdhet gjaku . Mbeten 70 ushtarë të turkut, 
ndersa prej shqiptarëve mbeten 11 deshmorë dhe 
u varruan 9 të tjer…E keshtu vazhdon ky liber, por 
edhe libra e dokumente të tjera të tashiguara nga 
ajo kohë.  Gjithsesi deshmoret e kesaj kryengritje  
(me emra apo pa emra në ketë “shkrim”) ju qoftë 
i lehtë në perjetsi dheu i kesaj toke për të cilen u 
flijuan dhe u “treten” në gjirin e saj fizikisht,  por 
që i dhuruan kesaj toke Iliro-Arbenore-Shqiptare 
nderë,  krenari e lavdi sa të kenë kembë  shqiptari 
mbi dhè… 
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N
e vitin 1911 kryengritja e bregmatasve 
mori forma me te organizuara.Nga radhet 
e kryengeriteseve te Nenshkodres,dolen 
udheheqes popullore te cilet u vune ne 

krye te levizjes, si Ded Coku, Gjeto Coku,Llesh Nik 
Daka,Prek Cali etj.Pranvera e 1911,i gjeti bregmatasit 
te organizuare dhe te bashkuare ne luften kunder tur-
qeve.Shkak per kete,ne menyre te vecante u be lufta e 
vllezerve te tyre ne Malesin e Madhe nen udhheqjen 
e Ded Gjon Lulit Bregmatasit,bashke me malesoret e 
tjere te krahut te Nenshkodres,me ne krye Ded Cokun 
dhe dy djemt e Gjeto Cokut,Markun e Preken,shkuan 
ne Malesi pa pritur veren,per te bjeshkuare me famil-
jet e tyre dhe u rreshtuan me forcat kryengeritese te 
Ded Gjon Lulit ne luften antiturke.Ndersa lufta ziente 
ne Malesi ishte udheheqesi tjeter popullor breg-
matas,Gjeto Coku hidhet me luftetaret e tjere ne kete  
krahine ne marse te vitit 1911.Veprimet luftararake 
te Gjeto Cokut dhe luftetareve te tjer,bregmatas ne 
kryengeritjen e vitit 1911 kunder osmanllinjeve,sh-
pesh te kordinuara me malesin e Lezhes,Zadrimes 
e Mirdites,u bene me synime te qarta Kombetare.
Ne dokumentat e kohes shkruhet se me 29 maj 
1911,kryengeritesit bregmatas me gjeto Cokun 
ne krye te 300 burrave,sulmuaneforcat turke ne 
drejtim te Rriles per te cliruare Lezhen,duke 
kordinuare veprimet me malesin e Lezhes.ata 
vendosenqe se bashku,me 5 qershor ti binin 
Lezhes e aty te ngrinin flamurin kombetare ku 
forcat kryengeritese  i kalonin  600 veta.

 Ne kryengeritjen e vitit 1911 roli i malesor-
eve te nenshkodres dhe ne menyre te vecante i 
atyre te Bregut te Mates, ka qene i konsideruesh-
em.Veprimet e tyre nuk pushuangjate te gjithe vitit 
1911,te prire nga udheheqesit e tyre popullore.Ata 
nuk i ulen armet me gjithe masat e rrepta qe mori 
Shefqet Turgut Pasha me batalioni e tij special.Bie ne 
sy fakti se ne fotografite qe u jane bere kryengeritesve 
e udheheqeseve te tyre ne Malesin e Madhe,ne te dy 

Bregmatasit me në 
krye Dedë Cokun, 
përkrah Dedë Gjon Lulit

rastet udheheqesi i malesoreve,Ded Gjon Luli ne 
qender te fotografise ne krah te djath te tije eshte Ded 
Coku dhe krah te majte Gjeto Coku.pikerishte per 
rolon dhe autoritetin qe vellezerit Coku kishin.aso 
kohe ata bene edhe dy levizje jashte Shqiperise per 
ceshtjen Kombetare.Gjeto Coku shkon ne Rome dhe 
takohet atje me figura te shquara arbereshe 
si me djalin e Garibaldit,me depu-
tet,revolucionar italian e perfaqe-
sues te levizjes Pro Albania dhe 
shum te tjere te interresuare 
p e r  c e s h t - jen kombetare 
S h q i p t a r e . Nga ana tjeter 
Ded Coku qe ishte ne Malesi 
te Madhe dhe po luftonte per-
rkrash Ded Gjon Lulit  me 
nj e  grup kreresh Male-
sore u  t h i r -

ren ne Shkoder me 4 qershor 1911 dhe u takuan me 
konsullin Austriak Zambuer,i cili u sqaron krereve 
kryengrites qenderimin e Vjenes ndaj kryengeri-
teseve.Nderkohe qe konsulli Austriak ve ne dijeni 
Ded Cokun,se Kryekonsulli i Vjenes i ka siguruar 
atij nje takim te larte ne oborrin Perandorak.Doku-
mentet e kohes shkruajn se Ded Coku ne kohen e 
kryengeritjes  iku ne Kotorr te Malit te Zi me familjen 
dhe prej atje ne Vjen ku u takua me Kryekonsullin.
dhe personalitete te larta. Ne vjen,Ded Coku me nje 
grup malesoresh ne qershor te vitit 1911,takohen me 
ministrin e jashtem te Austris te cilit I parashtruan 
situaten ne Malesi dhe i kerkuan mbeshtetje.Min-
istri i jashtem Austro Hungarise,si dhe kryekonsulli 
austriak u premtuan ndermjetesim pran valiut te 
Shkodres dhe autoriteteve turke ne Stamboll.por 
me kushte qe ata te punojne me pari e bajraktare 
per te shuare kryengeritjen.Pase kesaj ,kryekonsulli   
iAustrise u siguron nje priyje te vecante malesoreve 
nga vete Perandori.Takimi me perandorin Franc 
Jozef eshte bere ne muajin Qershore te vitit 1911.i 
cili i ka pergezuar Malesoret per luften antiosmane 
duke u premtuare mbeshtetje perandorake ne cas-

tin me te pershtatshem per malesoret Katolik.
Perandori gjate atij takimi ka shperndare edhe 

disa medalje trimerie per luften antiosmane 
te malesoreve ky takim i bere nga Ded 

Coku bashke me krere te tjere Malesore 
Kryengrites  e rriti shum autoritetin e 

tije.pore nga ana tjeter krijoi zili ne Cetin 
e Shkoder,ku Ded Coku se bashku me 16 

shefa te tjer Malesore perpara se te ktheheshin 
nga Austria figuronin ne listat e konsullates os-
mane per ti hequr qafe.Por ata shpetuan sepse 
qeveria osmane kishte nje marrveshje politike 
me kryengeritesit per mosndeshkimin e tyre,d-

he per ti len te lire te ktheheshin ne shtepit e tyre.
marveshje e cila mese shumti ishte nenshkeruare 

nen diktatin dhe presionin e Vjenes.
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Q
ë nga 23 qershori i vitit 1911, në “themelet” 
e historisë së qendreses dhe perpjekjeve 
të shqiptareve, për autonomi, vetqeverisje 
dhe një Shqiperi të lirë e të pavarur,   

       shendritë si meteor drit-plotë  KUVENDI 
I GREÇES . Ky kuvend patriotesh, trima e të urtë solli 
në jetë 12 kerkesat e memorandumit autonomist 
me aromë të dukshme pavaresie . Memorandumi 
lindi “rreth sofres” së Malesisë së Madhe dhe nën 
ngohtesinë votres së kryengritjes më të sukseshme 
antiotomane të shqiptarëve.. Kerkesat e memorandu-
mit të Greçes u shperndanë në të gjithë Shqiperinë 
natyrale, porsi kënga magjepse e bylbylit që kendon 
pa frikë, duke i bërë sfid roberisë e jehonë lirisë... 

Kuvendi i Greçes vijim i tradites... 
Kuvendi i Greçes (10 deri me 23 qershor 1911), 

është vijim i tradites historike të kuvendeve, mem-
orandumeve dhe protestave të shqiptareve, të cilet 
ndër shekuj, në luften, perpjekjet dhe qendresen 
titanike për trojet e tyre, lirinë e flamurin, perkrah 

KUVENDI  I  GREÇES,
Kryekuvendi ku mori 
jetë programi politik i 
Pavarësisë së Shqipërisë

pushkes kishin “shokë” të pandarë edhe penden, 
(pra rrugen diplomatike)..Ky kuvend historik “lindi” 
në zjarrin e kryengritjes antiotomane të Malesisë e 
Shqiperisë, të filluar me 24 mars (1911), dhe me 
“kulm qiellore”, ngritjen e flamurit kombetare te 
Gjergj Kastriotit me 6 prill (në Bratilë të Deçiqit). 
Ndaj Kuvendin e Greçes pa frikë e “pagëzojme” 
KRYEKUVENDI i kuvendeve të shqiptarisë, me ren-
desi historike - kombetare i krahasuar me Kuvendin 
e Lezhes (2 marsit 1444), dhe me Lidhjen e Prizrenit 
(10 qershor1878)... Është me vlera të thuhet se disa 
nga Kuvendet, Memorandumet dhe Aleancat antiot-
omane, ndër shekuj kishin pasur “SOFREN” në trojet 
e Malesise Madhe Natyrale (apo Etnike më saktë), 
dhe kishin per aleat , jo vetem fqinjet tanë (shpesh 
hileqare), por edhe vende të Europes Perendimore 
të kohes si ; Venedikun dhe ish Republika të tjera 
Italiane,  Francen, Spanjen, Austro – Hungarinë e më 
gjërë...Edhe Kuvendi i Greçes është vijim i kesaj rruge 

diplomatike që kishte një qellim final..Pavaresinë e 
Shqiperisë.

Kuvendaret dhe Kuvendi i Greçes..
Pjesa më e madhe e nenshkruesve të protestave 

apo memorandumeve (të lidhjes Prizrenit e më pas), 
që i kishte gjetur gjallë kryengritja antiotomane e vitit 
1911, ishin në krye të kryengritjes me pushkë në dorë, 

por edhe disa nga pjesemarresit e Kuvendit të Greçes 
, ku u nenshkrua Memorandumi famëmadh me 12 
kerkesat që kishin në themel autonomin me aromë 
pavaresie, lirie dhe flamuri... Kuvendaret e Greçes, 
që kanë hyrë në histori si Rilindasit e Programit të 
“Pavaresisë” janë : Dedë Gjon Luli, Gjeto Marku -Hot 
; Dedë Nika -Ivezaj, Sokol Baci dhe Tringë Smajlja 
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-Grud, Gala Smajli, Gjon Gjeka -Triesh ;  Dodë Preçi 
–Kastrat ;  Tomë Nika , Martin Preka –Shkrel ;  Cal 
Dedli, Lul Rapuka, Llesh Gjergji, Prekë Gjetja - Kel-
mend ; Mehmet Shpendi –Shal , Prel Marjani –Shosh , 
Avdi Kola – Gimaj, Tup Çuni e Binak Lulashi – Toplan, 
Nikë Mhilli – Shllak ; Bec  Delia , Bash Bajrami – Ni-
kaj –Mertur ; Luigj Gurakuqi, Hilë Mosi, Risto Siliqi 
– Shkoder ; Sali Hoxh Hidri –Elbasan - perfaqesues i 
Ismail Qemalit ; Nikolla Lako - perfaqesues i Korçes 
e Gjirokastres, Nuçi Pepo , si dhe perfaqesuesit e 
Binomit Fe dhe Atdhe: 

Pater Karl Prenushi - famulltari i Vuksanlekajve 
; P.Lorenc Mitroviq -  famulltari i Bajzes; At Mati   
Prenushi - famulltari i Kastratit ;

P. Sebastian Hila-famulltari i Rapshes ; P.Bonaven-
tura Gjeçaj - famulltari i Grudes ; P. Luigj Bushati 
- famulltari i Traboinit... Megjithse  pjesmarrja ishte 
më e gjërë, keta 34 emra kanë mbetur të skalitur në 
perjetsi në formulimin dhe konsolidimin e dym-
bëdhjetë kerkesave të Memorandumit, i cili kishte 
“frymen” e të gjitha trevave shqiptare (nga veriu në 
jug ), ndaj në memorandumin orgjinal dallohet qartë 
një perzierje dialektesh.. Ky memorandum ndonse 
kishte kerkesa disi më të “zbutura”e diplomatike se sa 
ato të paraqitura në zjarrin e kryengritjes, kishin në 
themel një autonomi substanciale që shkonte drejtë 
pavaresisë së Shqiperisë... 

Kerkesat e kuvendit “shkurtimisht” ishin: 
1.Garanci për të respektuar të drejtat, zakonet e 

besimet.. 
2.Njohjen e plotë të kombit shqiptar me ato të 

drejta që kanë kombet e tjera.
3. Liri të plotë për zgjedhjen e deputeteve.
4.E drejta e shqiptareve të mesojnë e perparojne 

në gjuhen e vet.
5. Organizimi i administrimit të Vilajeteve ku 

ndodhen shqiptar... 
6. Të zgjedhurit e Valinjeve dhe tjereve nenpun-

es të lartë të shtetit të behen në mes më të mireve 
shqiptare.. 

7. Emrimi i një perfaqesuesi të Sulltanit si inspektor 
i pergjithshem që të mbikqyrë zbatimin e atyre që u 
takojnë vendasve (shqiptareve).

8.Gjuha shqipe të perdoret si gjuhë zyrtare për 
shqiptaret.. 

9. Sherbimin e detyrueshem ushtarak shqiptaret 
ta kryejne në vendet e veta.. 

10.Të ardhurat nga taksat të shfrytezohen për nder-
timin e rrugeve, shkollave (shqipe) e tjer..

11. E drejta e kontrollit mbi buxhetin dhe shpen-
zimet lokale.. 

12.Sigurimi i fondeve për rindertimin e shtepiave të 
demtuara gjatë kryengritjes, kthimin e të drejtes për 
mbajtjen e armeve e tjera... Keto kerkesa të Kuvendit 
të Greçes njihen me emrin historik Memorandumi i 

Tring Smajlja
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Greçes, por shpesh edhe “Libri i Kuq “, (sipas ngjyres 
kapakeve të librit)...

Për aresye “objektive” memorandumin nuk e 
nenshkruajnë të gjithë pjesemarresit, ku kjo bie në 
sy veçanarisht për gjashtë perfaqesuesit e binomit 
Fe dhe Atdhe, që me sa duket nuk e firmuan për të 
mos i dhënë rast propogandes perçarese fetare të 
pushtuesit.. Memorandumi i Greçes ju dorzua leg-
ates turke në Cetinë me daten 25 qershor (1911) nga 
perfaqesuesit e kuvendareve ; Dedë Gjon Luli (Hot), 
Sokol Baci (Grudë), Dod Preçi (Kastrat), Prek Gjetja 
(Kelmend) dhe Luigj Gurakuqi (Shkoder).. Kerke-
sat e memorandumit “tashma” nuk kishin karakter 
lokal, por kombetar.. Dom Luigj Bumçi ( që ka qënë 
prezent), tregon se kur “Ministri” (ambasadori) turk 
në Cetin, Sadredin Beu e pyetë Ded Gjon Lulin se ; a 
i duan për vehte a për Shqiperinë pikat e Librit Kuq 
?, prijesi legjendarë i kryengritjes i ishte pergjigjur 
rrufeshem : “...Ato pika që janë në librin e kuq i dona 
më parë për vehte e mandej për Shqipnin mbarë... 

Jehona e Memorandumit në Mediet e shkruara 
të kohes:          

Memorandumi i Greçes kishte një jehonë të 
madhe jo vetem kombetare por mbi të gjitha nder-
kombetare, e veçanarisht në mediat e shkruar të 
kohes, disa nga të cilat po i “kujtojme” si më poshtë : 

*Gazeta e parë që botoi Memorandumin (jashtë 
Shqiperisë) ishte ajo Austriake “Neue Freie Presse” 
e Vjenes, e cila shkroi 12 kerkesat që me daten 25 
qershor (1911), pra vetem dy dite pas perfundimit 
të Kuvendit...

*Gazeta e dytë që i bënë jehon Memorandumit , 
duke botuar edhe 12 kerkesat e shqiptareve është ajo 
franceze “Le Moniteur Oriental “ e dates 26 qershor 
1911...

* Me daten 6 korrik (1911) Gazeta e Shkupit 
“Vardar”, boton të plotë Memorandumin e Greçes..

* Gazeta “ Corriere d’ Italia “ shkruan per Mem-
orandumin e Greçes me 12 korrik (1911), duke e 
quajtur një program politik që shkeputë Shqiperinë 
nga Turqia.. 

*Jehona e Kuvendit te Greçes nuk kishte mbetur 
jashtë vemendjes të komuniteteve shqiptare në Bull-
gari të cilet e botojne “Librin e Kuq” në gazeten e tyre 
“Liri e Shqipërisë” (Sofje) me datat 7 dhe 20 korrik 
(1911). Gjithashtu Arbereshet e Italise në Gazeten 
e tyre “La Nazione Albanese” e botojnë në gjuhen 
Italiane Memorandumin e Greçes me daten 31 gusht 
(1911).. Edhe më vonë Memorandumi i Greçes u 
ribotua në disa organe shtypi të Arberesheve, ashtu 
siç u botuan më vonë pjesë të memorandumit dhe 
komente të ndryshme nepër Gazeta apo revista të 
Europes...

Memorandumi në trojet etnike shqiptare..! 
Memorandumi i Kuvendi të Greçes, në trojet 

Smajl Martini
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Shqiptare kishte pasur jo vetem një jehonë të gjërë, 
por edhe një perkrahje të madhe nga veriu në jug të 
Shqiperisë duke u “shoqëruar” me një varg memo-
randumesh, kerkesash e protestash të peraferta me 
ato të 10-23 qershorit (1911)..:

I njejti memorandum iu drejtua Portes së lartë dhe 
perfaqesuesve të fuqive të medha nga ana e pjesmar-
resve të mitingut të gjërë popullore që u organizua të 
URA E SHUSHICES (afer Vlores), ku në hyrje të ketij 
memorandumi i ishte shtuar një dekleratë soldariteti 
me kryengritesit në 

Veri të Shqiperisë ...
Gjirokastra bënë Memorandumin e saj me 21 

korrik (1911) .
Tepelena del me dy Memorandume radhazi, atë të 

dates 18 gusht dhe atë të dates 23 gusht 1911... Me dat-
en 9 shkurt 1912 në Hot perpilohet një memorandum 
tjeter që u drejtohet Fuqive të Medha të Europes dhe 
u kerkohet per të nderhyrë pranë qeverisë së Xhon-
turqeve per zbatimin e memorandumit të Greçes... 
Memorandumi është nenshkruar nga 50 perfaqesues 
të Hotit, Grudes, Kelmendit, Kastratit, Shkrelit, Shales, 
Shoshit e Kirit... Pastaj vijnë kerkesat e Krasniqes 
të prillit 1912, kerkesat e Peshkopisë të datave 01 
dhe 15 maj (1912), Memorandumi i Junikut 21-25 
maj 1912, kerkesat e Mitrovices të muajit maj 1912, 
thirrja e Malsive të Gjakoves po e muajit maj.. Thir-
rja e perbashket e Shkodres, Janines, , Kosoves dhe 
Manastirit, perseri e muajit maj (1912), ku kjo thirrje 
është e botuar si trakt në gjuhet Shqip, Frangjisht 
dhe Italisht nën emrin e “Organizates Kombetare te 
Shqiperise” me nenshkrimet e Nikollë Ivanajt dhe Si-
mon Dodes... Në qershor 1912 nga Korfuzi studentët 

shqiptar i drejtojnë një proklomat opinionit publik 
për pjesmarrjen e tyre perkrah popullit shqiptare për 
çlirim kombetar… Ndoshta memorandumi më me 
vlera, që tregon se kerkesat e Kuvendit të Greçes ishin 
bërë programi bazë i pavaresisë së Shqiperise është 
ai i mbajtur me 23 korrik 1912 në Sinjë të Beratit. Në 
ketë memorandum ndër të tjera shkruhej :” Keshtu 
pra jemi të detyruar të rrimë në mal, gjersa të njihen 
të drejtat tona dhe të garantohen me të vertetë per 
sot dhe per të ardhmen...12 kerkesat janë të njejta 
me ato të paraqitura në memorandumin e Greçes 

10/23 qershor 1911. Memorandumi është hartuar në 
turqisht e frangjisht. Ai ka kete titull : Memorandum 
mbi vendimin e marrë nga Kuvendi i Pergjithshem 
i Krereve te Shqiperise së Jugut në maje të malit 
Sinja, më 10/23 korrik 1912 . Ky memorandum 
është nenshkruar nga 46 veta, në mes të cileve : 
Pandeli Cale , Izet Zavalani, Mustafa Kapinova, Jaup 
Korça e tjer.. Po në Korrik 1912 Prishtina formulon 
dy kerkesat e saja autonomiste...Ndersa Manastiri në 
gusht të vitit 1912 i drejtohet me një thirjje popullit 
shqiptar për t’u hellur në kryengritje për lirinë dhe 
veteqeverimin e Shqiperisë, pasi Stambolli duket se 
nuk po i mbante premtimet... Perseri Vlora me 4 gusht 
1912 u drejton një memorandum për autonomi Sul-
ltanit, Kryeministrit (e autoriteteve të tjera shtetrore 
e fetare të Stambollit). Durresi me daten 12 nentor 
(1912) i drejtohet me një memorandum perandorit 
të Austro-Hungarise , me kerkesen për të perkrahur 
autonomine ose pavaresinë e Shqiperisë... Memo-
randumi është nenshktuar nga Dom Nikoll Kaçorri , 
Murat Toptani , Sali Gjuka, Abdi Toptani e tjer, që pas 
16 diteve (me 28 nentor në Vlore) do të nenshkruanin 
aktin madhore të pavaresise së Shqiperisë...Pra siç 
shihet Memorandumi i Greçes gjeti perkrahje në të 
gjitha trojet etnike shqiptare, duke u bërë programi 
bazë i pavaresise së Shqiperisë. Rendesinë e ketij 
memorandumi e kishte kuptuar me kohë perandoria 
pushtuese otomane që drejtohej nga xhonturqit, 
të cilet kishin derguar që me 15 qershor (1911) në 
Prishtinë sulltanin “kufomë” Mehmet Reshiti –V-të 
, që së-bashku me funksionarë të larte të qeverisë 
osmane, do të shpallnin “FALJEN”, per të gjithë shqip-
taret e Kosoves që kishin marrë pjesë në kryengritjen 

Luigj Gurakuqi Ismail Qemali
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antiotomane të vitit 1910, por me kusht që të denohej 
programi autonomist i Greçes... Gjithë këto zhvillime 
të rendesishme që vunë themelet e pavaresise së 
Shqiperisë kanë një vleresim të pakrahasueshem, 
nese kemi parasysh se Kryengritja antitotomane dhe 
Kuvendi i Greçes, zhvilloheshin në një kohe kritike kur 
gjenerali Shefqet Tergut Pasha shpallte qellimin e tij 
të shfarosjes së malsoreve në kufirin turko –malazez 
(pra në Malesi të Madhe natyrale N.B.), dhe në vend të 
malsoreve thoshte se do të sillte emigrant boshnjake… 
Për suksesin historikë të Kryengritjes dhe Memoran-
dumit të Greçes Alabanologu, Studiuesi dhe Diplomati 
i atyre koheve, Franc Baron Nopça, me 6 korrik 1912 
në Gazeten austriake “ZEIT” shkruante : “...Kryengritja 
e Malesoreve, ajo e një viti më parë (1911, N.B.) per-
fundoi në dukje me një fitore ushtarake (të Stambollit), 
por me një shpartallim diplomatik të Xhonturqeve. 
Xhonturqeve iu desht t’i pranonin të gjitha postulatet 
e kryengritesve, pra 12 kerkesat e Memorandumit te 
Greçes... 

Një Krahasim i “Guximshem”..
Duke dashur ti gjejë “shok apo shoqe” në Europë e 

Botë Memorandumit të Greçes, unë mora “guximin” 
t’a krahasoj me dekleraten e pavaresise së Shteteve 
të Bashkuara të Amerikes të 4 korrikut 1776, që per 
mua, ndonse me një diferenc kohe prej 135 vitesh dhe 
largesi kontinentesh, ato ngjasojne si dy pika ujë te 
deteve e oqeaneve... Edhe Amerika në ato kohë ishte 
koloni e Britanisë së Madhe dhe e ndarë në shtete 
të vogla, si dhe Shqiperia e pushtuar prej shekujsh 
nga prendoria Otomane dhe e ndarë në vilajete. Në 
Filadelfia (SHBA) ra këmbana e madhe që lajmroi 
shpalljen e pavaresisë nga Anglia.... Kjo kembanë 
ushtoi fuqishem me 4 korrik 1776, kur 13 burrat e 
shtetit (perfaqesuesit e 13 kolonive) nënshkruan 
dekleraten e pavaresisë nga Britania. (Deklerata ishte 
shkruar nga Tomas Xheferson)… Kur u nenshkrua kjo 
deklerate amerikanet ende ndodheshin të pushtuar 
nga Britaniket, dhe për të bërë realitet pavaresinë u 
deshtë një luftë e madhe... Po kështu edhe në Shqiper-
inë Etnike nuk kishte pushuar kurr së reni “këmbana” 
e lirisë, veçanarisht në trojet simbol të shqiptarisë, 
Malesi e Madhe, ku ishte ruajtuar me heroizem për 
shekuj amaneti i Gjergj Kastriotit, fama e të cilit kishte 
arritur me kohë edhe në Ameriken e larget.. Deklerata 
e pavaresisë së Amerikes shtegtoi per vite nga njeri 
shtet në tjetrin, ashtu siç “shtegtoi” memorandumi i 
Greçes në trojet shqiptare nga veriu në jug.. Nga his-
toria mesojmë se 4 korriku i vitit 1776 (Deklerata e 
pavaresisë së SHBA-së) u desht të “udhëtojnë” 94 vite 
deri sa me 1870, kongresi Amerikan ta njohi e shpalli 
zyrtarisht, si ditë feste të SHBA-së...Ndersa Kuvendit 
të Greçes edhe sot pas 104 viteve, në Shqiperi akoma 
nuk i është bërë vlersimi zyrtare (kombëtar), edhe 
pse ka filluar të pranohet se në Memorandumin e 

1. Edwin Jacques “ SHQIPTARET”, histori e popullit 
Shqiptare nga lashtesia deri ne ditet e sotme. Fq. 272. 
+ Ferdinand Schevill “BALLKANI”, Historia dhe qytetrimi 
fq.203-204.                            
2.Dokumente te shek.XVI-XVII, per Historin e Shqiperise, 
Perg. nga Injac Zamputi, fq.289-297.                           
 3.Dokumente te Shekujve .....Vell. IV (1675-1699), fq.130-
131.          
4*.Stavri N. Naci , Pashalleku i Shkodres nen sundimin e 
Bushatllinjeve 1757-1796, fq.174-176.                                                                                                                
5 .Kristo Frasheri, Lidhja Shqiptare e Prizrenit (1878-1881), 
fq.199, Ref. F.Sumes Rap.49, Shkoder 1 korrik 1878. + At 
Gjergj Fishta, Lahuta e Malesise fq.101-102.                                        
6 .Akte te Rilindjes Kombetare Shqiptare 1878-1912, 
Akademia e Shkencave te... Shqiperise, Instituti i histories 
(1978), fq.30-37.                   
7. Po aty, Akte te Rilindjes Kombetare Shqiptare 1878-
1912 ...fq.92-114.       
8 .Serge Metais, Shqiptaret nga Iliret deri tek Pavaresia e 
Kosoves,    fq.39-47.                                 
9. Gjek Gjonaj, gazeta “55” date 31 korrik 2004, fq.18 .               
10 .Lulash N. Palushaj, MALESIA dhe Fiset e saj, shenime 
historike, fq.208. +Romeo Gurakuqi, Kryengritja e Malsise 
se Mbishkodres e vitit 1911, fq.185...                                     
11. At Marin Sirdani, Franceskanet ne Shqipni dhe shqip-
taret katolik në lamë të atdhetaris, fq.139-140, + Romeo 
Gurakuqi..Po aty.. fq.127 . + At Konrad Gjolaj “CINARET”, 
fq.63-65.                       
12. Ismail Qemali , Permbledhje Dokumentash 1888-1919, 
Drejtoria e pergjithshme e Arkivave te shtetit 1982, perg. 
nga Teuta Hoxha, fq.166.            
13. Revista “ LEKA” e vitit 1937 /1 fq.12-13.(Pjese nga 
Memorandumi mbi vendimet e dhanuna prej kuvendit te 

10/23 qershorit 1911, i ka rrenjët programi politik i 
pavaresisë së Shqiperisë, i shpallur me 28 nentor 1912 
nga Vlora, me thuajse të njejtit protagonist kryesore ; 
Ismail Qemalin, Luigj Gurakuqin e tjer... 

Ne vend të Mbylljes ..!
 Çdo Malësor apo shqiptar që viziton per herë 

të parë vendin ku kuvendaret tanë formuluan dhe 
aprovuan 12 kerkesat e memorandumit të Greçes, 
ndjen emocione dhe të ngjallin mjaftë ndjesi.. Në 
keto “kushte” unë memndova të “sjell” këtu “ndjesitë” 
e mia nga vizita e parë në Pllajen e Greçes (qershor 
2006), në këtë deshmitare të heshtur , por të pashuar 
të historisë, ku ; 

“Shkembinjet, më ngjanin si stola e sofra të ku-
vendarve, 

Lendina plotë gjelbrim më dukej në postin e qyly-
min e tradites, Ahët, “lisat” dhe druret e tjer pyjore i 
enderrova si trarët e tavanit qiellor.. 

Kronin aty afer, e adhurova si burimin e pashterr-
shëm ku shuhej etja e kuvendareve, që historia na e 
ka sjellë me homonimin “Kroni i Krenve”.

Ndërsa me lulet shumngjyrese të lendines u mun-
dova të “ndertoj” kunoren e lavdisë, të ketij evenimenti 
historik e diplomatik, që amanet e kemi në perjetsi 
; se shqiptareve u ka hije jo vetem pushka top, por 
edhe mendja top, por me ndjesi e kahje gjithmon 
nga perendimi…”.

Ndaj edhe sot pas rreth 104 viteve brohorasim me 
krenari :

Lavdi të perjetshme kuvendit dhe kuvendarëve të Greçes ...

RE
FE

RE
NC

AT
: pergjithshem shqiptare ne Grece, me 10/23 te Qershorit 

1911)... ( Me gjeresisht 12 pikat e Memorandumit mund te 
lexohen ne Revisten “Leka”te sipercituar...N.B.).                      
14.Raport nr.43 A-B, Cetinë 27.6.1911, roport i Eren-
tal-Vaincetel ).      
15.D. Lugj Bumçi, “Nga kujtimet e mia, botuar ne “Hylli I 
Drites” 5/1944, fq.17-18.                           
16.Stefanaq Pollo, Ne gjurmë te Historisë shqiptare (botim i 
Akademise Shkencave ..Shqiperisë, fq.269-270.                    
17.Akte te Rilindjes Kombetare Shqiptare, Akademia e 
shkencave ...Instituti i historise, Tirane 1978, fq.225-226.                    
18.Ismail Qemali, permbledhje dokumentesh, po aty, fq.166 
+ Akte te Rilindjes Kombetare , po aty, fq.225.                     
19.Akte te Rilindjes Kombetare Shqiptare, po aty, fq.226-
227.         
20. Po aty..fq.228-230.                     
21.Po aty, fq.230-231.                       
22. Po aty, fq.232-233.                      
23.Po aty, fq.233-258.                      
24..F. Musaj “Isa Boletini”, Tiranë 1987, fq.108.              
25. Franc Baron Nopça, Udhetime neper Ballkan, Kujtime...
fq.290.                                        
26.Franc Baron Nopça ..Po aty , fq.358-359.                  
27. Gazeta “STANDARD”, dt.05.7.2008…                  
28. Ndue Bacaj Gazeta “Shqiperia Etnike”, nr.62, dt.13 
korrik 2004.(Kuvendi i Greçes, Programi politik i pavaresisë 
së Shqiperisë.        
29.Ndue Bacaj, gazeta “Shqiperia Etnike”, nr.96, 
dt.21.9.2006.(Per herë të parë botohet lista e plotë e ku-
vendarëve të Greçes).
30. Trashigimi gojore, te mbledhura nga autori neper Malesi 
te Madhe..                                                             
Prill 2015.. Perg. Ndue  BACAJ

Baroni Franc 
Nopça me 
kostum malësor
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T
ë shkruash për Dedë Gjon Lulin do të thotë 
të marrësh mbi vete një barrë të rëndë sa 
vetë historia e shqiptarisë ndër shekuj, në 
luftërat për liri, identitet e pavarësi, ku pady-

shim flamurin e kësaj epopeje, sa tragjike, aq të lav-
dishme e mban treva simbol që e lindi dhe e rriti Dedë 
Gjon Lulin, Hoti dhe Malësia e Madhe. Dedë Gjon Luli 
është jo vetëm pjesë e historisë së gjysmës së dytë të 
shekullit 19-të dhe e fillimit të shekullit 20-të, por mbi 
të gjitha është udhëheqësi dhe simboli i palëkundur i 
të gjithë Malesisë e Shqipërisë Veriore e më gjerë në të 
gjitha betejat ku jeta ishte një hiç para idealit të lirisë e 
të drejtave kombëtare, si dhe në “tryezat” diplomatike, 
ku me pendë e mendje projektohej Shqipëria e lirë e 
sovrane. Jeta dhe vepra e Dedë Gjon Lulit është aq e 
madhe, sa as dje dhe sot, por edhe as nesër nuk do të 
kenë kuptim Malësia e Madhe dhe historia e saj, pa 
trimin e të urtin, legjendarin e heroin e popullit Dedë 
Gjon Luli, i cili për më shumë shumë se 55 vjet ishte 
zemra, mendja dhe shpirti i të gjithë atyre shqiptarëve 
që për atdhe “e banin deken si me le”...

Një Curriculum Vitae i Vogel per Dedë Gjon Lulin 
e Madh..

Dedë Gjon Luli kishte lindur në Traboin të Hotit, 

Pse nuk mori pjesë 
në Vlorë, ditën e 
Shpalljes së Pavarësisë, 
Dedë Gjon Luli

Një portret i vogel per të madhin atdhetar Dedë Gjon  
Luli, udheheqes i kryengritjes antiotomane të vitit 1911

në fisin e njohur të Dedvukajve, në vitin 1840, në një 
familje atdhetare e besimtare, në fenë e të parëve 
dhe në trojet e lashta të lëna amanet brez pas brezi. 
Vetë i ati i Dedës, Gjon Luli ndër mote kishte qenë 
përfaqësues i Hotit e Malësisë së Madhe në kuvende 
malesh dhe organizime zyrtare të kohës, ku fjala e tij 
e kishte vendosur që herët me parinë e këtyre trojeve. 
Në trashëgimin atdhetar që kultivoi babai i Dedës tek 
i biri, tingëlloi si amanet i paharruar”proverbi” i tij, 
se as drita nuk shkëlqen dhe as dielli nuk ngroh 
në këto troje deri sa të sundojë turku apo shkjau 
tokën shqiptare... Trashigimitë më të mira famijare 
e fisnore së bashku me  atdhedashurinë Dedë Gjon 
Luli i rujati si një amanet të shenjtë jo vetëm  për 
vete e femijet  e tij, por u mundua  t’i bëjë traditë tek 
të gjithë bashkëkohësit e tij, dhe siç dihet me mjaft 
sukses. Që kur Deda u bë të hedhë krahëve pushkën, 
nuk ka betejë, kryengritje apo kuvend, ku nuk merr 
pjesë ky trim si zana, që nuk i binte fjalë në tokë... 
Ded Gjon Luli e filloi aktivitetin e tij atdhetar mjafte 
i ri, që në Luften heroike të Vranines, ku i shkoi në 
ndihmë  trimit legjendar Oso Kuka, i cili me aktin e 
tij heroik i “paralajmronte” perjetsisht shkjetë fqinjë :

“..Mos t’i lakmojnë  tokes Kastriotit,
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se u bjen shtrejt, qe  besa e Zotit..” (At Gjergj Fishta 
,Lahuta e Malësisë,fq.62.).

 Gjithsesi ne po fillojmë me Lidhjen e Prizrenit, ku 
Dedë Gjon Luli ishte një ndër shqiptaret  më aktivë të 
këtij organizimi shtetëror të shqiptarëve, që kërkonin 
të ruanin trojet e tyre nga ankandet e Europës plakë. 
Emri dhe “firma” e Dedë Gjon Lulit gjendet në të gjitha 
kërkesat e protestat që i dërgoheshin atëherë Europës 
e veçanërisht Kongresit famëkeq të Berlinit (1878), i 
cili kërkonte të kënaqte këlyshët e Rusisë, gjoja me 
troje të Perandorisë Otomane, që në fakt ishin pjesë të 
Shqipërisë së pushtuar nga pushtuesit aziatik. Dedë 
Gjon Luli ishte komandant i ushtrisë (vullnetare)  
të Lidhjes Prizrenit per Malesinë e Madhe,si dhe 
Zevendëskomandant i ushtrisë të Deges së Lidhjes 
Prizrenit Shkoder. Dedë Gjon Luli ishte jo vetem 
pushkë e parë e mbrojtjes të trojeve shqiptare,por 
edhe “firmë” e parë në memorandumet,kerkesat 
dhe  protestat e 15 qershorit 1878, 16 qershorit, 
18 qershorit, 26 qershorit, 2 korrikut, 7 korrikut, 
7 tetorit, 22 tetorit e 8 nëntorit të vitit 1878, si dhe 
ato të 21 shtatorit 1879, të 1 marsit, 12 marsit, 18 
majit, 16 korrikut, 7 gushtit, e veçanërisht ato të 15 
shtatorit,           19 shtatorit 1880 e deri në diten që 

u vra me 24 shtator 1915 nga falangat serbo-mala-
zeze në bashkëpunim me sejmenet e tyre shqiptar 
u thënçin.. Dedë Gjon Luli ( me bashkeluftetaret e 
tij) në memorandume e protesta dallohet per  nën-
shkrimin  domethenes shenjë me kryq,  një “simbol” 
ky jo vetem  per besnikrinë në fenë e të pareve, por 
edhe një simbol që kerkesat dhe protestat beheshin 
per gjithë Shqiperinë Etnike, nga veriu në Jug, dhe 
nga Perendimi në lindje.Të gjitha këto protesta sho-
qëroheshin me argumente liridashëse në mbrojtje të 
Hotit, Grudës, Trieshit, Kojës, Tuzit, Plavës, Gucisë, 
Ulqinit e të tjera troje që Europa kishte vendosur t’ua 
jepte Malit të Zi, Serbisë etj. Në këto momente trag-
jike edhe pushtuesi shekullor turk ishte dobësuar e 
ligështuar aq shumë para Europës, sa ishte i gatshëm 
të lëshonte pa mëshirë territore shqiptare. Të gjitha 
këto protesta shqiptarët në përgjithësi e ata të Malë-
sisë së Madhe në veçanti i shoqëruan me kryengritje 
e luftëra të pashoqe, ku qindra dëshmorë u flijuan 
në altarin e lirisë të Shqipërisë. Dedë Gjon Luli në 
këto kohë ishte udhëheqësi shpirtëror i luftërave të 
lirisë…Emri dhe fama e Dedë Gjon Lulit si udhëheqës 
i malësorëve kryengritës, detyroi jo vetëm pushtuesin 
turk, por edhe kralnitë e Europës ta njohin e “respek-

tojnë” këtë malësor si tribun popullor të 
shqiptarëve liridashës, që At Shtjefen 
Gjeçovi e portretizon:

“Shih i  herë at’ me flok t’bardhë
Që perpara u ka pri,
Ai asht ora e ksaj  Malci
Ai po thonë asht Ded Gjon Luli
Që ma i fortë nuk bahet burri…...” 

(Sh. Gjeçovi,Fondi “Bernardin Palaj”, 
dosja 4/1 dhe 15 AQH,R.Shqiperisë).

 Ndonëse këto fuqi shtetërore të 
kohës i ofruan Dedës bashkëpunim, 
shpesh të shoqëruara edhe me florinjë, 
ky atdhetar i klasit të parë nuk pranoi 
kurrë të shitet apo shesë idealet e lirisë 
së atdheut, që ai e quante mbi gjithçka. 
Dedë Gjon Luli ishte ndër të parët 
që mbështeti Kongresin e Manastirit 
(1908) dhe vendimet e tij për alfabetin 
shqip që kemi edhe sot. Madje vlen të 
kujtohet se kur në Shkodër, një grup 
bejlerësh kërkuan të organizojnë një 
protestë për të nxjerrë jashtë ligjit ven-
dimet e Kongresit të Manastirit duke 
thënë se do të nxjerrim në protestë 
1500 vetë, Dedë Gjon Luli u tha se nëse 
ju nxirrni ju 1500 vetë për ta rrëzuar 
alfabetin shqip, unë do ta mbroj këtë 
alfabet me 30 mijë malësorë trima. E, 
pas kësaj, turkofilët heshtën, për të mos 
e kundërshtuar më. E, ndërsa veprim-

taria atdhetare e Dedë Gjon Lulit nuk ka fund deri 
sa jetoi, kurora e kësaj veprimtarie patriotike është 
kryengritja antiturke e vitit 1911, që çoi në ngritjen 
e flamurit kombëtar  të Gjergj Kastriotit në Deçiq 
(Bratilë)  më 6 prill të këtij viti, pas 432 viteve robëri 
otomane. Në këtë kryengritje Dedë Gjon Luli njihet 
si ideatori, organizatori, udhëheqësi diplomatik dhe 
ushtarak me të cilin shpesh është identifikuar kjo 
kryengritje famëmadhe lirie e flamuri. Dedë Gjon 
Luli ishte jo vetëm shpirti i kryengritjes me armë, por 
edhe i rrugëve  diplomatike, që është sintetizuar në 
Kuvendin e Greçes të 23 qershorit 1911. Dedë Gjon 
Luli i fali gjithçka lirisë së atdheut, duke angazhuar 
në këto luftëra djemtë e tij, por edhe nusen e djalit 
të tij, Norën. Luftërat çlirimtare për Dedë Gjon Lu-
lin vazhduan edhe pas vitit 1911, si në ato të viteve 
1912, 1913, 1914 dhe deri më 24 shtator 1915, kur u 
vra nga serbo-malazezet, pasi Dedë Gjon Lulin atae 
shihnin si një ndër pengesat kryesore të grabitjes 
të trojeve shqiptare të Malesisë Madhe e më gjerë... 
Dedë Gjon Luli kishte ndertuar një bashkepunimin 
të shkelqyer në mes të atdhetarëve malesoreve e 
më gjerë pa dallim feje e krahine, dhe kjo e kishte 
shqetsuar gjithnjë pushtuesit shekullore otoman dhe 
fqinjet hileqar malazez, gjë që e tregojnë edhe vargjet 
brilante popullore :

“…Dergut Pasha në gjok të bardh
Knjaz Nikolles  o po i çon fjalë,
Zot kë ka koçaku të parë ?
Ded  Gjon Lulin,Zenel Shabanë,
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Mehmet Shpendin që rri në Shalë,
Has Jakupin,Hys Belanë.
Ismail Qemali fjalë ka çue,
Degut Pash paske gabue
Çka ke   djegë ke me pague..”( At   Gjon Karma 

“Kerkime  në malet tona (të veriut),fq.197.
Per Ded Gjon Lulin është shkruar e folur, per   

forcen, vullnetin dhe atdhedashurin e palekundur   
per trojet shqiptare . Një moment të till e tregon 
edhe dialogu me admiralin anglez Cecil Burey 
i cili,per të ndalur hovin e Dedë Gjon Lulit me 
malesoret e tij që mbronin me çdo çmim trojet 
e tyre shqiptare i kishte thenë Dedes  ,kot luftoni 
më se Hoti e Gruda mbaruan,pasi Europa   ja ka 
dhënë Malit Zi…E kreshniku Dedë pa ju dridhë 
qerpiku i ishte  pergjigjur rrufeshem : “Ti zotni ke 
tager me shitë kopshtin tand, se atë t’emin  as nuk 
e shes, as nuk e fali..” Admirali duke parë vehten 
ngusht kishte kercenuar malesoret se mos ndejshin 
rahat,fuqitë e mëdha kanë me i zbatua me forcë 
vendimet e veta..Pas ketyre fjaleve të admiralit 
kishte  ra një heshtje, që e theu vet Dedë Gjon Luli 
me fjalet (kushtrim)..”A ka tager e forcë Europa  me 
më ndalue që me derdh gjakun tem…”( Fritz  Rado-
vani “Dedë Gjon   Luli”,fq.27.).  Por me   pakë fjalë e 
mrekullisht e ka “permbledhur” portretin atdhetarë 
të Dedë Gjon Lulit, publicisti dhe vullnetari italian 
Euxhenio  Vaina, me daten 7 gusht 1911 (nga Tivari) 
kur e “quan” Ded Gjon Lulin : “..Kalores të pa njollë 
dhe pa frikë ..” (Stefanaq  Pollo “Gjurmë të historisë 
së Shqiperisë”,fq.282,botim i A.K.Sh.,Tiranë 1990).

Dedë Gjon  Luli në ditet e shpalljes së Pavare-
sisë …

Në diten e shpalljes së pavaresisë së Shqiperisë 
me 28 nentor 1912 në Vlorë,mungoi Dedë Gjon 
Luli,mungoi ai që duhet të ishte i pari e në krye të 
vendit,mungoi ai që mbajti më shumë se një gjysem 
shekulli të ndezur  zjarrin e lirisë në trojet e Malesisë 
Madhe e më gjërë, mungoi ai që me 1911 shpern-
dau në votrat (gati të fikura ) të Shqiperisë gacat e 
zjarrit per të rindezur zjarre të reja lirie e mvehtesie. 
Mungoi ai që frymzoi e trimëroi Ismail  Qemalin 
e Luigj  Gurakuqin  e tjer  korifenjë të  shpalljes së 
pavaresisë së Shqiperisë . Mungoi Dedë Gjon Lu-
li,mungoi ai që vetem ai nuk duhej të mungonte 
kurr…Por ndonse Dëdë Gjon Luli mungoi fizikisht,ai 
me vepren e tij ishte atë ditë aty,madje në krye të 
vendit, se pa Dedë Gjon Lulin dhe luften e tij me 
trimat Malesor,ajo ditë nuk do të kishte ardhur kurr..                                                                                                                         
Po ateherë perse Dedë Gjon Luli mungoi fizikisht  
në Vlorë me 28 nentor 1912..??. Dhe pergjigja nuk 
është aq e “kollajt”të thuhet, sepse brenda saj kjo 
pergjigje ka mungesen objektive të Dedë Gjon Lulit,i 
cili në moshen e tij 72 vjeçare,por që ja rendonte kete 

Ded Gjon Luli ka lindur ne Bardhaj te Hotit,ne vitin 1840. Ishte i vetmi 
djale i Gjonit dhe Lule Keqes nga Shkreli. Deda kaloi femijeri te vesh-
tire,sepse baba i vdiq kur ai nuk i kishte mbushur as dy vjet,kurse e ema 
u martua per te dyten here.Per Deden u kujdes axha i tij,Gjelosh Luli e 
posacerisht e shoqja Dile Hasanja nga Kastrati.Qe heret Deda u dallua 
nder te gjithe shoket per zgjuaresi,pjekuri,aftesi e guxim te pa shoq.
Meqe ishte djale i vetem dhe pa babe e me nene te martuar,ai u martua 
teper i ri me Pren Gjeloshen,te bijen e Gjelosh Marashit nga Gruda.Me 
te cilen pati dy vajza Naren e Mrine dhe dy djem Kolen e Gjergjin.Te dy 
ata u flijuan ne lule te rinis per komb e atdhe. Veprimtaria e tij patriotike 
është nga më të rrallat dhe më efikaset në luftë për të çliruar tokat e 
veriut nga Turqia osmane, por dhe për ti mbrojtur ato nga lakmitë e 
fqinjëve malazezë dhe serbë, lakmi të cilat ishin miratuar nga fuqitë e 
mëdha Anglia, Franca, Rusia. Në moshën 21 vjeçare mori pjesë në luftë 
duke ndihmuar Oso Kukën, pra në vitin 1861. Dedë Gjo Luli u kishte 
prirë djemve të Hotit për të shpëtuar Oso Kukën nga flaka e barotit në 
Kullë të Vraninës. Epopeja që shkroi trimi Oso Kuka në Vraninë, i cili 
pasi luftoi deri në frymën e fundit kundër malazezve, nuk u dorëzua i 
gjallë, por i vuri zjarrin kullës. Ajo ditë është quajtur nga bibliografi i tij 
(P. Doçi) si dita e pagëzimit në zjarrin e luftës. Ishte një sprovë që i dha 
emër prijësit të ardhshëm të maleve. 
Me 6 prill 1912, ditën e djelë, pranë kishës së Traboinit në Hot, Kol 
Ded Gjoni me urdhrin e të atit Ded Gjo Lulit, shpalosi flamurin kuq e zi 
me shqiponjën me dy krena. Populli brohoriti dhe u qëllua me batare 
pushkësh për këtë eveniment të rrallë. Në betejën e 29 gushtit 1912 u 
vra i biri i Ded Gj Lulit, Gjergji 22 vjeç. Ded Gjo Luli nuk u paraqit në 28 
Nëntor 1912, ditën e shpalljen e Pavarësisë. Si delegat nga Shkodra 
ishte paraqitur vetëm Luigj Gurakuqi. Shkaqet e mosparaqitjes nuk 
dihen, por dihet se Memorandumi i Gerçes ishte deklarata më e fortë e 
bërë ndonjëherë nga shqiptarët para shpalljes së pavarësisë dhe ngritja 
e flamurit në Deçiç,1 vit para ngritjes së Flamurit në Vlorë tregon për 
rëndësinë dhe trimërinë e këtij Heroi të Popullit. Ndoshta, vrasja e djalit 
Gjergj më 29 gusht e pengoi udhëtimin e tij për në Vlorë për shkak të 
zisë. Megjithatë, pjesëmarrja e vetëm një shkodrani si Luigj Gurakuqi 
në ngritjen e Flamurit të Pavarësisë, dhe zhgënjimi që trojet shqiptare të 
Hotit dhe të Grudës nuk ishin pjesë e shtetit të ri shqiptar, mund të ishin 
faktorë të mospjesëmarrjes.  Pas tre vjetësh do të vritej vetë Ded Gjo 
Luli 75 vjeçar, në 24 shtator 1915 në Sheshëz afër Oroshit, nga një pritë 
e bërë nga malazezët e serbët. Ai, edhe pse e parandjeu grackën, edhe 
pse e paralajmëroi vetë Nora, reja e tij, që ai e thirrte me përkëdheli 
“Djali ma i mirë i babës”, që të mos udhëtonte në kohë të turbullta, për 
besë burrash shkoi në takim. Vetëm, kur në vend të prijësve, i doli për-
para kapiteni serb Gjura, ai gjakftohtë, u tha mirditorëve, që e shoqëro-
nin : - ... paskemi mbarue! Nuk e dha veten. As kur e prenë me bajonetë 
bashkë me shtatë mirditorët (1. Mark Llesh Doda, 2. Ndue Kol Pjetri, 3. 
Zef Ndue Gjoka, 4. Preng Qup Deda, 5. Preng Gjok Skana, 6. Bib Mar-
lula dhe 7. Llesh Deda), nuk e lëshoi veten dhe dha jetën në Sheshëz 
t’Oroshit në Mal të Shejt, e atje në grykë të shpellës së Akullit, që është 
15 metra e thellë në tokë (http://sq.wikipedia.org/wiki/Dedë_Gjo_Luli).
Eshtrat e Ded Gjo Lulit, françeskanët i kishin ruejtë në vorret e tyne 
për t’i ba nji monument. Nga ana e saj, Shkodra e nderoi vetëmohimin 
e familjes Gjo’ Luli. Në maj të vitit 1923, me përpjekjet që banë e bija 
Nareja dhe e reja Nora, (Bashkëshortja e Kolës), u bartën prej Oroshit 
eshtrat e Dedës dhe prej Vlore ato të Kolës dhe u sollën në Shkodër.

Një jetëshkrim për 
Ded Gjon Lulin

moshë edhe jeta si “Kaçakë”duke jetua ma shumë 
jashtë (malesh e shpellash, ku shtroje kishte token 
e bymyer me gjak, dhe mbulojë atë copë qiell që na 
takonte,por që shpesh e mbulonin retë e zeza që 
shpraznin mbi trojet tona shi,breshen e rrebeshe). 
Keto kushte Dedes ja kishin renduar moshen e 
paksua  fuqinë per të shkuar atë ditë në Vlorë .Por e 
kishte të pamundur edhe pasi rruga nga do të kalonte 
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ishte plot tym e erë baruti ku perlesheshin dy armiq 
shekullorr të malësorve e shqiptareve,Shkaju i Malit 
Zi që kerkonte të pushtonte Shkodren e rrethueme 
prej tij dhe  turkut,që kishte mbetur me një pjesë 
të ushtrisë së tij si trofe lufte,por që së bashku me 
shkodranë e shqiptar të tjer po mundoheshin të 
mbronin vehten e Shkodren.. Por keto veshtirësi 
nuk “mbaronin” me kaq,pasi Kral Nikolla i Malit Zi  
me politiken dhe propoganden e tij hileqare kishte 
arritur të mashtroi jo pak malesorë, të cileve u kishte 
thënë më ndihmoni të bojmë turkun që nga Malesia 
e deri pertej Shkodres, e ju kudo në keto vende që 
do ti çlironi do të ngritni flamurin tuaj,dhe  do të jeni 
zot të trojeve tuaja  dhe ne nuk do tu biem më në 
qafë,por per ketë duhet ti thejmë qafen turkut,  se sa 
të sundojnë ai kalanë e Shkodres, ne, as ju nuk jemi 
të lire..Fatkeqësisht  mjaftë malsorë u genjyen dhe 
moren  pjesë  së bashku me  ushtrinë malazeze,gjoja  
në luften kunder turkut,por në fakt me ketë luftë  
ndihmuan Malin e Zi  per të pushtuar Shkodren..e 
Malesinë.. Kur  malësoret e kuptuan se çfar po benin 
ishte teper vonë,pasi deri atëherë,perveçse kishin 
luftur kunder vehtes e trojeve të tyre,duke ndihmuar 
armikun grabitqar Malin e Zi,  kishin rënë duke 
luftuar edhe dhjetra malësor,trimeria e të cileve si 
asnjeherë ndër mote e shekuj kishte shkuar kot... Në 
ketë gjendje të vajtueshme  që kishin rënë një pjesë 
e Malesisë, Dedë Gjon Luli nuk kishte si ja  kthente 
shpinen Malesisë…

Dedë Gjon Luli pas Shpalljes së Pavarsisë  së 
Shqiperisë

 Megjithë situataen e veshtirë që ishte  krijuar në 
Malesi të Madhe e Shqiperi gjatë luftes Ballkanike 
Dedë Gjon Luli, nuk u lekund,por qendroi në krye të 
Malesorve si një prijës kreshnik në mbrojtje të  trojeve 
etnike shqiptare të Malesisë që tashma kishin si rrezik 
të parë Malin e Zi dhe Serbinë,që fatkeqesisht kishin 
prekrahjen e  Europes Plakë, që poeti kombetar At 
Gjergj Fishta e permbledh aq bukur në “poezinë”; 
ÇOHU TË DEKUN ! (SURGITE  MORTUI ! ),nga e cila 
po citoj:                                                                                                                                                                

“Shqiptarë, a ndiet ! Europa e mrrutë e ndytë,                                                               
Shkerdhye me Evrej  t’Parisit  e  t’Londonit,
(Së ciles dreqi  ja plasi dy syt
E marren se sheh njitash  n’e s’vonit )
E bani gjyq që t’nipat e Kastriotit,
Shkjeve t’Ballakanit  urë  t’rrijnë mbas sodit,
Po,per Shqiptarë pleqnua e ka Europa,
Që si njatyne  urë t’u rrin per dhe,
Të cilet kishat  rrenua ua kanë me topa,
E n’djep foshnjat e  njoma ua kan pre                                                                                      

....                                                                                      
M’kambë  Dedë Gjon Luli ! Thonë se t’ birit  t’ 

shkines,
Lekët e Malcisë  sod   t’dhetat do ja lajnë,
Se edhe do  t’vejnë kapicen e Cetines,
A’ i’mend thue,ti kaq marre  do ta bajnë,

Ata sokolat  tu, Lekët e Malcisë,
Jo kurr,jo kurr... Po djelm Shqiptar kushdo ka le,
N’mos mujtë Shqiptar me mbetë,Shqiptar t’hijë 

n’dhe…”.  (At.GJ. Fishta,Poezi nga Mrizi i  Zanave,Vallja 
e  Parrizit, Anzat e Parnasit ,fq.33-36–Lezhë 1994). 

Dedë Gjon Luli ishte edhe ndër të paret shqiptar që 
i dha mbeshtetje Princ Vidit  me të cilin u takua me 8 

At Anton Harapi:
“Sikurse Athina e Roma  mbi gjak e eshtna të fatosave ngrehen ndertesen 
e Lirisë, ashtu  per të mëkamunit e Shqipnisë u lyp që gjaku i kreshnikeve 
të sterpikë krepat e Maleve tona... Mbas 400 vjetësh  Dedë Gjon Luli me 
çeten e vet  lufton per të paren herë nën  Flamurin e Shqipnisë,per Lirinë 
kombetare. Ai kje tre here Fatos se i fali Atdheut dy djemtë  dhe veten,tuj 
u ba shenjë i salvimit të xhonturqëve,të sllavëve dhe esadisteve... Ai së 
dyti provoi se bashkë me Atdhetarinë në gjoksin e tij,vloi edhe zelli per 
Fe...  Në të vertetohet fjala e popullit  se ndihma e Zotit dhe pushka e Hotit  
e shpejtoi Lirinë Kombetare...”.

Flamuri kombëtar 
shqiptar që u ngrit në 
Deçiq më 6 Prill 1911

Mësor kryengritës
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maj 1914 në Durres, së bashku me Mikel Topallin dhe 
Palok Kurtin..(Fritz Radovani,Dedë Gjo’Luli,fq.43).Siç 
dihet dhe e shkruam  më siper Dedë Gjon Luli u vra 
nga falangat serbo-malazeze në Orosh të Mirdites me 
24 shtator 1915,kur atje kishte shkuar per një aleancë 
të re me mirditoret e më gjërë në mbrojtje të trojeve 
shqiptare,që  traktati i fshehtë i Londres (26 prill 
1915) kishte vendosur që Shqiperia e pergjysmueme 
e “1913-tës”, të zvogelohej akoma  më shumë në in-
teresë të  fqinjeve serbo-malazez e grek..

Nese Dedë Gjon Lulit   i shpetoi djali i tij Kola (me 
1915),  në vitin 1918 vdiq në spitalin (e asaj kohe)  në 
Vlorë,(thonë) i helmuar nga një kafe që ja serviren, 
duke  udhtuar në anije  nga Italia në Vlorë,kur po 
kthehej së bashku me shoket e tij të atdhetarisë Nikë 
Preloci Camaj dhe Lekë Prela Dedëvukaj.. Vlenë të 
kujtohet se  trupin e Dedë Gjon Lulit pas vrasjes, fa-
langat serbo-malazeze e  kishin mbulluar me landë 
drusore e gjethe  në Malin Shejtë,ku e zbuluan disa 
barinjë rastesisht pas disa diteve…

Me 8 tetor  (1915),famulltari i Oroshit të Mirdites  e 
varrosi te kisha e “tij”. Ndersa me 29 maj 1924 eshtrat 
e Dëdë Gjon Lulit u  rivarrosen me një cermoni  mad-
heshtore të organizuar nga Etnit Franceskan në Shko-
der,ku muaren pjesë mbi tremijë veta, si dhe delegati 
Apostolik imzot Errnesto Cozi. Në ketë cermoni një 
ligjeratë brilante mbajti At Anton Harapi, ligjeratë nga 
e cila menduam të citojmë : “Sikurse Athina e Roma  
mbi gjak e eshtna të fatosave ngrehen ndertesen e 

Dede Gjon Luli me 
djalin e tij Kolen, 

Palok Traboini Sekretar 
i Dede Gjon Lulit
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Në kohën e kryengritjes së Malësisë së Madhe kundër 
Turqisë, Dedë Gjo Lulit ju desht me u strehue në Pod-
goricë të Malit të Zi. Krajl Nikolla i Malit të Zi u takue me 
Dedën e me krenë tjetër të kryengritjes, u fal me të gjithë 
e ju suell Dedës me miklim:
- Dedë, tesh e ke kohën me u ba mik me mue! Jemi ko-
jshi; pare dhe fyshekë të nap sa të duesh…
Deda i vrani vetullat dhe ju suell:
- Nuk jemi mish m’u shit ndër krraba!
Nuk kam frikë ta shoh armikun në sy.

Dedë Gjo Luli, i kapur në befasi nga ushtria serbe,  u 
vendos i lidhur para togës së pushkatimit.
- Lidhjani sytë - urdhëroi ushtarët e vet kapiteni serb 
Gjura.
- Nuk jam tradhëtar i atdheut tim - u përgjigj krenar Dedë 
Gjo Luli - që të vdes me sy mbyllur pa i hedhur shikimin 
e fundit dheut që do të më mbajë në gji. Përkundrazi, po 
vdes kryelartë, se gjithë jetën kam luftuar që vendi im të 
jetë i lirë. Dhe ju që po shkelni sot këtë vend, të jeni të 
sigurtë se ky dhé nuk ju mban: ose do të hyni nën të, ose 
do të largoheni që këtej.
Ja pse nuk kam frikë ta shikoj armikun në sy.
Pushka top!
Kral Nikolla kërkonte ta bënte për vete Dedë Gjo Lulin. 
Për këtë qëllim organizoi një takim në Vrellë, në verilindje 
të Podgoricës. Dhe aty, duke treguar se gjoja i dhimbse-
shin malësorët, i tha:
- Or Dedë Gjo Luli, gryka e pushkës sate është e ngushtë, 
vetëm duke pasur pranë e në krah Malin e Zi të bëhet 
pushka si grykë topi.

Deda, krenar, ia priti aty për aty:
- Me të vërtetë o Kral, gryka e pushkës time është e 
ngushtë, por duke u ndodhur midis maleve shqiptare, ato 
ma bëjnë grykën e ngushtë të pushkës sime më të gjerë e 
më të fuqishme se grykën e topave të ushtrisë sate.
Pushkë e ngritur për Shqipërinë
Nga fillimi i vitit 1913, Dedë Gjo Luli shkoi në Vlorë për t’u 
takuar me Ismail Qemalin.
Plaku i Vlorës e priti dhe e përcolli me ndere të mëdha. 
Një i ri, sekretar i qeverisë së re që nuk e njihte Dedën, 
pyeti Ismail Qemalin:
- Pse ia bëtë gjithë këto ndere këtij malësori?
Plaku u përgjigj:
- Dedë Gjo Luli është pushkë e ngritur për mbrojtjen e 
Shqipërisë.

Ti, zotni, mund të shesësh kopshtin tënd!
Kur Shkodra më 1913 mbeti nën administrimin e komi-
sionit ndërkombëtar, në një mbledhje të organizuar në 
Saraj të Shkodrës, admirali anglez Sesil i tha Dedës:
- Hoti dhe Gruda janë mbaruar, duhet të qëndrojnë jashtë 
kufijve të rinj të Shqipërisë.
Deda u përgjigj si me shpatë:
- Ti, zotni, mund të shesësh kopshtin tënd. Se atë tonin 
ne as e shesim as e falim, por e mbrojmë me gjak.
Shqiptari nuk vështron eshtrat, por zemrat…
Krali i Malit të Zi që deshte të bindë Dedë Gjo Lulin të 
lejonte ushtrinë e vet të hynte në Shqipëri i tha një ditë:
- Or Dedë, malësorët e tu janë vetëm një grusht eshtrash 
përpara taboreve të Turqisë. Pranoni ndihmën tonë që të 
shpëtoni.

Deda ia priti:
- Shqiptari nuk ka parë tek vetja kurrë eshtrat, por zem-
rën.
“Ne kemi vetëm një flamur”
Në gushtin e vitit 1910, Dedë Gjo Luli me luftëtarët e vet u 
ndesh me kral Nikollën në fshatin Vrellë.
- Unë kam miq të mëdhenj, si Rusinë, dhe flamurin tim e 
njeh gjithë bota - u tha Krali. - Futuni nën hijen e flamurit 
tim dhe t’i biem së bashku osmanllisë.
- Ta dish mirë o kral Nikolla, se shqiptari nuk ka luftue e 
derdhur gjak për të ndrrue flamurin e Sulltanit me atë të 
Malit të Zi, por për të pasë në krye flamurin e Skënder-
beut. Pa ty e kemi filluar luftën e pa ty do ta mbarojmë. 
Ne kemi vetëm një flamur: tonin.
Shpinën e keni të sigurt
Kur plasi kryengritja në Malësi të Madhe në vitin 1911, 
kral Nikolla i Malit të Zi i dërgoi Ded Gjo Lulit këtë lajm:
- Bini osmanllisë pa frikë, se pas shpinës suaj më keni 
mua!
Ded Gjo Luli, që ia njihte pabesinë kralit malazes, 
mblodhi bashkëluftëtarët në kuvend dhe u tha:
- Burra, ta ndajmë ushtrinë dysh. Një pjesë kundër 
Shefqet Durgut Pashës e tjetrën kundër kralit!
- Pse, a do me hy në luftë me ne krali, a?
- Jo, por kur thotë ai se më ke pas shpine, ai nuk të ruan 
por të ngul thikën!
Një gazetar i huaj e pyeti Ded Gjo Lulin:
- Si është e mundur që një grusht luftëtarësh si ju të 
ndeshen me Portën e Lartë?
Trimi i maleve u përgjigj me pak fjalë:
- Shqiptari është ah, nuk është shelg që të përkulet.
Ded Gjo Luli kërkonte një flamur të madh me një shqi-
ponjë të qëndisur në mes:
- O Ded, - i thanë shokët e çetës, - kemi nevoja të tjera më 
të mëdha.
- Jo, bre burra, - ua priti Deda, - në krye duhet flamuri se 
ai i ka të tana brenda: besën, zakonet, doket, trimërinë, 
bashkimin, luftën dhe fitoren. Ai ka gjakun e të parëve 
tanë që skuq e na prin!

Lirisë, ashtu  per të mëkamunit e Shqipnisë u lyp 
që gjaku i kreshnikeve të sterpikë krepat e Maleve 
tona… Mbas 400 vjetësh  Dedë Gjon Luli me çeten e 
vet  lufton per të paren herë nën  Flamurin e Shqip-
nisë,per Lirinë kombetare. Ai kje tre here Fatos se i 
fali Atdheut dy djemtë  dhe veten,tuj u ba shenjë i 
salvimit të xhonturqëve,të sllavëve dhe esadisteve…. 
Ai së dyti provoi se bashkë me Atdhetarinë në gjok-
sin e tij,vloi edhe zelli per Fe… Në të vertetohet fjala 
e popullit  se ndihma e Zotit dhe pushka e Hotit  e 
shpejtoi Lirinë Kombetare..”.(Fritz Radovani,veper 
e cituar,fq.38). … Ded Gjon Luli edhe pse ishte vra   
fizikisht,vepra e tij nuk mund të vritej,pasi ajo i perket 
gjithë Shqiptarisë . Që nga 13 qershori vitit 1923 në 
arkivin e shtetit (shqiptarë) ekziston një dokument i 
firmosur nga kryeparia e komitetit “Dedë Gjon Lu-
li”,në emrin e Lazer Pistullit-Shkoder, i cili i kerkonte 
shtetit shqiptarë të asaj kohe ngritjen e një monumen-
ti per heroin Dedë Gjon Luli. (Prof.Dr. Kujtim Buza, 
Seminari shkencore kushtuar 90 vjetorit  të vrasjes së 
Dedë Gjon Lulit,Tuz 2005,fq.138-139). Fatkeqesisht 
që nga ajo kohë e deri sot  Dedë Gjon Lulit  nuk i 
është ndertuar ndonjë bust,shtatore apo monument 
në Shqiperinë politike.. Në vitin (1967) komunsitet 
shqiptare pasi kishin “ligjeruar” luften kunder besi-

Episode nga veprimtaria 
patriotike e Dedë Gjon Lulit

meve (kryesisht atij katolik të gjallë e të vdekur), luftë 
që e kishin filluar që kur kishin ardhur në pushtet 
me 29 nentor 1944 ,germuan edhe varret e kishes  të 
fretnëve franceskanë në Shkoder,dhe së bashku  me 
eshtrat e  Jak Serreqit, Lazer Mjedes, Gasper Thaçit, 
Ernest Kozit, Bernardin Shllakut  dhe Gjergj Fishtes 
treten në ujrat e lumit Drin (apo…) edhe eshtrat 
e Dedë Gjon Lulit (e djalit tij),që franceskanet i 
kishin ruajtur per ti bërë një monument..( Imz. Zef 
Simoni “Krishterimi ndër shqiptarë”, Simpoziumi 
nderkombetarë –Tiranë 16-18 nentor  1999,fq.372.).                                                                                                         
Familja e Dedë Gjon Lulit  është shuar në luftërat për 

Poeti Risto Siliqi
“Sot pa farë dyshimi mund të thuhet se gjeneracioni i jonë i 
sotshmi e ka kuptue rëndësine e veprave patriotike... që trupat 
e fatosave martirë të shporuem pa mëshirë me bajonetat e 
armikut mos të kalben nën dhè bashkë me veprat e tyre. Emni 
i Dedë Gjo’ Lulit, i cili nuk triumfoi me kombinacione, por me 
vepra të gjalla, që e dëshmojnë edhe krepat e thepishme të 
maleve tona, vuloset i gdhëndun në historinë tonë kombëtare” 

liri, por fatkeqësisht bashkë me Dedë Gjon Lulin u 
shua edhe një pjesë e atdhetarizmit të trojeve tona,që 
prej rreth 100 viteve ka nevojë per një Dedë Gjon 
Lul..E ketë nevojë e kanë veçanarisht  trojet shqip-
tare të Malesisë Madhe që sot gjindet  në hyqmin 
e shkjeve të Malit i Zi… ..Ketë vit në  pervjetorin e 
njëqindë të vrasjes së Dedë Gjon Lulit,thuhet se në 
Shqiperinë Politke do të ndertohet një bust,shatatore 
apo monument  gjë që më shumë nderon ne të gjallet 
se heroin e popullit Dedë Gjon Luli që me vepren e 
tij u la nderë e lavdi në pejetsi ketyre trojeve nga më 
më shqiptaret e Shqiperisë Etnike..
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Të gjitha çmimet, 
të të gjitha konti-

nenteve, që mund të 
ëndërroje një artist. 

Franca i ka dhënë 
gjithçka, njeriut që 

nuk harron kurrë të 
thotë se është shqiptar
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“Kushëriri i Engjëjve, kështu e ka quajtur shkrimtari 
me famë botërore Ismail Kadare një prej ikonave 
të koreografisë botërore, francezin me origjinë 
shqiptare, Angjelin Preljocaj. Historia e rrallë e 
Angjelin Preljocajt që u arratis nga Shqipëria në 
barkun e nënës e që më pas “pushtoi” botën me 
virtiozitetin e tij.

Angjelin Preljocaj është mbreti i koreografisë 
botërore. Shtëpia e tij janë Balshoi Teatër- Moskë, La 
Scala-Milano, Opera Garnier-Paris, Opera gjermane 
e Berlinit, New York City Balet. Pasaporta e tij është 
franceze. Zemra e tij shqiptare. Në 1957, Lize Preljocaj 
e kishte ne bark, ndërsa arratisej me të shoqin nga 
Vermoshi. Angjelini lindi dy javë më pas, në Paris.

Në Francë mësoi baletin. Arriti aty nga xhudoja dhe 
luftimet trup më trup me bashkëmoshatarët në 
periferitë e Parisit. Dashuria për një grua e drejtoi te 
baleti. Ajo grua i dhuroi një libër me foto të Nurejevit 
të transformuar nga kërcimi. “Desha të bëj të njëjtën 
gjë –kujton -, ai. Të qëndroja pezull në ajër.” Dhe ia 
doli.  Dhjetëra botime, mijëra shkrime për të, qindra 
punë, të gjitha të realizuara në skenat më të rëndë-
sishme të botes së baletit. Dhe miliona duartrokitje. 
Për “Borëbardhën”, “Dasmën”, “Akrobatin”, “Katër 
stinët”, “Pranverën” e Stravinskit,

Të gjitha çmimet, të të gjitha kontinenteve, që 
mund të ëndërroje një artist. Franca i ka dhënë gjithç-
ka, njeriut që nuk harron kurrë të thotë se është shqip-
tar. Edhe, kur lideri i radikalëve të djathtë në France, 
Le Pen iu hakërrye në ’95; të kthehej në Tiranë, se ishte 
i huaj, ai uu përgjigj: “Kthehem dhe e nis nga zero, por 
nuk jap asnjë shfaqje në një qytet ku drejton partia 
jote.” Mbase ka qenë hera e vetme që ky burrë me një 
portret të imët, sy të mrekullueshëm, gjeste diskrete 
dhe gjenetikisht i shqetësuar, ka dhënë ndonjëherë. 
Gjithë kohën vetëm ka punuar, për të treguar me 
kërcim, emocionet e një bote, artist i madh i së cilës 
është. Në 1957 ai u arratis nga Shqipëria. Në barkun 

“Kushëriri i Engjëjve” 
rrëfen ikjen nga 
Vërmoshi, dhe 
triumfin parizien

Angjelin Preljocaj, 
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e një gruaje. 53 vjet më pas është në këtë intervistë, 
për t’i uruar dhe këshilluar shqiptarët.  Ndërsa dita e 
madhe e Shqipërisë pa viza, po afron, zgjodhëm An-
gjelin Preljocaj si simbol të kësaj dite, si simbol i lirisë.

Gazetari Aleksandër Furxhi nëpërmjet një interv-
iste ka rrëfyer nëpërmjet gojës baletmaestrit krejt 
historinë e ikjes nga Shqipëria.

 Le të përpiqemi të kujtojmë pak se si famija 
juaj u largua nga Shqipëria dhe origjinën e saj...

Babai im është me origjinë nga Vermoshi, në veri 
të Shkodrës. Ai ka jetuar atje me familjen për disa 
vite dhe një ditë së bashku me të atin dhe vëllain e 
vogël vendosën të largoheshin nga Shqipëria dhe të 
kalonin kufirin e të shkonin si emigrantë,  por edhe  
për të takuar gruan e tij që ishte në Ulqin.

Në cilin vit?
Eshtë pak e turbullt pasi nuk kisha lindur, mendoj 

se ishte rreth vitit 1955... pastaj ai gjeti time më dhe 
u martuan atje. Qëndruan pak në Beran, në atë kohë 
Ivangrad, dhe pastaj u strehuan në një kamp refug-
jatësh në Gerovo, në Ish Jugosllavi. Atje  ishin në pritje 
për të emigruar në Amerikë, kështu ishte ideja e parë. 
Në kampin e Gerovos u ngjiza unë, mesa më kanë 
thënë prindërit, pastaj vazhduan rrugën dhe ime më 
dhe im atë mberritën në Francë ku prisnin vizën për 
tu nisur  në Amerikë.

Dhe ju jeni lindur në Francë ?
Po. Sapo arritën në Francë linda unë, sepse  ju 

është dashur njëfarë kohe që të mbërrinin në Francë.
Dhe lindët në 1957…
Po,1957. Në atë kohë linda unë dhe ata prisnin 

vizën për tu nisur në Amerikë. Vizën nuk mundën ta 
merrnin për rreth një vit, një vit e gjysëm, por kur e 
morën, prindërit e mi kishin filluar të stabilizoheshin,. 
Pra, kur e morën vizën thanë, ok ta harrojmë më mirë 
Amerikën, të qëndrojmë në Francë sepse kemi nisur 
punë, kemi një shtëpi të vogël dhe keshtu vendosën 
të qëndronin.

Në shtëpi prindërit tuaj flisnin shqip besoj, 
po ju, kur u rritët, si komunikonit me nënën dhe 
babanë tuaj?

Po pikërisht, duke qenë se im atë dhe ime më 
erdhën në Francë dhe unë linda menjëherë, në atë 
moment që ata nuk flisnin frëngjisht, nuk kishin asnjë 
çelës të kulturës dhe traditës franceze, pra e gjithë 
fëmijëria ime ishte në shqip, dhe me traditën shqip-
tare Mendoj se shpesh ka qenë nevoja që emigrantët 
që sapo vinin, për të ruajtur identitetin e tyre,  ishin 
të detyruar të ishin më shqiptarë sesa shqiptarët e 
vërtetë dhe kam përshtypjen  se unë jam rritur më 
tepër në traditën shqiptare sesa ata në Tiranë. Pra 
ishte diçka shumë shumë e rreptë dhe tradicionale 
dhe për këtë arsye kam patur gjithmonë ndjesinë se 
kisha me të vërtetë një kulturë të dyfishtë, në shtëpi 
ishte akoma Shqipëri, ndërsa kur shkoja në shkollë 
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ishte shkolla e Iluminizmit e Republikës Franceze dhe 
i gjithë zbulimi i një kulture tjetër dhe, me të vërtetë, 
kisha ndjesinë se në njerën anë ishte tradita, disa gjera 
të thella, disi misterioze, ndërsa në krahun tjetër një 
kulturë e filozofëve  të Iluminizmit, të gjithë kulturës 
Franceze, pra një dyzim.

Si ka qene  kontakti juaj me baletin?  New York 
Times kam lexuar se  keni qenë rreth 11 vjec kur 
keni parë nje  foto te Nurejevit dhe ne ate çast dicka 
ka shkrepur ne mendjen tuaj…A eshte e vertete?

Po. Eshtë për të qeshur që dashuria ime për baletin 
lindi nga një imazh i fiksuar, pra është shumë para-
doksale pasi kërcimi është lëvizje, dhe shijen e baletit 
ma dha një imazh i fiksuar.  Ishte një imazh i dikujt 
që ishte  Rudolf  Nurejev, ishte një fotografi  në një 
libër që ma kishin dhënë hua. Në fytyren e tij kishte 
një dritë dhe një bukuri të tillë që më  mahniti. Dhe 
shpjegimi ishte interesant pasi ishte shkruar : « Rudolf  
Nurejev  i shpërfytyruar nga kërcimi », domethënë 
i transformuar,  i metamorfizuar nga kërcimi, dhe 
thashë me vete : është e pabesueshme. Dhe mendova 
:  çfarë është ky art që  transformon dikë dhe e bën 
kaq të bukur, të bukur nga brenda jo thjesht të bukur 
kështu nga jashtë. Dhe kështu ja ktheva librin vajzës 
që ma kishte dhënë hua, e cila ishte një balerinë e re 
, dhe e pyeta se ku bënte balet dhe ajo më udhëzoi. 
Kështu shkova dhe bëra orën e parë të kërcimit.

Kam  lexuar se në atë kohë ju keni qenë i reg-
jistuar në kurs per xhudo  mirëpo i shpenzonit 
paratë për të shkuar në balet, a është e vërtetë?

Po është e vërtetë. Në orën time të parë të baletit 
shkova me pantallonat e mia  të bardha të kimonos, 
xhudos dhe një bluzë. Pa i thënë prinderve të mi. 
Shpesh herë kam shkuar për kërcim, por u kam thënë 
që po shkoja në xhudo dhe fshehtas, sepse prindërit 
e mi nuk donin që të merresha me balet.

Kur e morën vesh që ju shkonit në klasën e 
baletit si reaguan?

Eshtë pak interesante pasi ime më nuk u kundër-
vu shumë në fillim, pasi nuk e njihte baletin në fakt, 
sidomos baletin klasik. Ime më kishte qene fermere, 
kishte ruajtur delet, vinte nga një shtresë shoqërore ku 
baleti klasik ishte totalisht i panjohur, pra nuk pati as 
reagim pozitiv as negativ, gjë që nuk ishte keq. Duke 
qenë se në Francë ajo punonte në fabrikë, pyeti ko-
legët e punës  c’fare mendoni ; djali im shkon në balet, 
dëshiron të merret me balet. Dhe ata  që e rrethonin i 
thanë që është diçka e çuditshme, është për meshkuj  
të feminizuar,etj pra të gjitha klishetë e kohës. Mamaja 
ime pati pak frikë për mua pasi ëndërronte të bëhesha 
doktor apo avokat diçka e tillë, pra kishte frikë.

Në moshën 17 vjeçare u nisët në SHBA për tu 
marrë me balet. Përse në SHBA ?

Kisha nisur  të studioja baletin klasik, pastaj beletin 
modern dhe pastaj kuptova që të rejat koreografike 

të Preljocaj dhe 5 balerinë të Teatrit te Operas dhe 
Baletit që të realizojnë një balet  bashkë, është me 
të vërtetë bukur, mund të jenë 10 me 10. Por ajo që 
është interesante është bashkimi i energjive, të sho-
him sesi mund të krijojmë një përzierje shpërthyese 
mbase dinamike.

Kur keni ardhur për herë të parë në Tiranë kër-
cyet edhe ju në skenë, tani jeni këtu si koreograf. 
Sa vite bëhen që nuk kërceni më?

Eshtë e çuditshme  pasi ju më bëni këtë pyetje, por 
ndërkohë  bëhen 3 vite që kam kërcyer  vetëm, solo, 
për rreth  një orë e çerek.

Po në familjen tuaj, fëmijët tuaj e kanë ndjekur 
shembullin e babait, a kanë ndjeshmerinë tuaj 
ndaj baletit?

Kam dy vajza që e duan baletin por ndjekin shem-
bullin e mamasë që është kineaste, por mendoj se 
janë të pasuruara nga të dy artet, artin koreografik  
dhe artin kinematografik .

Nd ë rs a  g j a t ë  n j ë  t j e t ë r  p r o n o n c i mi  p ë r 
“Art&Trashëgimi” dhënë gazetares Ilda Mara, ko-
reografi i famshëm rreket të dritëlëshojë diçka ndryshe, 
diçka që gufon prej kumtit të tij prej artisti. 

Angjelin Preljocaj: Arti të shpie drejt jetës..
Në një përsiatje mes artit dhe metafizikës, balerini 

dhe koreografi francez me origjinë shqiptare, Angjelin 
Preljocaj, shtjellon konceptin e tij për artin, kulturën e 
dyfishtë që ai mbart, e realitetin që na rrethon. 

Çfarë ju ka mësuar arti dhe kultura juaj e 
dyfishtë në lidhje me raportin mes lirisë dhe 
kufizimit?

Në shtëpi ne flisnim shqip, këndonim shqip, dëg-
jonim muzikë shqiptare, dhe sigurisht që prindërit e 
mi na tregonin histori gjithashtu, e më pas në shkollë 
ishte kultura franceze, filozofia iluministe, historia e 
kartezianizmit, Dekarti etj. Mendoj që përfundimisht 
jam si shqiponja e flamurit shqiptar me dy krerë! Kjo 
kulturë e dyfishtë na ka pasuruar pa masë, sepse në 
të njëjtën kohë ne s’jemi tërësisht as shqiptarë e as 
francezë,  dhe po ashtu jam ai që jam. Një shqiptar për 

shfaqeshin sidomos në New York, kështu që kisha 
dëshirë të shkoja atje të zbuloja tendencat e reja të 
baletit, takova  dhe punova me Merce Cunningham  
nga i cili mora leksione dhe mësova shumë për sa i 
përket  kompozimit koreografik.

Eshtë  e saktë  të themi se Amerika ju formoi si 
balerin? Apo dhe Franca gjithashtu?

Franca gjithashtu, por edhe SHBA, pasi në atë kohë 
Shtete e Bashkuara ishin qendër graviteti  për krijim-
tari, por edhe në Francë ndodhnin shumë gjëra duke 
u lejuar balerinëve të  rinj të afirmoheshin gjithashtu.

Baleti Preljocaj ka rreth 26 balerinë  dhe prodhon 
më tepër se 100 spektakle në vit, si është e mundur? 
Një spektakël në çdo dy-tre ditë, janë shumë... Po janë 
shumë, është shumë punë por unë nuk dua të qahem 
pasi është një pasion për kompaninë. Dhe në të një-
jtën kohë nuk bëj vetëm spektakle me 26 balerinë. 
Për shembull Mbreteria e Bashkuar ( Royame Uni) 
është me 4  balerinë, ka spektakle me 12 balerinë 
por ka edhe spektakle me të gjithë kompaninë dhe 
prodhime siç është Borëbardha, që është balet i madh 
dhe merr tërë trupën në turne. Por nganjëherë  ndodh 
që një pjesë e trupës është në Londër ndërsa pjesa 
tjetër në Madrid, pra në të njëjtën mbrëmje ne luajmë  
nga një balet secili, e njejta trupë  luan dy balete.

Me teatrin e Baletit te Tiranës ndoshta është 
vetëm fillimi, a keni ndonjë ide apo projekt për 
ta zhvilluar bashkëpunimin?

Jo vetëm që ështe e mundur por është diçka të 
cilën e kemi nisur tashmë. Nën kujdesin e  Ministrisë 
së Kulturës nënshkruam një marrëveshje me Baletin 
e  Operas së Tiranës dhe Baletin Preljocaj. Eshtë 
një marrëveshje 3 vjeçare, ështe një  mundësi e një 
bashkëpunimi të thellë, jo thjeshtë konsum  baleti por 
shkëmbim, domethenë  edukim pedagogjik, trajnime 
të balerinëve gjithshtu balete që i  janë dhënë Teatrit 
të Operas dhe Baletit të Tiranës por edhe balete që 
nuk ekzistojnë por që do t’i krijojmë bashkë ne të dy 
kompanitë. Eshtë me të vërtetë bashkepunim inte-
resant. Përshembull mund të bashkojmë 5 balerinë 

Çmimin e Madh Kombëtar të Dancit nga Ministria franceze 
e Kulturës në vitin 1992, “Benois de la danse” për “Le Parc” 
në vitin 1995, çmimin “Bessie Award” për “Annonciation” më 
1997, “Les Victoires de la musique” për “Romeo dhe Zhuljeta” 
po më 1997, ose “Globi i Kristaltë” për “Borëbardhën” në vitin 
2009. Për veprat e tij, i është akorduar titulli Kalorës, ndërsa 
në 1998 ka marrë titullin Kalorës i Legjionit të Nderit. Angjelin 
Prelocaj  është vlersuar gjithashtu edhe me urdhërin e lartë 
“NDERI I KOMBIT”, të akorduar nga Presidenti i Republikes së 
Shqiperisë zoti Bujar Nishani

Vlerësimet e mjeshtrit të 
madh të koreografisë
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francezët, një francez për shqiptarët. E tëra kjo është 
një pasuri e madhe, si dhe një frymëzim gjithashtu. 
Atëherë, për sa i përket bllokimeve, lirisë dhe ku-
fizimit, këto  janë koncepte që i kam hasur përmes 
baletit, sepse është vërtet diçka e veçantë në balet. 
Domethënë, kjo kërkon aq shumë punë, përpjekje 
me trupin tënd, për të vënë në lojë çdo herë të gjitha 
ato që ne dimë të bëjmë, dhe që ne mendojmë se 
dimë. Dhe kjo pikërisht ka të bëjë me të mësuarit 
në lidhje me lirinë dhe kufizimin, dhe s’jam aspak i 
vetëm që e mendoj këtë, edhe Igor Stravinski thoshte 
se liria është kufizim!  Kufizimi është një drejtim që 
të mundëson një liri të madhe.

Shkrimtari Paulo Coelho thotë se “baleti është 
një nga format më të përsosura të komunikimit 
me inteligjencën e pafundme.” Çfarë mësimi keni 
nxjerrë për ekzistencën për faktin se keni arritur 
përsosmërinë nëpërmjet artit tuaj?

Në lidhje me situatën e qenies njerëzore, për shkak 
të vertikalitetit të saj, ajo bëhet pothuajse gjeografikisht 
pjesë e universit. Është pak e çuditshme, çfarë po ju 
them, por unë besoj se qenia njerëzore në gjenezë 
nuk është e ndërtuar me të njëjtën lëndë, prandaj 
kemi më pas dhimbje të shpinës, e cila është një nga 
problemet që shfaqen më së shumti, qeniet njerëzore 
plaken, po kanë dhimbje shpine… Sipas mendimit 
tim, në nivel shpirtëror pozicioni gjeografik i qenies 
njerëzore, ndërgjegjja është pikërisht vertikalisht mes 
tokës dhe qiellit, dhe pyes veten shpesh nëse kjo pjesë 
e njeriut bën dhe veçantinë e tij. Dhe kjo më frymëzon 
shumë, në përsiatjet, reflektimet në punën time, dhe 

janë me të vërtet gjëra që më ngacmojnë pa masë.
Cila është kënaqësia më e madhe që ju ka dhënë 

baleti?
Kënaqësia më e madhe që më ka dhënë baleti 

është që të ndihem i plotësuar.  E dini që falë baletit 
jam ky që jam, d.m.th. baleti më ka bërë që të rizbu-
lohem grafikisht. Baleti më ka bërë të zbuloj vetveten 
së pari, dhe më pas të shpalos veten time te të tjerët, 
dhe të zë vendin tim në botë me këtë.

Ju keni pasur raporte “të nxehta”, për të mos 
thënë të dhunshme, me babanë tuaj, si ka evoluar 
raporti me të kur ju u bëtë i famshëm?

Do të thoja se i kam falur prindërit, dhe ata duhet të 
më falnin, sepse kam qenë një fëmijë trazovaç, tepër 
kompleks, isha një qenie… dhe e kuptoj ankthin e tyre 
tek më shihnin se ç’kah merrte jeta ime, sepse nuk ar-
rita menjëherë te suksesi. Jam endur shumë në fillim 
deri sa gjeta rrugën time. Dhe në këtë endje, në këtë 
përhumbje të madhe, situata me prindërit nuk ishte 
e lehtë, por ajo që ka qenë më e vështira ishte sjellja 
e tyre me motrat e mia, në këtë pikë nuk pajtoheshim 
gjithnjë, dhe kjo nuk mund të kalohej lehtë.

Sipas jush, ne lindim artistë, apo bëhemi?
Besoj se njeriu bëhet artist! Besoj, megjithatë, se 

ne lindim asgjë dhe bëhemi dikush!
Cilin nga spektaklet tuaja do t’i këshillonit një 

publiku që se ka pasur shansin t’ju ndjekë?
Të fundit…
Ku e merrni më shumë frymëzimin: te jeta? 

Apo tek arti?
Pyetje interesante… Siç thotë Godart, filmi e bën 

jetën më interesante se filmi! Funksioni i artit është 
që t’i japë ndoshta jetës një interes më shumë. Arti 
është diçka që na shpie drejt jetës, që vjen nga jeta 
e pastaj merr sërish udhë drejt jetës…! Praktikisht, 
frymëzimin gjithsesi, e marr ose nga jeta, ose nga arti, 
s’ka rrugë tjetër! Mbase ka plot krijues që mendojnë 
se krijojnë nga hiçi, por unë them se jemi gjithmonë  
pjesë e një vije të shkruar, e një historie! Histori ar-
tistike për shembull, ka pasur edhe para Da Vinci-t, 
Raffaelo-s, Velasquez-it, Rembrand-it, Picasso-së etj. 
Nuk biem nga qielli, jemi gjithmonë të vendosur diku, 
në një radhë…

A ndieni afërsi me artistë që ushtrojnë arte të 
tjera, e nëse po, me cilët?

 Ah po, ndihem mjaft i afërt me shumë artistë, në 
radhë të parë me artistët me të cilët kam punuar, që 
më kanë ushqyer, kam parasysh këtu Shopenhausen, 
që ka pasur shumë rëndësi për punën time dhe ka 
qenë një model i vërtetë për t’u ndjekur, një figurë 
etike! Dua të them që nocioni i etikës është një nocion 
që mund të zbatohet në art! Është një mënyrë që të 
mund të ekzistosh në marrëdhënie me artin që bën, 
një lloj kodi moral, jo në kuptimin moral të moralistit, 
por të një lloj pozicionimi. Njoh shumë njerëz që 
thjesht zënë një vend pa u pozicionuar.

A ju ka ndodhur të mendoni si do të ishte jeta 
juaj në Shqipëri, sikur prindërit tuaj të mos e 
kishin marrë vendimin e të mos ia kishin dalë dot 
për t’u arratisur?

Po, e kam menduar shpesh dhe sidomos herën që 
u ktheva në Shqipëri, pas shfaqjes shkova në fshatin 
e tim eti, mes maleve. Dhe provova një gjë krejtësisht 
tronditëse kur ndjeva në thellësi të trupit tim se unë 
vija prej andej! Dhe e ndjeva fizikisht këtë! Më kishin 
thënë që babai im vinte nga ky vend, por kishte diçka 
që më lidhi thellësisht. Ishte një fat, e kur flitet për fat, 
flitet për rastësi, rastësia është forma që merr Zoti për 
të kaluar aty pa u vënë re!

Njëra nga motrat tuaja, duke folur për ju në 
familje, thotë: “ai ishte për ne si një dritare ndaj 
botës”. Ne shqiptarët e tjerë, krenarë për ju, mund 
të themi të njëjtën gjë. Do të kishit ndonjë mesazh 
për ta përcjellë tek artistët shqiptarë?

Edhe ata janë për mua një rikthim i kësaj që thoni 
ju dhe një jehonë gjithashtu, sa herë takoj Ismail 
Kadarenë, Luan Ramën, Anri Salën, Liri Begenë, dhe 
diskutojmë, ja kështu! Ndihem i përfshirë me ta dhe 
që bëjmë pjesë te një lëvizje e shqiptarëve që janë 
në fushën e artit dhe përmes kësaj i sjellim diçka 
Shqipërisë, një nxitje kolektive!

Atëherë, ju nuk jeni veç një dritare ndaj botës, 
ju mendoni se është një lëvizje e tërë! Cila është 
gjëja më e bukur që mund t’ju urojmë?

Të vazhdoj me krijimet e mia që na prekin të gjithëve, që 
na ndihmojnë të jetojmë më mirë, ta shohim…
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Në personin e Abdyl  
Sadikut  nuk jeton thjeshtë 

një njeri ,por jeton një shem-
bull i pashlyer i një malesori tipik,  burrë 

e fisnik , i edukuar me  trashigimin e virtytet më të 
mira të treves së Malesisë . Abdyli është ai burr Mala-
sie që nuk u tjetersua , por sfidoi kohen e veshtirë të 
monizmit , duke mos u joshur nga ofiqet e karieres 
, dhe  duke mos u  trembur nga  rreziqet që sillte ajo 
kohë. Abdyli është shembull i një njeriut që  nuk e 
prishi koha e keqe ,perkundrazi me punen e veprim-
tarinë e tij këtë kohë të keqe u mundua ta korigjoi sa-
dopak në favor të malesorve me të cilet punoi , i degjoi 
dhe sa mundi i ndihmoi ,pa paragjykime dhe dallime 
klasore të asaj kohe në kushtet e mbijeteses. Abdyli 
sot është edhe një arkivë e gjallë e shumë ngjarjeve 
e datave që kanë lenë shenjë në trojet e Malesisë 
e më gjërë ,arkivë që  është duke e memorizuar në 
librat e tij që do të jenë edhe testamenti  ,që  jua lenë  
trashigimtareve të tij ,por edhe malësorve e historisë 
së ketyre trojeve…                                                               

“Pjesë” nga Curriculumi i Abdyl  Sadikut-Ndre-
caj                                                                  

Sipas gojdhenave që trashigon kjo familje dhe pak 
të dhënave të shkruara nga autor të huaj që kanë 
kaluar neper trojet e Shqiperisë Veriore e më gjërë 
, i pari i fisit “NDRECAJ” (së bashku me vellezerit e 
tjer) ,ka ardhur nga  Krasniqja në fillimin e  shekullit 
XVI  duke u  vendosur në “lagjen”Vuzukaj në Reç.  
Dalngadal keta të  ardhur nga trojet etnike shqip-
tare të Krasniqes  u shtuan e benë fise e lagje që sot 
trashigojnë si mbiemra ,emrat e të parëve të tyre.. 
Abdyl  Sadiku ka lindur me daten 23 maj 1930 në Reç 
. Është djali i  tretë i Sadik Zeqir Ndrecaj-t ,  i njohur si 
atdhetar e veprimtar në daljen zot të trojeve të Male-

sisë e Shqiperisë. Në vitin 1935 familja Ndrecaj (kur 
Abdyli ishte pesë vjeç) vjenë per të banuar në fshatin 
Boriç i Madh ,të Malesisë , ku banon edhe sot. Abdyli 
femijë kishte pasur fatin të fillonte shkollen fillore per 
të degjuar tingujt e embel të“abc…” në shkollen ku i 
kishte dhënë “jetë” mesuesi e poeti Millosh Gjergj 
Nikolla (Migjeni) , që kur kishte qënë krymësues në 
shkollen e Vrakës në vitin shkollor 1933-1934.. Abdyli 
pasi mbaroi shkollen fillore të Vrakes ,filloi të mesoi 
nga shkolla e jetës ,pervojen e të ciles (veçanarisht per 
atdhetari) e kishtë të skalitur edhe në shtepinë e tij, 
shtepi e cila në viti 1942 u bë bazë e Luftes Nacional 
Çlirimtare.Pikrisht në ketë ambient atdhetarie Ab-
dyli që në moshen 14 vjeçare  e gjeti frymzimin dhe 
orientimin per tu bërë aktivist i LANÇL, ku nga ky 
kontribut gëzon sot statusin e veteranit.. Abdyl Sadi-
ku pas çlirimit  plotësoi  shkollen shtatë-vjeçare dhe 
kreu disa kurse kualifikimi  per financier (llogaritar) 
, detyra që i ushtroi me mjaft sukses per kohen. Por 
Abdyli  duke qenë edhe nga natyra një djal inteligjent 
e kupton shpejt  se pavaresisht punes , kishte nevojë 
të shkollohet e kualifikohet më tej , ndaj vijon të 
shkollohet deri sa në vitin 1965  perfundon  Fakultetin 
e Ekonomisë Agrare  në Institutin e Lartë Bujqesor 
Kamzë-Tiranë. Duke parë aftesitë dhe perkushtimin 
në detyrat që i ishin ngarkuar , në fillimin e vitit  1974 
partia dhe pushteti i asaj periulle  i propozon z. Abdyl  
Sadiku detyren e lartë e të rendesishme N/Kryetar i 
komitetit ekzekutizv të rrethit Shkoder. Abdyli si një 
malësor besnik  i vendit që e lindi dhe e rriti e kunder-
shtoi ketë propozim ,duke thënë se Malesia apo vend-
lindja ime  sot ka më nevoj se Shkodra per punen dhe 
perkushtimin tim ,ndaj kerkoj të punoj ku ta mendoni 
ju që është më veshtirë në Malesi të Madhe. Partisë 
dhe pushteti nuk u erdhi per mirë ky kundershtim 

“Abdyl Sadiku- 
Ndrecaj, mik i 
pendës sime”     
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Gjallnimi dhe 
turri i jetës 

këndejpari ka 
kap një 

dimension 
të tjetërllojtë, 

ngase e ka jetu 
kjo luginë, kjo 

sofër e bujarisë 
alpine

,ndaj  planifikuan per ta derguar në vendin që ata 
e mendonin si më të veshtirin per një kuader . Kjo 
sipas mendjes të partiakeve dhe pushteterave të atyre 
viteve kishte qënë  kooperativave bujqesore Bajzë 
(sot komuna Kastrat) ,ku e emruan kryetar të kesaj 
kooperative me daten 02 shkurt 1974. Abdyli duke 
qenë njeri puntor nga natyra ,korrekt nga edukimi , 
me moral të lartë nga trashigimia e zemermirë nga 
shpirti e filloi ketë detyrë pa paragjykime ,dhe vetem 
me një objektiv ; rritjen ekonomike e financiare të 
ekonomisë së perbashket ,çfar do të reflektohej edhe 
në ekonominë apo më sakt në shtepinë e çdo familje 
të Bajzes ,Kastratit dhe Hotit..Abdyli si malësor  me 
mend dhe zemer të madhe e kishte kuptuar se per 
të arritur ketë objektiv ekonomik ,që do tu zbuste 
sadopak hallet banoreve të ketyre trevave , antaret e 
kooperatives dhe kuadrot e saj duheshin  motivuar . 
Në themelet e keti motivimi Abdyli vuri barazinë ,kor-
rektesin, ndershemerinë ,profesionalizmin , moralin 
e paster dhe perkushtimin per punë dhe per tu zg-
jidhur hallet antareve të kesaj ekonomie pa asnjëlloj 
paragjykimi dhe ndarje “klasore.. Ketë filozofi të re 
në drejtimin e një ekonomie bujqesore  Abdyli nuk e 
kishte të lehtë pasi vigjelohej nga vigjilentet e partisë 
dhe pushtetit. Por rezultatet e punes (në ekonomi dhe 
njerzi),bënë që Abdyl Sadiku të qendroi me faqe të 
bardhe e konsideraten më të lartë si kryetar i Koop-
eratives bujqesore Bajzë deri me daten 14 maj të vitit 
1979 (pra pesë vite e tre muaj). Por edhe pas largimit 
nga kjo detyrë dhe kjo ekonomi ,faqja e bardhë e 
konsiderata e lartë e ka ndjekur kudo që ka shkuar 
e punuar ; si Kryetar i pushtetit (keshillit) Gruemirë  
në vitet 1979 -1986 , Shef i deges së kuadrit  i  koop-

eratives  bujqesore Vrakë 
detyrë që e ka kryer nga  
viti 1986 deri në vitin 1990 
kur ka dalur në pension..
Është me vlera të cilesohet 
se të gjitha vitet e punes së 
tij si kuader kanë qenë mo-
tivuese dhe impresionuese 
per Abdylin ,por pesë vitet 
që ka punuar në Bajzë ai 
i konsideron  një pervojë 
dhe një   shkollë të madhe 
,që i  kanë vlejtur per tërë 
jeten si kuader e si njeri 
,ndaj edhe sot lidhjet e tij 
miqesore e shoqerore me 
Bajzen e Kastratin e Hotin  
i ruan si një gjë të shtrenjtë 
e të patjetersuar..  Abdyl Sa-
diku pas daljes në pension 
ka bërë një punë lavdruese 
në “shtrylljen” e kujteses së 

tij , në shfrytezimin e ditareve të mbajtura, në  mbled-
hjen  e dokumenteve dhe deshmive të koheve ,me të 
cilat ka memorizuar mjaftë nga historia e trojeve të 
Malesisë e më gjërë në data ,ngjarje e njerzë ,duke i 
shkruar e botuar  në libra ,nga të cilet po cilesojmë 
librat : Luftetaret e Lirisë dhe  Malesia e Madhe në 
LANÇ  e tjer.. 

Pak fjalë në vend të mbylljes
Unë nuk kamë punuar me Abdyl Sadikun ,por per 

punen dhe njerzillekun e tij kam degjuar që kur isha 
ende adolishent ,gjë që e forcova nga  viti 1974 kur unë  
fillova  punë si agronom në ish kooperativen bujqe-
sore të Koplikut ,kooperativë fqinje me atë të Bajzes 
(Kastratit) ,ku e drejtonte si kryetar ,Abdyli , ky burr 
per të cilin degjova në  atë kohë e deri sot vetem fjalë 
të mira e punë të mira . E keto punë të mira e fjalë të 
mira nuk i thoshin vetem njerzit me “boigrafi” të mirë 
,por edha ata të cilet regjimi komunist i konsideronte 
kundershtar të tij e me “biografi të keqe”, e  ku si rrjellojë i 
kesaj politike shteti komunist  i asaj kohe i persekutonte 
e privonte edhe nga ato pak të drejta njerzore që më 
shumë mbesnin në leter se zbatoheshin. Por Abdyl 
Sadiku me ndershmerinë ,korrektesinë , moralin e 
paster , punen e fjalen e mirë ,nuk i bëri keto dallime 
kurr ,ndaj edhe sot kujtohet me respekt e nderim nga 
të gjithë ata që ja mësynë deren e zyres (por edhe ata 
që e takuan në terren) ,per një nevoj ,punë , hall apo 
ndihmë.. Në perjetsim të ketyre virtyteve dhe vlerave 
të rralla për atë kohë (por edhe sot), këshilli i komunes 
Kastrat , nderon z. Abdyl Sadiku –Ndrecaj me titullin e 
lartë “Qytetar  Nderi “ i komunes  Kastrat .. 

Nga Ndue Baca 
Malesi e Madhe me 23 maj 2015
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L
iri dhe nënshtrim, zbrazje e thellë dhe për-
cikje e epërme zotërimi, kjo është sinteza 
e tokësores që mëton në kumt dhe joshje 
turistike, Thethi, kjo grackë e mrekullive të 

natyrës. Frymëmarrja në këtë thellësi që ther qiellin, 
i ngjan një shpendi mitik, fluturimi i të cilit është një 
shigjetim etern që depërton që prej Ujvarës dhe Kan-
ionit të Grunasit, Vaskave të gurta të Ndërlysës, Syrit 
të Kaltër të Kaprrës, kapluar prej rrokaqiejve natyror 
të Radohimës, Arapit, Paplukas, e gjithçkasë që ka 
gdhendur me pasion këtë manifestim festiv bukurie 
natyrore. Nga Tirana në zemër të mistikës së alpeve, 
Thethit, janë 128.3 km rrugë, dhe pafund ëndje, për ta 
lënë pas këtë distance, e për tu kredhur trup e shpirtë 
në krahët e një përjetimit të patëdytë. 

Saora kemi sosur në Theth, ballaz këtij hutimi dhe 
shastisjeje i’a beh përmendje delikate e të zotëve të 
shtëpisë, në ballin e të cilëve përthyhet dritimi i kësaj 
inkandeshence që zbret si kushtrim deri në truallin 
e mirëseardhjes, kësaj gostie që kurrkund tjetër nuk 
mundesh me gjet të shtrume me kaq thjeshtësi dhe 
gajle. “Bujrum, mirë se erdhët”, i gërmëzon me një 

grykore të thellë dhe me pak dramacitet, ky portret 
burri, i tipizuar prejqyshkuri nga mbretëresha e 
pakurorëzuar e Shqipërisë dhe shqiptarëve, Edith 
Durham, për nder të së cilës është ngritur edhe një 
obelisk kujtese, këndejpari.

Gjallnimi dhe turri i jetës këndejpari ka kap një 
dimension të tjetërllojtë, ngase e ka jetu kjo luginë, 
kjo sofër e bujarisë alpine. Dita-ditës, Thethi sa vjen 
e popullohet. Vera lëshohet turraz, në ngulmet e 
tankujt që ka rranjë e degë, fis e farë kësaj ane. Nuk 
është mënjanë kësaj lakmie as Gjetoja, 74-vjeçari, i 
cili bubrron me blegtori e turizëm familjar për të vënë 
edhe ai gjurmën në një krep thethian.  

Në thellësinë njerëzore të bjeshkatorëve
Relieve të alltysta, thadruar në thellësi nga era dhe 

cerga, bora dhe akulli, kushtrimet dhe kujat, qasen të 
gërmojnë në vullnesën tonë për ta shijuar, duke na 
joshur në këtë depërtim trup e shpirtë, në vorbullën 
e kohës, në përjetësinë e pakthyeshme të ndodhive 
dhe gjënezës, të cilat e kishin pagëzuar këtë krahinë 
dhe banorët e saj më shumë si personazhe legjen-
dash, sesa njerëz që jetojnë të përditshmen e tyre të 
zorshme, mbushur përplot me derte dhe mundësi. 
Këta banorë krejtçfarë kumtojnë është e tjetërllojtë 
ngase të mbërthen përreth frikshëm dhe sundues, 
mrrylët dhe prepotent, natyra. S’paku ata munden 
me fsheh masmirit dhunën spartane të kungimit të 
jetës mes këtyre krepave dhe hekave. E kanë shfaq 
anatominë e malësorit në thellësinë e kohës, gjithsesi 
kjartë. Gojtarë e shkrues nuk janë kursy së sejdisuri 
dhe mylmyeri bujarisht, si vetë zemra e tyre, përsh-
krimin që kanë fosilizu në të shkumen, e që munesh 
me e ndesh dhe me u përball me të hap pas hap. 

Nga Albert VATAJ

Thethi, kjo kërshëri e 
bukurisë magjepsëse 
të bjeshkëve
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Gjithsesi, ashpërsia e relievit, mrazi i dimrave 
të gjatë, varrët e gjakut e zakoneve, kanë gdhend 
me daltën prej rrufeje shumëçka në formëzimin e 
karakteristikave, personalitetit dhe bujarisë. Anipse 
sërish ata kumtojnë tjetësi, janë më të ngrohtë se 
bora e veri që u than fytyrën e u mardh durt. Janë më 
modest  dhe më të tolerant sesa kapardisja dhe pre-
potenca e maleve që u gërmushen përsipër si Shpatë 
Demokleu. Gjithçka që ky reliev i mraztë ka shkruar 
në kodin e tyre gjenetik, është krenaria, besa, virtyti 
dhe zemërbardhësia.

Duke rrëmuar gjënezën
Ndërsa ndjen veten teksa çapitet në shkumëzimin 

e Niagarës së alpeve, e flladi të ledhaton, siç di ta 
bëjë kjo bukuri vetanake, më ndërmendet krejtçfarë 
është sejdisur prej qëmtuesish dhe hulumtuesish të 
kakohshëm. Fillesa e Thethit dhe e Shalës gjehet e 
lidhur me fisin ilir të Labeatëve. Duke mbamendur 
shfletuesit dhe shkruesit e historisë, pikasim se Thethi 
është vendbanim shumë i hershëm, kryekëput e 
vërtetuar kjo nga arkeologët. Sipas tyre, kësaj ane 
kanë banuar Oksetët, Bythdosët, Berbati, Vladët, 
Kelmendas, e ndoshta edhe grupe të tjera popullsie 
të panjohura. Në shekullin e VIII-të, kjo zonë ishte 
pjesë e Pultit, i cili ndahej në Pultin e Sipërm dhe 
Pultin e Poshtëm. Thethi për herë të parë shfaqet i 
dokumentuar në Defterin e regjistrimit të Sanxhakut 
të Shkodrës dhe daton në vitin 1485, me emrin Fusha, 

asokohere përbëhej vetëm nga 7 shtëpi të mëdha.
Në shekullin e XVI-të, turqit e izoluan këtë zonë 

nga Shkodra dhe Malësia e Madhe, duke e bashkuar 
administrativisht me Sanxhakun e Dukagjinit me 
qendër në Pejë. Kësisoj Thethi konsiderohet pjesë e 
Dukagjinit. Edhe sot, të tri zonat të njësuara, Shala, 
Shoshi dhe Pulti janë pjesë e Dukagjinit. Në vazhdën e 
gërimimit arrijmë në shtresime të tjera historike duke 
hasur saora në faktin se, fisi i Ahcajve nga Thethi arriti 
të trupzohej me Bushatlinjtë e Shkodrës. Me gjas kjo 
ka bërë vaki në fillim të shekullit të XIX-të. Në kqyr-
jet e pastajme thënëse ngërthehemi pas gojtarëve 
dhe shkruesve, tëk të cilët mbamendim se Thethi 
spariherë është cituar në përpilimin nga Coronelli 
në hartën e vitit 1688. Përgjatë moteve 1916-1917 
shkon në Theth, At Shtjefën Gjeçovi, i cili shkruan për 
të dhe e bën me dije botës. Viti 1921 e gjen Thethin 
me shkollë të ndërtuar nga Kryqi i Kuq Amerikan. 
Rruga automobilistike e mbërrin Thethin diku nga viti 
1936. Një vit më pas, hapja e një agjencie turistike do 
të bëhej shëlbyese e këtij atraksioni dhe nistor i një 
epoke pelegrinazhi të turlillojshëm.

Duhet të vinte viti 1976 që Thethi të merrte sta-
tusin e “Parkut Kombëtar”. Transformimet e ‘90-tës u 
lëshuan turraz, si solidaritet ndryshimi, absurd i cili e 
stopoi vërshimin gjallnues, lëndoi shtatin bjeshkator 
dhe zbehu hiret rrezatuese që natyra u kishte dhan 
pa hesap këty banorëve. Do të shkonin vite në këtë 
heqje zvarrë, derikur Thethit ti ktheheshin nderet dhe 
lëvdatat, ti hapeshin dyert e t’i çelej qielli, e kjo fal të 
huajve, të cilët si ranë hasha që prej ditës që e zbuluan 
atë, e s’mbrami prej vendalive që duke u rikthye u 
yshtën masshumti nga epshi për ta shfrytëzuar atë 
sesa për ta ripopulluar si qëmoti. Tash, e shkuara 
ështe vetëm një memuar, një mbamendje larushitëse, 
me hope dhe hove që dëshmojnë se ajo ka jetuar 
gjithherë të tashmen e vet.  

Thethi, zanafilla e emrit
Hamendjet dhe hipotezat, përngjasimet dhe 

përthithjet gojore, jo rrallë kanë bërë që toponimet e 
vendeve të ndryshme të zanafillohen pikënisur prej 
trajtesave që ngjizeshin në kryeherë prej pozitave 
gjeografike. Edhe Thethi nuk bën përjashtim prej 
kësaj, anipse kurrkush nuk e ka vërtetu kryekëput 
se nga erdhi ky emër. Mbështetur në të dhënat hu-
lumtuese të grumbulluar, në toponimet që gjenden 
në këtë fshat dhe të dhënat gojore të banorëve, orig-
jinën e këtij emri mund ta kërkojmë sparihërë tek 
fjala “thep”.

Pozitat gjeografike e vendosin Thethin midis 
malesh të larta dhe të thepisura. Në përditshmërinë 
e mbijetesës banorët e kësaj ane dhe këndejpari duke 
punuar, kullotur bagëtinë, gjuajtur e të tjera bubrrime, 
shpreheshin: “Në ata thepa kullota bagëtinë”, “Po 
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shkoj në ata thepa për të gjuajtur”, “...në thepa...”, “...
thepa...” e të tjera. Është e pamohueshme se në Teth 
ka jo pak vende që pagëzimet e tyre që vërtiten rreth 
fjalës “thep-a, -i, -at”, kujtojmë; “Thepi i Krysë”, “Thepi 
i Rrgadhës”, “Thepi i Kodrës Botës” e të tjera. Për tu 
qasur në përafri të tjetërllojta hasim te sinonimi “kuj” 
(kunj), e pamëdyshtë përafria e saj me fjalën “thep”. 
Toponime me fjalën “kuj” ka jo pak, kësisoj gjenden, 
“Kuji i Dhive”, “Kuji i Lopëve”, “Kuji i Shqypes”, “Kuji i 
Zhareve”, ‘Kuji i Nenave”, “Kuji i Rupës”, “Kuji i Praçes”, 
“Kuji i Pulave” etj.

Krahas këtyre, malet e larta dhe të mprehta si “thi-
ka” që njerëzit në mënyrë të zakonshme e përdorin 
shprehjen “...në thika të majave...”, “...në thika...”, “...prapa 
atyre thikave që duken...”, e te tjera, mund të shkojnë në 
favor të prejardhjes së emrit Theth nga fjala “thep”, i cili 
ka përparësi me emrat “kunj” dhe “thika” në kuptimin 
e vendit që emërtojnë.

Duke zhvilluar një bujqësi ekstensive, duke prerë 
e djegur pyjet, banorët mbillnin thekër, dhe jo vetëm. 
Atëherë nga përdorimi i shprehjes “në thekën”, në të 
folurën krahinore, “...po shkoj në thekën”, “...isha në 
thekën...”, “...thekën”, “Thekna”, rrugës deri në fiksimin 
e emrit, evoluoi dhe na erdhi “Theth”. Toponime me 
emrin “thekën” ka disa në Theth si “Theknat” disa : 
“Thekna e Hasës”, “Zhari i Theknës” e të tjera.

Thethi është gjithashtu një gropë e thellë, në kraha-
sim me malet që e rrethojnë atë. Edhe si luginë është 
bajagi e thellë në drejtim të burimit të lumit të Shalës, 

saqë edhe banorët më të afërt janë mbi një orë larg. 
Gjatë përditshmërisë së tyre, banorët dhe bujtësit 
mund të kenë përdorur shprehjet : “...isha atje thellë...”, 
“...në thellësi...”, “...thellë...” e kështu me kalimin e kohës u 
formua emri “Theth”. gjithpoaq, sot Thethi është i tillë, 
duke mbetur jo tjetërçka edhe në enciklopedi, rrëfyes 
të bollshëm e sendërtues mediatik shumëgjuhësh.

Kurora mes maleve
Thethi, kjo thirrje që gufon mes kreshtash, rre-

thohet nga male të larta dhe qafa mahnitëse, duke 
filluar nga Qafa e Thanës, Shtegu i Dhenve, Radohima, 
Sheniku, Papluku, Maja e Alisë, Qafa e Pejës, Gropa 
e Bukur, Qafa e Jezercës, Maja e Zezë, Maja e Zorgjit, 
që strukin në brendësinë e tyre, natyrën me gjithë 
finesën dhe fantazinë shprehëse dhe kumtuese, 
me të cilat ballafaqohen alpinistë, speleologë, bota-
nistë, gjeografë dhe më s’shumti adhurues të alpeve. 
Fshatrat e kësaj zone shtrihen në të dy anët e lumit 

nga Okoli deri në Grunas, ku spikasin shtëpitë karak-
teristike dhe bujtina pritanake të turizmit familjar, 
të mbetura dhe këto nën juridiksionin krahinor të 
tendencës. Krejtkjo mbështillet nga një panoramë 
jehuese, e ashpër dhe joshëse. Ky amfiteatër natyror 
ngërthen gjithkah me një hir të vrazhdë dhe të frik-
shëm bukurie, gjithsekah vështrimi jonë shkapetet 
horizonteve që i kurthojnë malet, si zogu i turitun 
në kafaz. Nën këmbët e këtyre majave epike, përnën 
peshën e gojdhanave dhe legjendave, prania jonë 
shtryllet si ulliri për me nxjerr më të mirën tonë ad-
huruese, përjetimin. Çdo kapriço e egos sunduese, 
përkundrull këtij zotërimi të pakapshëm, është një 
kotele e tulatur nën sofër. 

Sos në këtë tërheqje, jepem kësaj dorzanie vull-
netlirë për të qenë veçse rob i një tiranie mrekullimi 
natyror. Kurrçka nuk ka mundur me e nënshtru 
gjinjen e kësaj anë, as lufta e as gjaku, as harrimi e as 
hasmi, as dimri e as skamja. Ata e kanë rrënjëzu jetën 

Këta banorë krejtçfarë kumtojnë është e tjetërllojtë ngase të 
mbërthen përreth frikshëm dhe sundues, mrrylët dhe prepotent, 
natyra. S’paku ata munden me fsheh masmirit dhunën spartane 
të kungimit të jetës mes këtyre krepave dhe hekave. E kanë shfaq 
anatominë e malësorit në thellësinë e kohës, gjithsesi kjartë. Go-
jtarë e shkrues nuk janë kursy së sejdisuri dhe mylmyeri bujarisht, 
si vetë zemra e tyre, përshkrimin që kanë fosilizu në të shkumen, e 
që munesh me e ndesh dhe me u përball me të hap pas hap. 
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në këtë vend të gjerë e të egër, e kullat i kanë shtatu 
mbi shkëmbinjë vetanakë që kanë mbirë andejpari.

Shëtitimi në gjallimin e kësaj magjie
Kjo ashpërsi e gatuar në havanin e thellë të kohës, 

do të kishte ta përkohëshme nusërimin e saj natyror, 
nëse nuk do të kungonte në gjirin e vet një pasuri 
gjalluese. Bujaria e kësaj gostie të shtruar mes malesh, 
pasurohet me llojshmërinë e kafshëve, si ariu, dhia 
e egër, derri i egër, kaprolli, dhelpra, ujku, lepuri, 
rrëqebulli, zardafini e iriqi. Krejtkjo ngas kësaj ane 
gjuetinë, për të cilën zotnitë e Shkodrës din me folë 
fort mirë për të, një nga pasionet që e ka renditur 
Thethin e rrethqark si një mundësi e pashoqe. Jo 
vetëm kaq, edhe pyjet dhe kreshtat e kësaj ane lësho-
jnë qiell pa hesap për zotërit e lirisë, shpendët, listë 
të cilen e nis shqiponja, për të vazhduar me skifterin, 
thëllëza, pëllumbin e egër, gjelin e egër dhe pulat e 
egra, e fluturakë të tjerë të rrallë. Kurrqysh nuk mund 
të ishte e plotë ky panoramim i florës dhe faunës së 
Thethit, pa futur në të edhe rrëshqanorët dhe peshqit. 
Këto të fundit na sejdisen nga vërshimi kristalor i Lu-
mit të Shalës, që piknis rrugëtimin e vet nga burimet 
e Okolit, dhe Lumi i Kaprës. Në to, karakteristikë e 
ujrave të ftohta, gjendet trofta pikaloshe e kryemadhe. 
Për ta përplotësuar mozaikun, hedhim sytë nga liqeni 
i akullt i Tërthores, ku gjendet peshku triton alpin dhe 
shumë lloje të tjera.

Thethi ky kushtrim i thellë për ëndje
Mes maleve të egra dhe të mrekullushme, këtij eteri 

tokësor që mrrylet prej gërmushjes së motit dhe shen-
det prej gjelbërimit dhe kthjellimit të qiellit, e stërpikin 
krejtkah horizontin me vendstrehëza alpine, siç bën 
me yjësimin, nata pa hënë. Nga Thethi ju qaset një ga-
jle me kundru të gjitha qafat e maleve dhe majat. Ajo 
është kurora më e hijshme që ka kurorëzu ndonjëherë 
alpet e Europës.  Ai e tejkaplon fiksionin e zhdërvjellët 
të natyrës. Trillane deri në thelb dhe depërtuese, 
mbetet. Kjo soditje e formëzimit të javashtë dhe të 
potershëm, kjo dhunë e rrëmbimit të vëmëndjes dhe 
përjetimit, kjo pamje e shpenguar dhe ngrehaluce, 
vetanake e lë atë në gjerdanin e alpeve. Këtë dëshmi 
e gjejmë të shkrirë në shtatin që përpjetet në majat 
si ajo e Radohimës, e cila naltësohet me 2570 m, e 
Arapit, 2217 m, duke përshku në vazhdë Paplukën, 
që përhidhet drejt qiellit me 2569 m, e majën e Alisë 
që kulmon jo më pak se 2471 m, etj. Përkundrull kësaj 
kapardisje ojnake, shakadahet përposhtë Thethi, kjo 
sofër e shtruar në lartësitë 750- 800 metër. Tiparet 
e kësaj jehone nisin me një reliev, pjerrësia e të cilit 
nis me këndin16º-35º, duke u thadruar e bërë më 
ulëritëse në 45º-60º e deri në 90º, të pakalueshme 
të shumtën e herëve, por përpirëse prej joshjes dhe 
piskamës që e vesh. Krejtkjo, një ngadhnjim akullna-
jor dhe eroziv, gjurmë të cilat shkruajnë moshën dhe 
urtinë. Kjo larmi vijon me Lumin e Shalës, vërshimi 
që ka gatuar tarracime shkëmbore dhe zallishte, ku 

përzihen gjurmë dhe kujtime. Paraqitja e Thethit 
nuk mund të mëtonte vetveten përtej mrazit dhe 
zemëratës klimatike, e cila nuk mund të kapardiset 
për kreun, por gjithqysh ajo është karakteristike e 
këtyre thellësive që ngërthehen përhava. Në parkun 
e Thethit mantel i bardhë i borës që i hidhet përsipër, 
nis me 1.5 m trashësi deri në 3 m vende-vende e 
kohë mbaskohe. Gjithashtu mund të flitet edhe për 
mesatare të reshjeve të shiut që varjojnë 2900-3000 
mm në vit. Temperaturat luhaten nga 20ºC-26ºC në 
qeshor për të kulmuar në dimër me -14ºC deri -20ºC.

Duke hedhur një vështrim veçorive hidrografike 
kumtojmë se Lumi i Thethit buron në lagjen Okol 
dhe përshkon të gjithë parkun, në harbimin e të cilit 
fusin turrin edhe përrenj dhe burime që këndej pari 
janë pa hesap. Në Ndërlysë trupëzohet me përroin e 
Kapërres duke ngjisur Shalën, i cili derdhet në Drin. 
Lumi i Thethit është i kthjellët e i shkumëzuar. Pru-
rjet e tij varjojnë 1000-1300 l/sek dhe temperatura 
mesatare e ujit është 7ºC. Përrenjt, këto vërshues që 
i harbon rrëmeti, janë ai i Dhenve, i Gurrës, i Shkafit, 
i Borës, i Ashtit, i Ukashit, etj. 

Hap pas hapi në këtë joshje që të magjeps
Në këtë shëtitje soditëse dhe magjepsëse na shua-

jnë etjen dhe na njomin ëndjen, burimet e Okolit dhe 
Nikgjonajt. Kësaj mrekullie i lajkatohet si një vashëz 
ojnake, Ujëvara e Grunasit, që rrëzon gërshetin e saj 
shkumëzues prej një lartësie mbi 30 m, dhe ajo e 
Gjeçajve, të cilën e ledhatojnë shkëmbinjt përgjatë 
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24 metrave të kredhjes joshëse përposhtë. Kanioni 
i Grunasit i shtohet kësaj gostie, ai zgjaton për më 
shumë se 2 km dhe thepon 60 metra tatpjetë. Shpella 
e Harapit dhe Bira e Rrathëve, ku gurgullojnë liqene 
nëntokësore, galeri dhe sifone gjigande, e mylmejnë 
gjithnjë e më shumë hejën e kësaj urije për kandë. 
Thethi ka gjithashtu edhe 12 mullinjë të vegjël, do prej 
të cilëve blues. Syri i kaltër i Kaprrës kqyr ngulmues 
me blunë e allasojtë, prej Kaprrës së poshtme, e cili 
është dalldisja më e shpenguar e hireve që kumton 
shtati i alpeve. Për të behur nën këtë vështrim që të 
rrëmben, duhet të shtegtosh nga Kanioni i Grunasit. 
Nëse shkon në Theth, kurrqysh nuk mundet të ikësh 
pa i hedh një sy Kullës së Ngujimit, e cila ka të murosur 
në gurthemelin e saj krejt shtatin e mrrylët e të ftohtë, 
histori ngjethëse gjaku dhe ngadhnjime faljeje.

Në mbamendjen e vet kjo kullë që hedh shtat 
400-vjeçar mbi një gurë të stërmadh që ka mbire si 
truall, janë pajtuar mbi 300 gjaqe, nga krejt bajraku 
i Shalës. Ajo shërbente si strehëz për kohëzgjatjen 
15-ditore, periudhë gjatë së cilës vrasësi duhet të 
gjente mbrojtësit dhe të sqaronte plëqësisë mbi 
rrethanat e ngjarjes. Ndryshe nga ajo e Mirditës dhe 
tjetërkund nëpër malësi që ngujoheshin prej gjakut, 
Kulla shërbeu për gjyqësi dhe kuvende gjakfalejeje. 
Në të Kanuni i Lek Dukagjinit, ishte referencë e ko-

dit zakonor, të drejtësisë dhe e krejt parashtrimeve 
që parashihen për konsiderimin e rrethanave, je 
kryekëput fajsi dhe ndëshkim. Kjo Kullë është simbol 
i Thethit anipse ajo është e Zef Kol Koçekut, ruhet dhe 
mbrohet tashembas nga nipi i tij, Sokol Koçeku. Kisha 
gjithpoaq përbën një piketë të ngasjes së vizitorëve të 
pafund. E ndërtuar që më 1892, ajo mishëron jo dhe 
aq përkatësinë e kahershme katolike të thethianëve, 
sesa rolin në këtë famullari të At’ Shtjefen Gjeçovi, i 
cili më 1917 hapi mësonjtoren e parë shqipe, traditë të 
cilën e vazhduan edhe priftërinjë e tjerë të kësaj kishe. 
Hitorikun e kësaj ngrehine shërbestarie dhe dije e 
pasurojne emrat dhe kontributi i At’Marjan Prela, At’ 
Daniel Gjeçaj, etj. Vorret në truallin e saj janë edhe 
tash me kryqe të punuar, ashtu siç i përshkruante 
Edith Durham më 1905, kohë kur ajo vizitoi Thethin, 
dhe shkroi për traditat dhe historinë e tyre.

I rrëmbyer prej dimesioneve
Shpëjtësia, me të cilën ikën koha kësaj behjeje 

kumtuese, është triumfi i efektit mbi shkakun, mbi nd-
jelljen dhe kredhjen, si pre e kësaj gjuetije mahnitjesh 
shokuese dhe kësaj thirrje kushtruese për kërshërim. 
Triumfi i sekujt në këtë aventurë alpine është i 
atypëratyshëm, depërtues dhe mishërues. I tillë është 
mbi kohën që rrek të mbetet në vend dhe thellësisë që 
harbon rrahekrah. Ashtu siç ka gërryer durimshumë 

gurët, uji, akulli e tufani, me të njëjten kandje e yshtje 
rrëmon ndër ne kjo bukuri, për të mbetur e pashoqe 
në llojin e vet, për të mbushur me zbraztësi eterne 
boshin dhe etjen që ndjen se të ka përfundur. Vetëm 
këtu në Theth, këtu në këtë hon të krenarisë së bjesh-
këve mbërrin një gjëndje të epërme zotërimi, me kast, 
tuj guxu me ken ndonjë dekik edhe Zot.
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Piktura ime është kjo, 
gjithçka që na ndodh dhe 
që nuk e njohim. Të gjithëve 
na ngacmon e panjohura. 
E pakapshmja më pëlqen, 
më intrigon, më bën të men-
doj dhe pastaj ky mendim 
apo ngacmim pasqyrohet 
në pikturën time. Pastaj ajo 
britma që shpreh unë në 
punën time nuk është një 
klithmë që kërkon bukë apo 
diçka që është konkrete dhe 
normale…



45QERSHOR 2015 

A
i është një arketip i artistit të lindur në 
vështirësi, të rritur në përleshjen me 
të pamundurën dhe një botë ku duhet 
vazhdimisht vetëm të ndeshësh. Kurrë 

nuk do ta mendonte se pasioni i tij i vizatimit që nisi 
me thengjill në shkëmbinjtë e malësisë sw Razmws, 
kur kulloste bagëtitë, në fimëjërinë e tij të hershme, 
të transformohej në një uragan rrapëllitës të vlerave 
promovuese dhe cytjes së një egoje për pushtetin 
e gjeniut. Rruga nga malësia në Shkodër, dhe nga 
Shkodra në Tiranë është një udhë që i rrethvjen 
përpjekjeve të tij për të jetuar. Ndërsa ngjitej si një 

Sizif në malin e detyresës, një yllë sa vinte e shndriste 
më shumë duke mbushur me dritë e reflektuar famë 
universin e tij. Puna vetëmohuese, përplasja me 
meskinin e kohës dhe smirën nuk e gjunjëzuan këtë 
Ante të penelit. Ekspozitë pas ekspozite, promovim 
pa promovimi, sukses pas suksesi, qytet më qytet e 
shtet më shtet, ai, Gjovalin Paci do të hynte tashmë në 
enciklopedinë e artit bashkëkohor si një personalitet 
dinjitoz dhe me ambicie të kurajshme. 

Kush është Gjovalin Paci
Gjovalin Paci lindur ne Shkodër ne 1958, është 

prezantuar si një artist befasues me mbi 50 ekspozita 
personale të celura si brenda ashtu dhe jashtë vendit, 
Paris, Frankfurt, Bruksel, si dhe në vende të ndryshme 
të Ballkanit. Shumë punime të tij janë pjese e kolek-
sioneve të ndryshme të artit, të shoqëruara dhe me 
vleresimet më të larta të kritikës vendase dhe të huaj. 

Gjovalin Paci është një artist bashkëkohor. Pun-
imet e tij janë plot koncept dhe filozofi, duke kaluar 
nga cikli me temat biblike tek motivet tradicionale 
dhe me aq delikatesë tek temat lirike. Mjetet gjysme 
mistike dhe tonet e erreta, një finesë e jashtëza-
konshme plot potencial shprehës, i bëjnë pikturat e 

tij të çuditshme dhe mjaft origjinale. 

Nisja e vështirë
E ka nisur kështu rrugën e vështirë e të lodhshme 

të artistit ndërsa  ishte vetëm 6 vjeç e shkonte të 
kulloste bagëtinë. Në fillim si shprehje të një dëshire 
të papërmbajtur për të vizatuar gjërat me të cilat 
ishte në kontakt të përditshëm, si delet, kuajt, pemët, 
njerëzit, tokën… Sot ai është prezantuar me një cikël 
punimesh kushtuar universit dhe planeteve, i shtyrë 
nga mendimet dhe joshja që i nxitin përsiatjet e tij 
për misterin, të panjohurën.

Nuk ka mbaruar asnjë shkollë arti, por talenti i 
tij është i padiskutuar dhe premton ta shpjerë larg. 
Punimet e tij të realizuara në vite kanë arritur ndërkaq 
shifrën e 4 000 të tillave, kryesisht në vaj dhe tekstil. 
Gjovalin Paci kujton me mall kohën kur dikur fëmijë, 
në një çantë mbante bukën dhe ushqimin e në tjetrën, 
ngjyrat, fletoret…

Gjovalin Paci për punën e tij
“Piktura ime është kjo, gjithçka që na ndodh dhe që 

nuk e njohim. Të gjithëve na ngacmon e panjohura. 

Gjovalin Paci, 
triumfi ngallnjyes i 
malësorit që nisi 
pikturën me thëngjill 
dhe synon Luvrin

Nga Albert VATAJ
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E pakapshmja më pëlqen, më intrigon, më bën të 
mendoj dhe pastaj ky mendim apo ngacmim pasqy-
rohet në pikturën time. Pastaj ajo britma që shpreh 
unë në punën time nuk është një klithmë që kërkon 
bukë apo diçka që është konkrete dhe normale… 
Britma ime është diçka e brendshme, ajo pakënaqësia 
që ndjen njeriu në vetvete ndaj krijuesit, ndaj Zotit. 
Kjo është e gjithë ideja që përshkon punimet e mia. 
Punimet e mia nuk i përkasin një pikture tokësore, që 
kapet menjëherë… Kjo e imja është një pikturë e një 
tjetër dimensioni, është një temë mistike, krejtësisht 
e kulluar”

Megjithatë, ai nuk harron të theksojë faktin se në 
Tiranë ka gjetur një indiferencë që e ka munduar 
shumë. “Kam pasur shumë probleme me galeritë 
dhe njerëzit. Së pari ishte problemi i shkollës dhe 
pastaj edhe problemi i pikturës, plus që dashamirësia 
mungon gjithmonë, njëlloj egoje e jashtëzakonshme. 
Eshtë krijuar njëlloj hierarkie artistike dhe pranohen 
vetëm ata që janë brenda kësaj hierarkie, ndërsa të 
tjerët mbahen larg. Unë mendoj se gjithsecili sot 
duhet ta ketë rrugën të hapur, me aftësitë që ka, sepse 
asnjeri nuk i prish punë tjetrit. Sot ka hapësira për 
të gjithë, secili duhet të bëjë punën e vet...”, shprehet 

Paci. Piktura për të është ditari, ku hedh emocionet 
e ditëve dhe ruan kujtimet, që ndjekin njëra-tjetrën. 
Nuk e sheh veten si piktor dhe as e ka parë kurrë si të 
tillë, megjithatë ka hedhur në ngjyra dhe ka formësuar 
ndjesitë e tij për vite me radhë. Dhe më në fund urën 
e komunikimit e ndërton natyrshëm, duke zbuluar 
para publikut një pjesë të fshehtësisë së tij njerëzore 
përmes punëve

Emocion përmes maktheve ngjyrash të ftohta 
dhe Evash të epshme

Tridimensioni i qasjes së një peneli në përcikjet e 
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tij ndërmjet qiellit, tokës dhe Hyut, formëzojnë kutin 
e një arti modern, që duke të joshur të përpin në sht-
jellat e saj të përmendjes drithëruese. Në tërësinë e 
saj, kjo pikturë mbart me kumtin e larushuar përmes 
relieveve dhe ngjyrave, atë realitet që ngërthen sejcilin 
prej nesh. Trajtat emotive që përshkojnë si një fill i 
vetëm gjithë impresionin, lakohen vibrues mbi tela-
jon dhe formëzojnë plotësinë e formës. Përplotësojnë 
gjithçka që shkulmon në gjëndjen e transit të piktorit. 
Biblikja, toksorja, njerëzorja shkrihen nëpërmjet 
linjave të pandashme që ngjizin trupa që zanafillin 
nga gjëndje dhe kulme emocionesh për tu njësuar në 
trajta spazmesh shpirtërore. Linjat duket se fillojnë 
për të mos përfunduar askurrë, në pikturën e Pacit. 
Sosin në një telajo dhe fluturojnë në tablonë tjetër 
për të ravijëzuar sakaq rishtaz një tjetër episod të vër-
shimit të tij mistik. Në formën e bordurave, ata duket 
sikur kërkojnë të formëzojnë trajta plazmuese, më 
shumë si mure rrethuese të emocionit, se sa si qasje 
delikate për të shfryr atë që gufon furishëm brenda 
një konstelacionin shpirtëror. Nga një telajo në tjetrën 
perceptojmë kjartazi një tendencë të evolucionit të 
vetë piktorit që specifikohet tek gjymtyrët, që jo ras-
tësisht shfaqin një mangësi delikatese të perceptimit 
dhe të përçimit. Graviteti i trupave dhe personazheve 
emotiv duket se është i rëndësishëm për piktorin. Ai i 
vendos fort në taban, sikurse u jep po ashtu mundësi 
të kapen fort pas rrethrrotullisë që hera-herë është 
një frymëmarrje eterne, e tek-tuk një hapsin që diku 
thyhet e diku tjetër është aq e fortë dhe e zymtë sa 
për tu kapur në të duhen vetëm ato gjymtyrë. Tjetër 
veçori e një prej periudhave të punëve të Pacit është 
dhe ndërfutja, rrokaqafja dhe rikrijimi, në çdo nerv, 
në çdo nyje, në çdo gjymtyrë, në çdo kacarritje për 
zgjatim, për formëzim. Biokimi e këtyre gjëndjeve, 
dukshëm orjenton përnga një evolucion shumfi-
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shues i objekteve, i qënjeve, i gjithsisë dhe pjesëzave 
përnga e tërë, përnga pafundësia. Qeliza në këto tablo 
është pambarimisht në evolucion, pafundësisht në 

pajtueshmëri me krijimin. Në çdo gjë dhe gjëndje një 
jetë gjallon, një emocion kapërthehet pas rrezeve të 
para të agut, një ngulm në tërbimin e vet, porsi një 

stuhi galaktike shtjellin, e behim me fillesat e një bote 
që piktori e hedh për eksplorim. Krijimi dhe rikrijimi 
janë në një pakt sublim. Gjithçkaja krijohet nga diç-
ka, dhe diçka kumton ne gjithçka krijimin tërësor 
të gjithçkasë. Nuk ka ndalim. Përmes linjave dhe 
ngjyrave, nejve që herë lidhen e herë zgjidhen, për 
misionin e krijimit. Gjithësia merr formë brenda një 
shpirti e vihet përballë ëndjes tonë dhe shijeve të 
holla estetike për të dëshmuar dhe kumtuar. Teksa 
përçon në çdo grimcë këtë krjim dallon kjartazi, se 
kurrëçka nuk është aty rastësisht. Rastësore mund 
të jetë momenti, impresioni qaset të orvatet në të 
qenin si i tillë, por kurrsesi jo, ajo që është brenda 
këndeve të telajos. Epja për të përceptuar tanëçka 
Paci vendos në telajo, nuk është bindja foshnjore, 
për të zbërthyer enigmat. Më duket se ka diçka më 
të ngërthyer, më të garrameçme. Do të thoja, është 
si të zgjidhësh një rebusi. A nuk është dhe ekuacioni 
i tërësisë sonë të përjetimit dhe zotërimit të jetës 
diçka e tillë, e ngjashme.

Akriliku i pjekur më shumë se një dritëshikim i 
trajtimit, më shumë se një mënyrë e zotërimit të këtij 
tërbimi të sentimenteve të kulmëzuara estetikisht, 
është një shkas për tundim, për yshtje nga përfshirja 
me të gjithë dimensionet e përjetimit, edhe me 
shqisën e të prekururit. Rilievet thepisen, rrumbul-
lakosen dhe sakaq shkrihen përnga njëtrajtshmëria 
e lëmuar, si kurmi i një vërshimi pikëllues uji e trajta 
e epshme e Evave që përplotësojnë botën tonë të 
epshme. Kjo skulpturë e sheshtë shakadahet po 
me atë nerv limfatik dhe zjarm brendie, sa dhe vetë 
shtatoret dhe muralet, para të cilave kemi mbetur go-
jëkyçur, pa fjalë, të dyzuar, por mrekullit të përfshirë. 
Loja me format nga tabloja në tablo, në çdo pjesëz të 
së tëres hidhet për të mbetur ajo që perceptim pas 
perceptimi të rrëfen një realitet të ri, një gjëndje, e 
cila të është fshehur më parë. Në përgjithësi koloriti 
i kësaj kreature estetikisht të përkorë, nuk ka gjasa 
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të na ofrohet përkundër dëshirave dhe afshit që të 
ysht të gjendesh para një pikture. E kenun për të mos 
ju gjunjzu asaj që duam, ajo është për më shumë, 
për të joshur më të thellat dhe më të naltat shije 
dhe kandje. Shumë syresh do të  ngrysen para një 
larushie të ftohtë ngjyrash dhe formash të një pjese 
të punëve të Pacit. Ata thjeshtë do të kundrojnë, do 
të sorollaten dhe do të rikthehen rishtaz, do të ten-
dosen në fortësinë e pasqyrimit dhe ndjesitë e tyre 
do nisin sakaq të kapin sinjale dhe të perceptojnë 
reflektime, deshifrimi i të cilave ngjet rëndom tek 
mistikja, natyra që piktori ka vendosur të kumtojë. 
Atë që do ta quante si të përbashkët të punëve të 
tij, Paci do të veçonte mbizotërimin e toneve të 
errëta dhe një lloj ndriçimi i fuqishëm që zbret 
nga maja e një mugëtire që krijohet nga poshtë. 
“Është një lloj frike që të krijohet kur bie muzgu, 
nata, drita e fortë dhe errësira gjithmonë krijojnë 
një kompleks mistik”, saktëson ai. Tjetërçka që beh 
para kureshtisë është një risi, nëse mund ta qua-
jmë atë të kodeve. Simetria korrekte e vendosjes 
së gërmave, jo në sinkron alfabetik, që qarkojnë 
kryesisht nudot e dëngura në epsh e sharm, sipas 
tij përfaqësojnë diçka, një fenomen a një dukuri 
jetësore dhe ajo që përfaqëson e gjithë puna në 
tërësinë e saj. Është një ndërthurje mes strukturës 
së prozës, të muzikës në pjesën abstrakte dhe 

Paci kujton: “Kam pasur shumë probleme me galeritë dhe njerëzit. 
Së pari ishte problemi i shkollës dhe pastaj edhe problemi i pik-
turës, plus që dashamirësia mungon gjithmonë, njëlloj egoje e 
jashtëzakonshme. Eshtë krijuar njëlloj hierarkie artistike dhe 
pranohen vetëm ata që janë brenda kësaj hierarkie, ndërsa të tjerët 
mbahen larg. Unë mendoj se gjithsecili sot duhet ta ketë rrugën të 
hapur, me aftësitë që ka, sepse asnjeri nuk i prish punë tjetrit. Sot 
ka hapësira për të gjithë, secili duhet të bëjë punën e vet...”

të figuratives në siluetën e vajzës. Nga një tridi-
mension, ai vjen me një tridimension tjetër, më 
të drejpërdrejtë, më përfshirës, më domosdo për 
joshjen e yshtjeve frelëshuara estetike.Si për të mos 
mbetur i plotesuar si deri më tash me telajon, ai 
kushtron duke përftuar instalacionin në këtë qasje 
të shpaluarit të gjithë asaj larushie fëshfëritëse, e 
gjithë atij dufi gurgullues që kaplueshëm kërcën 
hop nga një realitet në tjetrin, nga një strofkë në 
një univers. Do ta quanin të makthshme, atë që 
piktori në këtë hop orvatet të përplotësojë tërbimin 
e vet me “shtëpia e artistit”. Sipas tij, kurrçka tjetër 
nuk përçon veç ngasa realiteti përqarkon, si artis-

tin e gjithsekënd tjetër rrethekrah. “Është artisti i 
rrethuar prej mijëra e mijëra ngjarjeve, guxon të 
deshifrojë këtë panoramim sendesh dhe mjetesh, 
ku futen për shembull: lajmi, moda dhe të tjerë 
elementë që artisti i përjeton në mënyrë shqisore 
ose të padukshme. Mes tyre është artisti, në rastin 
konkret piktori, i cili qëndron mes ca gurëve e ca 
tubave; një moment thotë, jam i madh, një moment 
thotë jam i vogël e një moment thotë, jam i mesëm. 
Pra është ideja e njeriut në formim e në plotësim e 
sipër”. Sakaq ai udhërrëfen kundruesin, i cili duke 
u gjend i hutuar në një kryqkalim drithërues, kjo 
do ta hopte më tej në të tjera labirinthe magjepsëse 
të deshifrimit të kodeve të Pacit dhe flirtimit me 
Evat e dlira të mëkatit të zanafillës. Gjithseçysh, 
ajo që është e Pacit është e tij, dhe kurrsesi s’ka si 
të jetë e tjetërkujt. Enigmatike, misterioze, e ngurtë, 
muzikale, drithëruese, e epshme e gjithëçka tjetër që 
sekush që gjëndet para punëve të tij munet me ndje, 
me përceptu, e me i dhan njasaj gjëndje nji lloj tagri a 
një emërtesë. Përsfundit të gjërave, duhet më u kujtu 
edhe nji përkujdesje që duhet me e ysht gjithsekënd, 
është, se nëse kjo pikturë nuk ju thotë kurrgja, e më 
së shumtu nuk ju jep kurrçka, kjo nuk don me thanë 
se ajo s’ka gja me thanë, e me dhanë, por ju sjeni i 
mujtun, për me ndigju atë çfarë ajo thotë, dhe me 
marrë ma të naltin emocion, të cilën ajo është gati 
me e dhanë.

Me mbi 50 ekspozita, tashmë malësori që nisi 
sfidën e artit që në moshën 6-vjeçare kur vizatonte me 
thengjillë në malet e Razmës, ndërsa kulloste bagëtitë, 
është një fenomen artistik. Pikturat e tij, kompozimet 
e tij me akrelik, impresionet e tij artistike, gulçi i 
shpirtit të tij është në një shumësi të madhe punësh. 
Tablotë e tij tashmë gjendën në sallone mondane, në 
zyra shtetarësh të fuqishëm, në shtëpi ambasadorësh 
e politikanësh, në syrin dhë vëmëndjen e pareshtur të 
kritikës. Ai u përpoq dhe arriti t’ia dalë duke sfiduar 
kohën dhe duke u ndeshur pamëshirshëm me të 
pamundurën. Jeton për të pikturuar, dhe pikturon 
për të jetuar.
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7 
ditë e 7 netë të këtij Festivali i dhanë jetë 
dhe ngritën në Qytetin e gurtë kështjellën e 
Trashëgimisë Jomateriale të cilës Ministria 
e Kulturës i kushton një rëndësi shumë të 

madhe jo vetëm si vlerë kombëtare, jo vetëm si pasuri 
shpirtërore e popullit dhe kombit por edhe si një 
pjesë shumë e rëndësishme e kulturës universale në 
rajon dhe Europë. Ky thesar i jashtëzakonshëm me 
larminënë e folklorit në perlat muzikore, poetike, in-
strumentale, zakonore, pa folur për kostumet e rralla 
për nga densiteti dhe historia u shpalos si rrallëherë 
me madhështinë e vet, me origjinalitetin dhe cilësinë 
më të plotë.

Në një maratonë të trashëgimisë jomateriale në 
12 qarqe, me kontakte, takime, vëzhgime, audicione 

dhe koncerte të Komunave dhe Bashkive morën pjesë 
rreth 7230 bartës të folklorit ndër të cilët rreth 1600 
fëmijë e të rinj, të cilët kaluan në përzgjedhjen e fazës 
së parë të komisioneve të ngritura pranë qarqeve të 
cilët i sollën koncertet nga Komunat e Bashkitë në 
nivel Qarku.

Komisioni Përzgjedhës i Festivalit i përbërë 
nga Qendra e Veprimtarive Folklorike, Ministria 
e Kulturës, studjuesit e Institutit të Antropologjisë 
Kulturore dhe Studimeve të Artit, si dhe nga Grupi 
i realizimit artistik, me në krye Drejtorin artistik të 
Festivalit, Profesor Thoma Gaqi dhe regjisorin Bledar 
Laco, ndoqën nga afër dhe në terren të 12 koncertet 
folklorike në rang qarku që u zhvilluan në të gjithë 
Shqipërinë,

Në këtë fazë morën pjesë 1756 bartës të folklorit, 
nga të cilët rreth 530 fëmijë e të rinj si dhe rreth 400 
gra e vajza.

Nga data 10 deri 16 maj më shumë se 1700 
konkurrues në të gjitha gjinitë dhe nga të gjitha 
krahinat si dhe nga Kosova, Maqedonia dhe Mali i 
Zi morën pjesë në garën e madhe të Folklorit. Më 
shumë se 100 kostume u rindërtuan sipas teknikave 
të artizanatit autentik nga Ministria e Kulturës dhe 
u prezantuan në skenën e Folklorit. Mbi 15 të ftuar 
specialë gjallëruan Netët e Festivalit dhe gjithë 
qytetin e Gjirokastrës.

Gjithashtu Festivalin e përshëndetën grupe të 
ftuara nga arbëreshët e Italisë, shqiptarët e SHBA, 
Zvcirës, Turqisë me rreth 100 artistë, të cilët sollën 
zërin e jasthëzakonshëm të Diasporës shqiptare

Gjithë qyteti u kthye në një skenë më të madhe se 
sa skena e dedikuar ku 24 orë ndodhën pa ndërprerje 
ngjarje kulturore që përfshinë qytetin, mijëra vizitorë 

Vlerat shpirtërore rezëllijnë 
në edicionin e 10-të të 
Festivalit Folklorik Kombëtar 
të Gjirokastrës 2015
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vendas e të huaj në Skenën e hapur të sheshit Fanta-
zia, në Qafën e Pazarit, në shtëpitë muze, në sheshin 
e Odeonit dhe në Kala. Konkurrenca ishte e fortë 
dhe pjesëmarrja lumturisht e gjerë e bëri të vështirë 
ndarjen e çmimeve, dhe Juria vendosi gjithashtu të 
japë çmime inkurajuese për disa bartës të folklorit 
që u shquan për nivel të lartë, për vërtetësi dhe orig-
jinalitet në prurjet e tyre 

Festivali Folklorik Kombëtar i Gjirokastrës zhvillo-
het një herë në pesë vjet. Ai është monumenti më i 
madh i Trashëgimisë Jomateriale, i cili jo vetëm duhet 
ruajtur si institucion por duhet të jetë i fortë dhe i 
gjallë që të mund të përcillet e të trashëgohet, njësoj 
siç ruajmë e mbrojmë kalatë dhe parqet arkeologjike! 
Festivali Folklorik i Gjirokastrës është monument kul-
ture dhe si i tillë duhet të mbrohet nga shteti dhe nga 
e gjithë shoqëria. Ai është i vetmi monument kulture 
ku marrin pjesë e përfaqsohen, në një mënyrë apo në 
një tjetër të gjithë shqiptarët, kudo që janë.

Ministria e Kulturës dhe Qendra Kombëtare e Ve-
primtarisë Foklorike, në bashkëpunim me Qendrën e 
Studimeve Albanologjike, në vijim do të organizojnë 
Tryezën Post-Festival me karkter studimor për të 
nxjerrë në pah elementët që shquan në këtë Festival 
dhe për të krijuar një terren të favorshëm studimor 
për Folkorin shqiptar.
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M
alësia vazhdon të dalë. Kjo mundësi e shfletimit 
të historisë, e ndërmëndjes dhe mirënjohjes për 
jetën dhe veprën e patriotëve dhe personaliteteve 
të shuara të kësaj krahine, është një detyrim 

moral dhe nacional. Ishin, janë dhe do të jenë ata, të cilët me 
veprën, me aktin e tyre heroik, me kumtin e tyre krijues, kanë 
lartësuar dhe do të mbajnë në pjedestal namin e mirë dhe zërin 
e kreshnik të Malësisë së madhe. 

Përkundër vështirësive të kohës, ne sfidojmë, sepse edhe 
përpjekjet e tyre, edhe vepra e tyre, gjaku që derdhën dhe jeta 
që nuk kursyen ishte një obligim i shenjtë, ishte një ëndërr që 
na cyt sot nëpër realitete dëshirimesh patriotike dhe ngulmesh, 
që ata të jenë brez pas brezi pishtari që do të vazhdojë të shn-
drisë rrugën tonë të ngadhënjimit, udhën tonë të progresit.

Gazeta “Malësia” që në numrin e saj të parë e deri sot, ka 
dhënë dhe vazhdon të japë një kontribut modest për përfaqë-
simin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave që Malësia e Mad-
he ka patur dhe do të ketë. Para së gjithash çdo përpjekje e jona 
sot që “Malësia” të kushtrojë, është që e shkuara më shumë se 
gjaku në dejet e malësorëve, të jetë kryenaltësia e gjeneratave, 
një mburrje e merituar dhe një nder që obligon. Zhvendosjet 
e shumta, lëvizjet demografike, ndjekja e qiejve të shqipes, çdo 
ditë e më tepër e konsideron të domosdoshme që zëri i “Malë-
sisë” të kushtrojë. Bijtë tanë, bijtë e bijve tanë duhet të ushqehen 
pareshtur me jehonën e këtij zëri kushtrues, duhet të rriten 
dhe të brymosen me aktin e pashembullt të patriotëve, të cilët 
çmuan kaq shumë vatanin, çmuan kaq shtrenjtë lirinë sa nuk 
kursyen që në themelet e saj të bënin fli jetët e tyre.

Sot dhe mot, ka qenë, është dhe do të jetë obligim i çdo 
malësori, i çdo patrioti që jo vetëm “Malësia” pot çdo votër ku-
vendimi të vazhdojë të shtrohet në përvjetore dhe gazmime, në 
përkujtime dhe ditë solemne. Atje janë rrënjët tona, dhe që kjo 
pemë të vazhdojë të harliset në krahët e jetës duhet ta ushqe-
jmë, të kujdesemi për të pareshtur.

“Malësia” ka shumë të falënderojë të bëjë, që nga ata që e 
mundësuan financiarisht, tek ata që kontribuan me materialet 
e tyre, deri tek ata që do ta lexojnë dhe do të dëshirojnë të dëg-
jojnë ende zërin e saj. 

Sepse janë ata, jeni ju, që ky kushtrim, kjo jehonë, të dëgjohet.

Zëri kushtrues 
i “Malësisë”


