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Gjithcka fillon ne vitin 1876, kohe 
kur  fuqite e medha Europiane, 
nisen procesin e ndarjes se teri-

toreve te Shqiperise, at’her jo shtet por 
nen Perandorin Turke, e se bashku me 
to edhe trojet e Masise se Madhe, duke 
ia dhene Malit te Zi, si Trieshin, Kojen, 
Luharin, Loparin, Fundanat e tjer. Per tu 
pasuar disa vite me vone e konkretishte 
ne vitin 1913 ku Malit te Zi iu dhane Hoti 
e Gruda. Duke ndare Malsine e Madhe 
tani ne juridiksionin e shtetit shqiptar 
te pas 1912, pothujse ne dy pjes. Prandaj 
pas kaqe vitesh ndarjeje dhe asimilimi, 
duhet pranuar e verteta se malsoret, qe 
jane ne juridiksionin shteteror te Malit 
te Zi, jane duke lare gjynahet e atyre qe 
i ndan nga shteti ame ose trungu iliro 
- shqiptar. E kjo u vertetua edhe tani 
me zgjedhjet me te fundit ne komunen 
tashme te Tuzit. Duke iu rikthyer statusi 
i vitit 1957. Ku u deshen shume perpjekje 
qe tre Partit Shqiptare, te bashkuara si 
asnje here tjeter, ne keto vite te egzis-
tences se Shtetit Malazez te merrnin, 
3683 vota ose 50 % te atyre qe votuan 
ne Tuz, e ku u fituan 16 keshilltar, ose 
serish 50 % nga 32 keshilltar qe ka ko-
muna e Tuzit, nderkohe qe Partia e Milo 
Gjukanovic, rradhet e se ciles ne Tuz, 
jane tersisht me ishe shqiptar tani shqip-
foles, fituan 2490 vota ose 10 keshilltar 
4 keshilltar me pake sec kishin marre, 
ne zgjedhjet e parakohshme te vitit 2017. 
Partia Boshnjake 961 vota ose 4 keshill-
tar, nje me shume se ne zgjedhjet e kalu-
ara. Kan ruajtur rezultatin e mepershem 

Malsorët e Tuzit po 
lajnë gjynahet

dy Partit Malazeze po me shqiptar Social 
Demokratet me 369 vota ose nje keshill-
tar, dhe Mali i Zi Demokrat 235 vota po 
nje keshilltar, ndersa Partia Popullore 
Socialiste me 81 vota te marra nuk eshe 
perfaqesuar. Po a’ fituan realshte shqip-
taret, me gjithe festen e bere, e ku po 
lajne edhe jo pake gjynahe qe i kane vete 
ata. Ne themi se edhe fituan edhe nuk 
fituan, sepse atyre u duhet edhe nje ose 
dy keshilltare, per te bere shumicen, e 
qe u duhet ti pranojne nga do te vine, 
se ne kundert, nuk munde te qeverisin. 
Pa ndihmen qofte te D.PS. Boshnjakeve, 
apo Social Demokrateve, e Malit te Zi 
Demokrat, edhe ato me shqipfoles, por 
qe tani jane me te rendesishmit. Te cilet 
nese 604 votat e tyre, do tua kishin dhene 
Partive Shqiptare, at’ here Shqiptaret do 
te kishin se paku 18 keshilltare. Nga 32 
qe ka i gjithe keshilli.
Megjithate eshte e kuptueshme se tani, 
fillojne edhe pazaret e ndarjes se pushte-
tit e ku pritshmeria, nga shqiptaret dhe 
partit e tyre, do te jet, shume e larte. 
Nga i gjithe opinioni e posacerishte nga 
banoret e atjeshem te Tuzit. Te cilet me 
siguri shpresojne qe perfaqesuesit e 
tyre, ti lajne gjynahet, dhe mose te bejne 
ne Tuz, si Gjergji apo Skenderbeu e ne 
Podgoric si Hamzaja. Nje falenderim, per 
te gjithe Diasporen - Malsore, e vecanar-
ishte Shoqatat, “Malsia’’ te Nju Jorkut 
dhe Miciganit, qe i dhane Shqiptarise ne 
Tuz. Oksigjenin e duhur, dhe ne kohen e 
duhur, e ku edhe nga kta, jo pake  i lane 
dhe u perpoqen, ti lajne gjynahet.
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Dedë Gjo’ 
Lulin e vranë 

tradhtarët e vet
Ne fillim te shtatorit te vitit 1915 

kapedani i Mirdites Marka 
Gjoni e kishte njoftua Deden 

se nga fundi i shtatorit do te mbahej 
nje mbeledhje tek Kisha e Oroshit. 
Deda kishte kthyer pergjigjen se do te 
shkonte.Deda e kujtonte si nje mbeled-
hje luftetaresh per ceshtje shqiptare, 

ne nje kohe kur ajo kishte shume 
brenga. Dede Gjon Luli ishte i fjales 

dhe i beses. Kur u nis per ne Orosh 
shume shoke i thane mos shko se gjendja 

eshte e turbullt dhe nuk i zihet bese. Pergjig-
ja e Dedes ishte se i mbusha 75 vjet dhe fjalen 
nuk e lashe peng e ata me kane thirre ne nje 
kuvend shqiptar per te pleqnuar punet e 
Shqiperise e si mos te shkoj. Tash me shume 
se kurre Shqiperia ka nevoj per burra beset 
e pushket. Eshte detyra jone t’ja lendojme te 
zezat qe i kane ra per krye vendit tone. Nuk 
ju zihet bese e si mos t’i zajme bese shqip-
tari - shqiptarit. Cdo shqiptar si asnje here 
tjeter duhet ti besoje njeri - tjetrit e ne mos 
shqiptareve kuj tju besojme, atyre qe na kane 
zaptuar vendin. Pra kam dhane fjalen se dora 
dore do t’ju bejme balle armiqeve dhe vetem 
vdekja do me ndale.Gjithe jeten jam perpjeke 
dhe do te perpiqem per Shqiperi. Qe kur Deda 
kishte marre ftese nga kapedani i Mirdites 
per mbeledhje vezhgoheshin hije te zeza qe 
e shoqeronin Dede Gjon Lulin. Kthetrat e 
tradhtise e ndiqnin pa rreshtur, ato e kapnin 
dhe e terhiqnin drejt veri - lindjes. Ishte mua-

ji shtator i vitit 1915 kure Deda me shoket 
e tij arriti ne Orosh te Mirdites. Deda qe 

ne rruge e mori vesh se Abati Preng Doci 
kishte shkuar ne Shkoder. Kur keta hypen 

ne koder te Kolikes u ndaluan te pushonin. 
Aty pane ne ane te rruges bishta cingareje 
gjethe te shtruara, e keto po i verenin me 
kujdes dhe kuptuan se ishin shenja te nje 
prite. Por se ka priteshin….? Dhe Deda filloj 
te dyshoje por nuk dha mendim sa Mirditas 
rrine neper prita tha ai. Ne rruge Deda takoi 
Preng Kol Gjoken dhe i ra mik ne shtepi te 
tij ne fshatin Bulashar. Pas dreke ai bashke 
me Gjok Kol Nduen ky ju prini dhe i coi tek 
Ded Tuc Prenga sa per nje kafe. Ky i fundit i 
coi tek kapedani Ndue Gjon Marku i vellai i 

Kapidan Marka Gjoni -1861-1925
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Kapedanit Marka Gjoni qe e kishte ftuar. E 
reja e Ndout Mria ishte bije malsoresh. Ajo 
e njihte Deden qe ne kohe te vajzerise dhe 
sapo e pa Mria i tha ku po vini vellezerit e 
mi, jeni nga te gjitha anet te rrethuar prej 
armiqeve. Por Deda ishte i tradhtuar nga 
Kapedani ne marrveshje me Esat Pashen qe 
e kishte Deden hale ne sy. Ata te dy ishin ne 
nje mendje me nderhyrjen e Pashiqit mbasi 
ky i fundit ju kishte premtuar dy pricipata 
nga Shkumbini deri ne Mat dhe kapedanit 
nga Mati deri ne Dri, duke i lane Shkodren 
Malit te Zi. Deda kishte qene kunder cdo 
kantonizimi apo seperatizmi te menduar prej 
tyre.Malsoret e Nen - Shkodres e kundresh-
tuan te paret ta njifnin Kapedanin Princ nga 
Mati deri ne Dri e Deda ishte udheheqes i 
njohur i Malsoreve. Kapedani duke dashur 
me arrit qellimin e tij donte ta elemononte. 
Ta vriste ai vete Deden kishte frike si nga 
Mirditoret se e ndiqnin si mik prere ashtu 
edhe nga Malsoret se i kerkonin gjakun, e 
keshtu i kurdisi kurthin per ta eleminuar me 
doren e huaj ne menyre qe ai vete te dilte i 
lare. Ne shtepin e Ndue Gjonit Deda nuk gjeti 
asnje burre. Grate i thane se burrat ishin te 
fshehur nga frika e Serbeve te cilet kishin 
pushtuar malin e Shejit i cili shtrihej mbi 
Orosh si keshtjelle e zymte e lane pas dore. 
Megjthese Deda nuk u shfaq por dyshoi me 
te vertete. Ne kete kohe ra mberemja, muzgu 
mbuloi dhene dhe i lodhur dhe i keputur u 
meshtet ne ane te oxhakut e po mendohej. 
Kishte me shume se tre muaj mal me mal 
duke kaluar me forcen e armeve nga njera 
prite ne tjetren. Ishte i lodhur dhe i thyer ne 
moshe ne mes te armiqeve Serbo - Malazez e 
Esadiste. Deda ne ate kohe kishte mbete i vec-
uar pa asnje lidhje me Levizjen Atdhetare te 
kohes. Rrinte duke menduar se si me gjet nje 
rrugdalje ne ate gjendje aq te nderlikuar. Po 
sillte ne mend te gjitha dyshimet e shokeve. 
Ai nuk dinte dicka tjeter kurthin qe kishin 
ngritur, tradhtin qe i kishin ba. Kerkoi te 
flinte shpejt, ndoshta jo per te fjetur se sa 
per t’u menduar. Malsorja e pyeti a don te 
flesh vetem apo me shoke. Deda ju pergjigj 
jo,jo vetem dua te shtrihem. Liroju dhe flej ne 
shtrat se flen ma rehat. Mjafton te shtrihem 
se sa per rehat nuk flej besa moj bije, e kam 
harruar te fjeturit rehat ju pergjigj Deda. 
Diten tjeter i cua shume shpejt dhe kerkoi te 
rrugoj, mbasi as burrat e shpise nuk erdhen, 
megjithese e muaren veshte se nuk ishin 
shume larg te fshehur. Deda e pa se kishte 
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ra ne va te pa va dhe sa piu kafen tha dalim. 
Ku do te shkosh ruajuni mos bini ne ndonje 
kurth mbasi ne njeren ane jane Serbet dhe 
ne anen tjeter Esadistet sikurse quheshin ne 
ate kohe vullnetaret e Esat Pashes ju thote 
Malsorja. Se Gjon Markajt mund te dalin 
faret kete e besoj, por mik ne shtepin e tyre 
nuk do pritesha. Kurre se percillesha neper 
mend sidoqofte edhe pse i thirrur duhet te 
jem edhe i prere ne bese te tyre.Nuke di se 
c’fare me pret sot kurth apo hendek por edhe 
ne qofte se vritem dua te vritem me serbe 
se edhe ata armiq i kemi, kurse Esadistet 
jane furde e s’ke ku ta kerkosh gjakun, por 
sido qofte po nisemi e te dale ku te dale. Po 
nisemi per tek kisha dhe lamtumire prej 
konakut. Te mire u pafshim o Bace. Une po 
te them lamtumire mor fisnike e ti thuaj si 
te duash ja preu Deda e per mos me i dhane 
te kuptoj se e njente ngusht bani buzen ne 
gaz dhe i dha doren dhe u nis. Kapedanet 
per mos me u ra ne sy Mirditoreve ishin 
fshehur neper shpella dhe i kishin njoftua 
serbet per levizjet e Dedes neper Orosh. 
Tek kisha e Oroshit nuk kishte mbeledhje 
kreresh sikurse i kishte derguar letren 
kapedani Marka Gjoni. Tradhtia e bani te 
veten atje ku kishin caktuar mbeledhjen 
Dedes i del perpara nje oficer serbe me nje 

kompani ushtare me bajoneta te mberthy-
era dhe e arrestojne. Mbas tyre vjen nje shef 
me emrin Hamedin komandant i bashibo-

zukeve te Esat Pashes i cili kishte disa dite 
qe e ndiqte Deden kemba - kembes. 
Te arresruarit i vecojne neper dhoma te 
ndryshme te shkolles. Deden e me nja 
gjashte gjoja te arrestuar i nisin per ne 
komanden Serbe, por Deda para ngjarjes 
nga friga se do te takohej ne prite, kishte 
nise shoket e tij perpara ata e kishin kaluar 
priten e kishin dale afer Qafes se Qirite ne 
vendin e quajtur Shoshen aty Deden donin 
ta pushkatonin. Por Gjet Prek Gjeloshi 
dhe Zef Mark Gjeka zune prite dhe u pozi-
cionuan.Armiku ju afrua Dedes dhe me 
nje shami deshen me lidhe syte por Deda e 
kundershtoi duke ju thane se nuk kam frike 
nga vdekja e dua ta shoh atdheun tim para 
vdekjes dhe aty u pushkatua. Dede Gjon 
Luli. Gjeto Preka me Zef Markun filluan 
pushken duke vrare Serbe e Esadiste dhe 
bashke me ta u vrane edhe Gjetoja e Zefi. 
Thone se Gjetoja vrau veten dhe se bashku 
me te vraret e tjere Serbe e Esadiste u fshe-
hen ne nje shpelle e quajtur Shpella e Akullit 
ne Orosh te Mirdites. Kurse Deden vecmas e 
mbuluan me dhe aty ku e pushkatuan. Thone 
se me vone Dede Gjon Lulin e ka varrosur 
Preng Luli nder varre. 

Shkruar nga 
LLESH PREC SMAJLAJ  

Ishte fundi i qershorit 1915, kur ne 
Shkoder futet Mali i Zi. Ne te nje-
jten kohe edhe serbet kishin ardhur 
ne Mal te Shenjte drejt Oroshit dhe 
keshtu dukej se po i kanosej rreziku 
Shqiperise Veriore. Dede Gjon Luli 
nuk mund te bente sehir para nje 
situate te tille dhe merr kontakt me 
atdhetare te tjere, si me Kole Tomen 
e Veles, Gasper Ashikun nga shko-
dra e tjer. Me vete merr edhe djalin 
e tij. Se bashku u nisen ne drejtim 
te Oroshit per te takuar kapedanin 
e Mirdites, Marka Gjonin me qellim 
qe te benin se bashku nje marrvesh-
je per te organizuar qendresen antis-

Dedë Gjo’ Luli u kap në shtëpinë 
e bajraktarit

llave. Por meqenese kapedani kishte 
rene ne Shkoder, keta u takuan me 
kushririn e tij, Preng Llesh Gjonin, 
tek i cili bujten dy nete. Papritmas 
Oroshin e mesyjne forcat e Esat 
Toptanit dhe e marrin pa asnje 
rrezistence, po ne te njejten kohe 
tek Qela e Fratit futen serbe. Edhe 
keta pa hasur ne asnje pengese. Ne 
shtepin e kapedanit, serbet kapin 
Deden me gjithe shoket dhe te neser-
men i nisin per tek Gryka e Oro-
shit, ku dhe e vrasin. Kurse te birin 
bashke me Kole Tomen dhe Gasper 
Ashikun i internojne ne Itali.

 Nikolle Shyti
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Gjomarkajt, 
nuk e thirrme ne 
Dedë Gjo’ Lulin
Dede Gjon Luli qe kishte shkue ne Dere 

te Gjomarkut me pshtue kryete e jo 
me i dale per zot Mirdites, kujtoi se 

mund t’i bindte serbet mos te terrorizojshin 
popullin dhe pa pevet kurrkend vendos me 
shkue ne komanden e ushtris Serbe me iu lut 
komandantit ta ndalonte doren.
Kur iu luten Dede Gjon Lulit mos te shkonte 
ne komanden Serbe se do ta vrasin aj u perg-
jigj “ Une kam luftue kundra Turkut por jo 
kundra Serbevet”. Te dy palet kishin arsye 
por ajo qe u vertetue ishte keshilli i te parvet 
qe me serbet nuk ka besim. Tue mos mund 
me e bind te hjeke dore prej atij qendrimi e 
per mos ta lane, vetem i dhane shtate burra 
per ta shoqnue.Emrat e te cileve jane. 1. 
Marka Llesh Doda,2.Ndue Kol Pjetri,3.Zef 
Ndue Gjoka,4.Preng Cup Deda,5.Preng Gjok 
Skana,6.Bib Marlula,7.Llesh Deda. Porsa 
mbrriten ne komanden Serbe qe ishte ven-
dosun n’ Abacin e pa lane shtek te paraqitete 
ankesen, i carmatosin, i lidhin e Dede Gjon 
Lulin e cojne ne rrafshnalten qe quhet Shesh-
es e aty e pushkatojne kurse shtate burrat i 
cojne ne Breshten ose ne pyllin e Oroshit ne 
Male te Shejte, e atje ne gryke te Shpelles se 
Akullit 15 meter e thelle ne toke, jua nxjer-
rin shpirtin tue i there me bajoneta e ashtu 
pike gjalle i hjedhin mbrenda ku kane deke 
te ngrime. Serbet kapen 70 mirditas e ua dor-
zuan Italianeve, te cilet i interrnuan ne Itali, 
e bashke me ta edhe djali i Dede Gjon Lulit, 
Kola. Keshtu mbaroi Dede Gjon Luli,aj vigan 
malesh, aj fisnik i Traboinit, aj flamurtare 
i shqiptarizmes. Por malsoret kane burra 
te permendun qe nuk shkelin ne drrasa te 
kalbeta. Kure e pyeten Mons. Abat Docin per 
kryengritjen e Malsise, ai u pergjigj me nji 
fjale te vetme “ U ba para kohet e pa pvete 

kurrkend’’.
Kush thote se Dede Gjon Lulin e ka pre 
Kapedani i Mirdites e Mirdita,aj ashte anti 
kombetar, komunist e malazezias me qel-
lim me mbajte gjalle shkendin e dasise ne 
mes Mirdites e Malsise se Madhe. Me cenue 
nderin e prestigjin e Kapedanit te Mirdites e 
me ligshtue krahinen katolike ma te forten e 
Shqipnis. Ket pohim temin e perforcon fakti 
se ata qe pergatisin perkujtimin e Dede Gjon 
Lulit ftojne historiqenin foles te rastit nje 
nder ma te korruptuemit komunist te Enver 
Hoxhes, me qellim me perforcue tezen e tyne 
perkundrejte Kapedanit te Mirdites, e ky 
ashte Pal Doci, vllau i famkeqit Mhill Doci, i 
cili i ka ngarkue vedit e shpis vet 14 gjaqe, pse 
ne Qafe te Valmerit, mu bash aty ku ashte vra 
komunisti Bardhok Biba, Mehmet Shehu ka 
egzekutue per hakmarrje te Bardhok Bibes 
14 burra te pafajshem.Komunisti kriminel e 
gjaksor Mhill Doci, mbasi mori lejen e Meh-

met Shehut u dha 14 burrave te dekun nga 
nje plumb ne ball. 

Marre nga libri
Mirdita dera e Gjomarkut Kanuni

Autor: Ndue Gjon Marku 

Dedë Gjo’ Luli i la Gjomarkajt 
në vendin e parë
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Interpretimi jo i mire, dhe i gabuar, 
me qellim apo jo, si dhe mosnjohja, nga 
aspekti gjeografik, i zones se Deciqit 
dhe Bratiles, ka rezultuar me qendrime 
te gabuara rreth ngritjes se flamurit 
kombetar me 1911. Ne shume shkrime, 
libra, studime, e tjer mbizotron se “Fl-
amuri Kombetar Shqiptar u ngrit me 
6 prill 1911 ne Bratile te Hotit. Pastaj 
konstatimi se e ngriti Dede Gjon Luli, 
dikush tjeter e shume e shume gjera te 
tjera. Por, prane te se vertetes se fla-
muri i 6 prillit eshte 
ngritur ne Deciq 
(Grude) ka egzistuar, 
falenderuar bisedi-
meve me pjesmarresit 
e betejes se Deciqit, 
me 27 mars 1911, te 
udhehequr nga  Dede 
Nika Ivezaj, bajraktar 
i Grudes, dhe Tringe 
Smajlja, pjesmarre-
sit e betejes Pjeter 
e Prel Toma Ivezaj, 
Kole Nikolle Kalaj, 
Gjon Plluci Gjolaj, 
Pal Gjoni Sinishtaj, 
po ate dite ne Deciq 
ngrihet flamuri, gje 
qe e verteton histori-
ani dhe studiuesi Ow 
Pearson ne vepren 
“Albania and King 
Zog” (Shqiperia dhe 
Mbreti Zog”, ku ceke 
“Ata moren Tuzin 
dhe ngriten flamurin 
shqiptar ne majen e 
Malit Deciqe, ne larte-
sine qe mbizoteronte 
qytetin” me 27 mars 
1911. Nga e cituara me 
lart del se flamuri per 
te paren here eshte 
ngritur ne Malin e 
Deciqit (Grude) me 27 

Flamurin e ngriti Dedë Gjo’ Luli i Hotit 
apo Dedë Nika i Grudës

Dedë Gjo’ Luli 
shef i 

policis sekrete

mars 1911 (e hene). Gjithashtu po ceki 
se edhe dokumenti ‘’ i oficerit malazez” 
mbi ngritjen e flamurit te kacakeve ne 
Deciq eshte interpretuar gabimishte. Ne 
burim thuhet se flamuri ‘’ i kacakeve” 
u ngrit ne Deciq ne anen e Spinjes. Ne 
dokument nuk permendet Bratila (ka 
te beje me 6 prillin 1911). Pra, dita e 
ngritjes se flamurit kombetar ne Deci-
qe nuk eshte 6 prilli i vitit 1911, por 27 
marsi 1911. 
Pjeter Ivezaj: Historian

Ne vitin 1886 Dede Gjon Luli (Dedvukaj) zg-
jidhet ne postin e shefit policor per Malsine 
e Madhe, gjegjsishte ne “sherbim sekret”. 
Kjo zgjidhje eshte pranuar mire nga ana 
e malsoreve. Me pare shef i sherbimit 
sekret ishte Zenel Beu (Havariq), me te 
cilin per shkaqe te sjelljes jo te mire, nuk 
pajtoheshin, thekson Baron Franz Nopcha 
ne vepren “Fiset e Malsise se Shqiperise 
Veriore dhe e drejta zakonore e tyre” faqe 
153. Gjithashtu kujtojme se Dede Gjon Luli, 
nga ana e Deges se Lidhjes se Prizerenit per 
Shkodren me 1880 eshte zgjedhur vojvode 
i pare i Traboinit.

Pjeter Ivezaj DEDË NIKA, BAJRAKTARI I GRUDËS
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Ne disa shkrime. Mirdita, ne mesjete, eshte 
paraqitur si nje krahine e madhe dhe e ren-
desishme ne perberjen e Arbrit mesjetar, 
me tipare te saj te dalluara nga viset e tjera 
fqinje. Dikushe tjeter e ka shpjeguar ate si nje 
formim teritorial e me tradita thjeshte lokale 
pas shperberjes se zotrimeve te Dukagjineve 
mesjetare, pra nga shekulli XV e ketej sipas 
kesaj teze, ajo u formua si njesi e vogel me nje 
teritor te ngushte Orosh, Kushne Spac. e qe 

Si u formua 
krahina 
e Mirditës?

erdhi mandej duke u zmadhuar. Nje i trete e 
pershkruan Mirditen si nje formim te shek-
ullit XVI, nga fise endacake qe ne ate kohe u 

bene popullsi e ngulur sedentare. Permend-
ja e kesaj krahine ne kohera te ndryshme, 
dhe me emra te ndryshem e ka komplikuar 
disi problemin dhe ka lene jo pake vende 
per spekullime. Qe nga shek. XII e ketej kjo 
krahine permendet me emrin Nderfanda, 
Nderfandina, Trafandina, e vazhdon per disa 
shekuj te na dale ne burime te ndryshme 
me kete emer. Per emertim te kesaj krahine 
verejme edhe termin Fandi, kuptim qe ne 
disa raste te vecanta na shfaqet deri ne kohe 
te re, po se pari na del ne shekullin XIII. Ta-
nush Dukagjini ka ne ate kohe nen Zoterim 
Fandin, Iballen, e Malziun. Nga konteksti i 
dokumenteve del se Fandi, ne ate kuptim, ne 
mos krejt, eshte nje pjese e madhe e Mirdites 
se sotme, e  pare ne veshtrim etnologjik te saj 
e jo ne ate politik administrativ e kishtar. 
Qe nga koha e zotrimeve te Dukagjineve, ne 
periudhen para pushtimit osman e deri ne 
shek. XVII, krahina e Mirdites na shfaqet ne 
dokumente me emrin Dukagjini ose Malet e 
Dukagjinit. Keshtu kemi ‘’ Shen Aleksandri 
ne Malet e Dukagjinit” Si na e japin burimet, 
emni Dukagjin qe e ka zanafillen nga nje 
etnonim i deres fisnike te Dukagjineve, es-
hte perdorur qe heret ne disa kuptime. Ne 
kuptimin me te gjere te zotrimeve, si njesi 
perkatese e administrative, eshte perdorur 
nder kohe si krahine etnologjike, me kete 
emer jane quajtur dhe fshatera te vecante si 
ne Mat, ne Puke, ne Kukes, e tjer. Si rrjedho-

Zakonisht thuhet Dera e Gjomarkut, 
e jo dera e Gjomarkajvet, Dera e 
Marka Gjonit, ose Dera e Bib Do-

des. Simbas te dhenave historike, e goj-
dhenave popullore, Dera e Gjomarkut e 
ka prejardhjen prej Deres se Dukagjinve 
e cila ne kohen e Skenderbeut e para tij 
perfshinte: Ne verilindje te Shkodres, 
nji pjese te Mirdites, Pejen, Gjakoven 
me kryeqytet Prizerenin ku sundojshin 
Pal Dukagjini, e me mbas tij i biri  Leka 
(Lek Dukagjini). Barku i dyte sundon-
te ne verilindje te Lezhes tue perfshi 
Zadrimen e poshtme, Balldrenin, Kakar-
riqin, Puken, Seliten, Zhuben (Bulgrin) 
e Fanin me kryeqytet Lezhen. Ne kto 
treva te fundit sundojshin Gjergji i I 
mbi Zadrime kurse dy djemt e tij Ta-
nushi IV e Kola I mbi Fan. Kola I Dukag-

Kapedanët 
e mirditës 
nuk janë mirditor

jini ka qene internue prej Venedikut ne 
Padove, e mbas tij vjen Gjon Mark Kol 
Pali (Gjomarku I) prej tij rrjedh e njifet 
Dera e Gjomarkut.Mark Kol Pal Dukag-
jini shkon dhe futet per banim ne Gry-
ke te Oroshit, zone shume e mshefte 
dhe e ngushtueme prej dy kodrave te 
pyllzueme.Ne ato kohe te trazueme 
prej sulmeve te Turqeve Mark Kol 
Pali nuk e ka pase te kollajshme je-
tesen,por shpija e Lulit, autoktone e 
ka perkrahe dhe e ka ndihmue. Aty ne 
Orosh Mark Kol Pali zuni vend e nuk 
luajti. Prej andej Oroshi u be vendi i 
tij, dhe i Deres se Gjomarkut si dhe 
kryeqendra e Mirdites. Ne vjetin 1479 
Mirdita njifet si nji popullsi e bash-
kueme. Nji dokument i vjetit 1570 na 
e permend Mirditen si nji lidhje ba-
jrakesh me nje fuqi te forte luftarake, 
me nje numer prej 15000 luftaresh, 
gadi per xhdo urdher e ku aty sundon-
te Gjon Marku ( Gjon Mark Kol Pali) 
e ne vitin 1650 ate sundim e ka i biri 
Marka Gjoni. Ose 182 vjet mbas dekes se 
Skenderbeut.



PRILL 2019 10

je, nder gjykime hulumtuese kjo gje shpesh 
here e ka ngatrruar fillin.
Emri Mirdite, duke na u shfaqur disa here 
vetem ne shek. XV e vetem si emer familje-
je. Do te vije fillimi i shek. XVI ku do te na 
deshmohet si emer fshati e si emer krahine 
te vogel me 9 fshatera per te na dale pak me 
vone si nje emer krahine teper e madhe. Pse 
ndodhin keto ndryshime kuptimesh e vler-
ash ne menyre kaqe te shpejte. Keto flasin per 
nje prani paralele te kuptimeve te ndryshme. 
Pra te se njejtes kohe. Pse ndryshojne emrat, 
kjo nuk do te thote se ndryshuan njesite kra-
hinore me traditat e doket e tyre te vecanta. 
Sipas deshmise se permendur nga medievisti 
i mirenjohur kroat Milan Shuflai, Mirdita 

me 1570 perbehej nga nje bashkim fshaterash 
qe mund te nxirrnin 12.000 luftetare per tu 
vene ne cdo moment ne komande luftarake. 
Nderkohe qe historianet perfshi edhe ata te 
huaj kane dhogaritur se ne ate kohe Mirdita 
munde te kete patur nje popullsi prej 60 deri 
ne 70.000 banore.Ne shekullin e XVII Mirdita 
me 12 njesite e saj nuk ka me pak se 12 deri 
ne 14 mije banor. Bazuar ne dokomentet 
kishtare te kohes. Ne treven e Mirdites ka 
mbi 200 kisha e rrenoja kishash, te thuash 

se te tera, ndertuar se pari qe para pushti-
mit Osman, deshmi keto te nje popullsie te 
shumte e me kulture tradicionale e religjioze 
te zhvilluar te kohes.Kjo krahine i pergjigjet 
me se miri mendimit te Shuflajt qe thote se 
Elementi Romak Qytetar vuri themelet e 
krishterimit ne popullsine e Hinterlandit 
te Adriatikut lindor. Te cilit iu nenshtrua 
edhe populli Shqiptar autokton ne token e 
tij te hapur. 

 Prof. Dr. Mark Tirta

Ne fillim te shekullit XVIII, popull-
sia katolike e Ktheles, tre bajra-
ket. Selite, Kethela e Rranxa, u 

cuen kundra kajmekamllekut te Matit, 
Pashe Sakatit - Zogolli qe po i shtypte e 
po i rendonte me te dheta e xhelep. Por, 
tue mos mujte me e perballue fuqin e 
madhe te Matit iu drejtuen Lleshit te 
Zi per ndihme. Leshi i Zi e Mirdita e 
konsideruan te volitshme ate kerkese 
per zmadhimin e Mirdites dhe pranoi 

ftesen e tyne. Ne luften qe u zhvillua ne 
Mulli te Selites, Mirdita duel fituese. 
Keshtu, Mirdita mbrrini ne 8 bajrake. 
Orosh, Spac, Kushne, Diber, Fane, 
Selite, Kethele, dhe Rranxa. Dhe e gjithe 
kjo ndoll ne vitin 1812. Kufini quhet 
“Guret me Krene” sepse aty kane mbete 
shum krene Mirditas, Po ne a’te kohe 
jashtezakonisht te veshtira  per Mird-
iten. Malsia e Lezhes edhe kjo popullsi 
katolike e perber prej kater bajrakesh. 
Vela, Kryeziu, Bulguri dhe Manatija, 
vendosen me u lidhe me Mirdite. Me nje 
ultimatum qe parija e atyne bajrakeve i 
bani sundimtarit Turk te Lezhes. E njof-
toj se aty e mrapa nuk do te qindrojshin 
te mvarun prej tij, por te bashkuem me 
Mirdite. Keshtu Dera e Gjomarkut gjate 
shekujve te trazuem te sundimit Oto-
man mberiti me formue ma te madhin 
bllok Katolik Shqiptar. Tue zmadhue 

Si e bënë 
Gjomarkajt 
Mirditën me 12 
bajrake 

Mirditen prej tre bajrakeve ne 12 ba-
jrake dhe me nje popullsi katolike prej 
80.000 banoresh.  

Ndue Gjon Marku  
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Mbas marrjes se Krujes vjeti 1478 prej 
Mehmetit te II e mbas ramjes se Shkodres 
vjeti 1479.Mirditasit mbeten vetem por 
u qinruen trimnishte Turqeve, tue mos 
mujte me gjete srehim pran Mbretit te 
Napolit, vjeti 1502 kerkuan mbrojtjen e 
Dukes Emanuel te Savojes. E te tjereve 
por tue qene se Europa nuk po interres-
ohej ma per ta, ata u shternguen me iu 
nenshtrue Sulltanit, por me kusht me 
mbajte armet, me pase te drejten e pasunis 
private, mos me pague taksa as mos me 
lejue qe Turqit te vene kame ne token e 
tyne. Mos me nga se nuk te ngas, s’jam 
tue te lypun tjeter vec me me lane ne paqe 
me fen e zakonet e mija, lirin time e me 
Kanunin.Ne preksh ne keto, s’ me duhet 
ma as jeta, e krejt malet kane me u la me 
gjak temin e tatin. Sepse kto jane do male 
ku han pula gur, e s’ka ase per ty, ase per 
mua. Por po m’ le te qete kam me kene mik 
e beslidhun i yti, kundra cdo armiku deri 
ne skajet ma te largeta te mbretnis. Kes-
htu u kishte thane Gjon Marku Turqeve. 
Prandaj ne keto kushte duke ra dakort 
edhe me Mirditoret te cilet thane se tjeter 
borxhe Gjomarkut nuk i kem vec nga nje 
ushtar per shpi. U nenshkrua Marrveshja 
me pese pika te cilat jane.

1. Turkia pranon qe Mirdita te njohe ve-
tem autoritetin nominal te Sulltanit.
2. Mirdites i njihet e drejta e Liris Juri-
dike, civile dhe fetare.
3. Mirdita perjashtohet prej cdo takse 
shtetnore, nuk paguan te dheta ase xhe-
lep.
4. Mirdita rregullohet simbas Kanunit, e 
ligjeve tradicionale te saja. Te zbatueme 
prej Gjomarkut i cili njifet autoriteti ma 
i nalte i Kanunit.
5. Mirdita do te ape ushtar ne kohe lufte 
per nji kohe te caktueme. Kjo ushtri do te 

Marrveshja e 
Gjomarkut I me 
turqit 

prihet prej kreneve tradicional, te vendit 
dhe do te komandohet prej Kapedanit ose 
Princit te vet. Ushtrija e Mirdites do te 
shkoje ne lufte me kostumin kombetar. 
Kjo marrveshje e Gjomarkut me Turqit 
de fakto ka zgjatur rrethe 300 vjet. Inter-
resant eshte fakti se ne Porten e Konstan-
dinopojes, eshte shkruar mbi nje pllake te 
Celikte Urdheri i Sulltanit qe thote. “ Te 
gjithe meshkujt e Gjomarkajve, gjenerat 
pase gjenerate, nga djepi ne varr, do te 
mbajne titullin Kapedane” 

 “Zani i Malsise”
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Perhapja e fes Islame ne Veri te Shqiperise 
viti 1690 e frigesoi Llesh Gjonin dhe Mir-
diten, te cilet menduan, e me arsye se ne 
nje kohe te shkurte Mirdita tre bajraket, 
Orosh, Spac, e Kushne do te izolohesh-
in e ne te ardhmen do te cakerdiseshin 
krejt. Per kete arsye Llesh Gjoni shke-
puti Fanin prej Sanxhakut te Prizerenit 
dhe e lidhi me Mirdite.Keshtu Mirdita 
mberriti ne kater bajrake. Orosh, Fane, 
Spac, dhe Kushne. Qe do te thote se kufiri 
i Mirdites mberriti nga Qafe Kumbulla e 
deri ne Lume. Kjo veper e Llesh Gjonit e 
tronditi qeverin turke, e cila vendosi qe 
ta eleminonte, e njimen mbase bashkimit 
te Fanit me Mirdite Llesh Gjoni u vra. 
Llesh Gjoni la tre djem Preng Lleshin, 
Lleshin e Zi dhe Dode Lleshin. Preng 
Lleshit i takoj parija e Deres se Gjomarkut 
dhe e Mirdites  ishte lidhun me Austri e 
shpesh here gjindej ne Kotorr, qytet nen 
sundimin e Austris. Preng Lleshi u lidhe 
me Ali Pashe Tepelenen e atij i shkoi ne 
ndihme. U prish me Mustafa Pashen e 
Shkodres pse kishte mbyt djemt e Ibra-
him Pashes per te marre vezirllekun e 
Shkodres. Preng Lleshi vdiq me 1781 prej 
varreve qe kishte marre ne lufte me Malin 
e Zi tue i pri Mirdites. Parija e Mirdites i 
kaloi djalit te pare te Preng Lleshit, Dode 
Prenges, i cili shoqnoi Mustafa Pashen ne 
More gjate kryengritjes Greke. I semur 
shkoj ne Kotorr per sherim e aty vdiq i 
helmuem prej nje gruaje Shkodrane.Ne 
Kotorr ka edhe vorrin. 
Ne keto kushte Lleshi i Zi merr drejtimin 
e Deres se Gjomarkut dhe Mirdites. Lleshi 
i Zi luftoj ne Epir, ne Greqi, ne Mal te Zi 
e sulmoj Tiranen ku mbeten nane begler 
ne vrull te turrit te tij. Me Bushatlite e 
Shkodres, me gjithe se shpesh here u 
keqsuan, prap, relatat u mbajten te mira. 
Mehmet Pasha u avit me Mirdite dhe 
miqasoi Mirditen e Dukagjinin te cilat u 

lidhen per jete njana me tjetren. Vendin e 
Mehmet Pashes e zuni i biri Kara Mahmud 
Pasha ose Mahmuti i Zi viti 1796. Mahmudi 
u nis me shtrue Malin e Zi qe s’ ishte tue lan 
gja pa ba e pa grabite n’ anen e Podgorices 
dhe Shpuzes. Ne ate lufte ku merr pjese 
edhe Lleshi i Zi me Mirdite, mbetet i vrame 
Kara Mahmudi, i biri i Kara Mahmudit 
Ibrahim Pasha, mori jo vetem Sanxhakatin 
e Shkodres por u emnue edhe Rumeli Be-
jlerbej. Lleshi i zi e kuptoj rrezikun qe po i 
kanosej Mirdites dhe e lajmeroi Stambollin 
se pergjesia ishte e tija dhe vetem e tija per 
nje sulmin qe ata bene, ne kalan e shkodres. 
Dhe se vetem ai do te dorzohej, me kushte 
qe Mirdita te mos prekej. Turqia vendosi qe 
Lleshin e Zi ta dergoj ne burgjet e Janines 
ku ka qendruar per 9 vite me rradhe. E 
Mirdita shpetoi pa rrezik. Me interrnimin 
e Lleshit te Zi ne burgjet e Janines, sundimi 
i Deres se Gjomarkut dhe Mirdites i kaloi 
djalit te dyte te Preng Lleshit e vllau i Dode 
Prenges, Nikoll Prenges i cili u lidh me 
Reshit Pashen e me te shkoi ne Anadoll ku 
muer pjese ne luften e Konies. Mjerishte 
ne  kohen kur Lleshi i Zi ndodhej ne bur-
gun e Janines ndolli vllavrasja e kobshme 
ne Dere te Gjomarkut, Nikoll Prenga tue 
e konsiderue axhen (ungjin) Lleshin e Zi 
te humbun e tue dashte me pre hovin e 
influences qe kishin ne Mirdite - tre djemt 
e Lleshit te Zi, Mar Lleshin, Ndue Lleshin 
e Dode Lleshin, i shtyme prej Turqeve, 
tradhtisht i vrau per nje dite tre kusherijt 
per me mbete sundues i vetem. Ne keto 
kushte Stambolla u detyrua me lirua nga 
burgu Lleshin e Zi me porosi qe te shkonte 
ne Mirdite per pajtim e jo per hakmarrje. 
Lleshi i Zi porsa mbrrini ne Mirdite e fali 
nipin Nikoll Prengen. Mjerisht Nikoll 
Prenges nuk iu mbush mendja dhe me 
ngacmimet e Turkis, vazhdoi ne rrugen qe 
kishte fillue. E Lleshi i Zi e vrau nipin Ni-
koll Prengen. Pake ma vone, tarafi i Nikoll 
Prenges vrane Lleshin e Zi. Vrasjet nuk u 
ndalen prej dy lagjeve u vrane 22 vete. Kjo 
eshte tragjedija ma e madhe qe  u perplas 
aq kobshem ne deren e Gjomarkut. Shka-
ktue prej ngatrresave turke. Per mrekulli 
shpetuan vetem  dy femij. Bibe Doda e Gjoni 
i Mar Lleshit, shpresat e ardhshme te De-
res se Gjomarkut dhe te Mirdites. Gjonin e 
Mar Lleshit femij, nana e dergon te kojshiu 

Pse e vranë 
njeri-tjetrin  
22 Gjomarkaj?

Marka Prenga me porosi te conte te Noc 
Ndreca, nji prej kreneve te pare te Mird-
ites, ne Spac e ai t’ia dergonte Ali Manit, 
Bajraktar i Krasniqes.
Atje djali ishte i sigurte. Gjon Mar Ll 
eshi nejti 20 vjet ne shpi te Bajraktarit te 
Krasniqes, nji prej fiseve ma te forta dhe 
luftarake ne Malsi te Gjakoves dhe Rrafsh 
te Dukagjinit. Mbas 20 vjetesh, burra ne za 
t’ Oroshit shkuen ne Krasniqe me e marre 
Gjonin por Bajraktari i Krasniqes vuni 
kushte te forta te dorzanis. Kur ata i thane 
se ishin gadi  me hy dorzan, Ali Mani u 
pergjigj me vendosmeri. “Burra, ket djal 
e kam mik e mashkull shpije, asht rrite ne 
shpi t’eme. Me ba me fillue vrasja midis 
nesh, mue Oroshin s’ma kap pushka, due 
dorzan bajrakun e Fanit”. Kur e pyeten, 
pse Fanin, ai’ tha, une Fanit i pres rrugen 
e Prizerenit e nuk rri mik prem. Me dor-
zanin e Fanit Gjoni i Mar Lleshit u kthye 
nga Krasniqja n’Orosh. Krenet e Mirdites 
afruen Bibe Doden e Gjonin e Mar Lleshit, 
i bashkuen i vllaznuen e i lidhen ngushte 
me njani - tjetrin per jete. Asnji pajtim 
gjaqesh nuk u ba ne Dere te Gjomarkut 
por vetem ashte vu kapak ndermjet veti.

Nga: Ndue Gjon Marku
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Ishte viti 1823 kur filloi lufta, dhe Ali 
Pasha duel kunder Mbretit te Stambollit 
u perzie prej asaj ngjarje e prandaj muer 
vendim te shpejte e te prem, Mbreti e 
rrezoj Ali Pashen dhe ne vend te tij emnoi 
Vezir ne Janine, Mahmut Begun. Aliu 
u gjet ngusht perpara asaj te papritme 
dhe thirri Greket simbas premtimit qe u 
kishte ba e keshtu mblodhi nje ushtri prej 
12.000 vetesh.
Ky sipas popullsise se veriut te shqipnise  
ka qene gabimi i Ali Pashes sepse ata 
thonin. Po te kish hy Ali Pasha me lirue 
Shqipnin do te kishte arsye por me hy 
na ne zjerm, por per te ndihmue Greket 
nuk e shofim te arsyeshme. Shqiptaret 
mbajten anen e Turkis si Mustafa Pasha 
i Shkodres. Lleshi i Zi i Mirdites, Omer 
Vrijoni i Beratit dhe Vernakjoti i Sulit. 
Ne anen Greke nji pjese Shqiptaresh te 
jugut, nder ta edhe Marko Bocari, e tjer. 
E kaq u kishte hi inadi nder vedi sa qe ne 
luften e Kapernices, 22 gusht 1823, Marko 

Si e vrau Lleshi i Zi 
Marko Boçarin?

Bocari u lidh me disa shoke me mbyte 
Mustafa Pashen e Shkodres. E iu afruan 
shtatores se madhe ku mendojshin se 
ndollej ai. Marko Bocari hine trimnisht 
por per fat te zi te tij, shtatorja kishte qene 

e Lleshit te Zi. Lleshi i Zi i cuem beftas e 
me shpejtsi te rrufeshme kapet fyt e fyt me 
Marko Bocarin, i cili ra dekun prej shpates 
se Mirditorit Lleshit te Zi.

                       “Zani i Malsise”

Marko Bocari ishte kapiten i luftes guer-
ile, dhe Hero i Revolucionit per pavares-
ine e Greqise kunder pushtueseve Osman, 
me pjesmarrje te madhe te arvanitaseve. 
Ai lindi ne krahinen Shqiptare te Sulit, 
me 1790 dhe u vra,ne Kapernice ne gushte 
te vitit 1823. Ne moshen 33 vjecare.Marko 
Bocari ka len trashigimi vepren “Fjal-
ori dy Gjuhesh Greko - Shqip”. Baba i 
Marko Bocarit, Kico Bocari u martua tre 
here dhe kishte 18 femije. Sipas te dhe-
nave banoret e pare qe u ngulen ne Sul 
ishin ushtar te Skenderbeut. Kohe kur 
rreth 200 luftetar Arvanit (Shqiptar) me 
familjet e tyre, formuan krahinen e Sulit 
dhe luftonin kundra Turqeve, per lirin e 
gjuhes dhe te drejtave fetare.
                                        “Zani i Malsise”

Po kush ishte 
Marko Boçari?
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Nisur nga fakti, se qe ne vitin 1878 
me pelqimin edhe te disa vendeve 
Europiane. Se katoliket e Veriut te 

Shqiperise duan te krijojn Shtetin e pavarur 
te tyre. C’ ka nisi te formohet se paku ne leter 
ne vitin 1878 kohe kur Gjermani Bismark 
do te deklaronte se komb shqiptar nuk ka, 
se atje jan vetem fiset Malsore dhe Mirdita. 
Te cilat sipas tij, do te fitojn citon Bismark 
te drejtat qe i kan patur qe moti. Autonomi 
Politike te Shqiperise Katolike te cilen do ta 
perfaqesonte  Preng Bibe Doda (Pasha). E 
ne kte kuader patjeter qe do te hynte edhe 
Malsia e Madhe, aq me teper kur nga vet 
Bajraktaret e Mirdites Gjomarkajt eshte 
shkruar dhe pranohet fakti, se edhe Malet 
e Malsise e ne vecanti Hoti jan vete - ofruar 
qe te qeverisen nga Gjomarkajt.E faktet e 
deshmit nuk mungojne dihet se Malazezet 
kan luftuar per 12 vite me rradhe qe te mer-
rnin Shkodren.Ne vitin 1912 Gjomarkajt  u 

kan kerkuar Malsoreve Gjeto Coku e Dede 
Coku,qe qeverisnin Lezhen qe ata te largo-
heshin nga bashkpunimi me qeverin e Ismail 
Qemalit, kerkes qe Cokajt nuk e kane pranu-
ar, e ku nuk ka munguar ase ajo per formim-
in e kantonit katolik te veriut te Shqiperise, 
nen drejtimin e Gjomarkajve. Preng Bibe 
Doda shkon ne Vlore per te takuar Ismail 
Qemalin. Ne bised e siper Preng Bibe Doda 
paraqiti edhe iden e kantoneve sipas modelit 
Zviceran, duke u formuar nje kanton i Jugut, 
nje i Shqiperise se Mesme dhe nje kanton i 
Veriut, duke u qeverisur nga nje qe qeveri 
qenderore.Pasi mesohet se ne msheftesi te 
plote, ishte vendosur qe Jugu ti lihej Ismail 
Qemalit. Shqiperia e Mesme Esat Pashes. 
Dhe Veriu Gjomarkajve, pa u harruar edhe 
ndihma Serbo - Malazeze ku Malazezet do 
merrnin Shkodren, Sebet pjese te tjera te 
Verit, e Greket nuk duheshin len pa gje ne 
jug.Propozimi i Preng Bibe Dodes nuk u 

muar ne konsiderat ase nga Ismail Qemali 
ase nga te pranishem te tjer, qe gjindeshin 
ne ate takim. Po ne vitin 1912 ne kuvendin 
mbarkombetar te Shkupit eshte paraqitur 
edhe propozimi i Marka Gjonit, i pergatitur 
ne Kallmet te Lezhes nga kleri katolik, por 
nuk eshte pranuar, sepse ne ate takim eshte 
shfaqur hapur tendenca pro Turqise. Preng 
Bibe Doda aso kohe thoshte se me Sllavet 
ne shpine, e me fanatizmin e Myslimaneve 
Shqiptar. Shqiperia,ka me e pas te veshtir 
me dale me vehte e lire dhe Indipendente.
Sapo ne shqiperi ka ardhur Princ Vidi ne 
fillim te vitit 1914. Preng Bibe Doda shkon ne 
Durres dhe e takon duke i thene. Se per me 
sundua Shqiperin ti duhej te kishe pru me 
vehte tre plumba. Nje per mue, nje per Esat 
Pash Toptanin dhe nje per Ismail Qemalin.
Dihet se Malazezet kan patur bashkepunim 
te ngushte me Esat Toptanin per marrjen e 
Shkodres, te cilit i kishin ofruar plot 574 kg 
are, qe ai tu jepte Shkodren edhe sic ua pate 
dhene, nese nuk do te nderhynin Austro - 
Hungarezet.Prandaj nuk eshte aspak e hab-
itshme se nje nga arsyet se pse u thirr Dede 
Gjon Luli ne Mirdite ne vjeshjten e vitit 1915 
krahas te tjerave mund te jen edhe kjo. Pra 
sic e tham e krijimit te kantonit katolik te ve-
riut te shqiperise pjese e te cilit duhej te ishte 
edhe Malsia e Madhe. Nderkohe qe Shkodra 
do u lihej Malazezeve. Fakti se kure eshe 
vrare Dede Gjon Luli ne Mirdite ndolleshin 
forcat luftarake te Esat Pashes qe do merrte 
Shqiperin e Mesme dhe ato Serbe, krahas 
atyre forcave qe dispononin dhe menaxhonin 
Gjomarkajt, te krijon bindjen se Dede Gjon 
Luli, eshte pyetur edhe per kete, ndoshta kur 
ai ka qenderuar, ne Vele tek Kole Toma nje 
nate para se te mberrinte ne Orosh. Ku edhe 
eshte vrare ne vitin 1915.

                                                 Vasel Gilaj

Malsinë do ta 
merrte Mirdita, 
Shkodrën, Mali i Zi
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25 pyetje për 
mashtruesit e 
historisë së Dedë 
Gjo’ Lulit

1 -   Sipas jo pak shkrueseve apo te atyre qe 
e mbajn veten per Historian. Vrasja e Dede 
Gjon Lulit ka ndollur ne vitin 1912, te tjer 
shkruajn se u vra ne vitin 1913, 1915, apo 
edhe ne vitin 1917. C’ka me te drejt, mund te 
ngrihet nga shume kush puetja, se ne cilin 
vite u vra ne te vertet Dede Gjon Luli.
2 -  Askush nga historianet tan nuk e shkru-
an dhe nuk e sqaron faktin, se cila ka qen 
arsyeja qe per 4 vite me rradhe Dede Gjon 
Luli ka qendruar i fshehur ne Krasniqe. 
Kush kerkonte ta vriste Serbo - Malazezet, 
Turqit, apo kishte probleme gjakmarrjeje, a’ 
e kishte falur Dede Gjon Luli, vrasjen e nje 
te afermi te tij.
3 -  Shkruhet se djali i Dede Gjon Lulit eshte 
vrare ne lufte ne vitin 1911. C’ka nuk eshte e 
vertet, pasi Gjergj Deda eshte vrare ne shtator 
te vitit 1912 ne mes Tuzit dhe Vuksanlekajve.
Dhe jo ne lufte por sipas mjaft burimeve ai 
eshte vrare nga Malsoret, biles ka nga ata qe 
thone se ajo ka qene nje vrasje brenda fisit.
4 -  A’ ishte Dede Gjon Luli komandant i pol-
icis sekrete, dhe kush e emroi, pasi nje gje te 
tille ka nga ata historian qe e propogandojne 
me te madhe,ndekohe qe ka te tjer qe nuk e 
lakojn fare, me apo pa qellim, ne kete nuk 
mund te themi, u takon vetem atyre qe jan 
gjykatesit e historis.
5 -  A’mori apo nuk mori pjes Dede Gjon Luli 
ne Lidhjen e Prizerenit. Sepse faktet deshmo-
jne se ai nuk eshte caktuar Delegat i Vilajetit 
te Shkodres si Anti - Turk.Nderkoh qe dikush 
shkruan se ka mbrritur atje, diten e dyte apo 
te tret te Lidhjes. Gjithsesi nga fotografit dhe 
deshmit e kohes, rezolton se Dede Gjon Luli 
ne asnje prej tyre nuk eshte i pranishem. 
6 -  Askush nuk e shkruan faktin dhe nuk 
deshmon, se ne Gusht te vitit 1913 kohe kur 
Hoti dhe Gruda e se bashku me to edhe vend-
lindja e Dede Gjon Lulit Traboini iu dhan 
Malit Zi, se Dede Gjon Luli se bashku me 4 

familje te aferm te tij, jane vendosur per te 
jetuar ne Qytetin e Shkodres. 
7 -  Kush e shoqeronte Dede Gjon Lulin ne 
Mirdite, sepse mesohet se se bashku me 
Deden ishte edhe djali i tij Kola. Baxhanaku 
i Koles, Leke Prela Dedvukaj si dhe Nike 
Preloci Camaj nga Vuksanlekajt. A’ ishte se 
bashku me ta edhe Nore Kolja bashkeshortja 
e Kole Dedes, sepse ka deshmi se edhe ajo i 
ka shoqeruar ne Mirdite. Ndersa te tjer thone 
se vetem se i percjedhur.
8 -  Kushe e Interrnoi ne Itali Kole Deden, 
djalin e Dede Gjon Lulit se bashku edhe me 
Lek Prelen dhe Nike Prelocin. Menjeher pase 
vrasjes se Dedes. Ku kane qendruar tri vite 
dhe pikerishte ne Breshia te Italis ku kane 
punuar ne nje fabrike Alumini.
9 -  Kushe e thirri djalin e Dede Gjon Lulit, 
Kole Deden qe te vinte nga Italia ne vitin 
1918, me premtimin se do ta aktivizonin ne 
Qeverisjen e asokohshme te vendit.
10 - Pse dy personat qe ishin se bashku me 
Kole Deden ne Vlore kur u kthyen nga Italia, 
e lane ne Spital te helmuar dhe u larguan 
menjeher ne drejtim te Malsise se Madhe, 
ku ata banonin.
11 -  A’ u thirr Kole Dede Gjon Luli, te vinte 
nga Italia per ta zhdukur si deshmitar, i 
vrasjes se Babes se tij. Te cilin e shoqeronte 
kur eshte vrare ne Mirdite, me qellim qe te 
mos hakmerrej dhe te mos tregonte te ver-
teten.
12 -  Kushe e ka varrosur Kole Dede Gjon 
Lulin ne Vlore, per c’ka askush nuk shkru-

an, kure dihet se varrimin e tij ne Vlore e ka 
organizuar Avni Rrustemi. Me nderime dhe 
respekt per kontributin e dhen per Ceshtjen 
Kombetare Shqiptare nga Baba i tij, Dede 
Gjon Luli dhe familja e tij.
13 -  Pse Nore Kolja bashkeshortja e Kole 
Dede Gjon Lulit, kure Avni Rrustemi ka 
vrare Esat Pashe Toptanin, ka thene se i 
lumt dora se paska marr gjakun e Koles e te 
Dedes. Dhe per kete ka deshmi te kohes, pasi 
dihet se Nore Kolja ka vdekur ne vitin 1964.
14 -  Pse nuk u ngrit shtatorja e Dede Gjon Lu-
lit e propozuar, qe te vendosej ne Shkoder ne 
vitin 1923. Kure Nore Kolja ne bashkpunim 
edhe me kishen franceskane, kan organizuar 
edhe ceremonin e varrimit, pas  sjedhjes se 
eshtrave te Dedes nga Mirdita dhe te Koles 
nga Vlora.
15 -  Ne vitin 1967 kur kisha e freterve ne 
shkoderr eshte kthyer ne qendrr kulture te 
kohes.Thuhet se aty jan gjetur dy arkivole te 
mbeshtjedha me flamur kombetar.Eshterat e 
kujt kan qen, sepse ka dy versione, se ato kan 
qen eshterat e Dede Gjon Lulit dhe djalit te 
tij, dhe i dyti se ato kan qen eshterat e Dede 
Gjon Lulit dhe te At Gjergj Fishtes.
16 -  Pse e bija e Dede Cokut Mria e veshi 
Kole Deden ne Mirdite si Mirditor, kur i tha 
te largohej se si Mirditor do te vriteshin. Po 
kaq mire i dinin serbet edhe veshjet e kra-
hinave tona.
17 -  Si kan humbur flamuri i ngritur nga 
Dede Gjon Luli ne vitin 1911, si dhe vula qe 
ai ka patur. Sepse Nore Kolja bashkeshortja e 
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djalit te Dede Gjon Lulit, Koles ka deshmuar 
se i ka dorezuar ne Muzeun e Shkodres ne 
vitin 1957.
18 -  Ne cilin vite para -ardhesit e Dede Gjon 
Lulit jane shpallur Vojvode dhe se cili ka qem 
roli i tyre. Realishte qe nuk jan kohe te aferta, 
por ato te Dedes nuk jan te largeta pasi edhe 
ai ishte Vojvode, kjo eshte nje pyetje per ata 
qe marrin persiper te shkruajn historin tone.
19 -  Pse nuk u thirr Dede Gjon Luli ne Vlore 
ne vitin 1912. Kjo mbetet nje nga pyetjet krye-
sore, pasi ka historian qe shkruajn sepse i 
ishte vrare djali. Kjo nuk te bind sepse djali 
i eshte vrare ne shtator te vitit 1912. Dhe se 
nje  patriot si ai, kurrsesi nuk do ndalej pa 
shkuar ne Vlore.Prandaj fakti me bindes es-
hte se nderkohe qe ne vlore shpallej pavarsia. 
Malazezet kishin rrethuar shkodren ne mesin 
e te cileve ishin rreshtuar edhe 2893 Malsore 
te cilet ishin ne rradhet e ushtris Malazeze.

20 -  Kole Toma i Veles me te cilin Dede Gjon 
Luli kishte marre kontakt para se te shkonte 
ne Orosh te Mirdites, e ku thuhet se Deda me 
ata qe e shoqeronin ka qenderuar nje nate. 
Kishte apo nuk kishte lidhje kumbarie me 
Dede Gjon Lulin.
21 -  Pse Isa Boletini dhe Dede Gjon Luli ne 
pranveren e vitit 1911 kohe kur ata ishin se 
bashku ne Podgoric si emigrant. Nuk rane 
dakort per fillimin e nje kryengritjeje te 
pergjithshme, por Isa Boletini u largua per ne 
Kosove ne mars duke e quajtur si kryengritje 
te parakohshme.
22 -  Pse nuk permendet biseda e zhvilluar ne 
mes Dede Gjon Lulit dhe Kral Nikolles kure 
Deda e ka kuptuar tradhtin e tij, kur i ka than 
se une te kam msy si aleat kunder turkut, e jo 
kurre si mik, per te shitur shqipnine.Une po 
shkoj e hami dreq parat tua.
23 -  Askush nuk shkruan se cila ka qen bise-

da e bere ne Tuz kur Esat Pasha ka derguar 
400 ushtar turqe shumica shqiptar, per te 
nenshtruar kaurrat e Dede Gjon Lulit. Te 
cilet Malsoret i kane kapur peng qe te gjithe, 
dhe se asnje nuk eshte vrare. Biles ka patur 
nga ata qe jan bashkuar me kryengritesit 
Malsore.
24 -  Nga kishte ardhur flamuri i ngritur ne 
vitin 1911 dhe se a’ ka patur ngritje te tjera 
flamuri para atij te 1911. Dhe se ne te vertet 
ky flamur u ngrit realishte me 6 prill te vitit 
1911 apo ka ndonje date tjeter. Posacerishte 
para kesaj date, dhe se vendi ku u ngrit i 
takon Grudes apo Hotit.
25 -  Gjithsesi dhe sido qe ka ndollur, nisur 
nga faktet dhe deshmite, ne arrijme ne 
konkluzionin se Dede Gjon Lulit, prita ju bë 
në Mirditë, shkuesine e beri Esat Pasha dhe 
plumbin i’a dhan Serbet.

   Vasel Gilaj

D
ede Gjon Luli ka lindur ne 
Bardhaj te Hotit, ose ne Tra-
boin, po te Hotit, ne vitin 
1840. Ishte i vetmi djale i 
Gjonit dhe i Lule Keqes nga 

Shkreli. Femijeria e tij, ka qene shume e 
veshtir, pasi pa i mbushur dy vjet, i vdes 
baba. Nderkohe qe nana iu martua per 
te dyten here. Per Deden u kujdes xhax-
hai i tij, Gjelosh Luli dhe bashkeshortja 
e Gjeloshit Dile Hasanja nga Kastrati.
Qe ne moshe te re Dede Gjon Luli eshte 
dalluar nder shoket e tjer, per zgjuarsi, 
pjekuri, dhe aftesi prej guximtari. Ne 
moshen 22 - vjecare jep proven e pare 
prej luftetari dhe atdhetari, kur ne vitin 
1862, niset me disa trima te tjer, per ti 
ardhur ne ndihme Oso Kukes. Rikthese 
te madhe ne angazhimin e metejshem 
atdhetar te Dede Gjon Lulit beri pjes-
marrja ne Lidhjen e Prizerenit. Ku ai 

me shoket e vete iu pervesh punes per 
te organizuar malsoret ne lufte kunder 
armikut shekullor. Dede Gjon Luli ka 
luftuar kunder ushtrive Malazeze 
ne vitet 1880 - 1881, dhe 1883 kohe 
kur Turqia ka filluar bisedimet 
me Malin e Zi, per caktimin 
perfundimtar te kufijve 
midis dy vendeve. Pasi 
eshte detyruar qe per 
tri vite me rradhe, pase 
kercenimit se do vritej te 
qenderonte ne Krasniqe ne 
shtepin e atdhetarit Qerim 
Binak Alia, e me pase edhe tek 
Mehmet Shpendi ne Shale. Kthehet 
ne vitin 1883, dhe pikerishte a’ther 
kure ne Kastrat mbahet kuvendi 
i quajtur. “Lidhja e Vogel”. Ve-
canarishte veprimtasria e tij, me 
madhore krahas shume te tjerave, 
eshte nisma dhe organizimi i tij, 
per fillim e kryengritjes anti - 
otomane, ne vitin 1911. E cila ka 
kulmuar me ngritjen e flamurit 
tone kombetar, me te cilin identi-
fikohet edhe Dede Gjon Luli i cili 
eshte dhe mbetet figura kryesore 
e Malsise se Madhe. Pikerishte 
per meritat e tij. Nga Presidenca 
e Republikes se Shqiperise 

Dedë Gjo’ 
Luli vojvode 
i Traboinit

dy vite me pare i eshte dhene titulli 
me i larte. “Urdheri i Flasmurit”. 
Dede Gjon Luli mban edhe titullin 
“Hero i Popullit”, dhen ne vitin 

1967, nga qeverisja e aso-
kohshme e E. Hoxhes. Ne 
vendelindjen e tij ne Bard-

haj te Hotit eshte ndertu-
ar Shtepia Muze. Dede 

Gjon Luli. Shkolla fil-
lore  e Arzes ne Ko-
munen e Tuzit, dhe 

ajo  e Mesme e bash-
kuar e Kushes se 
Hotit, mbajne em-
rin Dede Gjon Luli, 
emrin e te cilit e 

mban edhe nje rruge 
ne kryeqytetin e Shqiperise 
Tirane. Gjithashtu jane ngri-
tur edhe dy shtatore te tij, nje 
eshte vendosur ne ambientet 
e jashtme te Kishes se Tuzit, 
dhe tjetra eshte vendosur. 
Ne Kryeqytetin e te gjithe 
Shqiptareve te botes, prak-
tikishte ne Tirane. Eshte 
Vrare ne Orosh te Mirdites 
ne vitin 1915. 

                                                                                                                
“Zani i Malsise” 
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Deshmia e malsores që 
ruajti Dedë Gjo’ Lulin 
natën para se të vritej
Ate nate erdhi Dede Gjon Luli me te bi-

rin ne shtepine tone ne Orosh. Burrat 
ate nate nuk ishin ne shtepi. E pritem 

sipas zakonit. Kur mori vesh se isha e bija e 
Dede Cokut, ai me therriste ‘’bija ime’’! Pasi 
iu lava kembet me uje te ngrohte, i dergova te 
dy miqte qe te flinin ne nje dhome te vecante. 
Kur shkova per t’iu dhene uje qe te pinin, 
pashe se baca Dede kishte rene per te fjetur 
me gjithe rroba dhe mauzerin e kishte te 
kryet. I biri ishte ne karrige dhe mauzerin 
e mbante ne brez, sikur po bente roje. Une u 
shqetesova nga situata qe ishte krijuar per 
miqte prej mungeses se burrave. I thashe 
Baca Dede, fli rehat se do te ruaj une son-
te, bija juaj, vajza e Dede Cokut.Mora nje 
arme, mbylla mire deren dhe i kam ruajtur 
tere naten trimat. Te nesermen i porosita 
qe te mos shkonin tek kisha ne Orosh. Ai 
m’u pergjigj se qe nisur per ne ate kuvend 
me kapedanet e nuk kthehej pa u takuar 
me ta. I thashe qe te kete kujdes se mund 
ta kapnin shkiet. Ai m’u pergjigj se kishte 
luftuar kunder turkut e jo kunder sebeve 
dhe se s’kishte arsye qe ata ta vrisnin, e po  
qe nevoja do te bisedonte me ta. I percolla 
deri larg. Baca Dede, pasi me perqafoi, me 
fali dy napolona flori sipas zakonit te mal-
soreve. Por serbet e kapen ne te pa bese 
bacen Dede, patriotin e shquar malsore 
dhe e vrane barbarisht ne vendin e quajtur 
Sheshas te Oroshit. Kola, djali i tij, arriti 
te shpetoje me porosi te te atit, i cili pasi e 
pa veten te rrethuar dhe pa shprese per te 
shpetuar nga serbet, urdheroi te birin qe te 
largohet menjehere, pasi serbet nuk kishin 
pune me te. Per kete ngjarje vazhdon me 
tej ne kujtimet e saj Mrika, vajza e Dede 
Cokut. Kola erdhi te shtepia jone edhe na 

tregoi per Deden se si e kishin arrestuar 
serbet. Pasi e veshem me rroba mirditore 
qe te mos binte ne sy, e nisem per ne Breg te 
Matit, per te shpia e babait tem. Dede Coku, 
meqe ai vete e kerkoi. Mandej ai prej atje 
shkon ne Itali. Keshtu tregon vajza e Dede 
Cokut dhe gjithmone sipas saj Dede Gjon 

Luli nuk eshte prere ne bese nga shtepia e 
kapedaneve te Mirdites, por eshte vrare nga 
pushtuesit serbe. 
Mri Dede Coku (Mrika) ishte gruaja e Llesh 
Ndue Gjonit, djalit te vellait te kapedanit te 
pare te Mirdites.

                                               Nga Mark Uci
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Gjelosh Luli, tribuni 
antikomunist shqiptar

Nga Dashnor Kaloçi

Dëshmia e 78-vjeçares Izabela Luli me origjinë nga Malësia 
e Shkodrës, për historinë tragjike të babait të saj, Gjelosh 
Lulit, (nipi i Heroit të Popullit, Dedë Gjon Luli), kapitenit 
të Artilerisë të diplomuar në Torino, i cili u masakrua nga 
komunistët në vitin 1947, pasi qëndroi dy-tre vjet i fshehur 
në malet e Hotit dhe Kastratit. Si e torturuan dhe e futën në 
zjarr Forcat e Ndjekjes, Kol Mirin e fisit Dedëvukaj, duke ia 
përcëlluar e djegur trupin në mënyrë që ai të tregonte ku 
fshihej kushëriri i tij, Gjeloshi…?!

“Me ardhjen e komunistëve në pushtet, babai 
im, kapiten Gjelosh Luli, qëndroi i fshehur 
nëpër male duke u strehuar tek miqtë e tij, 
sa në malësitë e Hotit të përtej kufirit dhe atë 
të Kastratit këtej kufirit, ku u rrethua dhe ra 
disa herë në përpjekje me Forcat e Ndjekjes. 
Aty nga dhjetori i vitit 1947, ai u rrethua në 
shpellën ku streohej në zonën e Kastratit 
dhe mbeti i ngrirë në dëborë. Pas shumë 
kërkimesh kufoma e tij u gjet nga Forcat e 
Ndjekjes, të cilat ia prenë kokën dhe trupin 
e tij e lanë mbi dëborë që ta shqyenin kafshët 
e egra. Më pas kokën e tij ata e morën me 
vete dhe sollën në Koplik, ku thirrrën disa 
fshatarë që e kishin njohur atë, për të bërë 
verifikimin nëse ishte ajo koka e Gjelosh 
Lulit”.
Njeriu që flet dhe dëshmon për herë të parë 
për atë ngjarje tragjike është 78-vjeçarja Iza-
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bela Luli (Mari) e bija e kapitenit të famshëm 
Gjelosh Lulit, nipit të heroit të Deçiqit, Dedë 
Gjon Lulit, ish-komandantit të përgjithshëm 
të Forcave Nacionalistë të Malsisë së Madhe, 
i cili u masakrua në mnëyrën më barbare nga 
forcat komuniste në fundin e dhjetorit të vitit 
1947. Po kush ishte Gjelosh Luli, cila është e 
kaluara e tij dhe ku u diplomua ai? Cili ishte 
aktiviteti i tij gjatë viteve të Monarkisë së 
Zogut e në periudhën e pushtimit fashist të 
vëndit dhe përse e masakruan komunistët 
kufomën e tij?
Gjeloshi, nipi i Dedë Gjon Lulit
Gjelosh Luli u lind në vitin 1905 të në fshatin 
Traboin të Malsisë së Madhe, në familjen 
e patriotit të madh dhe heroit të Luftës së 
Deçiqit, Dedë Gjon Lulit. Babai i Gjeloshit, 
Gjokë Luli, ishte kushëri i parë me djalin e 
Dedë Gjon Lulit, por e gjithë familja e tyre 
jetonte bashkë në një kullë atje në fshatin 
Traboin. Që kur ishte fare i vogël, Gjelosh 
Lulin e përkundi në djep, Nora e Hotit, 
“Heroina e Popullit”, të cilën Dedë Gjon 
Luli e kishte nusen e djalit. Nga ajo familje 
e madhe, përveç Dedë Gjon Lulit, kanë qenë 
tepër të njohur edhe dy djemtë e tij, Kola me 
Gjergjin, të cilët patën luftuar përkrah babait 
të tyre. Kola vdiq tepër i ri, pasi u helmua 
nga serbët në një hotel të Vlorës në vitin 
1910, në shenjë hakmarrje ndaj Dedë Gjon 
Lulit, ndërsa Gjergji mbeti i vrarë në Luftën 
e Deçiqit, teksa ishte duke ngritur flamurin 
së bashku më babanë e tij. Përveç këtyre bur-
rave që kanë lënë emër të madh, nga familja 
e Gjelosh Lulit ka qenë tepër i njohur edhe 
Luc Nishi, nip i kësaj shtëpie, i cili u vra duke 
luftuar me armë në dorë në Luftën e Koplikut 
në vitin 1920. Gjatë asaj beteje të madhe, Luc 
Nishi i vuri gjoksin topit të artilerisë serbe 
dhe trupi i tij u bë copa copa.
Aty nga viti 1913 kur u bë ndarja e kufijve 
të Shqipërisë nga Fuqitë e Mëdha dhe fshati 
Traboin mbeti nën juridiksionin e Malit të 
Zi, si shumë familje të tjera të atij fshati, 
edhe familja e Dedë Gjon Lulit u shpërngul 
që andej dhe erdhi e u vendos në një fushë 
në afërsi të qytetit të Shkodrës. Edhe sot e 
kësaj dite ajo fushë afër fshatit Shtoj, nji-
het me emërin: Hoti i Ri. Që nga ajo kohë 
e në vazhdim familja e madhe e Dedë Gjon 
Lulit ka jetuar në atë fshat, kurse shtëpitë 
e tyre përtej kufirit në Traboin, mbetën të 
shkreta pa njeri. Në atë familje të madhe që 
u vendos në Hotin e Ri, jetoi edhe familja e 
Gjok Lulit, babait të Gjeloshit, i cili kishte 

gjashtë fëmijë: Pjetrin, Gjeloshin, Rrokun, 
Nolin, Gjelinën dhe Nocën. Gjatë viteve të 
Monarkisë së Zogut, familja e Gjok Lulit u 
respektua dhe u nderua shumë nga regjimi 
zogist, për arsye se ai ishte nip i heroit të 
madh, Dedë Gjon Lulit. Nisur nga ky fakt, 
përveç djalit të madh Pjetrit i cili qëndroi 
me prindërit e tij në shtëpi, tre djemtë e tjerë 
të Gjokës, Gjeloshi, Rroku e Noli, përfituan 
bursa shtetërore nga qeveritë e Monarkisë 
dhe studjuan në universitetet e akademitë 
e Italisë. Ndërsa Gjeloshi me Nolin u diplo-
muan në shkollat dhe akademitë ushtarake, 
Rroku u diplomua në degën e Ekonomisë në 
një nga universitetet e Italisë.
Gjeloshi diplomohet në Akademinë e Torinos
Gjelosh Luli nuk ishte më shumë se shtatë 
vjeç kur erdhi në qytetin e Shkodrës dhe 
filloi mësimet e para të shkollës fillore. Pas 
kësaj ai ndoqi mësimet e gjimnazit klasik 
pranë Konviktit “Malet Tona” të atij qyteti, 
ku u dallua si një nga nxënësit më të mirë 
të asaj shkolle. Lidhur me këtë, e bija e tij, 
Izabela Luli (Mari) dëshmon: “Pas mbarimit 
të shkollës së mesme në vitin 1929, babai, 
Gjelosh Luli, përfitoi një bursë shtetërore 

nga qeveria zogiste e asaj kohe dhe shkoi për 
të ndjekur studimet e larta pranë Akademisë 
Ushtarake të Torinos nëItali.
Në atë akademi ai u diplomua me rezultate 
të shkëlqyera në degën e Artilerisë dhe pas 
mbarimit të saj bëri edhe një vit tjetër spe-
cializim në kursin e Aplikacionit. Në vitin 
1934, babai u kthye në Shqipëri dhe u emërua 
në një nga repartet e Regjimentit të Artilerisë 
në qytetin e Tiranës ku iu dha edhe grada e 
togerit. Përveçse profesionit të tij si oficer ar-
tilerie ku ai ishte diplomuar me rezultate të 
larta, babai në atë kohë ishte i dhënë shumë 
edhe pas shkrimeve publicistike dhe gjuhëve 
të huaja, duke zotëruar
shumë mirë italishten, frëngjishten e gjer-
manishten. Pasi shërbeu për disa vjet në 
Regjimentin e Artilerisë në Tiranë, Gjeloshi 
u transferua pranë familjes së tij në qytetin 
e Shkodrës, duke u caktuar përsëri në një 
repart artilerie. Në vitin 1936 teksa babai 
shërbente si oficer në qytetin e Shkodrës, u 
martua me nënën tonë. Elenën, e cila ishte 
bijë e familjes së njohur Mirakaj nga rrethi 
i Pukës. Në atë kohë që u bë martesa, nëna 
jonë sapo kishte mbaruar gjimnazin pranë 

Vëllezërit Mark Miri dhe 
Kolë Miri-Dedvukaj 

besnikët e Gjelosh Lulit 
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Institutit Femëror “Nana Mbretëreshë” në 
qytetin e Tiranës, ku ishte diplomuar me 
rezultate shumë të larta.
Gjatë atyre viteve që babai shërbeu si ush-
tarak në qytetin e Shkodrës, ku mori dhe 
gradën e Kapitenit të Parë, ai gjithshtu dha 
edhe mësim si pedagog i gjuhëve të huaja 
në gjimnazin klasik të Shkodrës. Që nga 
ajo kohë babai filloi të botonte vazhdimisht 
shkrime të ndryshme në shtypin e kohës, e 
kryesisht në revistën “Hylli i Dritës” të cilën 
ai e kishte shumë për zemër. Ndërsa babai 
ishte i dhënë pas shkrimeve publicistike, 
nëna jonë, Elena, shkruante vazhdimisht 
poezi të cilat edhe sot pas kaq vitesh, me 
shumë mundime ne i kemi ruajtur dhe i 
kemi në shtëpinë tonë. Po kështu që në ato 
vite, Gjeloshi, kishte shfaqur hapur ndjenjat 
e tij antikomuniste me anë të shkrimeve të 
ndryshme që botonte në shtypin e kohës dhe 
ajo gjë njihej mirë prej të gjithëve në qytetin 
e Shkodrës”, dëshmon Izabela Luli, lidhur 
me babanë e saj Gjelosh Lulin, të cilit Mbreti 
Zog i dha mundësinë e shkollimit në Itali, për 
arsye se ishte nip i Dedë Gjon Lulit.
Kreu i nacionalistëve të Malsisë së Madhe
Pushtimi i Shqipërisë nga Italia fashiste në 
prillin e vitit 1939, e gjeti kapiten Gjelosh 
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Lulin, si oficer në Regjimentin e Artilerisë 
të qytetit të Shkodrës. Si shumë ushtarakë të 
tjerë edhe ai e kundërshtoi pushtimin fash-
ist, por në vitin 1940 kur iu bë thirrje të gjithë 
ish-ushtarakëve të Monarkisë së Zogut, që të 
riktheheshin në Ushtrinë Kombëtare, edhe ai 
u kthye dhe u emërua përsëri në Regjimentin 
e Artilerisë ku kishte shërbyer vite më parë. 
Lidhur me veprimtarinë e Gjelosh Lulit gjatë 
viteve të pushtimit fashist dhe mbarimin e 
Luftës, e bija e tij. Izabela Luli dëshmon:
“Në vitet e para të pushtimit, babai, nuk u 
përzie fare me punët e politikës por vazhdoi të 
shërbente siu ushtarak i Artilerisë dhe herë 
pas here vazhdoi të shkruante shkrime letra-
re e historike në revistën “Hylli i Dritës”e në 
ndonjë gazetë tjetër të asaj kohë. Asokohe 
familja jonë banonte në Lagjen “Badra” të 
Shkodrës, ku pas motrës së madhe Klarës 
që kishte lindur në vitin 1938, në vitin 1942, 
aty u linda dhe unë. Në atë kohë babai ynë 
njihej si nacionalist i flaktë e antikomunist i 
vendosur dhe të tillë e kishte edhe rrethin e 
tij shoqëror, ku përveçse me shumë intelek-
tualë të njohur të qytetit, ai kishte shoqëri 
e miqësi të ngushtë edhe me oficerët: Mark 
Gjeka, Mark Mala, Mark Dredha si dhe me 
Gjon Dostanishtën e Gaspër Palin.
Deri aty nga viti 1943, babai mbajti detyrën 
e Komandantit të Përgjithshëm të Forcave 
Ushtarake të gjithë Qarkut të Shkodrës, 
ndërsa më pas kur filloi konflikti i armatosur 
midis forcave komuniste dhe atyre nacional-
iste, ai doli në mal dhe u zgjodh me detyrën e 
Komandantit të Forcave Nacionaliste të Mal-
sisë së Madhe. Si komandant i atyre forcave 
nacionaliste, Gjeloshi, qëndroi maleve me 
armë në dorë deri në mbarimin e Luftës dhe 
në nëtorin e vitit 1944, ai së bashku me major 
Llesh Marashin dhe njerzit që komandonin, 
shkuan në qyetezën e Koplikut dhe bënë një 
kuvend me popullin e asaj krahine. Gjatë atij 
takimi, Gjeloshi mbajti një fjalim ku midis të 
tjerash iu drejtua të gjithë popullit që ishte 
atje duke iu thënë: “Lufta ka mbaruar dhe ko-
munistët e kanë fituar atë, prandaj ju shkoni 
nëpër shtëpiat tuaja, sepse s’kena ma gjak 
me derdh kot. Ndërsa unë po largohem e do 
të vazhdoj rrugën që kam nis”. Ky ishte dhe
takimi i fundit i babait me malësorët e asaj 
krahine, sepse më pas ai doli në mal në arra-
ti”, dëshmon Izabela Luli, lidhur me babanë 
e saj kapiten Gjelosh Lulin, që në atë kohë 
ishte komandant i Forcave Nacionaliste të 
Malsisë së Madhe.

Kapiten Luli, tre vjet i arratisur nëpër male
Që nga nëntori i vitit 1944 kur kapiten Gje-
losh Luli u largua nga qyteti i Shkodrës, ai 
doli në arrati dhe qëndroi i fshehur nëpër 
male, për të shpëtuar nga hakmarrja e komu-
nistëve të cilët e kishin shpallur atë armik. 
Lidhur me këtë dhe peripecitë e familjes, pas 
arratisjes së tij, e bija Izabela dëshmon: “Pas 
arratisjes së babait, nëna. Elena, me mua dhe 
motrën Klarën, (që në atë kohë ishim shumë 
të vogla), nuk patëm fatin të qëndronim 
shumë në shtëpinë tonë, sepse që në janarin 
e vitit 1945 ne na internuan në Katër Rrugët 
e Shijakut.
Në momentin që po na nxirrnin nga shtëpia 
vetëm me rrobat e trupit, motra, Klara, qa-
nte me të madhe duke kërkuar një fustan të 
bukur që ia kishte sjellë babai nga Italia. Në 
atë kohë njeri nga ushtarët që po kontrollo-
nin shtëpinë, doli në dritare dhe pasi pyeti 
nënën se kë fustan kërkonte motra, e gjeti 
dhe ia hodhi atë nga dritarja, e motra push-
oi së qari. Në Shijak ne na lanë në një stallë 
dhe më pas na internuan përsëri në Kalanë 
e Beratit dhe në qytezën e Kuçovës. Në atë 
kohë që ne ishim të internuar atje, babai 
qëndronte i fshehur nëpër male, së bashku 
me mikun e tij, Major Llesh Marashin. Pas 
arrestimit të Lleshit, babai qëndroi vetëm me 

mikun e tij të ngushtë, (probatinin) Marash 
Dodën nga Kastrati, duke u strehuar ndër 
miqtë e tij në atë krahinë.
Aty nga fundi i vitit 1945, dymbëdhjetë burra 
të Hotit shkuan në Kastrat dhe morën takim 
me parinë e asaj krahine, duke iu thënë: “Na 
e dorzoni kapiten Gjelosh Lulin, se është 
marre për ne që ai streohet këtu në Kastrat 
dhe jo në Hot, që është dhe vëndlindja e tij”. 
Pas kësaj kërkese, paria e Kastratit iu përg-
jigj burrave të Hotit duke iu thënë: “Po edhe 
ne me bukë e kemi mbajt Gjelosh Lulin”. 
Kështu kastratasit nuk pranuan me e dorzu 
Gjelosh Lulin dhe e mbajtën të strehuar edhe 
për shumë kohë në atë krahinë”, tregon e 
bija, Izabela, lidhur me periudhën kur i jati i 
saj qëndronte i fshehur nëpër male tek miqtë 
e tij të Hotit e Kastratit.
Forcat e ndjekjes futën në zjarr kushëri-
rin e Gjeloshit
Por ç’ndodhi më pas me kapiten Gjelosh 
Lulin? Lidhur me këtë, Izabele dëshmon: 
“Kur u dha një amnisti nga qeveria komu-
niste e Tiranës, babai e detyroi probatinin 
e tij, Marash Dodën, që të dorzohej dhe vetë 
qëndroi përsëri i fshehur në një shpellë në 
Kastrat. Nga viti 1945 deri në vitin 1947, atë 
e strehuan dy familje, nga kushërinjtë e 
tij matanë kufirit, Mark e Kol Miri, të fisit 
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Dedëvukaj. Ndërsa këtej kufirit ai ka qën-
druar i fshehur tek dy vëllezërit, Mark e Lul 
Gjeloshi. Kur në atë krahinë shkonin forcat 
të shumta komuniste për kontroll, babanë e 
kalonin matënë kufirit dhe kur kishte kon-
trolle andej, ata e sillnin përsëri këtej kufirit.
Në vitin 1946, forcat shqiptare të Ndjekjes 
e rrethuan shtëpinë e Mark e Kol Mirit në 
Traboin të Malit të Zi, por babai mundi që 
të shpëtonte dhe iku ndër male. Pas kësaj 
forcat e Sigurimit e lidhën Kol Mirin këmbë 
e duar dhe i ndezën dy zjarre anash tij. Ndër-
sa filloi t’i fryhej mishi i trupit nga flakët e 
zjarrit, Kola bërtiti që ta zgjidhnin, sepse do 
t’u tregonte vëndin ku fshihej Gjelosh Luli. 
Ndërsa Kola bërtiste nga
dhimbjet, vëllai i tij, Marku, që ishte i lidhur 
në një trung lisi aty pranë, i bënte me shenjë 
që të mos tregonte. Pasi e zgjidhën, Kola i 
sorollati Forcat e Ndjekjes nëpër male pa ua 
treguar vëndin ku fshihej Gjelosh Luli dhe 
ai mundi që të shpëtonte prej tyre, duke u 
arratisur nga një shtëpi ku ata shkuan për 
të kaluar natën. Pas kësaj Kola mundi që të 
arratisej nga Shqipëria, ndërsa të vëllanë e 
tij, Markun, e burgosën me dënime të gjata”, 
tregon Izabela.
Komunistët ia prenë kokën Gjeloshit dhe 
ia sollën në Koplik
Lidhur me fundin tragjik të babajt të saj, Iz-
abela dëshmon: “Pas asaj ngjarje, babaj ynë 
Gjelosh Luli, iku nga Hoti dhe u strehua në 
Kastrat, (i mbajtur në vig nga fshatarët pasi i 
kishin ngrirë këmbët), ku në dhjetorin e vitit 
1947 atë e rrethuan dy herë Forcat e Ndjekjes. 
Në rrethimin e dytë ai iku nga shpella pa e 
kapur, por mbeti i ngrirë në dëborë ku dhe 
e gjetën të vdekur forcat e Sigurimit. Pasi e 
gjetën në dëborë, ata ia prenë kokën Gjeloshit 
dhe trupin e tij e lanë aty në dëborë që ta 
shqyenin kafshët e egra.
Kokën e tij ata e sollën në qëndrën e Malsisë 
së Madhe, në Koplik, dhe aty mblodhën 
shumë fshatarë që e kishin njohur atë, për 
të bërë verifikimin, nëse ishte ajo koka e 
Gjelosh Lulit. Aty nga pranvera e vitit 1948, 
trupin e tij e gjeti një çoban i atyre anëve, i 
cili e varrosi dhe vuri një shenjë që të mos 
e harronte vëndin. Në atë kohë ne na hoqën 
nga internimi e na kthyen në Shkodër dhe 
nga ajo gjë ne e morëm me mënd se babanë 
e kishin vrarë, sepse ishte si rregull që kur 
vritej një njeri, familjen e tij e kthenin nga 
internimi.
Në Shkodër ne na morën në shtëpinë e tyre, 

Nora e Hotit me Katrinën, vajzën e Luc Nishit 
dhe tek ato ne kemi qëndruar gjatë gjithë 
kohës së regjimit komunist. Por edhe pas 
vrasjes së babait, fatkeqësitë tona nuk mba-
ruan, sepse në vitin 1953, arrestuan nënën 
tonë, Elenën, të cilën e dënuan me dhjetë vjet 
burg për agjitacion e propagandë. Dënimi i 
saj erdhi pasi ditën që vdiq Stalini ajo tha: 
“Shyqur që vdiq ky kriminel, por kur po i 
vjen rradha këtij tonit”. Deri në vitin 1991, 
ne nuk e mësuam dot të vërtetën e zhdukjes 
së babait, sepse për atë thuheshin shumë leg-
jenda dhe çobani që e varrosi trupin e tij pa 
kokë, nuk ia tregoi asnjeriu deri në shëmbjen 
e regjimit komunist. Aty nga viti 1991, ai na 
dërgoi fjalë që të shkonim aty për të marrë 

eshtrat e babit tonë, por kur shkuam ne, ai 
kishte një muaj që kishte vdekur.
Pas shumë kërkimesh, ne i gjetëm eshtrat 
e babait pa kokë dhe pas një ceremonie që 
bëmë në fshatin Kushe, eshtrat e tij i sollëm 
në varret e Rrmajt të qytetit të Shkodrës ku 
prehen e dhe sot”, e përfundon rrëfimin e 
saj 78 vjeçarja Izabela Luli, për babanë e saj, 
kapitenin e famshëm, Gjelosh Luli, të cilin 
komunistët e masakruan në mënyrën më 
barbare, duke i prerë kokën në natën e vitit 
të ri të vitit 1947. Ngjarje e cila tregohet edhe 
sot e kësaj dite në Malësinë e Madhe dhe 
konfirmohet veç të tjerash mësëmiri edhe 
nga një dokument arkivor që i bashkangjitet 
këtij shkrimi së bashku me fotot përkatëse.
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Ne vitin 1417 permendet nje armiqesi 
e Hotaseve me Balshajt, pikerisht me 
Balshen e III Balshiqin me te cilin 
kishin nje gjakmarrje.Per kete rebelim 
nje nga figurat kryesore permendet 
Andrea Hoti.I cili zoteronte prona 
ne Grizhe, Rrjolle e deri ne Podgor. 
Sipas deshmive gojore, ne vitet 1412 
- 1413 fisi i Hotit u perfshi ne mosmar-
rvesh- je te medha edhe me fisin 

komshi Metaguzhi per shkak 
te pronave qe ndodheshin 
midis tyre. Ne keto mos-
marrveshje u be ndermjetes 
Balsha i III. Por ai mbajti 

anen e Mataguzheve, dhe 
si rrjedhoj hotasit i sul-

muan mataguzhet, dhe ua 
muren me force ato troje. 

Pas kesaj Mataguzhet u 
hakmoren duke vra-

re kater antare 
te fisit te Ho-
teve. Venedi-

kaseve u inter-
resonte qe Hotasit 

te ishin ne armiqesi 
me Metagzhet. E posace-
risht me Balshajt te cilet 

shqetesonin zoterimin 
e Venedikut ne krahinat e Shkodres. 
Besnikria e Hotaseve ndaj Venedikut 
ka ndollur, nga viti 147 deri ne vitin 
1479 kur Osmanet kane pushtuar 
Shkodren. Megjithate here pase here 
Hotasit kane sulmuar edhe Shkodren, 
nje sulm i tidhe eshte i dokumentuar 
ne vitin 1418.

Edmond Malaj

Pse luftoi Hoti 
me Balshajt?!

Prejardhja e krahines se Mirdites, 
mbeshtetet mbi disa variante. Nje go-
jedhene jo shume e larget, thote se Hasi 
dhe Mirdita jane nje popull. Meqenese 
hasianet u shenderruan ne muhamed-
ane, qenderuan ne vendin e tyre, ndersa 
mirditasit u larguan e rane poshte, aty 
ku jane edhe sot. Sipas nje varianti tjeter, 
mirditasit e kane prejardhjen nga Libani. 
Kjo shpjegohet me emrin “Mardaj - kin” 
( i ikur nga Libani),qe ne kohen e Jus-
tinianit te dyte, ku mardajet libaneze u 
sollen e u vendosen ne pjesen veriore te 
Shqiperise, ne shekullin e VII -te. Nga emri 

Mirditorët erdhën nga Libani
“Mardajt” mori edhe emrin Mirdita. Ne 
keto rrethana eshte e veshtire te arrihet 
ne nje konkluzion te qarte se kush pati 
qene me afer ketyre tokave. Pa u futur ne 
historine e dyndjeve te popujve ne etapa 
te ndryshme, duhet ditur vetem nje gje 
se perzierjes se racave nuk ka mundur  t’i 
shpetoje asnje komb.Edhe e ashtuquajtura 
elite qe qe bere rrezik per boten eshte zhytur 
ne kombesi te ndryshme. Ndersa ne si vend 
i vogel me okupime shumshekullore duhet 
te mos pranojme asnje version tjeter, e as 
per Mirditen pervec prejardhjes nga sterg-
jysherit tane iliret.                  Nikolle  Shyti
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Dede Coku ka lindur ne vitin 1870 ne 
Shenkoll te Bregut te Matit, vend ku 
para - ardhesit e tij, te ardhur nga 

Kelmendi ishin vendosur rreth viteve 1750. 
Qe ne moshen 16 - vjecare Dede Coku, merr 
pushken ne krah, dhe lufton kunder Cetni-
keve Malazez. Merr pjese ne kryengritjen e 
Malsise se Madhe te vitit 1911 perkrah Dede 
Gjon Lulit, eshte pjesmarres ne te gjitha ku-
vendet patriotike krahinore e nderkrahinore 
si dhe ne kuvendin e Dheut. Organizoi tre 
kuvende ne Breg te Matit, me kreret e kesaj 
krahine, si dhe te Mirdites. Duke krijuar 
“Te Beslidhurit” ne kuvendin e Zejmenit, 
mbajtur ne maj te vitit 1912. Duke iu 
bashkuar levizjeve dhe kryengrit-
jeve per Pavarsine e Shqiperise. 
Dede Coku se bashku me vel-
lain e tij, Gjeto Cokun dhe 
Llesh Nike Daken, organizoi 
kryengritjen e 22 qershorit  
te vitit 1912, ne Breg te 
Matit, e cila eshte beteja 
me e pergjakshme ne 
kuadrin e kryengritjes 
se pergjithshme te po 
atij viti, ku mbeten 
19 luftetar te vrare, 
nderkohe qe taborri i 
Turgut Pashes eshte 
shpartadhuar plote-
sisht.
Eshte kryetar i eks-
pedites se Durresit te 
Gushtit te 1912, ku edhe 
eshte plagosur, per te vendo-
sur atje flamurin e Shqiperise. 
Se bashku me vellain e tij Gjeton 
ka organizuar aksione te njepasnjeshme 
luftarake, se bashku me bregmatasit e 
tjer. Ne shtator te vitit po 1912 me “Te 
Beslidhurit” lufton kunder radikes 
se Esat Toptanit, ne Koder - Pllane, 
i cili po marshonte drejt veriut te 

Shqiperise per te shty-
p u r kryengritjen e Mal-

sise se Madhe. Merr 
pjese ne kuvendin 
e Rubikut me 1 
d h j e t o r  1 9 1 2 , 
eshte pjestar i 
ngritjes se fla-
murit kombetar 

atje se bashku me 
kreret e Mirdites. 

Me 3 Dhjetor 1912 Dede 
Coku , se bash-

ku me te 
v e l -

lane, 

Kelmendasi Dede Coku, një  
figurë e permasave kombëtare

Gjeton e me kreret e Bregut te Matit, Lezhes, 
Zadrimes dhe Malsise se Lezhes nge flamurin 
kombetar shqiptar ne Lezhe. Menjeher, 
ne kuvendin me te pare formon qeverin e 
Lezhes, me kryetar Gjeto Cokun, e zv. Dede 
Cokun, qeveri e cila e ka njohur dhe i eshte 
bashkuar qeverise se Vlores te kryesuar 
nga Ismail Qemali. Me rastin e nje vjetorit 
te Pavarsis, me 28 nentor1913, Dede Coku 
ftohet nga Ismail Qemali ne Vlore. Aty Dede 
Coku ka mbajtur edhe nje fjalim patriotik, 
e ku te pranishem kane qene edhe konsujt 
e Italise, Austrise, Bullgaris e tjer. Lufton 
kunder forcave serbo - malazeze gjate vitit 
1913 per te mbrojtur flamurin e Shqiperise. 
Pas vrasjes se Gjeto Cokut,ne vitin 1913, 
kryetar i qeverise se Lezhes eshe Dede Coku 
deri ne vitin 1915, vite kure serbo - malazezet 
pushtuan Lezhen. Emrimi ne kete detyre 
duhet theksuar se eshe bere nga Komisioni 
Nderkombetar i Kontrollit ne Vlore. Dede 

Coku merr pjese ne lufte kunder rebeleve 
turkoman te Haxhi Qamilit, per mbro-

jtjen e Pric Vidit maj - qershor 1914. 
Lufton perkrah Frrok Dede Bajrak-

tarit. Merr pjese ne Kongresin 
Kombetar te Lushnjes, qe i 

hapi punimet me 21 janar te 
vitit 1920. Ku eshte zgjedhur 
anetar i Keshillit Kombetar. 
Ne vitin 1923 - 24. Dede Cokun 
e gjejme ne veri te shqiperise 

per mbrojtjen e kufinjeve te 
Vermoshit, perkrah Prek Calit, Uc Tur-

kut e tjer.
Perkrah opoziten dhe merr pjese ne 
Levizjen e qershorit te vitit 1924, qe 
udhehiqej nga Fan Noli, Luigj Gura-
kuqi e Bajram Curri. Arrestohet nga 
qeveria e Zogut si kryengrites ne vitin 

1925. Falet po nga kjo qeveri, me rastin e 
15 - vjetorit te pavarsise ne vitin 1927, 
si kontribues ne luften antiosmane 
per pavarsine e atdheut. Zgjidhet zv. 
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Prefekt i Lezhes ne vitin 1937. Po kete vit, 
per veprimtari fetare dhe si i krishtere i 
devotshem, emrohet ne krye te delegacionit 
te katolikeve te veriut per te vizituar Seline 
e Shejte ne Rome, ku takohet me Papen. 
Dhuron toke dhe ndihmon me materiale per 
ngritjen e shkolles se re te Shenkollit, aty ku 
ajo ndollet edhe sot. Zgjidhet dy here depu-
tet ne parlamentin shqiptar, ne vitin 1922 si 
dhe ne parlamentin e pare etnik shqiptar ne 
vitin 1934. Dede Coku merr pjes ne te gjitha 
kuvendet nacionaliste per te organizuar 
rezistencen antikomuniste. Dergon 300 forca 
per te penguar marshimin e partizaneve 
ne Perlat, ne gusht te vitit 1944. Meret vesh 
me ta , pasi partizanet i bene te ditur se ata 
luftonin per Shqiperi e per flamur, u hapi 
rruge pa shkrepur asnje pushke kunder 
tyre. Arrestohet ne dhjetor te vitit 1944 dhe 
pushkatohet ne qender te Qytetit te Lezhes, 
si antikomunist me 22 gusht te vitit 1945.

          Nga: Loro Gjeci

Gjergj Fishta ne “Lahuten e Mal-
sise’’i ka kushtuar nje kenge 
Dede Cokut, per veprimtarin e 
tij atdhetare. Dede Coku eshte 
pritur dhe dekoruar me medalje 
trimerie. Nga perandori i Austro 
- Hungarise Franc Jozefi, ne vitin 
1914. Dede Coku eshte vleresuar 
nga Komisioni i vlersimit te Figu-
rave dhe Shoqata e ishe te Pernd-
jekureve dhe te Persekutuareve 
Politik.Dede Coku eshte shpallur 
“Qytetar Nderi i Qarkut Lezhe”. 
Ishe Presidenti i Republikes se 
Shqiperise. Bamir Topi  i ka dhene 
titullin e larte “Nderi i Kombit”. 
Shtatorja e Dede Cokut dhe e vel-
lait te tij, Gjeto Coku jane vendo-
sur ne Qytetin e Lezhes. 

Vlerësime për 
Dedë Cokun
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Mbas shume e shume dekadash e 
brezash, mbiemrat e pare u bene 
fise, e nga keto fise jane krijuar 

mbiemra te rinje, te cilet duke u bazuar ne 
librin e Llesh Smajlaj “kerkime mbi te ver-
teten”. Ne ditet tona ose e thene me sakte 
sot, jane keta.              
1.  ( RAPSHA )
Luc Gjonaj: 1. Bajraktaret, 2 Cun Mulajt, 3. 
Iber Mulajt, 4. Stak Brecajt.
Kole Cekaj: 1. Lulaj, 2. Smajlekaj, 3. Rruk 
Dedaj.
Nike Pepaj: 1. Shabaj, 2. Martin Frangaj, 
3. Dojanaj, 4. Gjon Nikaj.5. Cekaj, 6. Gjon 
Gilaj, 7. Palaj.
Vuksan Pepaj: 1. Marash Ucaj, 2. Gjon Nile 
Shabaj, 3. Vorfaj, 4. Jus Muc Elezi.
Prekaj: 1. Prek Prelajt, 2. Vuksan Prelaj, 3. 
Nike Prelaj.
Martin Gjoni: 1. Hasanaj, 2. Lecaj, 3. Dre-
shaj, 4. Celaj, 5. Pepaj.
Nike Lekaj: 1. Lek Nika, 2. Gjok Nikaj, 3. 

Fiset dhe mbiemrat e Hotit

Vat Nikaj, 4. Dokajt, 5. Zefajt, 6. Ali Haskaj, 
7. Martinaj, 8. Palaj, 9. Ujk Vukaj, 10, Hax-
haj.
Prel Lekaj: 1. Markaj, 2. Smajlaj, 3. Dragaj.
Dreshaj: 1. Melaj, 2. Hus Gilaj, 3. Lulash 
Gilaj, 4. Martin Gilaj.
Lulash Pepaj: 1. Precaj, 2. Lekaj, 3. Gjopre-
kaj, 4. Curraj.
Gjek Marku: 1. Gjerkajt, (jetojn ne Barbul-
lush) 2. Dokaj, 3. Leke Marku (nda ne dy 
mbiemra Martin Lekaj, me banim ne Shko-
der dhe Mecaj ne Brigje).
Luke Camaj: 1. Mark Shabi, 2. Smajl Shabi, 
3. Mirash Shabi.
Cama: 1. Ali Markaj, 2. Gjek Markaj, 3. 
Lulaj, 4. Smajlaj, 5. Ivalekaj.
  

Legjenda mbi origjinen e Hotit fillon 
me tregimin, qe Hoti se bashku me 
Gruden, para ardhjes se turqeve, 
kishin pasur luftera te ashpera me 
boshnjaket. Historia me e sakte e fisit 
fillon me nje fare Keqi, i cili kishte 
jetuar rreth vitit 1520 ne Piperi (qe 
sot ndodhet ne Malin e Zi) Ai kishte 
shkuar ne Piper, pasi e kishin nd-
jekur turqit. Keqi kishte pasur shume 
djem, qe ishin: Lazri, Bani, Kastri, 
Merkoti,  Vashi dhe Piperi. Nga keta 
bij te Keqit, Lazri ishte i pari i hota-
seve, kurse djemte e tjere ishin, Bani 
i ati i  trieshjaneve, pastaj, Kastri apo 
Krasi ishte i ati i fisit Krasniqi, Vashi 
(Vaso) i Vasojeviqit, Merkoti, i ati i 
merkotaseve dhe Piperi ishte i ati i 
Piperit, ndersa fisi i Krasniqit, (pas-
ardhesit e Kastrit apo te Krasit), sipas 
nje gojdhene quhen edhe Kastrovic, 

     Edmond Malaj

Legjenda e 
origjinës së fisit 
të Hotit

Viti i laramanizimit u quajt viti 1703, 
jo se nuk kishte pasur te mysliman-
izuar edhe me pare, por ky vit mbahet 
mend si kulmi i kesaj reforme, nga 
qeveria Turke. Ne kete kuader Luc 
Gjoni qe ishte bajraktari i Hotit dhe 
gjithe Malsise ra ngushte nga kjo 
reforme, dhe iu desh te merrte edhe 
vullnetin e te gjithe Malsise se akemi 
mundesi qe ta pranojme kete reforme, 
pasi ne te kundert do te na hiqen te 
gjitha privilegjet qe na jane dhene tre 
vite me pare nga Porta e Larte. Pasi u 
dakorduan me deshiren e Hotit dhe te 
Malsise, shtepia e bajraktarit te Hotit 
u kthye ne fene myslimane.

Llesh Prec Smajlaj

Bajraktaret 
e Hotit u 
myslimanizuan 
në vitin 1703
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Hotianet e sotem thone se te paret e tyre iu kane thene, se Hotianet e vjeter 
kane folur shqip.
Ne kohen kure ata jane vendosur ne Hot, nese banoret qe i kane gjetur aty 
nuk do te flisnin Shqip at’ her ase banoret e sotem nuk do te flisnin shqip, 
e qe do te thote se me gjithe pretendimet Serbe e Malazeze, se ne kohen 
kure shteti Serbe ka filluar te zgjerohet ata jane vendosur diku thelle ne 
Shqiperi, pra se ata jan Serbo - Malazez bie poshte. Pasi edhe banoret e 
mevonshem te viteve 1500 e te vendosur ne Hote vertetohet se jane Shqip-
tar. E biles edhe te rikthyer ne vendin e tyre te meparshem, pasi ne te 
kundert ata nuk do vendoseshin aty. Prandaj si banoret e vjeter ashtu edhe 
ata, te rinj ose te mevonshem kane folur dhe flasin gjuhen Shqipe.
                                                                                                              “Zani i Malsise”

Hotianët e vjetër flisnin shqip

Vellai i madhe i Hotit, dhe qe i takon te 
jete i Rapshes, eshte Njuqi sote me emrin 
Juncaj. I dyti vella eshte Gjoni, sot me 
emrin Gjonaj. Dhe i treti Lajqi, sot me 
emrin Lajcaj. Prej Njuqit sot jane keto fise. 
Lucgjonaj - prej tyre si dege dhe Cunmu-
lajt, bajraktaret e Hotit e me pase vine 2. 
Smajlekajt, 3. Shabaj, 4. Dojanaj, 5. Cekaj, 
6. Frangaj, 7. Gilaj. Te cilet sipas tradites 
rrine edhe ne kreun e vendit ne Hot, sepse 
jane fis me Bajraktarin.

                              Lulash Nike Palushaj

Njuqi vëllai 
i madhe i hotit

2.( TRABOIN )
Gozdjeni: 1. Ded Vukaj, 2. Camaj, 3. Nicaj, 
4. Vucaj.
Ndersa Dedvukajt ndahen ne. Doc Dedaj, 
Brul Dedaj, Rrush Dedaj, Broq Dedaj. Dhe 
po keta kater Vllazen sot thirren. Bacaj, 
Shabaj, Rakaj, Miraj, Lulaj dhe Vujaj.
Camaj: 1. Ulaj, 2. Ivanaj, 3. Gjokaj, 4. Fise 
me te reja qe thirren sot jane. Ujkaj, Lulaj, 
Smajlaj, Martinaj, Prekaj, Haxhijaj, Hasni-
kaj. Kurse fisi Vucaj (Gjelaj) qe edhe ky fis 
rrjelle nga Gozdjeni dhe ndahet ne dy dege 
qe thirret sot: Vuk Prelaj dhe Dok Prelaj. I 
ketij fisi eshte edhe Gjelosh Frangu.
Nicaj: 1. Prel Nicaj, 2. Bal Nicaj. Vete Prel 
Nicajt thirren. Mirash Gjekaj, Ulaj dhe 
Gjoke Lekaj.
Cojec (Gojc) 1. Gilajt, 2. Golajt, 3. Berdha-
kajt, 4. Makajt, ka edhe fise me te reja si. 
Miculaj, Martinaj, Mirashaj, Cekaj, Gjeko-
caj, Miranaj e Bardhaj.
Fisi Dushaj: 1. Pal Dushaj, 2. Vuc Dushaj, 
Broq Dushaj, 4. Gjosh Dushaj. 
Keto jane fiset dhe mbiemrat qe popullojne 
Hotin kendej dhe andej kufirit, e qe do te 
thote se Hoti ndollet i ndare ne dy Shtete, 
ne ate te Malit te Zi si dhe ne Shqiperi. E 
ku te gjithe rrjedhin nga Gege Lazri. Fiset 
me te hershme qe thirren Anas, ose per 
ndryshe Hotianet e vjeter jane.
Locaj, Dakaj, Markaj, dhe Vuksanaj.

Pergatiti: Ndue Bacaj

Ne kohen e Turqise kur u be orga-
nizimi i sistemit te pushtetit te aso-
kohshem, e konkretishte ishte viti 
1696 kur bajraktari ne treven e tij 
ishte ne krye e mbas tij vinin Vojvo-
det. Bajraktareve ne ate kohe u qe 
caktuar nje kontigjent vullnetaresh 
te armatosur per te qene prane tyre, 
te cilet do te perdoreshin kudo dhe 
kurdo qe Porta e Larte jepte urdher. 
Pikerishte ne vitin 1696 ndolli nje 
perleshje ne Ulqin ne mes Venedika-
seve dhe ushtrise Osmane, e ku Porta 
e Larte organizoi edhe vullnetaret 
e bajraqeve per te shkuar ne kete 
lufte, ku u dallua Bajraku i Hotit. I 
udhehequr nga bajraktari Luc Gjoni 
per kete Malsise e ne vecanti Hotit 
iu dhane disa “Liri”, per meritat ne 
lufte.1. Lirimi i te gjithe atyre bur-
rave qe ndodheshin ne burgje apo 
te interrnuar ne Turqi. 2. Kryerja e 
sherbimit ushtarak brenda Vilajetit 
te Shkodres.3. Tu falen haracet (tak-
sat) 4. Si dhe dhenia e vendimit qe 
Hoti te jete bajrak i pare i Malsise se 
Madhe.

 Llesh Prec Smajlaj

Hoti bajrak i 
parë prej 323 
vitesh

Hotianet qe jane sot, ose pasardhesit 
e paraardheseve te tyre, formojne 
kater mehalle qe quhen Juncaj, 
Gjonaj, Lajcaj, dhe Pjeter (Traboin). 
Prejardhja e tyre vjen nga Bosnja por 
sipas gojdhenes jane nga nje emigrant 
nga fisi i Besjaneve i ikur prej qindra 
vitesh me pare ne Bosnje.Po pse ky 
fis u kthye nga Bosnja. Gjithnje sipas 
gojdhenes kur turqit zaptuan Ballk-
anin, po ashtu zaptuan edhe Bosnje, 
ne Bosnje dicka me ndryshe sepse u 
popullua me kolon Turq e per pasije 
edhe reformat Turke u zbatuan me 
me rigorozitet. Fisi i Keqa Prekes i 
kundershtonte keto reforma, duke 
menduar se Malsia e Madhe nuk ishte 
perfshire ende ne keto reforma, u rik-
thye ne origjinen e dikurshme, edhe 
pse ne Bosnje kishte shkuar per nje 
jetes me te mire. Si u quajten ata qe 
ne ate kohe erdhen nga Bosnjia, ata u 
quajten te bijte e Keqa Prekes, emrat 
e te cileve ishin Lazer Keqi, Ban Keqi, 
Vas Keqi, Piper Keqi, dhe Kras Keqi.
                                   Llesh Prec Smajlaj

Hotianët e 
sotëm janë nga 
fisi ilir i 
Besianeve 
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Çun Mula i Hotit ka lindur ne vitin 1818. 
Sipase kanunit te maleve, dhe ligjeve Turke 
te kohes ai trashegonte parin e Bajraktard-
hekut te Hotit, ne baze te trashigimise qe i 
kishin lene te paret e tij, e Bajraktari i Hotit, 
si kryebajraktar i Malsise se Madhe. 
Te fituar nga Luc Gjoni, pase dakortesise 
me Perandorin Osmane qe ai te nderronte 
besimin fetar, e ku eshte myslimanizuar 
nje nga djemt e tij, dhe konkretishte Nike 
Luca eshte bere Mehmet Luca. Cun Mula si 
prijes i Malsise se Madhe ka marr pjes, si 
ushtar i ushtrise se  Perandoris Osmane. Ne 
lufterat e Krimese dhe Morese. Nisur nga 
emri i madhe qe ai pati krijuar ne krahinen 
e Malsise se Madhe dhe jo vetem. Ne vitin 
1878 paria e Hotit dhe Malsise se Madhe 
e zgjodhi si perfaqesues te saj, ne Lidhjen 
Shqiptare te Prizerenit. Ne kete kuvend Cun 
Mula eshte Caktuar, komandant i forcave 
ushtarake per te gjithe Malsine e Madhe. 
Nje nga betejat me te rendesishme qe ai ka 
udhe hequr eshte Lufta e Zharnices, duke 
thyer forcat Malazeze. Cun Mula disa here 
ka kundershtuar edhe forcat Turke, kure 
ato kane dale haur pro Malit te Zi.E bilese 
edhe ka luftuar me Turqit, per te mos lesh-
uar Hotin, Gruden, Plaven e Gucine, e tille 
eshte beteja e zhvilluar ne Kastrat kunder 
forcave te Bedri Pashes, i cili thuhet se i ka 

Çun Mula, 
bajraktari i Hotit

hapur, rruge Cun Mules, mesohet se aso kohe 
ka dalur edhe kenga e njohur. Ka po vjen 
more Cun Mula. Si bajraktar e kryebajraktar 
Cun Mula ka merre pjes edhe si pajtimtar i 
gjaqeve.Dhe jo vetem ne Malsine e Madhe. I 
thirrur nga Gjon Marka Gjoni, Cun Mula ka 

vendosur edhe kufirin ne mese Lezhes dhe 
Mirdites. Ishe Presidenti i Republikes se 
Shqiperise Bujar Nishani e ka dekoruar 
me titullin e larte.”Nderi i Kombit”. Cun 
Mula ka nderruar jete ne vitin 1896.
                                                       “Zani i Malsise”

Hoti deri ne vitin 1854 ka pasur vetem nje bajrak, te cilin e kane mbajtur Luc-
gjonajt prej Rapshes. Me perpara bajraktari ka numruar 70 - 120 ushtare. Kur 
Hotianet jane shtuar dhe kane luftuar se bashku me Turq kunder Malit te Zi, 
Veziri i Shkodres ua ka dhene edhe bajrakun tjeter, i cili i ka takuar Traboinit. 
Edhe pse bajraktarizmi i Hotit dikur ka qne i vogel, ai eshte dalluar gjithkund. 
Hoti ka shkuar me ushtrine e Vezirit te Shkodres deri ne Jadrene te Greqise, ne 
Serbi dhe ne Njegushe te Malit te Zi. Prej bajraktareve te vjeter, si me te dalluarit 
permenden. Mehmet Luci, Hasan Mula dhe Rexhe Mula, vellezer te Cun Mules. 
Gjate luftes se Shkodraneve per Lezhen, te cilen e kishin marre Tiranasit. Hasan 
Mula vritet ne Lezhe te cilen e kishin marre Tiranasit. Vellai i tij, Rexha Mula, 
e rremben bajrakun, por edhe ai vritet. Pas tyre bajrakun e ka trasheguar vellai 
i trete Cun Mula.                                                                                      “ Zani i Malsise”

Si u vranë dy vëllezërit e Çun Mulës 
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Sipas te dhenave zyrtare, numeri i 
popullsise se Hotit ne kuadrin e Ko-
munes se Tuzit ne teritorin shteteror 
te Malit te Zi, eshte 2161 banor, nga 11. 
420 banor qe ka komuna, duke zene 
19 % te popullsise. Ndersa popullsia 
e Hotit, ne teritorin e Shqiperise dhe 
konkretishte ne njesin administra-
tive Kastrat eshte e perber nga 2349 
banor, nga 12. 452 banor qe ka ishe ko-
muna Kastrat. Qe do te thote se Hoti 
gjithsejt ka 4510 banor. Hotin e perbe-
jn keto fshatera ose bashkesi lokale. 
Bashkesia lokale Hot ne Komunen e 
Tuzit perfshin vendbanimet. Arrze, 
Bardhaj, Drume, Helmice, Nabom. 
Skorraq, Spi, dhe Traboin.
Bashkesia lokale Vuksanlekaj - Nen-
helm pervec ketyre perfshin edhe 
Dreshajt.
Bashkesia lokale Sukruq, perfshin 
edhe vendbanimin Koderbudan.
Ne Republiken e Shqiperise, fshati 
Hot konsiderohet zakonishte Kushe - 
Brigje, me disa vendbanime, qe jane. 
Lulashpepaj, Kodra e Hanit, Lagje e 
re, Dajc, Deckaj, Kolaj, Gryka e Kush-
es, dhe e Hanit. Pjesa malore e njihet 
me teper me emrin Rapshe - Stare. 

Prof.dr. Mahir Hoti

Popullsia 
e Hotit sot

Seicili fis ne Malsine e Madhe ka 
pasur bajraktarin e vet. Fiset e Medha 
kane pasur edhe nga 2 e deri ne 4 ba-
jraktare. Bajraktari mbante bajrakun 
simbolin me te bukur te fisit. Bajrak-
tari i prine ushtrise, therriste kuven-
din e fisit, kryesonte gjykimet, printe 
gjithkund dhe rrinte i pari kudo qe 
duhej degjuar zeri i fisit. Bajraktari 
eshte prej shtepis me te njohur, dhe 
eshte trasheguar brenda asaj shtepie 
dhe atij fisi. Po sa paguheshin dhe 
sa ishte rroga e Bajraktarit. Dikur 
bajraktari i Hotit e ka pasur pagen 
prej Sulltanit 12 - qese ne vit, nje qese 
are dihet se ka patur 100 napolona, 
e qe do te thote se Bajraktari eshte 
paguar me 1200 napolona are ne vite. 
Page qe u eshte dhene per punen e 
bere dhe sherbimin e kryer, si dhe 
per mirenjohje per merita te vecanta, 
ose te jashtzakonshme, por kete page 
e kane humbur ne vitin 1879, kure jo 
pake shqiptar ngriten krye dhe fillu-
an te luftonin kunder Turqise. E qe 
do te thot se bajraktaret nuk munden 

Bajraktari paguhej si shpërblim 
12 qese pare ari në vit

Gojedhena thot se ketu jane nderruar shume popuj. E ku mesohet se se Hotianet 
e tashem jane popullsia e 77-te ne kete vend. Lazer Keqi ka gjetur ne Hot edhe Ho-
tianet e vjeter, thuhet per rrethe 100 shtepi, te vendosura kryesisht neper kodra. 
Thone se te bijte e Lazrit kane qene trima dhe zullumqar, hotianet e vjeter thuhet 
se her pase here jane larguar edhe per shkak te viteve te pa bereqetshme, si shkak 
i thatesires dhe ererave te thata qe frynin me vite. Pasardhesit e djemve te Lazrit 
e kane ndar token e Hotianeve ne dy pjes, pasardhesit e atuj te Traboinit jan lesh-
uar poshte Traboinit dhe ata te Brigjeve poshte Rapshes, procesi i zhvendosjes se 
nga vendbanimet e vjetra ka zgjatur deri ne dy shekuj. Prej Hotit te vjeter ka te 
shperngulur ne Shkoder, Zadrime, Vrane, Vllane, e tjer. Disa Hotian te vjeter jane 
vendosur ne Hotin e Kujit, mbi Plave - Guci, ne Rugove, ne Peje, ne Peshter, dhe 
ne Bjedhopoje. Duke u konvertuar me se shumti ne besimin Mysliman, nga Hoti 
ka te vendosur edhe ne Dukagjin. Gjithashtu afer Durresit eshte fshati Biskalz me 
rreth 50 shtepi nha Hotianet e vjeter, e ne jo pak krahina e zona te tjera. 

Sipas. Andrija Joviqeviqit
      Perkthyes. Idriz Ulaj 

Si u zhdukën hotianët e vjetër

me te menaxhonin situaten. E ne keto 
kushte kur edhe rroga u ishte hequr, 
e vecanarishte pas Lidhjes Shqiptare 
te Prizerenit, disa Bajraktare tashme 
edhe te pa paguar, nuk po e mbronin 
me Turqine, si dhe sa duhej. Dhe u 
bashkuan me levizjen Anti - Turke.

“ Zani i Malsise”

I tere Hoti eshte prej nje fisi. Sipas perputhshmeris se te dhenave te Hotit, farefisi 
i tyre lidhet me Piperet, Vasojeviqet, Krasniqet dhe Trieshjanet. Ende egziston go-
jedhena e vjeter lidhur me pese vellezerit Ozin, Pipen, Vasen, Krasen, dhe Otunin, 
prej te cileve jane pese fise. Ozriniq, Piper, Vasojeviq, Krasniq, dhe Hot. Ne Hot nuk 
dihet per ndonje lidhje me Ozriniqte. Thuhet se kane qene pese vellezer. Pipa, Vasa, 
Krasa, Lazri, sipas disave Lazderi dhe Bani. Baba i tyre ka qene Keqi. Prej Lazrit jane 
Hotianet dhe prej Banit jane Trieshjanet. Ne triesh eshte edhe vellazeria Bankeqi, 
dhe se emrin e ka marre prej Ban Keqit, vellait te peste. Hotianet ndijehen aqe te 
afert me Trieshjanet sa kembengulin se nuk jane me large se 15 breza.
                                                                                                                             “Zani i Malsise” 

Fisi i Hotit dhe ai i Trieshit bashkohen 
në brezin e XV
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Ne kohen e Austro - Hungarise, nje 
djale Rapshian, Gjeloshi mbetet nga 
luftimet ne Uren e Zharnices kunder 
malazezeve. Gjeloshi ishte ba gati per 
te veprue. Ne ate moment nga kunder-
shtaret i bie plumbi ballit dhe mbetet 
ngrime. Dora ishte shterngue per te 
veprue ne kaskeq te kamzes dhe aty 
ku ngrihet me gisht. Gjeloshit i ishte 
ngri dore e gisht per te qite ne kunder-
shtarin, sa sulmuesi, kur e sulmon 
Gjeloshin dhe don ti heq pushken nga 
dora dhe ne ate akt aq i ngrime ishte 
gishti ne heqje me dhune te pushkes 
nga kundershtari, pushka kerset, 
godit sulmuesin ne gjoks me gishte 
te ngrim te Gjeloshit te vdekur dhe 
mbetet fjala “Pra i vdekuri, vret te 
gjallin. Ndihma e Zotit e Pushka e t’ 
Hotit, ose e Hotit.

 Lulash Nike Palushaj

Ndihma e zotit e 
Pushka e Hotit

Ne vitin 168 para lindjes se Krishtit, 
mbasi kryeqendera e Ilirise Shkodra 
kishte rene, ushtria Romake ju dre-
jtua pjeses veriore te Shqiperise, ku 
luftimet me te tmerrshme u zhvillu-
an ne te gjithe teritorin e Malsise se 
Madhe e me gjere. Pa dyshim beteja 
me frigshme u zhvillua ne pjesen 

Leqet e Hotit 
vendi ku u luftua 
me romaket

Sipas dokumenteve historike me te 
vjetra, thuhet se si emri me i pare per 
vendet e banuara ne treven e Hotit nji-
het Emri i vendit i quajtur Brigje dhe 
banoret e tij Brigjet. Pas renies e shka-
terrimit dramatik te Trojes legjendare 
ilire nga ana e akejve, Friget (briget) 
me fise te tjera krijojn shtetin e  Frigji - 
Brigji. Brigjet ose Friget jane Ilire nga 
krahina Malore e bjeshkatare. Briget 
kane marre pjese aktive ne thyerjen 
e shtetit te Helieteve. Briget Malsore, 
ky eshte emri i tye i hershem dhe 
pastaj eshte zevendesuar me emrin 
Friget qe do te thote i frigshem. Nga 
keto toponime nga kohet e lashta me 
i njohuri eshte Brigje t’ Hotit. Per 
kete flet edhe historiani i Lashtesise 
Herodoti, qe i njeh si fis Ilir, por nuk 
din vendin e sakte se ku ndollen ne 
Iliri. Gjithsesi nje gje eshte e qarte se 
qe para 2500 viteve trevat e Hotit e qe 
a’ther nuk e kishin kete emer jane te 
populluara me Ilire te cilet i perkasin 
fisit te fuqishem te Labeateve. 

Ndue Bacaj
Studiues, Publicist

Brigjet 
vendbanimi i 
parë i Hotit

Thuhet se me marrjen e Kalase se 
Dalmacise e qe sipase studimeve dhe 
te dhenave tona do te jete e Ulqinit. 
Me ndermarres kryesor Rapshianin. 
Gjelosh Frangu i vjeter. Ne sulm e 
siper ku zhvillohet beteja per marr-
jen e kalase, trimi Pal Mark Gjelaj, 
Rapshian, ne krye te 11 veteve, kryen 
nje shembull trimeror mbi te tjeret 
pjesmarres. Per cdo te marrun te 
topit per gryket te futet kapuci i kres 
brenda.Ndermerret kalaja, ku pase 
Palit edhe te tjer e fusin kapucin ne 
grykat e topave. Mirpo sipas kushe i 
pari, Hotianet dualen te paret,  Qe aso 
kohe Hotit iu dha titulli flamurtar i 
par i Malsise se Madhe. U muar ven-
dimi edhe nga perfaqesuesit e Malev-
eve te tjera. “U pacim dhe e drejtoshi 
Malsine e Madhe pergjithmone” nga 
kjo lind edhe ajo qe u caktuane 11 
kapedanet e Hotit.

Lulash Nike Palushaj

Njëmbëlljetë 
kapedanët 
e Hotit

Malore te Hotit e ku sote keto vende 
quhen Leqet e Hotit, por fatkeqesisht 
ushtria Romake ishte nje ushtri 
shume e madhe qe nuk mbarohej 
kurre. Genti u zu rob e Iliria ra. Gjate 
kesaj kohe ka migrime dhe emigrime, 
por kurre nuk ka patur zbrapsje te 
popullsise Ilire te ketyre trevave. E 
ku dihet se edhe tani njihen kudo fise 
me prejardhje Ilire te cilat banojne ne 
Greqi, Itali, e deri ne Azi te Vogel e 
tjere.

Ndue Bacaj
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Ishte nje burr trim e i forte nga Bozhajt 
e Hotit qe e kishte emrin Peculan. Ne ato 
kohe te hershme thuhej se ne keto troje 
eksizstonte nje krijese mbinjerzore me 
emrin Ugra e Tuzit. Ishte i madhe dhe i 
forte si katalla, dhe nuk dronte kurrkend. 
Per keto cilesi u kishte shti frigen te gjithe 
banoreve te Tuzit, Hotit e per- rreth. Ugra 
kishte zotrua per vehte e te afermit krejt 
keto troje, qe prej Tuzit e deri ne Maje te 
Helmit, qe nga Qafa e Ungeles, qe ndante 
fushen prej malit, ne rruge te Rapshes e te 
Traboinit, qe te con per Bozhaj e ne Han 
te Hotit. Ne keto vende pjedhore Ugra i 
Tuzit e kalonte kohen, ku nuk guxonte 

Peculani, dragoi i Hotit

Perandori i Romes me emrin Diokle-
tiani, i cili u be perandor i Romes ne 
vitin 284 pas lindjes se Krishtit dhe 
mbreteroi deri ne vitin 305. Sipas 
historianit Edvin Zhak kishte lindur 
ne pellgun e liqenit te Shkodres (Dio-
kles) cka na jep te drejt te mendojm e 
besojm se ka lindur, diku ne fshaterat 
e ulta te Hotit ne brigje te Liqenit te 
Shkodres, qe at’her vete liqeni quhej 
Liqeni i Labeateve, e qe kishte ky em-
rin e fisit Ilir, apo fisi Ilir kishte marre 
emrin nga ky liqen. Gjithsesi duhet te 
kujtojm se edhe Malsia e Madhe e se 
bashku me Malsin edhe Hoti e Shqipe-
ria u ingranuan ne shtetin perandor-
ak Romak, por edhe kryengritjet ndaj 
padrejtesive dhe shkeljes se dokeve e 
zakoneve e shume elementeve te tjer, 
ishin pjese e jeteses e mbijeteses se 
treves se Hotit.

 Ndue Bacaj

Diokletiani, 
perandori i 
Romës që lindi 
në Hot

ti afrohej kush. Keshtu banoret e Hotit e 
per- rreth jetonin ne kushtet e mbijeteses 
vetem ne male. Peculani i merzitur si 
Hotianet e ther vendose te perballet me 
te tmerrshmen Ugren e Tuzit, duke men-
duar me vehte, te dale ku te dale, ose me 
vdeke ose me pre Ugren. Keshtu veproje 
e fitoi. Ku edhe me ndihmen e nje djali te 
ri qe Peculani e kishte marre me vehte 
i preu koken Ugres me kurtjel(arme si 
tagani, por me e shkurte dhe me e gjere 
ne dy tehet). Keshtu per Hotin filloi nje 
histori e re ne trojet e tyre. 

Ndue Bacaj

“Cakor” 
Restaurant Bar

SHËRBEJMË EDHE ME POROSI

TELEFONO:718-733-1033
       718-733-2300

ADRESA: 632 E 186th St, 
Bronx, NY 10458
WEB: www.cakorrestaurantny.com
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Vendimi i marr, nga Partia Socialiste 
per te rikandiduar, per kryetar Bash-
kie kreun aktual Tonin Marinaj, si 

dhe ai i Partise Demokratike per te kandid-
uar Ramadan Liken, ose per ndryshe nje per-
faqesues te besimit katolik dhe nje te besimit 
mysliman. E verteton plotesisht opinionin 
dhe versionin tone se Malsia e Madhe duhet 
te kete dy Bashki. Pasi menjeher te linde 
edhe pyetja se pse eshte marre nje vendim 
i tille, dhe qe realishte duhet thene dhe 
pranuar, se eshte tersishte fetar, dhe aspak 
politik apo programor. Pase proves se bere 
ne vitin 2015. Dhe ku te dy partit e medha 
kandiduan ne Malsin e Madhe, ose rival-
izuan me dy katolik, qe ishin Tonin Marinaj 
i P.S. dhe Anton Kokaj i P.D. e ku fitues doli 
Tonin Marinaj me rreth 2000 vota me shume. 
Partia Demokratike ka nderruar kurse duke 
kandiduar nje mysliman nga Shkreli, bazuar 
ne shumice me elektorat katolik, por qe i 
duhen edhe dy tre - mije vota me shume nga 
krahu mysliman. Nderkohe qe P.S. mendon 
se do ta ket serish suksesin me nje kandidat 
katolik, me shumice te elektoratit mysliman, 
pore qe ka rezultuar se i ka marre afer tre - 
mije vota tek katoliket “Demokrat”. Ashtu 
sic mendon edhe P.D. qe Ramadan Likaj do 
ia marre edhe tre - mije, apo me shume vote 
tek myslimanet “Socialiste”, ose ne Rranxa 
me 95 % te popullsise te besimit mysliman. 
Ashtu sic eshte malsia 95 % me popullsi ka-
tolike. E per pasoje edhe kesaj here Rranxat 
si gjithnje jane te pa perfaqesuara, sepse 
Ramadan Likaj eshte nga Shkreli dhe Tonin 
Marinaj eshte nga Kastrati. Pra Myslimanet 
do ta kerkojne perfaqesimin tek vota qe do 
i japin Ramadan Likes,ndersa katoliket tek 
vota qe do ti japin Tonin Marines. Ndryshe 
nuk ka sesi shpjegohet kjo ndeshje dhe qe 
nuk duhet te jete, pasi zgjidhja me ideale 
do te ishte egzistenca e dy bashkive. Sepse 
nese pyet 95 % te malsoreve katolik , nuk 
duan qe kryetari i tyre te quhej. Ramadan, 
ashtu sic nuk deshirojne ase 95 % e banor-

Malësia e 
katolikeve apo 
e myslimaneve
eve te  Rranxave qe kryetari i tyre te quhej 
Tonin. Por ja qe realishte me deshiren apo 
pa deshiren e tyre, jane para faktit te kryer 
duke pritur, nese malsia do te jet e katolikeve 
apo e myslimaneve. Ne malesin e madhe 
votojne rrethe 20.000 zgjedhes nga 44.000 qe 
jane ne lista, kjo per shkak te emigracionit, e 
kur dihet se numeri i banoreve eshte 64.000. 
Ka nga ata qe e kundrshtojne kerkesen 
tone, duke thene se ka ra numeri i banorve 
nga emigrimi, dhe nuk plotesohen kushtet, 
per dy bashki, c’ka ne e hellim poshte me 
argumentin se po Puka qe ka 32.000 banor 
dhe ka dy bashki a’ ka emigracion. E per me 
teper kure shume shpejte edhe emigrantet 

qe e mbajne gjadhe ate vend, do te jene pje-
semarres ne votime. Sidoqofte dhe sido qe te 
ndolle ky eshte mendimi yne, qe mos te kete 
perplasje fetare, por seicili te marrin ate qe i 
takon. Pasi me dy bashki do kemi me shume 
te punesuar, me shume investime, me shume 
zhvillim, me pake emigrim, si dhe ruajtje te 
vlerave kulturore, historike dhe fetare, qe 
jane ne moshe aqe sa edhe njerzimi. Men-
dojme se u ka ikur koha parullave bashkim 
vllazerim e tjer. Duke mbetur me shprese se 
dikush do ta lexoje duke e pare realitetin ne 
sy. Po kujtojme se Perroi i Thate aty, ka qene 
dhe se aty do mbetet. 

  Vasel Gilaj 

RAMADAN LIKAJ TONIN MARINAJ
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Malsisë i ka 
tretë lahuta

Edhe pse sipas disa studiuseve, deshmo-
het se Lahuta si vegel muzikore daton 
rethe viteve 1350, e pikershte ne ate 

kohe kuse Serbet me ne krye Stefan Dush-
anin kishin pushtuar Shqiperine. Kurrsei 
nuk duhet pranuar, e cka edhe nuk munde te 
jete realshte, se Lahuta eshte Serbe. Pasi nese 
Serbet jane vendosur ne Ballkan 600 - 700 vjet 
pase Shqiptareve, e kur dihet se kane ardhur 
nga stepat e Rusise at’ here Lahuta duhej te 
ishte Ruse dhe jo Serbe. 
Gjithsesi te kthehemi ne Malsin e Madhe 
dhe konkretisht ne ditet tona. Treve e cila 
edhe pse jo e vetmja, Lahuten e ka nje nga 
trashigimit e saja kryesore kulturore. Dihet 
se shumica e Ilireve ose pasardheseve te tyre 
ne Ballkan jane shkombetarizuar, e tani jane 
Grek, Serbe, Kroat, Maqedonas, Malazes, 
Bosnjak, Slloven e tjer. E qe do te thote se 
ata e kane trashiguar Lahuten, pore tani ata 
nuk jane me ase ilir, ase arber,ase shqiptare, 
e ne keto kushte me duket se Lahuten ne 
Unesko na e kane pervetesuar te tjeret. Po, 
ne realishte dhe qe mburremi me lahuten, e 
ketu e kam fjalen per Malsine e Madhe, a’ e 
kemi ruajtur dhe apo e ruajm, apo kultivo-
jme kete tradite tonen, kulturore shekullore, 
une them se jo.Them, se jo sepse, edhe pse po 

leshohen shume lote krokodili per Lahuten, 
duhet thene se Malsise se Madhe i ka trete 
Lahuta.
Pasi  ajo duhet ruajtur ne institucione kul-
turore, te cilat Malsise se Madhe i mungojne 
totalishte. Malsia e Madhe ne teritorin e 
Republikes se Shqiperise dhe qe ka 64.000 
banor, dhe me institucionin e saj qe eshte 
zyrtarisht dhe ligjerisht Bashkia Malsi e 
Madhe. Nuk e ka nje shtepi sado modeste 
kulture pasi per Pallat Kulture edhe pse i 
premtuar prej 30 - vitesh do te ishte luks. 
Malsia e Madhe nuk e ka nje Ansambel te 
sajin kulturoro - artistik. Ne Malsin e Mad-
he  nuk egziston asnje Institucion kulturor 
pervec, nje zyre ne Bashki qe funksionon, 
mese shumti per dekorime ne raste festash, 
ose si dixhej. Aty egziston vetem nje bibliotek 
shume modeste dhe qe ndollet ne nje ambient 
shume te vogel, brenda zyrave te Bashkis. Si 
dhe qendera kulturore e femijeve te cilet, si 
drejtuesit e saj, apo edhe punonjesit, e femijet 
e shkollave vetem Lahuten nuk e njohin.Mal-
sia e Madhe nuk e ka asnje Muze, ku se paku 
mund te rrinte edhe Lahuta. Prandaj nuk po 
dihet ase historia e saj. E qe do te thote po e 
perserisim se Malsise i ka tret Lahuta. E ku 
ase tani Lahutaret dhe kengetaret e saj, nuk 
mungojne po ku jane realshte ata, te gjithe 
e dime por nuk duam ta themi, ku eshte 
Jonuz Delaj qe prej vitesh punon hekuraxhi, 
dhe nuk punon ne nje Institucion kulturor, 
ku eshte Pretash Nilaj, Rrok Gjelaj, Nikoll 
Nikprelaj, Pjeter Matusha e tjer, pse se paku 
nuk organizohen dhe nuk paguhen, per disa 
kohe apo muaj te vecante, per te kontribuar 
ne ruajtjen e kesaj vlere qe po na humbet, ne 
syte tane dhe i kerkojme dhogari Uneskos. 
Ne Malsine e Madhe nuk mungojne ase ata 
qe kane mbaruar Akademin e Arteve, pse 
nuk punesohen dhe te ndertojne institucione 
kulturore. Gjergj Fishta i mjeri ai per ne. Me 
kryevepren e tij, “Lahuta e Malsise”, na beri 

te njohur ne te gjithe boten.E tani jo vetem 
se nuk e vlersojme Gjergjin, por kemi tre-
tur edhe Lahuten. Te cilen se paku Bashkia 
Malsi e Madhe, meqenese e ka edhe zakon te 
shpallin “Qytetare Nderi”.

 Vasel Gilaj
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Xhubleta 
4000-vjeçare 
e malsores

Kur n’ kto male ndihej kushtrimi
Qe armiku i kishte msy
Me lahut kendohej trimi
Ne lufte me Turk e Mal te Zi.

S’ ishte e kote kjo lloj muzike
Ne mramje knohej shpi per shpi
Ne lahut knohej kange kreshnike
Ma vone shkruhej ne histori.

C’ka i thote baba djalit te vet
Kur me armiq po kriste pushka
Qendro bir, e ban gajret
Se ne kjofte se vdes s’te harron lahuta.

O lahute e varun n’ mur
Ti qe zani i kushtrimit
 Historise i le kusur
 Me ty u njoft, trimnia e trimit.

O lahuta me nje tel 
Ne dore te malsorit bukur ke ra
Thua ky za prej vorrit del
 Po knon trimat qe n’ lufte kan ra.

Tane malsia ja pat ba gjamen
Atij trimit qe u vra n’ lufte
Shoket e vet i qiten kangen
Per cdo feste e knojne n’ lahute

Edhe malet po krenohen
Per ato kange qe nigjon n’ lahute
Thua nga vorri trimi cohet 
E u’ thote shokve te shkojme ne lufte

Pra kaqe force ka pase lahuta
Dikur ne malet e Malsise
Shok ne tel ishte dhe pushka
Per te gjithe moshat e burrnise.

Djemte malsore ishin ushtare
 Per me shkua ku thrret kushtrimi
Ishin gati ne lufte me dale
Me tregua kush ashte ma trimi.

S’ishte e kot kjo dhoj muzike 
Ne mramje knohej, shpi per shpi
Ne lahute knohej kange kreshnike 
Ma vone shkruhej ne histori.

Llesh Prec Smajlaj

Lahuta

Kultura materiale me origjine shume 
te lashte te mjaft pupuj, zakonisht 
sot perfaqesohen me objekte te ve-

canta relike, te cilat ruhen e perkedhelen 
neper muzeume historike, etnografike apo 
arkielogjike te botes.Por ka edhe perjash-
time, kur objekte te tilla bejne edhe sot jete 
aktive ne kulturat e popujve pasardhes. Nje 
nga shembujt e tille, shume i dukshem e i 
privilegjuar ne kulturen shqiptare, eshte 

praktikisht kostumi i lashte me xhublete qe 
perdorin edhe sot grate ne Malsine e Madhe. 
Xhubleta, pra ben jete te dyfishte, jeten e 
gjalle dhe jetem muzeale. Ne shume muze te 
botes, ne Muzeun prestigjioz te Njeriut ne 
Paris, ruhet edhe nje ekzemplar i rralle nga 
kultura shqiptare, nje xhublete e shek XVIII. 
Natyrisht qe ajo xhublete e ngurosur ne ate 
muze mes qelqeve e prozhektoreve, mes ki-
mikateve, ajrit te kondicionuar, temperatu-
rave konstante dhe kureshtjes se vizitoreve 
nga gjithe bota, pa dyshim qe ne ato kushte, 
me siguri ndihet ngushte dhe si e pergjumur, 
sepse nuk bene jete aktive neper bjeshket e 
Malsise se Madhe prej nga e kane marre, atje 
ku si motrat e saj thithin ende ajer te paster 
bjeshkenaje e driterohen shtigjeve alpine. 
Ajo xhublete gjithsesi ndihet emigrante ne 
Paris, dhe ma do mendja, enderron e ender-
ron gjadhimin ne Hot, ne Grude, ne Kelmend, 
Kastrat e Shkrel. Pra ne vatren e vet, ne 
Malsine e Madhe. Por ani, edhe atje ne Paris, 
ajo kryen nje mision fisnik.
Kostumi me xhublete eshte pranuar prej 
shume studiueseve si monument unikal 
dhe me i kompletuari i kostumeve te sotme 
tradicionale shqiptare. Ajo paraqet anologji 
ne forme me skulptura, figurina e statueta 
parahistorike e antike te brigjeve te Mesd-
hetare. Per kete arsye, ngado qe ta veshtrosh 
kostumin me xhublete, mund te ndeshesh 
elemente te tij me origjine te lashte mesd-
hetare, kreto - mikenase, ilire e trasheguar 
deri sot vetem ne troje te banuara nga shqip-
tare. Elemente te tilla jane forma dhe tipi i 
xhubletes, teknika e prerjes dhe e qepjes, 
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konfeksionimi tersishte me lesh, disa dhoje 
stolish e tjer. Por kostumi me xhublete ruan 
disi me fshehtas edhe nje pasuri tjeter, nje 
pasuri te jashtezakonshme ornamentesh te 
perdorura ose te zbatuara mbi te. Se largu 
xhubleta duket e varfer ne zbukurime, nje tis 
i padukshem, nje puhi leshatore e shajakut 
te erret disi i mjegullon pjeset e zbukuruara 
te veshjes, por po te afrohesh dhe vezhgosh 
neper detajet e zbukuruara te saj, hyn ne 
nje bote te tere figurash te qendisura. Te 
ekspozuara neper muzeume apo te stampo-
sura ne libra e albume, xhubletat leshojne 
shkelqime zbukuruese pak te kuptueshme, 
por ne kullat e malsoreve, prane vatres se 
oxhakut, ato kuptohen me lehte. Nenat mal-
sore, me dhemshuri prinderore, shpjegojne 
emra te ndryshem per figurzat e qendisura 
te xhubletes dhe te pjeseve te tjera te kostu-
mit. Ornamentika e xhubletes permbledh 
praktikisht edhe sot nje larmi aq te pasur, 
sa qe ne te perfshihen motive te pothuaj 
tere llojeve te pranuara ne klasifikime te 
njohura shkencore, si motive gjeometrike, 
kozmike, floreale, zoomorfe, antropomorfe 
e tjer. Por midis tyre spikat nje fond i ve-
cante ornamentesh, ato me origjinalin nga 
kulte te lashta pagane. C’ perfaqesojne keto 
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lloj ornamentesh. Dikur ne shenimet tona 
e kemi cilesuar ornamentiken e xhubletes 
si nje ditar artistik te jetes se malsoreve te 
cilen ajo e ka shkruar me ane te qendisjes, 
por mund te shtohet, gjithashtu se ne kete 
ditar ornamentesh gjejme te shkruar edhe 
nje lloj biografie te origjines se lashte te vete 
kostumit, ditar ky qe perputhet me elemente 
te tjera te lashte te veshjes. Fjala eshte per ate 
fond ornamentesh qe permbeledh simbole 
me origjine nga kulte pagane, me te hershme 
te njerezimit, si dielli, hena, ylli, shqipja, 
gjarperi, trekendeshi, rombi, e tjer. Le te hy-
jme ne kete bote simbolesh ne ornamentiken 
e xhubletes se diteve tona. Te xhubleta sot 
verejme dy forma zbatimi te ornamenteve 
se pari, nje fond ornamentesh t’ba me n’vek 
pra te realizuara me endje, i cili paraqitet 
tersisht i gjeometrizuar prej vete teknikes se 

punimit se dyti, nje fond ornamentesh i real-
izuar me qendisje, me rruaza te imta plastike 
shumengjyreshe ose me aplikime prej sermi. 
Fondi i ornamenteve i realizuar me endje, i 
cili eshte tersisht gjeometrik, paraqet sot si 
remineshence ose si mbijetoje e shtresave 
me te hershme te zbukurimit te xhubletave 
jo vetem teknikishte, por edhe nga ana sim-
bolike. Ka disa dhoje perparjesh, ku qendra e 
saj (tridhi i paranikut) eshte nje cope e leshte 
e endur me forme drejtekendeshe, e cila 
montohet ne nje kornize te gjere prej spiku 
e shajaku. Ka pjese xhubletash te endura 
ose te punuara me shtiza, qe montohen me 
shtresen tjeter prej shajaku, Ornamentika 
ne keto pjese te endura te veshjes paraqitet 
krejtesishte e gjeometrizuar dhe figura me 
te perdorura jane trekendesha ose rombe te 
vargezuar qe vendaset i quajne me thika, te 

cilat vijne deri sot si nje shenjezim simbolik 
per kultin pagan te pjellorise. 
Me i plote te kostumi me xhubleta paraqitet 
sot fondi i ornamenteve simbolike me orig-
jine te lashte, i realizuar me qendisje. Dielli, 
si zoti jetdhenes qe shkrin ngricat e zhduk 
erresiren, realizohet ne forme rrethi plot 
me variacione lineare anesore. Dielli asht’ 
gjithkun, thone nenat malsore per rrathe qe 
zbukurojne ivat apo rrogzinat horizontale te 
xhubletave, krahocet apo perparjet plotsuese 
te kostumit. Vihet re edhe nje aspekt tjeter 
interresant. Simbologjia e ornamentikes ne 
xhubletat e koheve te reja, jo rradhe, intrigon 
te paraqitura gjate gjurmimit te saj, si pasoje 
e shtresimeve pagane qe ka bartur nga origji-
na. Ben pershtypje, qe ne shpina xhubletash 
ose ne perparje (pershtjellake) sot mund te 
gjesh te zbatuara si ornamente edhe kryqin 
edhe gjysme - henen me yll, te cilat ngjajne 
si nderthurje simbolesh kristiane me ato 
islame, kur dihet se popullsia e Malsise se 
Madhe i perket teresishte besimit kristian 
katolik.Pavaresishte atyre te konvertuar, 
ne fakte nuk eshte nderthurje simbolesh 
te ndryshme monofetare, por dicka pagane 
me e thelle ne origjine. Ne keto raste duhen 
cmuar hulumtimet e mbretereshes se mal-
soreve, Mis Durhamit, ne fillim te shek XX 
ne Shqiperine e Veriut. Kur ajo dalloi ne 
kororen e kesules se rrafshte qe mbanin mbi 
koke grate malsore, e cila e therret kapice, 
simbolin gjysmehene dhe yll te qendisur, i ka 
pyetur grate. Se perse e mbanin gjysmehenen 
qe eshte simbol turk, ato shkruan Durhami 
ben kryq dhe e mohuan me mllef padine qe u 
bera, duke thene, e mbajme sepse gjithmone 
e kemi mbajtur. Nuk eshte turke, ne jemi ka-
tolike te mira. Ato pohuan gjithashtu se ajo 
ishte shume e vjeter. Duke sqaruar se Hana 
shkon me yll. Shume i spikatur ne ornamen-
tiken e xhublets eshte simboli shqipe, e cila 
gjendet e realizuar ne dy forma stilistike, 
njera forme e saj paraqitet ne trajte arkaike 
e gati te pakuptueshme cilsimin shqipe ta 
thone vetem grate malsore qe e njohin dhe 
ne kete rast ndoshta kemi te bejme me nje 
siluete shqipeje te hershme ne origjine, nje 
jehone figurative simbolike pagane, shpen-
din totem apo si atribut i Zeusit, kryezot i 
heleneve, kurse forma tjeter e saj paraqitet 
ne trajte me te kuptueshme te shqipes si nje 
simbol i stilizuar estetikishte dhe e njohur 
nder stema principatash e flamuj mesjetar. 
Shqipja asht’ shqipe, e don vend, thone ven-
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daset malsore kur i pyet pse ajo figure eshte 
me e madhe se tjerat dhe zbukurohet zakon-
isht ne pozicione qenderore e te dadhueshme 
te veshjes, si ne shpina krahocesh, ne pafta 
brezash postave ne kallama corapesh etj. 
Edhe motivi simbolik i gjarperit perdoret 
dendur si ornament te xhubleta e sotme, 
madje ne nje forme arkaike e te vecante ne 
krahasim me veshjet e tjera. Ai gjindet i 
zbatuar me shumice neper ivat e xhubletave, 
dhe shpesh perseritet se gjati, horizontalisht 
dhe plotson tersishte dy ose tre rreshta ivash. 
Gjarperi ose breva e malit asht i mire, thone 
grate e mocme malsore. Si shenje simbol per 
kutin e te pareve dhe mberojtes i shtepise, 
motivimi i gjarperit shpesh paraqitet edhe 
i gershetuar me motivin e diellit, dhe te dy 
bashke krijojne formen e re simbolike shume 
te pelqyer ne antikitet, spiralen dyfishe. Kjo 
forme simbolike thirret Seh ne viset e Mal-
sise se Madhe, pra si forme e shkronjes S. 
Sehat i kena per qef vazhdon te thuhet edhe 
sot per to. Me nje forme te pasur dhe me fig-
ura shume kureshtare vjen ne ornamentiken 
e xhubletave te kohes tone edhe jehona e 
kultit pagan per token. Pergjithesisht ky fond 

ornamentesh, vec anes estetike konsumohet 
sot edhe per funksione magjike ne boten 
shpirterore te malsoreve, ose sic shprehen 
ato per me i marr me te mire, ose kunder 
syrit te keq, me i largue ato figura. Te tilla 
jane shume forma insektesh e gjallesash gati 
si te stampuara ne kostumin me xhublete. 
Ato emertohen brumbullak, bubac toke, 
huri insekt toke, kacadre insekt fluturues, 
akrepi, etj. Keto gjallesa demtojne token 
dhe prodhimet e saj, ndaj me nje mendesi te 
trasheguar pagane merren me te mire duke 
i ornamentalizuar. Mos e prek se te han. 
Te pa pritura, gjithashtu, vijne deri sot ne 
zbukurimet e xhubletave malsore edhe disa 
ornamente te tjera, te cilat perfaqesojne fig-
ura gjallesash me origjine bregdetare e ujore 
si gaforrja, bretkoca, peshku, mushkonja, 
etj. Per nje veshje, e cila eshte dokumentuar 
se 3 - 4 shekujt e fundit eshte praktikuar 
nga malsoret shqiptare, kryesishte rreze 
Alpeve, ngjan sikur keto lloj ornamentesh 
me konfiguracionet e tyre sjedhin kujtimin e 
praktikimit te veshjes ne bregdetin Adriatik 
mesdhetar, prej nga ka origjinen. Ne korra-
cen e saj te ashper e te ngrire prej shajaku. 
Xhubleta e lashte ka ruajtur per shekuj e 
mijeravjecare jo vetem fondin e ornamenteve 
me origjine pagane, por ne pergjithesi tere 
pamjen e vet gati mitologjike. Ndaj perben 
obligim kombetar ruajtja dhe trashigimi 
i xhubletave. Pra, le te vazhdoje Malsia e 
Madhe te jete nje Voter Shqypnie, ku bota 
te gjeje e te admiroje, bashke me bjeshket 
mitike, me pishat shekullore, me ujerat e 

zanave, me eposin e kreshnikeve, brenda 
ktij mjedisi mitik e legjendar te Malsise se 
Madhe, edhe xhubleten e grave dhe vajzave 
malsore, si pjese te cmuar e aktive te ketij 
mjedisi kulturor shqiptar 4000 vjecar. 

Dr. Agim Bido

1. Dielli, 2. Hane e shkruar, 3. Hane 
me yll, 4. Me thika, 5. E perdred-
hun dyfish, 6. Lul ‘teteshe, 7. Lul’ 
bjeshke, 8. Breve mali gjarper, 9. 
Rubce e shkrueme, 10. Drit me diell 
e shkrueme, 11. Drit e shkrueme, 12. 
Zog qe fluturon, 13. Kam pule, 14. 
Bubac toke, 15. Kacadre insekt, 16. 
Shqipe, 17. Ojne syni e qit vet’llat, 18. 
Furza loder femijesh, 19. Huri insekt 
toke, 20. Gishtat e dores me shuplake, 
21. Dora, 22. Hajmali dredhzash me tri 
pare ne njeren ane e me tri ne anen 
tjeter, 23. Rrumbullak me garth me 
ojne t’ agrepit, 24. Sy ose sahat i vogel.

24 ornamentet 
e xhubletes
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Xhubleta e nuses
Nusja per takam ka pergatitur 5 xhuble-

ta, t’ miren, t’ pasmiren, t’ treten, 
parakeqen, dhe t’ keqen me keto dy 

te fundit ka sherbyer cdo dite ne punet e 
perditshme. Te miren e ka bajte ose veshe 
me rastin e nuserise dhe festave, ndersa t’ 
pasmiren te vllaznia e kojshit. Pra te miren 
vetem kur eshte martuar, ne kunore dhe ne 
kishe e te thirruna ose goste.Xhubleta eshte 
e punueme prej tirkut (krahet e xhubletes). 
Pjesa tjeter me tirk te zi e vetem pjesa apo 
vija e poshtme ka qene me te bardha. Jane 
zbukuruar me vija cohet e neper ato pjese 
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ku ka mujte gjylpana me veprua eshte de-
koruar mbi ato vija cohet me rruza, tertil 
e laxhuhere tue paraqite lulet e malit, ose 
ndoni zbukurim sipas deshires. Xhubleta 
eshte punuar te thuash krejt prej tirkut dhe 
permbi tirk ku eshte dekoruar eshe vendosur 
cohe kadifeje, shkruar vija me rruza te zeza, 
ngjyre ari. Ka shendrite, pra pjesa e mrapa 
me sa e sa ngjyra rruezash e tertil. Ne pjesen 
e perparme ka vete tirkun e zi mbi te cilen 
prej mesi ose kryqit vendos peshtjedhakun 
ose perparsen me ngjyra sa me te bukura. 
Nusja ka pase bocen e kuqe dhe peshtjed-
hakun e veledunit. Peshtjedhaku veledunit 
ka fundi edhe nalte i shkruem me tertil ose 
puja sermit. Pujat jane punuar dhe kane 
dhane pamjen e zogut ose lules. Larte ne 
gjoks gryksen e verdhe dhe ne vazhdim te saj 
permbi parmeza, gryksen e zeze prej cohe te 
zeze. Ne grykse ka te punuara lule sermit, ne 

bel ose ne mes ka ngjeshe brezat prej kallait 
po i gjane qe ka mbuluar krejt belin ose, sic 
i thone malsoret kryqin e trupit. Ne parmeza 
ose gjoks vendos gjerdana, reliken, kryqin, 
hajmaline, dhe te gjitha prej sermit. Ne anen 
e djathte te trupit  ka vare vjerrcat e brezit 
dhe vjerrcat e masheve kure ka qene nuse 
per tu ndez meshkujve duhanin. Mashet 
kane qene te vogla e te verdha sa me mujte 
me kape gacen e zjarrit. Permbi breza  ka 
vendosur nje djoj rube ose shamie me theke 
vetem pak sa me i dhane hijeshi. Ne duar ose 
pase grushtit kohet e fundit ka vendosur by-
lyzyk dhe ne gishterinj deri edhe ne pese un-
aza, tre ne doren e djathte e dy ne te majten. 
Xhubleta qe ka formen e nje zileje te madhe 
i mbulon trupin prej kraheve e deri tek pulti 
i kembeve. Ka mbajtur ose mbathe malsorce 
corapet prej tirkut te mbukuar me cohe, 
dikush i thote edhe cofe. Dhe krejtesisht te 
shkrueme me rrueza gjithfare ngjyrash e me 
tertil laxhuhereje. Keputet e Corapeve prej 
leshit te zi e bojnash te imtueme ne te arte, 

prej penit me ngjyra limonit, barit, te kuq ne 
te mbyllun (boje gjake) e te kalter. Pra pese 
bojnash jane punuar vetem keputa qe hyne 
ne kepuce dhe pjesa tjeter deri ne gju tirkut 
e me cohe te zeze e te shkrueme me rrueza 
dhe ne gju eshte lidhe me penin e corapit, 
mos me shkuar teposhte. Ne krye kur ishte 
nuse vendoste kater ruba me theke t’kapura 
prej nji mjeti te argjendet, pra sermit, gjysem 
hane qe i shkonte mbi floke e mbi balle. Keto 
ruba ose shami ishin me ngjyra te verdhe, te 
kuqe, dhe e bardhe. Keto shami jane mber-
thyer ose kapur ne forme gjysem - hane te 
vogel dhe i leshonte oto ruba me theke perm-
bi krah. Duhet theksuar se Xhubleta eshte e 
vetmja veshje qe eshte ruajtur origjinale, qe 
nga koha e ilireve. C’ka nuk mund te thuhet 
per veshjet e meshkujve pasi ato kane pesuar 
ndryshime.  

Lulash Nika Palushaj
Shkrimtar i dekoruar me titullin e 

larte
“Kalores i Skenderbeut”

Vajza Malsore ka veshe kemishen e bard-
he,  dhe rashen e bardhe prej pelhure te 
kamrikut. Ne trup permbi keto ka vesh 
xhubleten e vajznise, e cila eshte dalluar 
prej asaj te nuseve e grave, se ajo ka qene 
e punuar prej tirkut, por mrapa i ka pase 
te lanura disa vija te bardha ne shenje 
vajznie. Edhe corapet i ka mathe (veshe) 
leshit deri ne gju e aty i ka lidh me nje 
pe, mos te shkojne teposhte. Corapet po 
ashtu ishin te bardha te pershkuem me 
pe me rastin e te bamit me gjypnere, me 
figura te imagjinates vajznore. Per opin-
ga ka pase te mathme (kepuc) te bame me 
vaq perqagzet e t’ lyeme me shap, (leng 
guri) e qe kane nej te bardha. Por ajo qe 
ka pase mundesi (ekonomike) ato opinga 
siper kane qene prej saftianit te kuq e 
poshte per shuplake gumin. Ne mes te 
trupit ka vendosur( ngjeshur) brezin e 
gjane prej tirkut e shkrueme me tehrija 
te zeza te rrethueme spik. Pra xhubleta 
e vajzez eshte dadhuar se mrapa ka pase 
vija me tirk te bardhe e vija me spik te zi. 

Xhubleta 
e vajznisë

Pra gjithkund xhubleta eshte e punueme 
me tirk te zi per te dalluar se eshte va-
jze, mrapa nga mesi i ka pase tri vija te 
bardha me dite se eshte vajze. Perpara 
ne gjoks ka mbajte grykcen te punuar 
prej cofe.

Lulash Nike Palushaj
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Ne veriperendim te qytetit te Shko-
dres, ne gjirin e Alpeve ku kulmo-
hen majat e maleve, neper te cilat 

dendur formohen liqene te perhershme me 
uje bore, fillon lugina e Rrjollit. Burimet e 
pasura dhe reshjet ushqejne me uje Sheun 
e Rrjollit, shtrati i gurte i te cilit, pasi 
gjarperon ne nje gjatesi rreth 12 km, mbar-
on ne Liqenin e Shkodres. Klima e bute 
dhe vendi i mbrojtur e me bimesi mjaft 
te zhvilluar, shpellat e shumta, burimet 
me uje te bollshem e te ftohte, kane kri-
juar kushte per vendgrumbullime shume 
te hershme nga njeriu. Ketu jane gjetur 
objekte qe tregojne per nje vend te banu-
ar dhe te lulezuar qe heret. Ne luginen e 
Rrjollit gjenden rrenojat e nje keshtjelle 
qe quhet Ballexa e Rjollit. Kjo keshtjelle 
qe heret zinte nje pozite zoteruese, pasi 
prej saj mund te kontrollohej e gjithe zona 
dhe sidomos, rruga qe lidhte Shkodren me 
keshtjedhat e tjera ne veriperendim te saj. 
Gjithashtu, prej saj kontrollohej mire edhe 
Liqeni i Shkodres. Nga Bishkazi kalohej 
ne Dukagjin e deri ne Fushen e Kosoves, 
Keshtu, sipas gojedhenave, prej shume 
shekujsh, burra te mencur e te beses qe 
perfaqesonin fiset e treves se Malsise se 
Madhe, mblidheshin per te organizuar 
beslidhjet. Vendi ku tuboheshin kreret 
quhej CANG.Per kete flet edhe fakti qe, 
edhe sot e kesaj dite, malsoret e quajne 
kete keshtjelle Forca e Lekeve.
Dokumentet bejne fjale se keshtjella eshte 
rindertuar disa here, por lulzimin me te 
madh duhet ta kete pasur gjate sundimit te 
Balshajve, te cilet nuk ka dyshim qe e kane 
perdorur si vend strehimi. Krahas mureve 
rrethuese, keshtjella ka pasur edhe tunele 
apo sic i quajne vendasit skerfaj. Te cilet 
kane sherbyer per lidhjet e brendeshme. 

Por nuk perjashtohet mundesia qe kes-
htjella te kete sherbyer edhe per verimin 
e familjeve prijisnore te krahines. Sipas 
burimeve, per te paren here dokumen-
tohet ne vitin 1062 dhe me vone me 1067, 
pastaj me 1200, 1347 e deri ne vitet 1688, ku 
gjendet edhe nje harte e kohes e shkruhet 
mjafte per kete keshtjelle.
Pas renies se Balshajve, ne keshtjelle u 
vendosen klerike te shumte. Ka mundesi 
qe per shume kohe kjo keshtjelle te kete 
qene nje qender me rendesi klerikale. 
Vete gojedhenat dhe toponimet e shumta 
deshmojne per kete. Ne zone gjenden mjaft 
toponime qe kane te bejne me vendendodh-
je kishash, bile edhe nga ato qe deshmohen 
si te kohes paleokristiane, si ajo e gjetur 
ne Lohe etj. Edhe ne regjistrin e kadastres 
se Shkodres, 1416 - 1417, behet fjale se mbi 

30 % e banoreve te qytezes ishin prifter-
inj. Ne vitin 1416 aty banonin 25 familje, 
shume prej te cilave kishin mbiemra 
zejtaresh si Aleks Mullisi, Pali i Ballexes, i 
cilesuar marangoni, kepuctari etj. Ne gjys-
men e pare te shek. XIV, Ballexa kishte 350 
bujq. Kete keshtjelle e rindertoi edhe ush-
tria e Skenderbeut para betejes se Kirit, 
por, pas saj, venedikasit e prishen me ngut 
nga frika e organizimit te malsoreve. Pas 
tyre, rrenime beri edhe ushtria turke, aq 
sa ne vitin 1485 aty banonin vetem 4 - 5 
familje. Kjo keshtjelle priti Gjergj Kastri-
otin. Gojedhenat thone se per nderim te 
tij rane kembanat e Kishes se Shengjergjit 
te Ballexes. Jehona e ketyre kembanave 
degojhej deri ne fshaterat e Krajes. Ne prill 
te vitit 1995 u arrit te zbulohej njera nga 
kembanat e kesaj kishe. Ajo ishte derdhur 

Ballexa qyteti 
1000-vjeçar i Rrjollit
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EAGLE 
EYE PHOTOGRAPHYdiku ne rrethinat e Shkodres ne vitin 1465 

dhe peshon 155 kg. Ne Rrjoll edhe sot njera 
prej lagjeve mban emrin Cangaj. Ndoshta 
kjo ka lidhje me ata mjeshtra qe derdhen 
ate kembane. Duhet shenuar se aty, men-
dohet te kete jetuar disa kohe edhe autori 
i “ Ceta e profeteve”, Pjeter Bogdani (1685). 
Ku edhe sot ruhet toponimi Shpella e 
Bogdanit ose Shpella e Priftit. Eshte me 
rendesi se Fjalori i ri i gjuhes shqipe, i 
shkruar nga Nikolla Gazulli, ne parathe-
nie mban daten, gusht 1940, Rrjoll, Malsi 
e Madhe. Ne kete lugine gjenden fshatera. 
Vendi eshte i pershtatshem si per bujqesi, 
ashtu edhe per blegtori. Bjeshket e Paruse 
jane mjaft te pasura ne kullota verore. 
Aty ka pyje te dendura me geshtenje dhe 
poshte ne lugine ka mjafte arra dhe lajthi. 
Nuk mungojne deri edhe fiku e ulliri. To-
ponimet deshmojne se ketu ka pasur edhe 
mjaft vreshta.Ne pyje gjinden shume kaf-
she te egra, si derr, dhi e eger, rriqebull, 
ujk, cakall, dhelper etj. Po keshtu, gjen-
den edhe shpende si gjeli i eger, thelleza, 

Nuk mungojne edhe gojedhenat sipas te 
cilave ne kete lugine jane prere edhe para. 
Edhe sot gjendet toponimi Rrasa e Pareve. 
Po sipas gojedhenave, vendasit pergatitnin 
edhe barotin. Ne afersi te keshtjedhes gjen-
den ende gjurme qe tregojne per perdorim-
in e materialeve, per pergatitjen e veglave 
te punes e te armeve te thjeshta etj. Duhet 
theksuar se keto fakte historike kane vler-
en e tyre edhe nga pikpamja ekonomike, 
sepse vertetojne edhe zhvillimin qytetar 
te kesaj qendre. Ne kuptimin ekonomiko 
- shoqeror Ballexa ne shek XIV radhitej 
nder qytetet me te njohura, si Drishti, Le-
zha, Durresi etj.

Dr. Ahmet Osja

pellumbi qe ndeshen dendur sidomos ne 
bjeshket e Rrjollit, Ne kete lugine, prej 
shume shekujsh, jane mbjelle gruri, elbi, 
meli, dhe me vone misri. Ngjitur me 
keshtjedhen edhe sot gjenden rrenojat 
e mullinjeve te ujit, ku bluhej drithi qe 
malsoret e kultivonin ne tokat e tyre. 
Rralle gjendet nje vend tjeter qe te kete 
pasur kaq mullinj uji. Ne vitin 1416 behet 
fjale per 44 mullinj te tille.Fakti qe disa 
nga banoret e kesaj zone kishin mbiemer 
Mullisi, tregon se shume nga banoret 
ishin mjeshter te mullinjeve meu uje. Aty 
gjendeshin edhe valanicat e permendura 
te Rrjollit, qe pergatitnin shajakun me te 
cilin malsoret benin veshjet e burrave e te 
grave, si cakciret, xhubletat etj.
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Nga Albert Vataj

Q
azim Çela është padyshim një 
personalitet i spikatur i artit 
shkodran, i kësaj traditë të 
shtrirë në kohë dhe të pasuruar 
nga emra dhe kontribute,  

  të cilat e ngritën këtë thesar 
në lartësinë e një krenarie. Djali me origjinë 
malësore, me karrierë në ushtri, nuk e pati të 
lehtë të ngjiste shkallët e famës si artist, por 
pasioni që ushqeu, puna e palodhur dhe an-
gazhimi vetëmohues e shpërblyen këtë vull-
net artistik. Ai tashmë është i pranishëm si 
në skenat shqiptare ashtu edhe në ato jashtë 
vendit, atje ku emigrantët kanë gjetur fatin 
e ardhmërisë së tyre në tokë të huaj, por që 
e ushqejnë me mall dhe nostalgji si ushqim 
i shpirtit humori dhe këngën, kujtesën dhe 
nostalgjinë. Nuk e pata të vështirë të mer-
rja këtë intervistë me Qazim Çelën e aq më 
tepër të shkruaja këto radhë, për edhe fort 
e lehtë nuk ishte të realizoja një promovim 
njohës të kësaj figure, në pozitat e mikut dhe 
bashkëvendësit në të njëjtat rrugëtime dhe 

ambicie, pavarësisht ndarjes për shkak të 
impenjimeve. 
Qazim Çela, ka qenë dhe ka mbetur një njeri 
i mirë, një artit kërkesash të larta profesio-
nale, një ambicioz ngadhënjyes i arritjeve. 
Për të gjithë është e rëndësishme se si balla-
faqohesh me spektatorin, i cili është gjithnjë i 
vëmendshëm dhe shumë intuitiv. 
Qazim Çela ka treguar me vepër se meri-
ton një vëmendje të veçantë, një përkujdesje 
vlerësuese të matur dhe të paanshme. Për të 
e rëndësishme mbetet ajo që mbetet në gjithë 
këto beteja ballafaqimi. Sepse për artistin 
është shtresëzimi i asaj pasurie, e cila bëhet 
premisë që mbi këtë taban të ndërtohet i 
lartë panteoni i mirënjohjes dhe vlerësimit. 
Jo vetëm humori, poezia, edhe gjini të tjera 
kanë marrë prej Qazim Çelës atë shprehje 
pasurore të shpirtit krijues, atë manifestim 
përgjegjësie artistike. 
Edhe pse për të si malësor, si pretendues i 
një territori pushteti artistik në një “tokë 
të huaj” ka qenë sfiduese, ai ka luftuar dhe 
përballur me pasion dhe përkushtim, me 
besim në ëndrra dhe në dëshira, të cilat e 
shpërblyen. Sepse ishte puna, puna e pal-
odhur dhe sfilitja për të marrë diçka me më 
shumë mund dhe sakrifica. Të pretendosh 
atë që është e vështirë të ishte në zotërimin 
tuaj ishte një ëndërr, që për të është një re-
alitet artistik, një e mundshme arritjeje dhe 
synimesh. 

-Cili  është Qazim Çela në kuptimin e 
origjinës prejardhja dhe çfarë ka mbetur 
malësor në jetën dhe në veprimtarinë e 

Qazim Çela, malësori 
që kultivoi humorin në 
shpirt dhe në skenë...

tij krijuese?
      Unë jam nga Reçi i Malësisë së Madhe, por 
babai na shpërnguli prej andej pas çlirimit 
të vendit dhe na solli në fillim në Grizhe, ku 
unë linda në 1954, e pastaj, rreth viteve 1960, 
në fermën Bujqësore të Shtojit në periferi të 
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qytetit. Kështu që unë u arsimova dhe më 
vonë u bëra aktiv në jetën kulturore dhe 
artistike të Shkodrës. Pra mund të më quani 
malësor i qytetarizum ose shkodran prej 
Reçit. Hibrit hesapi...
      Mbaj mend një herë në një koncert në 
Londër, moderatoria na prezantoj Gacin 
edhe mua si humorist shkodran, por ne sa 
dolëm në skenë e korrigjuam duke theksuar 
se jemi nga Malësia e Madhe, dhe për këtë 
salla e mbushur më së shumti me malësor na 
duartrokiti fort. Shkodra pa asnjë mëdyshje 
ka vlerat e veta të pa diskutueshme dhe nuk 
jemi Gaci dhe unë që ndikojmë për të ia shtu-
ar as për të ia ulur, por e vërteta është se jemi 
malësor dhe për këtë jemi tepër krenar, siç 
jemi krenar që Shkodra na do, na ka   përkra-
hur dhe prej vitesh japim kontributin tonë 
edhe në qytet...
-Nëse do të kishit një mirënjohje për 
gjithçka keni arritur, cili do të ishte ai 
që do ta meritonte këtë çmim fisnikërie?
      Nuk është një person, janë disa. Në fillim 
desha tu them se kam qenë ma i vogëli i 
pesë fëmijëve, kështu që e kam ndjerë vetën 
kurdoherë i përkëdhelur. Tani të vijmë tek 
pyetja juaj... Nëse shikoni tek unë diçka 
pozitive si njeri, këtu mirënjohja shkon për 
prindërit e mi dhe nëse shikoni tek unë vlera 
artistike, mirënjohja përsëri mbetet brenda 
familjes, por shkon tek vëllai im Qamili, që 

më shkruante vjersha dhe më nxiste edhe 
mua të krijoja, si dhe tek motra Sanije, që më 
vishte bukur dhe më mësonte të recitoja. Këta 
të dy nuk më lëshonin, më kishin “dënuar” 
që unë të isha nxënësi ma i mirë i klasës dhe 
të dilja gjithnjë i pari në recitime.
-Çfarë do të kujtonit nga fëmijëria juaj 
diçka e cila ka lënë mbresa të pashlyera 
tek ju?
      Po... Kur isha i vogël mbaj mend që në shtë-
pi shpesh na vinin miq. Mbasi hanim darkë 
dhe konsumoheshin bisedat e burrave në mes 

babait dhe vëllait të madh, nga ana jonë dhe 
miqve nga ana tjetër, më vinte rralla mua. 
Më hipnin mbi një tryezë të vogël tek cepi i 
dhomës. Ajo ishte skena ku unë filloja “spek-
taklin” me recitime dhe imitime. Transme-
toja ndeshje futbolli si dhe imitoja pjesë nga 
filma të ndryshëm. Ky ka qenë vendi ku unë 
kam marr duartrokitjet e para. Më vonë më 
ka qëlluar rasti që në koncerte të ndryshme të 
marr duartrokitje e komplimente të shumta, 
por duartrokitjet dhe vlerësimet që kam marr 
atëherë nuk do ti harroj kurrë...
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-Sa e vështirë ka qenë rruga për të mbër-
ritur deri tek njohja që opinioni ka për 
Qazim Çelën si humorist dhe si poet?
      Jo edhe aq e vështirë, sepse pasioni, dëshi-
ra, vullneti, këmbëngulja për të arritur diku 
tek një objektiv që i ke venë vetës, bëjnë që 
jo vetëm të arrish atje ku dëshiron, por edhe 
që rruga të mos të duket fort e vështirë. Kur 
punon me përkushtim realizimet, arritjet 
dhe sukseset vijnë në mënyrë të natyrshme. 
Pastaj “gur gur bahet mur” thotë populli, 
edhe ne nëpër vite kemi shtuar gur në murin 
e aktiviteteve tona artistike. E gjithë kjo ka 
bërë që një farë soji të jemi të njohur  në Malë-
si e në Shkodër, por ama e them me sinqeritet 
se asnjë herë nuk kam punuar qëllimisht për 
këtë. Unë dhe miqtë e mi nuk u morëm me 
ndonjë mjeshtri tjetër, nuk u morëm (shyqyr 
zotit) as me politikë, por u morëm me art dhe 
nuk është faji i jonë që populli artistët i do aq 
shumë...
-Krijimtaria juaj nuk ka mbetur e ku-
fizuar vetëm në planin e humorit. A ishte 
e vështirë ta gjeje vetën edhe në lëme të 
tjera krijuese?
Nuk mund të them se ishte e vështirë, gjithç-
ka erdhi natyrshëm si pa kuptuar. Kur iu 
afrova pemës së madhe të artit, plot me degë, 
filiza, gjethe e lule të shumta, më pëlqeu më 
së shumti të rrija në degën e humorit, por 
duke i pas afër ata që rrinin në degët e tjera 

nuk u durova pa i fut hundët edhe në punët 
e tyre. Bie fjala muzikantët dhe këngëtarët 
i kam shumë miq. “Më thuaj me kë rri të të 
them se cili je “ thotë populli. U desh vetëm 
një ngacmim i vogël i mjeshtërit të madh 
Bujar Qamili, që unë të filloja të shkruaja 
tekste këngësh. Ky pasion nga viti në vit erdhi 
duke u rritur dhe tani me kënaqësi ve re se 
janë bërë dhjetëra tekste këngësh të shkruara 
nga unë, aq sa në fundin e vitit 2017 agjencia e 
spektakleve “Buna1” në Shkodër, sipas voti-
mit të publikut në internet më dha çmimin 
“Tekst shkruesi me i mirë i veriut”. Disa 
thonë e kam merituar, disa thonë jo... nejse.
      Një pasion tjetër i imi janë fabulat, por 
ma shumë për të rritur se për fëmijë. Kënd-
vështrimi i realitetit me mjetet shprehëse 
që disponon fabula është tepër interesant, 
ka finesë dhe befasi duke i thënë gjerat në 
mënyrë disi të tërthortë. Libri im me fabula 
“Shkopi i qorrit” u prit shumë mirë, vitin që 
shkoj, në Shkodër e më gjerë, aq sa mjeshtri 

pamëshirshme” sipas romanit me të njëj-
tin titull të shkrimtarit Fran Camaj... Dhe 
komedi të pa vena në skenë: “Nuse për vip” 
dhe “Duel Grash” dhe së fundi komedi që 
po vihet në skenë tani nga trupa e humorit 
e teatrit “Migjeni” të Shkodrës: “Frikacaku 
bëhet trim”... Gjithashtu siç e theksova edhe 
më sipër kam shkruar me dhjetëra tekste 
këngësh për këngëtar nga Shkodra, Malësi e 
Madhe e më gjerë..       Nëse më lejon dua të 
theksoj se komeditë e mija në teatrin “Migje-
ni” janë venë në skenë nga regjisori Fatbardh 
Smaja, miku im i pa harruar, që më mungon 
aq shumë dhe kanë interpretuar kasta më e 
mirë e aktorëve të humorit si Zyliha Miloti, 
“Mjeshtre e Madhe”, Zef Deda, “Mjeshtër i 
Madh”, Besnik Çinari, “Mjeshtër i Madh”, 
Drane Xhaj, Gac Kodrina, Anton Krosaj, 
Muhamet Çekini e tjerë....
-Dueti juaj me Gac Kodrinën është tashmë 
një emblemë e humorit, a do të kishit 
diçka për të ndarë me lexuesit në lidhje 
me njohjen dhe partneritetin skenik me 
Gacin...?
      Ah, kjo është një pyetje që kërkon përgjigje 
të gjatë, se edhe Gaci është i gjatë, se edhe 
njohja jonë është e gjatë, se edhe suksesi ynë 
është i gjatë, por me që unë jam i shkurt po 
mundohem me i ra shkurt. Kemi filluar të lu-
ajmë bashkë në skenë që në vitin 1982, sa vite 
bëjnë, llogariteni vet se unë në matematik 
kam qenë gjithmonë tap...Atëherë kemi pas 
flokë boll, unë të zi,e Gaci biond, ndërsa tani 
unë jam ba si cjap i bardhë e në tollën e Gaçit 
rezet e diellit bëjnë rikoshetë...Jetëgjatësia e 
bashkë punimit tonë e ka sekretin tek mirë 
kuptimi mes nesh për punën që duhet të bëj 
secili. Unë duhet të jem krijuesi dhe deri diku 
regjisori, ndërsa Gaci për vet tipin komik që 
ka, duhet të mbaj peshën e aktorit të parë. 
Por jo gjithmonë ndodh kështu, sepse ka 
raste që edhe Gaci shkruan ndonjë gjë, apo 
që edhe unë të jem ndonjë herë aktor i parë. 
Nuk bëhet fjalë asnjë herë për ambicie apo 
mëri, sukseset i kemi të përbashkëta, sukse-
si i njërit është edhe suksesi i tjetrit. Kemi 
shumë ndodhi me humor që na kanë ndodh 
në koncerte të ndryshme anë e mbanë botes, 
por për ti treguar të gjitha ato do të na duhej 
një natë dimri me borë, disa shishe verë dhe 
një fërlik përpara...
-Dukshëm vëmë re se prezenca juaj është 
gjithnjë e më e pranishme para publikut 
shkodran dhe jo vetëm ,si e shpjegoni 
këtë, ka lidhje vetëm me rritjen tuaj ar-

Fadil Kraja më quan fabulist dhe më ka thënë 
se ti bën mirë të merresh vetëm me fabula.
-Cila është krijimtaria juaj dhe shtrirja 
kohore e saj?
      Nuk është e shumtë, por as e paktë jo...
Veprat e mija të botuara deri më tani janë: 
”Ju lutem një buzëqeshje”, poezi humoristike 
dhe fabula,viti 1995. “Gaz e maraz”, tregime 
dhe skica humoristike, viti 2000, “Dëgjo vesh, 
pastaj qesh”, poezi me satirë e humor, viti 
2002, “Shkopi i qorrit”, fabula,viti 2017...
Komedi të vena në skenën e teatrit “Migjeni, 
Shkodër: “Binjakët” 2005, “O vajzën,o ko-
munën”, 2007,”Kollovari” 2008, dhe “Vëllai 
nga babai” 2010.
      Dramë e pa venë në skenë: “Rrugë e 
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tistike, apo me ndonjë faktor tjetër?
Gaci dhe unë në fillim fare kemi interpretuar 
për publikun në Malësinë e Madhe, për vitin e 
ri, në “Sofrën Bajziane” dhe në “Sofrën e Ko-
plikut”, kur na ftuan pastaj edhe në koncertet 
e Shkodrës dhe humori ynë filloj të pëlqehej 
e të kërkohej edhe në qytet. Për ne asokohe 
ishte një arritje e madhe. Kjo bëri që kërkesat 
tona ndaj vetës, si në krijimtari ashtu edhe në 
interpretim, të rriteshin më shumë, kështu që 
për mjaft vite kemi qenë të suksesshëm. Tani 
për ta mbajtur lart nivelin madje për ta ngrit-
ur më lart duhet punë, duhet punë, sepse nuk 
është aspak e lehtë të besh humor në Shkodër 
apo në Malësi ku humori i njerëzve buron 
na shpirti. Nuk ma merr  mendje që të ketë 
ndonjë vend tjetër në Shqipëri ku humoristët 
ti thërrasin edhe në dasma, siç na thërrasin 
Gacin dhe mua.
-Sa e vërtetë është se në Shqipëri nuk 
mund të jetosh vetëm me art, dhe aq më 
tepër për një aktor dhe krijues humori, 
ju si ia keni dalë?
      Po të kishim mbetur për të jetuar me fitimet 
që na sjell skena dhe humori mbi varret tona 
do të kishte lulëzuar e tharë bari disa herë... 
Si ia kam dalë? Arti për mua ka qenë thjeshtë 
pasion. Unë kam punuar për vite të tëra në 
ushtri si specialist me një rrogë jo edhe aq 
të keqe për kohën. Tani jam në pension të 
parakohshëm ushtarak. Gruaja punon, djali 
në emigracion si shumë kush. Nuk jemi të 
pasur por ama edhe të varfër nuk jemi. Nuk 
e mohoj që edhe nga arti kemi fituar diçka, 
por kurrsesi sa për të siguruar jetesën.
Por arti ka një të mirë ta madhe, edhe nëse 
nuk të ushqen trupin, të ushqen shpirtin, 
zemrën... Fola në planin personal, ndërsa në 
planin e përgjithshëm shteti duhet të ndër-
marr disa reforma që artistët e vërtetë të kenë 
mundësi të paguhen më mirë, sipas punës së 
bërë dhe nivelit artistik.
-Ju kam ndjekur në profilin tuaj në Face-
book dhe shoh shpesh se publikoni fotot 
tuaja të debutimeve të para në skenë, a 
jeni nostalgjik, apo keni mall për ato vite, 
çfarë kujtoni dhe çfarë do të ishte me 
interes të ndanit me lexuesin në lidhje 
më këtë? 
Është e vërtetë, patjetër që kam mall dhe 
nostalgji. Nuk e di se për cilat foto e ke fjalën, 
ndoshta ke parë disa foto të shkollës së mesme 
nga komedia “Prefekti”. Në vitin 1974 u bë fes-
tivali teatror i shkollave të mesme të qytetit 
Shkodër. Shkolla jonë Teknologjike u paraqit 

me komedinë Prefekti të Besim Lebonjës, 
regjisor kishim të paharruarin Veli Rada. 
Unë luaja në rolin kryesor atë të prefektit të 
Tiranës QazimMulleti. Sukses i pa parë, fla-
muri i festivalit, ndërsa unë u cilësova aktori 
më i mirë i festivalit. Të nesërmen e marrjes 
së çmimit drejtoresha, për të më nderuar, 
më nxori para shkollës nën breshni duar-
trokitjesh. Dhe tani që e kujtoj më mbushën 
sytë më lot...
-Nëse flitet për projekte të pritshme kri-
juese, cilat janë, gjithnjë nëse nuk dëshi-
roni të jeni surprizë për admiruesit tuaj. 
      Ç’ është ajo fjalë ti e din se unë jam llafazan 
i madh, që nuk mi mban goja arrat. Unë jam 
nga ata që nuk kanë surpriza e nuk di të mbaj 
sekrete. Po të flas me zemër në dorë. Kur të 

kem mundësit financiare kam në plan të botoj 
tre libra, të cilët janë: Një përmbledhje me 
komeditë e mija, një përmbledhje me poezi 
e tekste këngësh, si dhe një libër me fabula, 
kam rreth 75 kam qejf me i bë 100...Dhe mos 
harroni, besoj në maj, në teatrin “Migjeni” 
komedia ime “Frikacaku bëhet trim”...
-Diçka personale në formë mesazhi për 
bashkatdhetarëtkudo që ndodhën të cilët 
ju ndjekin edhe nëpërmjet mundësisë që 
të jep sot teknologjia...
      E di se keni mall për atdheun tuaj... E di 
se shqetësoheni  për hallet tona... E di shumë 
mirë se politikanët tanë të çmendur ua kanë 
shpifur, e megjithatë duam tu shohim të qe-
shur, të gëzuar, e të lumtur he ua marrsha 
të keqën..
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Jetimi
Po ecja ngadale nè rruget e panjohura,
si pa kuptuar
sytè mè nxunè vend tek nji fèmi !

Kokèulur ,i trishtuar 
dukej i pambrojtur,
ndrronte hapat me shpejtèsi
ecte i pashoqruar
i deshperuar....!
I tundur nga hillrimi
ashtu krejt nè vetmi ....!

Ecja edhe unè drejt tij,
Tani e shikoja mè afer 
“oh”, njèsh mu ben zemer e sy!
voglushi vazhdonte,,,,,,!!

Dy byqeta me lule mbante nè duar , 
i shterngonte fort pran vetes
dukej se te dyjavej u jepte
tè njejtit perqafim, 
ndèrsa lotet i rridhnin si ujvarè
sa qe dukej se edhe ship po bèhej i pafuqishèm 
karshi lotève te tij! 

Ato s’ishin lot zemrimi,
ishin lot fatkeqèsie, 
capitej drejt varrezave tè fshatit
ku preheshin prindèt e tij!

I gjunjzuar midis dy varrezave
lotonte papushim
duart e vogla i dridheshin
pastaj rreshqisnin mbi pllakat  e mermerta 
qè bashkoheshin me shiun!

Moti gjèmonte fuqishem
vetètimat lèshonin dritè
tani dukeshin ne tè dyja varret 
fotografit e prinerve tè jetimit!

... E ema i buzqeshte 
sikur donte t’i jepte gushllim... I jati e shikonte me mall
sikur donte ti jepte nji perqafim, 
ndersa jetimi nuk ndalonte se qari...
zemra brenda tij 
mbante shumè hillerim! 

O Zot! Pse i dènon njerzit kaq rèndè ?!
ate krijese t’pa fajshème
e shum i brishtè
i le vetèm nji rruge shume tè gjatè per te ecur, 
ende  pa ju rritur gjymtyret, 
ja more prindèrit
dritèn e syve tè njè fèmije 
...Zot ajo krijes tani te ka vetem TY!

“Kushtur Nenes”
E vetmja dashuri qe s’te tradhton, 
e vetmja ndjesi qe jeton gjithmone, 
I vetmi shikim pa dredhi,
Sa here me stuhina perbadhem ne 
k’te jete vetem tek ty NENE gjeje strehimin. 

Dy Zota ka njeriu ne Bote,
Nje ne qiell e nje ne toke!
NENE!! O Emer i bekur,
NENE O NENE tempull I dashurise,
A’skish si adhurimi yt me me lumturi s’me qendis! 
Askush si dora jote floket s’mi ledhaton, 
Askush s’kur ti NENE me keshilla s’me m’bulon.

Edhe kur mos te jem me ty O NENE, zemren tek ty e le 
peng, 
Prandaj kudo qe te shkoj,
Ta dish NENE se vetem fiziku me 
drejton se shpirti dhe mendja ime, 
me ty do te qendrojn GJITHMONE!

Enderra ime... 
Debora do te me behet vello, 
Dielli do te me behet kurore, 
Rrezet e tij do te me shendrisin
Do vi nuse me dasmore!

Malet do te me behen kuaj, 
Qielli do me behet shtroje
Ohhh! Sa e dua lirine e endrres 
Aq sa zogjet kane lirine ne ajer te kendojne! 

Nusja jote do te behem,
Me prit te porta se do vi!
Hena me yejet te paskan ujdisur, 
Kostumi bluh, krevata grih!

Neper mes qiellit dua te ulletoj, 
Yjet le te na vin pas si dasmore,
Henes ja morem rrezatin, 
Do te behem zane me ty te jetoj ne perjetesi! 

Princi im I kalter tek porta e keshtjelles me pret,
Ja ka marre bukurin stineve,
Si nje trendafil I celur
 fytyra po I buzqesh! 

Duvakun hellur permbi sy
Hapat I shenderroj n’gadale, 
Ti me pret me padurim 
Duart e tua z’bulojne fytyren time, 
Nje puthje te n’grohte me jep,
Per te vertetuar DASHURINE! 

Unazat shkembyem me njeri-tjetrin
Si premtim qe te jetojm bashke 
Ne perjetesi,
Zemrat tona i bashkuam, 
Tani Princi dhe Princesha 
Emrin e ka
Jetojne perjete ne LUMTURI!

Poezia e Rudina Preldakaj, është një përjetim i 
hovshëm i atij shpirti që thërret te fjala, vargu, 
rima, ritmi, gjithë jehonat e ndjesive duke i 
shndërriar ata në një shpërthim të vezullimtë 
drite, ku ne shohim më qartë dhe ndjejmë 
më thellë forcën e një përjetimi. Pena e kësaj 
poeteje ngulet lehtë në kurmin e ndijimeve tona 
si një bisturi, për të ardhur si shërim dhe afri 
e jetësimit të atyre gjendjeve që gurgullojnë 
stuhishëm brenda nesh.                                   AV
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Tuzi në kapercejt 
e shekujve
Qyteti i Tuzit qe shohim sot si qender 

administrative te trojeve shqiptare te 
Malsise se Madhe e me gjere te mbetu-

ra jashte kufirit politik te Shqiperise te vitit 
1913, ka historine e tij qindra vjecare. Kjo 
histori, ndonese disi e “mbetur” ne kaper-
cejt e shekujve ka lene gjurmet e saj ne kete 
truall shqiptarie, qe jeton krenarisht nen 
juridiksionin e Malit te Zi. 

TOPONIMI TUZI
Meqenese Tuzi ne dokumente te shkruara 
gjindet ne vitin 1335, pra disi vone, keto troje 
kane pasur emer pasi kane qene te banuara 
nga banoret autokton ilire qindra vite para 
toponimit Tuzi, Tussis apo ndonjeher Tushe-
na (Tuskena). Madje duke qene ne afersi te 
qytetit historik te Diokles (Dukles), e me 
vone pjese e komunes se njohur te Zetes (Su-
periore) Tuzi ka qene qender urbane mjaft e 
njohur per kohen. Ne dokumentin e Decanit 
1335 permendet “Katuni Arbanas” kryetari i 
te cilit ishte Llesh Tuzi. Ky ishte fshati Tuz i 
katdastres se Shkodres se vitit 1416 mbi bre-
gun lindor te liqenit te Shkodres me 16 shtepi 
te vete tuzeve. Por krejt fisi i Tuzit, vendi i 
te cilit shkonte prej lumezit te Rrjollit ne 
bregun lindor e deri ne Vir (kullot dimrore), 
mbi bregun perendimore te liqenit kishte ne 
vitin 1416, 150 shtepi e 500 luftetar. Me 1485 
vellazeria e tuzeve gjendet e vendosur ne 
disa fshatera qe ruanin ende emrin e fisit nga 
rridhnin si Demnic Tuz, Bgur Tuz, Kuqik 
Tuz, Istulush Tuz, Pistull Tuz, (i braktisur 
1485), Gjon Tuz (truadhisht), Gradec Tuz, 
Shukovik Tuz, dhe Podol Tuz. Zgjerimi dhe 
shtimi i madh i kunoreve ne fisin e Tuzeve 
duhet te jete bere me kohe, perderisa ne 
vitin 1485 banoret e fshaterave ku u ngulit 
vellazeria mbanin kryesishte mbiemra te 
ndryshem, me perjashtim te shume pake 
familjeve qe kishin ruajtur mbiemri Tuz… 
Ne vitin 1582 Tuzi gjindet ne trajten e nje 

emri te shquar Tuza, ku sic do ta shohim me 
poshte popullsia e tij kishte filluar te perqa-
fonte besimin e pushtuesit otoman. 

BANORET E TUZIT
Trojet e Tuzit nder shekuj kane qene te ba-
nuara nga banoret autokton te fiseve Ilire 
(kryesisht nga fisi Labeat). Megjithese gjur-
met e ketyre banoreve te hershem gjinden 
ne trashigimi gojore, dhe nder dokumente 
te ndryshme, e deri ne libra te studiueseve 
te huaj e vendas, mjegullnajat mesjetare na 
kane fshehur shume nga historia e banoreve 
te asaj kohe te Tuzit (qender urbane apo 
fshate). Eshte kjo pikerisht “arsye” qe ne 
detyrohemi ta fillojme historine e banoreve 
te Tuzit vetem ne vitet 1416 - 1417, duke u 
bazuar ne regjisterin e kadastres se kon-
censioneve… te perpilluar, kryesisht per 
qellime taksash nga pushtuesi (venedikas). 
Nga ky regjister na dalin emrat e ketyre 
kryefamiljareve.  

Jurko Tuzi 
Leo Tuzi

Petro Tuzi
Nikolla Tuzi

Pali Tuzi
Benko Tuzi
Pando Tuzi

Tanush Tuzi
Petan Tuzi
Vigjec Tuzi
Nika Tuzi

 Bogosklav Tuzi
Gjergj Tuzi

Sic shihet ketu kemi vetem 13 kryefamiljar 
e per rrjedhoj edhe aq shtepi. Po ne kete reg-
jister rikonfirmohet sic shkruhet me siper se 
me mbiemrin e venbanimeve te Tuzit jane 
rreth 150 shtepi ne fshatera te ndryshem te 
Malsise se Madhe te asaj kohe.Duke ditur 
se shkruesi i punesuar nga venediku, ishte 
sllav, merret me mend edhe deformimi i 

disa emrave te kryefamiljareve shqiptar, 
qe deformohen nga Lek ne Leo, nga Pjeter 
ne Petro, nga Paulin ne Pandi apo Pjeter ne 
Petan e tjer. Natyrishte qe me fqinjet pady-
shim se kemi marr e dhen duke perfshir 
edhe Homonime (emra njerzish). Nga defteri 
i rregjistrimit te vitit 1485 i Osmaneve me-
sojme se fshati Tuz, varej nga Zhabjaku dhe 
ishte timari i Hasan Arnautit.Ne kete defter 
emrat e kryefamiljareve jan keta.

Dimitri i biri i Martinit
Leka i biri i Martinit
Leka i biri i Gjergjit 

Ujku vellai i tij
Gjoni i biri i Koles

Dedri i biri i Brankos
Ilia i vellait te tij

Kola i biri i Dimitrit
Dimitri i biri i Pjetrit

Leka i biri i tij
Jovani i biri i tij

Bojkashi i biri i Mirashit
Bardoshi Siromah
Deda i biri i Palit 
Nika i biri i Petrit
Vladi i biri i Tuzit

Deda i biri i Maroshit
Tuzi i biri i Bjeles

Andrija i biri i Mihalit
Petri i biri i Lazerit
Nuna i biri i Nikes

Deda vellai i tij
Marini i biri i Gjergjit
Marashi i biri i Lazerit

Deda i biri i Bojkos
Dosheri i biri i Bojkos
Tuzashi i biri i Nikes 

Lazari i biri i Andrijes
Pali i biri i Lleshit
Kola i biri i Nikes

Nga defteri mesojme se te gjithe kryefamil-
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“Qazim Beut” eshte ndertuar vetem ne vitin 
1907. Sipas trashigimive gojore vellazerit 
me te vjetra te cilat u vendosen ne Tuz jane, 
Axhoviq, Kerniq, Tuzoviq, Deceviq, Koqiq, 
Pepiq, Lekiq,Muleshkoviq, Paleviq, Nikov-
iq, Peceviq e tjer. Ku emrat e fiseve shqiptar 
kan marre prapashtesen sllave IQ. te cilet 
jane Haxhaj,Dreshaj,,Tuzaj,Decaj,Pepaj,Le-
kaj,Palaj,Nikaj,Pecaj e tjer.
Gjithashtu sipas disa historianeve ne Tuz 
jetonin edhe fiset Palaj Bajraktar, Skorraq 
- Tuzeviq,Haxhaj, Treshaj - Vojvod, Decaj, 
Dakaj. Pervec ketyre fiseve ne Tuz jetojne 
edhe Peceviqet, qe rrjedhin nga Lulgjurajt, 
Sukoviqet qe rrjedhin nga Pikala - Kalaj, 
Kerkanoviqet fis nga Lulgjurajt, Lekiqet nga 
vellazeria Nikaj te Ksheves, Qetkaj Qetkov-
iq, Puraj te Llaparit Luhar, Tuzoviqet jane 
nga Gojcajt, e Skorraqit, ku me te afer kane 
shtepin e Pjeter Gjonit ne Skorraq. Deri vone 
jane thirr Skorraq Hot. Sipas vendit te cilit 
jane ulur e pastaj qe ne vitin 1945 Tuzi Tu-
zoviq.Haxhajt jane nga Rapsha e Hotit Decajt 
nga Guri i Zi Shqiperi. Dreshajt nga Temali, 
Muleshkajt jane vllezer me Lelcajt e Bozha-
jve te Hotit, fisi Koqiq jane nga fisi i Ulajve 

te Kojes por te Islamizuar e tjer. Pas luftes 
se Dyte Botrore individ dhe familje nga 
Tuzi kane migruar ne qytete te ndryshme te 
Malit te Zi. ne vitin 1948 Tuzi ka patur 1120 
banor, ne vitin 1953 - 1286 banor, ne vitin 
1961 - 1609 banor, ne vitin 1971 - 2059 banor, 
ne vitin 1981 - 2720 banor, ne vitin 1991 - 2722 
banor, ne vitin 1998 Tuzi ka patur 3237 banor 
dhe 676 ndertesa. Keto se bashku me lagjet 
e veta,,ndersa pa lagjet e veta po ne vitin 
1991 ka patur 2424 banor. Duke iu referuar 
serish te dhenave te vitit 1998 rezulton se 
perberja fetare e popullsise ne Tuz ka qene 
kjo besimtar mysliman 1735 dhe katolik 1488. 
Dhe vetem 14 banor ortodoks. Nderkohe qe 
tani kur jemi ne vitin 2019 gjithmon si Tuz 
pa rrethina Tuzi rezulton se ka 4900 banor 
nga te cilet 2600 Shqiptar, 1000 Boshnjak, 
600 Mysliman, 500 Malazez, dhe 200 te tjer. 
Nderkohe qe si Komun ka rethe 12.000 banor. 
Mali i Zi me kushtetuten e ketij shteti nuk e 
njeh dy shtetesin.

SIMBOLE TE TUZIT
1. Xhamia e “Qazim Beut” e ndertuar ne 
vitin 1907
2. Kisha famulli e “Shen Antonit” (Shna 
Nout) e ndertuar ne vitin 1930
3. Mulliri i vjeter i cili ende funksionon
4. Prroni i Urreles 
5. Data 16 korrik 1880 ku ne Tuz u nenshkrua 
deklarata per mbrojtjen e trojeve shqiptare, 
nga Mali i Zi.
6. 28 marsi i vitit 1911 ku Tuzi u Clirua per-
kohesishte
7. Deciqi “Kunora e Tuzit” ku u ngrit flamuri 
kombetar shqiptar me 6 prill te vitit 1911
8. 7 Gushti i vitit 1941 ku Tuzi eshte bere qen-
dera e Nenprefektures se Malsise se Madhe
9. Tuzi ishte Komune me vehte deri ne vitin 
1958
10. Shkolla e pare ne Tuz eshte hapur ne vitin 
1907 - 1912 ne Mejtepin 4 - vjecar,pase vitit 
1913 - 1916 ne Tuz eshte folur vetem gjuha 
Serbo - Kroate
11. Ne vitet 1916 - 1918 nen pushtimin Austro 
- Hungarez u mesua ne gjuhen Shqipe
12. Nga viti 1918 - deri ne vitin 1941 eshte 
mesuar vetem ne gjuhen Sllave
13. Mbas vitit 1945 ne Tuz eshte ngritur 
sistemi arsimor fillore e deri ne 8 vjecare, 
ne dy gjuhe Serbisht dhe Shqip
14. Ne vitin 1979 filloi te ndertohet godina e 
Shkolles se Mesme, me dy gjuhe Shqip dhe 
Serbisht.

Tuzi ka qene gjithmone njesi e vecante 
dhe e ka pasur bajraktarin e vet, por fati 
i tyre ka qene e lidhur ngushte me fatin 
e fiseve te Malsise e sidomos me Gruden 
dhe me Hotin. Tuzianet kane pasur dy 
fortifikata. Shipshanikun dhe Deciqin, 
te cilat deri ne vitin 1878 kane qene nen 
administrimin e Podgorices, e prej an-
dej nen administrimin e Shkodres. Por, 
banoret qe kane pasur prejardhjen prej 
fiseve te Malsoreve, jane mbajtur me 
Malesin e Madhe. Bajraku i Tuzit ka qene 
ne shtepin e Palajve (Paleviqeve). Kjo 
familje ka qene e pranuar, dhe bajrak-
taret jane dakorduar gjithkund. Bajrak-
tari i pare ka qene Murat Muca, te cilin 
Veziri i Shkodres e ka varur, pastaj Tafil 
Verta, Bes(k) Tafili dhe Brahim Keri.
Ne Tuz ka pasur 13 shtepi Palaj. I pari 
i tyre eshte zhvendosur prej Lubotinit 
(Nahise se Rijekes ne Malin e Zi), te cilet 
prejardhjen e kane prej vellazerise se 
madhe te Sarapit, por nuk dine se prej 

Palajt e Tuzit, erdhën nga Rijeka
ciles dege te Sarapit. Dy vellezer Pali 
dhe Karadakliu e vrasin vellain dhe 
ikin kendej, sepse jane frigesuar prej 
vlladikes dhe gjygjit malazias se do t’i 
vrisnin. Pali behet rrogtar i nje begu per 
te ruajtur delet. Mbas disa kohesh Pali e 
dergon vellain e vete ne Lubotinje per te 
vertetuar se a’ua kane falur gjakun, por 
e zene dhe e vrasin. Keshtu Pali mbetet 
edhe me tutje rrogtar dhe begu e kishte 
dashur shume. Sa ia kishte dhene vajzen 
per grua, por me kushte qe femijet mesh-
kuj te jene ortodoks, kurse femijet femra 
te fese myslimane.
Pali ka pasur shume djem dhe vajza, kur 
ka vdekur e ka bekuar dhe varrosur popi 
ortodoks prej Mataguzhes. Mbas vdekjes 
se tij gruaja i ka dhane krejt femijet per 
t’i konvertuar ne fene myslimane. Pasard-
hesit e Palit quhen “Paleoviq”.

Sipas Andrija Joviqeviqit
Perktheu: Idriz Ulaj

jaret ishin te besimit kristian, me shumic te 
ritit katolik. E ku shihet qarte se otomanet 
nuk e kane vleresuar mbiemrin duke mos i 
vene real, e ku edhe mbiemri Tuzi pothuajse 
nuk egziston. Rreth njeqind vite me vone e 
pikerishte ne vitin 1582 Tuzi shenohet ne 
juridiksionin e Podgorices. Kohe kur kishte 
filluar edhe islamizimi dhe me nje popullsi 
te konsiderueshme per kohen. Konkretisht 
shenohen 16 shtepi myslimane dhe 138 
shtepi kristiane, e ketu mendojme se kemi 
te bejme edhe me shtepi te fshaterave te 
tjer. Ku perfshihen dhjete fshatera te tjer te 
Malsise qe kishin 150 shtepi. Kjo vertetohet 
nese u referohemi burimeve te tjera te vitit 
1614, ku per Tuzin shenohen vetem 30 shtepi 
me 70 burra. Edhe ne kronikat e vitit 1671 
dhe 1688 numri i shtepive eshte pothujse i 
njejte 30 shtepi.
Deri ne shekullin e XIX, Tuzi me shume 
ishte nje qender e ringritur kryesishte per 
infrastruktur shteterore osmane. Ku duhet 
thene se deri ne fillimet e shekullit XX, ne 
Tuz thuajse nuk banonte asnje familje e besi-
mit katolik, mirpo eshte interresant fakti se 
ne Tuz objekti i kultit mysliman xhamia e 
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15. Ne vitin 1978 eshte hapur nje salle lex-
imi e cila me pase eshte shenderruar ne 
Bibliotek
16. Pase vitit 1990 ne Tuz jane krijuar shoqa-
tat e karakterit politik dhe etnik “Ilirikum” 
dhe “Gjon Buzuku”
17. Ne vitin 1998 per her te pare ne historin 
e Tuzit eshte hapur Radiostacioni “Mir”.
18. Ne vitin 2002 fotografi Shtjefen Ivezaj 
krijon Muzeun Etnografik. Malsia
19. Me 28 nentor te vitit 2001 Tom Bojaj 
themelon Televizionin “Boin”.
20. Ne vitin 2019 Tuzi eshte shpallur Komune 
me te drejta te plota.

Pergatiti: Ndue Bacaj
Publicist - Studiues       

Uroj Tuzin per fitoren
Kuqe e zi e keme Shqiponjen
Te bashkimi per n’ finale 
Bekoi zoti Malsine e Madhe.

At’ Malsi te beses burrit
Te Oso Kukes e te Dede Gjon Lulit
Te Nores trime te Tringes Smajlit
Qe i lane lavdi Vatanit.

Me malle shume dhe krenari 
Pika loti m’ rrodhen n’ sy
Bashke me Gjergjin n’ perjetesi 
U pershendes vllaznit e mi. 

Loti im loti i gezimit
Uron motra prej mergimit
Vllazen e motra emer per emer
Gjyste Kalaj me shpirte e zemer.

Me flamurin kuqe e zi 
Nje urim kryetarit t’ri
Per fitoren historike 
Te Tuzit tone, te Malsise kreshnike. 

Gjyste Kalaj
Bashkeshortja e Atdhetarit, 

te ndjerit Gjergj Kalaj.   
Aktiviste dhe veprimtare e komunite-

tit Shqiptar ne SH.B.A.

UROJ TUZIN E 
MALSISE 

Pas vitit 1990 dhe konk-
retishte ne vitin 1992, 
kohe kur edhe ne Shqiperi 

ra rregjimi komunist. Dhe ku 
Malsia e Madhe u be rrethe me 
vehte, me pes komuna dhe nje 
bashki. E qe ishin komunat Kel-
mend, Kastrat qe merrte edhe 
Hotin, Shkrel, Gruemir,komu-
na Rrethina qe merrte rrethinat 
e Koplikut, dhe Bashkia Koplik, 
qe funksiononte edhe si qender 
e Malsise. Bashkim te cilin nuk 
e kishte bere ase komunizmi, 
pasi dihet se at’ her Malsia 
ka qen e ndar ne kooperativa 
bujqesore, dhe se bashku me 
Puken kane perber  Rrethin e 
Shkodres. Gjithsesi nje ndarje 
te tille ne mese Malsise dhe 
Rranxave e konkretishte deri 
ne vitin 1943 e kofirmon edhe 
ky dokument i Nentorit te vitit 
po 1943 ku beslidhja nensh-
kruhet nga perfaqesuesit e tre 
paleve, ata te Malsise se Madhe, 
Rranxave dhe Postrribes, deri 
ketu eshte gjithcka e qarte, po 
kush e beri kete bashkim dhe 
pse u be ne vitin 1992, dhe pa u ber  asnje 
dhoj studimi si per shembull, historik, de-
mografik,social, kulturor, krahinor,fetar, 
e tjer. Kjo mbetet ende nje pyetje dhe qe 
duhet sqaruar dhe marr nje vendim sa me i 
drejt, me qellim qe Malsia mos te zhduket, 
ashtu sic ndolli me Dukagjinin, sepse ne 
ate  rruge po shkohet. Malsise pak nga pak 
po i mbet vetem emri, ne e gjykojme se nuk 
eshte aspak e drejt, qe qendera e Malsise 
se Madhe te jet, ne Koplik qe realisht Ko-
pliku eshte qender e Rranxave, ashtu sic 
eshte shume e drejte qe Rranxat te kene 
qenderen e tyre Administrative, e qe do 
te thot se Malsia duhet te kete dy Bashki, 
mbasi i ploteson te gjitha kushtet, dhe ku 
realisht nevojat jan, si per te shkuaren 

Malsia dhe Rranxat u 
bashkuan në vitin 1992

ashtu edhe per te ardhmen qe Nen/Prefek-
tura e Malsise te kete dy Bashki, cdo kushe 
qe flet ne emer te bashkim - vllazerimit 
Jugosllav eshte i gabuar, koha dhe shume 
shpejt  do ta vertetoj, dhe biles e ka vertetu-
ar me kandidimin e nje katoliku dhe te nje 
myslimani per kryetar bashkie. Ne Malsin 
e Madhe, ku nuk eshte aspak e nevojshme 
qe te behet nje perbadhje dhe nje ndarje 
e tille, kur gjithcka do te zgjidhej dhe ne 
ne menyren me te mire, nese vendoset 
qe Malsia e Madhe te ket dy Bashki. Kjo 
padyshim se do realizohet, por cdo vones 
ne vite, eshte ne dem te zhvillimit, dhe te 
progresit popullsise  si te Malsise ashtu 
edhe te Rranxave.

Vasel Gilaj
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Rranxat nuk janë territor i Malsisë
Malsia e Madhe perfshin lartesite 
me te medha te Alpeve shqiptare, 
ose sic i ka pagezuar etnografi sllav 
Jovan Cvijiq “Prokletije” (Bjeshket 
e Nemuna). Malsia, perfshin lugin-
en e Cemit dhe Perroit te Thate, nje 
pjes te fushes se Cemit dhe fushes se 
Zetes, Dheun e Zi ne teresi, fushen 
e Rapshes dhe Kastratit. Relievin e 
saj e perbejne malet e shumta e te 
thepisura, perplot me gryka te thella 
dhe shpella. Kufiri i saj duke filluar 
nga Liqeni i Shkodres (JP), shkon ne 
perendim ndermjet Vranes (Vranjes) 
e Metagushit (Bythdoses), duke perf-
shire pjeset me te skajshme te Dheut 
te Zi, tejkalon lagjen Dubrava, kalon 
pastaj perskaj pellgut te Cemit ne 

Kotolish, kap fushen e Cemit pertej fsha-
tit Rakiq, ndjek kullen e dikurshme te 
quajtur Kulla e Shkjaut (sot e mbushur 
me vreshta), i ngjitet malit Kakarriq, 
kalon ndermjet fshatit Rashoviq dhe 
fshatit Rahoje (Orahovo), i ngjitet malit 
Helm qe ndodhet mbi luginen e Korites. 
Ne veri kalon Koshticen dhe shkon deri 
te Liqeni i Rikavecit, pastaj merr pyjet e 
Skrobotushes, kap bjeshket e shumta te 
Komit, ngjitet ne Malet e Zeza. Ne (VL) 
ndan pjesen e Gercarit, i afrohet kra-
hines se Plaves e Gucise. Ne lindje, ku-
firi pastaj kthehet pas Alpeve Shqiptare 
ne drejtim kah verilindja, permbi Shale, 
bie ne Pult duke zbritur ne jug perbri 
Toplanes, Sumes, Rrjollit dhe Rranxave, 
pastaj ne malet qe ndajne kete krahine 

nga Malsia e Shkodres, duke zbri-
tur ne fushen e Kastratit,  ku perf-
shin nje pjese te mire te Liqenit te 
Shkodres, shkon kah pyjet Zbeq, 
Kulubreg deri ne Matagush. Sipas 
ndarjes se vitit 1976 Malsia e Madhe 
ndahet ne pese fise Hot, Grude, Kel-
mend, Kastrat dhe Shkrel. Malsise i 
takojne edhe Koja, Trieshi, sepse ato 
ne te vertet jane pjese e saj. Si pjes e 
Malsise jane edhe Fundanat dhe Lu-
hari, te cilat nuk llogariten si fise te 
Malsise. Fisi Perkaj, i cili popullon 
kryesisht zonen e Fundnave konsid-
erohet si i ardhur, kurse Qetkajt dhe 
Purajt qe popullojne Luharin dhe 
Ledinen konsiderohen me prejardh-
je nga Kuci.     Prof. Gjergj Gjokaj

Si u serbizuan malsorët

Malsia e Madhe, duke qene 
ne skaj te truallit shqip-
tar, u godit heret nga vala 

e serbizimit. Pa perjashtuar edhe 
faktore te tjere, kryesor ishte qenia 
e gjysmes se saj ortodokse e lidhur 
me kishen serbe. Ne mes malsoreve 
katolik e ortodokse u nderperene 
marredheniet martesore tradicio-
nale. Malsoret ortodokse benin 
krushqi kryesishte me malazeze. 
Gruaja futi ne shtepi gjuhen e huaj. 
Lale Drekali, udheheqesi i Kucit ne 
shekullin e XVII e ndau gruan e tij 
shqiptare katolike e u martua me 
nje malazeze. Sipas Erdeljanoviqit 
e Rashoviqit keshtu iu cel rruga 
serbizimit te Kucit. Shembullin 
e Drekalit e ndoqen edhe te tjer. 
Gojedhenat malazeze tregojne se 
me ane te martesave u serbizuan 

Bratonishiqet, Nikiqet e Pejoviqet ne 
Llazorec, Bubiqet etj. Faktorit fetar i 
duhet shtuar edhe ai politik - admin-
istrativ. Ne kushtet e sundimit osman 
malsoret ortodokse dora - dores u bash-
kuan me Malin e Zi, jo aq nga joshja 
fetare, por per te gezuar pavaresi me te 
madhe. Gjate shekullit XVIII fillimi i 
shek XIX procesi i serbizimit perfundoi 
ne Vasoviq, Piper, Palbardh, Bratoni-
siq, Kuc etj. Kjo popullsi megjithese e 
serbizuar nuk e njohu veten per mala-
zeze, vazhdoi te perdore emrin Malsi 
e Malsore, por tashme te perkthyer ne 
serbisht “Brida” e “Brigjani”. Emri 
Berda se pari duket ne nje dokument 
venedikas te vitit 1687.
Serbizimi i plote ne Berde perfundoi ne 
kuadrin e shtetit modern malazez me 
ane te dhunes e vrasjeve te malsoreve 
katolike e atyre ortodokse te panensh-

truar. Ne vitin 1856 Mirkoja, vellai 
i Princit, hyri me forca te medha 
ne fshatin Kosor te Kucit, banoret e 
te cilit ishin malsore shqiptar ort-
odokse, ku preu deri edhe kokat e 
femijeve ne djep. Gjate viteve 1877 
- 1878 malazezet pushtuan bajraket 
Rahoje, Triesh, Koje e Fundna, e 
fshatera te Kucit te Poshtem dhe 
fushes se Zetes. Disa vite me vone 
kur i vizitoi ato vise M. E. Durham 
shkruante “pashe serbizim te 
vrazhde ne proces. Veshja shqip-
tare u ndalua dhe mbajtja e kapices 
malazeze qe e detyrueshme” Kufi-
jte politik te te Malsise se Madhe 
ndryshuan perseri me vone, duke 
e ngushtuar krahinen. Ne Konfer-
encen e Ambasadoreve te Fuqive te 
Medha, Londer 1913, Tuzi, Gruda 
dhe nje pjese e madhe e Hotit iu 
dhane padrejtesisht Malit te Zi.
As. prof. Dr. Kahreman Ulqini
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Me ne fund e pas shume vitesh perp-
jekjeje edhe mbar shqiptare, e posac-
erishte nga presioni i cdo malsori 

kudo ku ata ndodhen. E ketu e kemi fjalen 
per shqiptaret malsore qe jetojne ne teri-
torin  shtetrore te Malit te Zi edhe pse troje 
shqiptare te pushtuara dhe te okupuara, e 
konkretishte per ata te Tuzit me rrethin. Ku 
tri partit shqiptare qe e ushtrojne aktivitetin 
e tyre politik ne kete Komune tani me te dre-
jta te plota. Duke rifituar statusin qe e kane 
patur deri ne vitin 1957. E mese shumti per 
faktin se tani Tuzin e qeverisin partit mala-
zezo - boshnjake nepermjet ishe shqiptareve 
qe nuk u ka mbetur azgje e tille pervec se din 
gjuhen shqipe. E qe mund te quhen vetem 
shqipfoles.Nje muaj para zhvillimit te zgjed-

Kulla trekatëshe  në Kushe të Hotit identifikohet me emrin e bajraktarit, Çun  Mula

A duhet të 
jetë kulla e 
Çun Mulajve, 
Shtëpia 
Muze e Hotit?

Nga e majta ne kemb, Gjeto Gjeka Bajraktari i Selces, At. Bona Gjecaj Famullitar i Grudes, Dom Ernest Gozzi Famullitar i Rrjollit, Dede 
Coku, At. Sebastian Hila Famullitar i Rapshes, Shuk Serreqi, At. Lorenc Mitroviq Famullitar i Bajzes, Pjeter Gjoke Dodaj, At. Karlo Prendushi 
Famullitar i Vuksanlekajve, At. Luigj Bushati famullitar i Traboinit.
Nga e majta ulur. Gjeke Mali, At. Mati Prendushi Famullitar i Kastratit, Dede Gjon Luli, Imzot Jak Serreqi Arqipeshgev i Shkodres, Imzot Luigj 
Bumci Arqipeshgev i Lezhes, Gjelosh Gjoka i Kastratit, Kole Dede Gjon Luli.
Rreshti i tret nga majta ulur. Kole Pali, Zef  Shuk Serreqi, Gjeto Daka.
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