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Lexuesit na shkruajnë

Forumi rinor
i shoqatës 'Don Gjon Buzuku'
Këto ditë, në kuadër të shoqatës
'Don Gjon Buzuku', Forumin
rinor e formuan të rinjtë:
Domeniku Franit Deds-Lukiqi,
Valentini Zefit Gjonit-Kovaçi,
Adriani Nikolls Zefit-Brisku,
Jozi Vasit Zefit-Nilaj, Kristjani
Mitrit Hils-Lulaj, Viktori
Gjergjit Toms-Lukiqi, Nikolla
Gjonit Niks-Dobreci.
Nisjativën e përkrahën edhe
anëtarët e këshillit drejtues të

vullnetar, do të sigurohet
mbulimi i shpenzimeve gjatë
udhëtimeve të ndryshme, kurse
sipas mundësive do t'u ndahet
edhe ndonjë honorar.
Në mbledhje u propozua dhe u
dha pëlqimi që të bëhen dy
variante të prezantimit. Njëra pa
koreograf, që është shumë e
shkurtër, kurse varianti tjetër me koreograf që është më e gjatë
në kohë. Në atë mënyrë mund të

shoqatës, kurse në mbledhjen e
parë morën pjesë Zef Lukiqi
k r y e t a r, S i m ë D o b r e c i
kryeredaktor i revistës 'Buzuku',
Zef Kovaçi anëtar i kryesis dhe
Gjergj Pepgjoni
sekretar.
Qëllimi kryesor i Forumit është
që të merret me kultivimin e
folklorit, sidomos atë të
Shestanit. Është me rëndësi që
mos të harrohen baladat, këngët
kreshnike, këngët trimërie dhe
vallja e Shestanit; deri tash nuk
ka pasur mundësi që ato të
shfaqen nëpër festivale të
ndryshme.
Kryesia e shoqatës do të
ndihmojë të sigurohet lokali për
prova të ndryshme, do të
kujdeset për mjete dhe veshje të
Shestanit, posaçërisht të
veshjeve të vajzave dhe djemve,
do të sigurojë koreografin, si dhe
rregullat e brendshme të forumit.
Anëtarësimi në Forum është

prezantohet pasuria e folklorit të
Shestanit, që për fat të keq deri
tash mbeti e prezantuar vetëm në
gazmende familjare.
Forumi rinor u njoftua se shoqata
'Buzuku' ka bërë aktivitet të
bujshëm për 14 vite prej
formimit, organizoi seksione në
Amerikë dhe Australi, të cilët e
ndihmuan materialisht. Po ashtu,
kësaj shoqatë me grandet e veta i
ndihmoj edhe komuna e Ulqinit
dhe ministritë përkatëse.
Presim që të rinjtë e këtyre anëve
të grumbullohen, të njoftohen
me të kaluarën dhe vlerat
kulturore, çka do të ndihmojë që
të rinjtë të hiqen prej kafeneve,
shoqërisë së keqe dhe delikteve
të ndryshme. Lirisht këtë aksion
mund ta quajmë “aktivitet
kulturor kundër delikteve dhe
mjeteve të varësisë”.
E përpiluan: Gjergj Pepgjoni
dhe Zef Lukiqi
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Prejardhja
e fisit Cungu
Të parët e familjeve Cungu duhet kërkuar në
trevën e Hotit (Traboin). Thuhet se ata u larguan
për arsye gjaku. Që në vendin e origjinës, burrat
njiheshin si armëpunues të zanatit (tyfekçinj).
Flitet se ata ishin mjeshtër për përgatitjen e një lloj
topi, grykën e të cilit e punonin me dru qershie, të
cilën e siguronin me rrathë hekuri. Thuhet se,
gjatë punimeve të tilla, njëri nga mjeshtrit humbi
gishtat e një dore, çka u bë shkas që krejt fisi të
quhej 'Cungu'. Duket se frika prej hakmarrjes i
detyroi të konvertohen në myslimanë, çka u krijoj
edhe mundësinë që të futeshin më lehtë në lagjet
myslimane. Aftësia e tyre si mjeshtër armësh
sigurisht i shkoi në vesh edhe Vezirit, i cili nuk
vonoi t'i angazhonte përfundimisht pranë vetes.
Krahas traditës gojore që përcjellin familjarët,
kemi në dorë edhe pohime të shkruara, që
vërtetojnë se kjo mjeshtëri u trashëgua brez mbas
brezi. Në veprën 'Shkodra dhe motet' (shih. vëll. I,
fq.232), ku përshkruhet 'Sokaku i tyfeçinjve'
thuhet: 'Për këtë mjeshtëri kanë qenë të
përmendun të specializuem vëllazën Cungu...', në
veprën tjetër 'Armëpunuesit shqiptarë' (R.
Drishti, Tiranë 1976, fq.150) shkruan
tekstualisht: 'Kryemjeshtri i armëpunuesve,
Jakup Dibra, pohon se në shekullin e kaluar, rreth
viteve '80, jetonte një armëtar i talentuar, e ky
ishte Muho Cungu, por fisi i tij e trashëgonte
zanatin që prej 7 brezash'.
Ishte e natyrshme që nga një familje e tillë që
shekujt e kishin lidhur ngushtë me llojet e armëve
të ndryshme, të dilte një ushtarak. Ky nder i takoi
Osmanit, i pari intelektual i fisit: ai nuk qe vetëm
një oficer me akademi të lartë ushtarake,
diplomuar në Itali, por edhe një njeri me prirje të
gjëra kulturore e me talent të theksuar letrar.
Fatkeqësisht, ai u nda para kohe nga jeta.
Burgosja e të vëllait, Hamzajt, dhe fillimi i
hetimeve edhe ndaj tij, e tronditen shpirtërisht dhe
ai përfundoi në vetëvrasje. Hamzai u kthye në
gjirin e familjes mbas 26 vjet burgu.
Shkruan Isuf Mehmeti-Ulqinaku, Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, më 04.10.2007.
Zgjodhi Jusuf Cen Lika, Ulqin

Amerikë, Amerikë, kap dollarin edhe ikë
(popullore).
Aj qi nuk e do fisin e vet, aj qi nuk e do komin e
vet, aj as vetveten nuk e do (SGjD).
Qeni lehen ku ka lugun (popullore).
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Shenjtërimi i katedrales, Kotorr 1166
Shumë klerikë shqiptarë ishin të pranishëm në manifestim
Unë, peshkopi Majo, dëshmoj që, në
dymbëdhjetin (12) vit të qëndrimit
tim peshkop, me sivëllezër të mi,
peshkopët:
Lazër shqiptarin, Martin Drishtin (prej Drishtit, në Shqipëri) dhe Gjonin peshkop i
Ulqinit, kemi
shenjtëruar
kishën e peshkopatës tonë të
Shenjtit Trifun
me 3 altarë, dhe
të shoqëruar
me abatët (kryemurgj): arkimandritin Mikael, abat i Shenjtit Gjon
(Shnjon), dhe
me arkimandritin Pjetrin, abat
të Shenjtërve
Shirgj (Sergj)
dhe Bak (në
lindje prej Bunës), dhe me
Gjonin abat i
Shenjtit Shpëtimtar të Tivarit, dhe me
Pjetrin abat i
Shenjtit Mikael
të Kotorrit, dhe
Trifun abat i
Shenjtës Marie
të Budvës, dhe
Pjetrin abat i Shëngjergjit (Shnjergjit), dhe Gjergjin abat i Shenjtit
Shpëtimtar të shqiptarëve.
Altarin e mjedisit e shenjtërova unë
Majo për lavdi të Shenjtit Trifun dhe
martirëve të shenjtë Primi dhe
Feliciani; altarin tjetër në të majtë e
shenjtëroi Lazri peshkopi i Shqipërisë për lavdi të Shenjtës Marie
(Shmrisë) dhe të Shenjtëve të
Pafajshëm, me lejen dhe dëshirën
tonë; kurse në anën e djathtë, altarin
e shenjtëroi Gjoni peshkopi i
Ulqinit, me lejen dhe dëshirën tonë,
për lavdi të apostujve dhe martirëve
të shenjtë Gjonit dhe Palës (Palit).

Viti i mishërimit të Zotit tonë Jezu
Krishtit 1166, që fillon më XIII,
trembëdhjetë si mbas kalendarit Julian

DOKUMENT

(= 19 qershor), kur postin e papës
(papatin) e kishte papa Aleksandri, kurse
mbretëronte shumë fetari dhe gjithmonë
fitimtari Emanueli, e mëkëmbës në
Dalmaci dhe Diokle (Dukla, Dioclie)
ishte zotëri Izanacio, i cili ishte i
pranishëm në këtë shenjtërim, me
dëshirën e vet të lirë dhe me dashamirësi,
abat Vita ka qenë në Kotorr. Mori pjesë
edhe Pjetri, i zgjedhur për peshkop në
Shas, dhe Andria abat shqiptar, me krejt
popullin e qytetit.
*Marrë në Miloš Milošević: 800 godina Sv. Tripuna,
Kotor, 1966:157-8.
Zgjodhi Jusuf Cen Lika, Ulqin
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Dy fjalë për pikturat murale
Shkruan Pjerin Sheldija, piktor
shkodran
Së pari due të falënderoj me gjithë
zemër, jo vetëm meshtarët, në kishat e
të cilëve punova e jetova për do kohë,

por u manifestue në ndonji rast.
*
Do të filloj prej kishës së re,
madhështore e të bukur të Shën Markut
në Shtoj. Tema ishte e kjartë, sepse tek
baptisteri (pagëzimorja) s'ka ide tjetër
Foto:F. Dobreci
26.11.2009

Kisha në Braticë, Ulqin

por edhe banorët në përgjithësi, që
kjoftë në familjet e tyne apo kudo që me
takuen, shfaqen mikpritjen e tyne dhe
respektin ma të madh për mue dhe për
punën teme. U mbes borxh për të tanë
jetën.
Nëpërmjet kësaj reviste, që për mue
asht tepër e vlefshme, dëshiroj që të jap
disa spjegime e skjarime në lidhje me
domethan'jen e disa simbolikave në
punimet e mija murale në kishat e
Shtojit, Shëngjergjit dhe Braticës.
Mbas përmbysjes së komunizmit dhe
çeljes se kishave, në Shqipni (në
Shkodër), unë ia kushtova krijimtarinë
teme, kryesisht, temave të Fesë, të
persekutimit të klerit dhe punimit të
muraleve nëpër kisha, kudo kjoshin, në
qytet e fshat, për sa të kem jetë (sepse
me gjeti të moshuem, sot jam 72 vjeç).
Ishte një njëri artdashës që me lidhi me
këtë zonë e me këta meshtarë artdashës
(nuk do të përmendi emna, sepse asht
ma me randësi veprimi).
Janë disa gjana që popullit i duhen
spjegime për ta pasë të kjartë, jo vetëm
titullin por domethan'jen
e çdo
elementit, që të plotësojë idenë e
qëllimin e veprës, dhe për të eliminue
edhe ndonji keqkuptim, keqinterpretim
apo pakjartësi që, sado që tepër pak,

përveç pagëzimit të Krishtit prej shën
Gjon Pagëzuesit. Problemi ishte tek
kompozicioni, që t'i përshtatej formës
të lugut (nikjes) gjigant, me dy kupola
të vogla sipër që shikojshin në naltësinë
e 6 metrave.
Natyrisht, në qendër Krishti dhe shen
Gjoni. U mundova ta mbaj qendrën në
dritë, tue diferencue prej siluetave të
errëta të planit të parë, kundra drite të
ndame në dy grupe, anash, domethanë

që këta janë grafikisht në 'terr', tregon
se kur të pagëzohen dalin në dritë të
Zotit. Qiella e uji (Jordani) të kjartë, që
shoqënohen prej rrezeve nga zbret
Shpirti Shenjtë, që e ka burimin te Ati,
që përfaqësohen simbolikisht me
trekandshin e të Shejtnueshmes Trini,
tue futë në përdorim nji sipërfaqe të
vogël sipër, por vështirë për t'u unifikue
me të tanen. Kurse dy kupolat e
sipërme përmbajnë mjetet e mundimit
të Krishtit, të bartuna prej figurave të
engjujve pa trupa, e që tregojnë se çka
do të vijë mbas pak kohe.
*
Ndërsa anën e djathtë, përball saj, me
kërkesën e famullitarit, do të bahej
tema e Krishtlindjes. Kjo paraqitëte nji
varg vështirësish. Kryesisht sepse si
temë asht tepër e shfrytëzueme prej
piktoreve të mëdhej, por sidomos në
aspektin e përhapjes së devocionit
nëpërmjet mija varianteve të figurave e
kartolinave, edhe pa asnji kërkesë
artistike e profesionale. Pra duhej
ruejtë këtij karakteri, dhe për t'i ikë
kësaj të mete tepër të rrezikshme, u
përpoqa të kryqëzoj qielloren me
tokësoren: engjuj e barinj bashkë. U
mundova të krijoj lëvizje prej barinjve
në krah të djathtë e në vazhdim, me
engjujt muzikantë, që pëfundojnë me
engjullin sipër, në njenen kupolë që
mban pëlhurën e shkrueme (Gloria...),
që merr nji valëvitje e krijon lëvizje,
bashkë me bishtin i hyllit që harkon nga
kupola tjetër, nëpër shpellë e shkon deri
tek tre mbretenët që vijnë nga larg.
Foto:F. Dobreci
26.11.2009

Kisha në Shtoj, Ulqin
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Foto:F. Dobreci
27.11.2009

Për të mos ra në monotoni, Krishtin s'e
vuna në grazhd, por Nana (Zoja) e
pështjell me mantelin e vet, në parzëm,
në këtë natë dhetori, ndërsa Sh'Jozefi, me
duer haptë, adhuron Mesinë. Engjuj
sillen për rreth shpellës e shërbejnë: kush
nji copë pëlhurë e kush nji grusht kashtë.
Janë engjuj të thuesh moshatarë.
Barinjtë që kanë mbërrijtë kanë sjellë çka
kanë pasë, nëpër shporta e zymbyla. Me
do elemente tona kombëtare si zymbylat,
shportat, kotrovat, qypat, buljerat,
mësallat, kam dashtë të baj sa ma të afërt
këtë natë, me besimtarët tonë e t'i
dhurojmë edhe na Krisahtit foshnje çka
kena e sidomos zemrën, si dhe t'i jap nji
dimension gjithëkohor e gjithëvendor,
pra katolik, të përbotshëm.
*
Në Shen Gjergj, kishë e vjetër historike, e
kushtueme shenjtit. Pra duhej paraqitë
devocioni i besimtarëve për mbrojtësin e
kishës e të katundit, që e bánë emnin.
Natyrisht që në qendër do të ishte vetë
shenjti. E dhashë në nji dimension mbi
natyralen për të nxjerrë në pah
madhështinë e tij, ndërsa në dy anët, dy
grupet përbahen prej besimtarëve të
moshave të ndryshme të dy fiseve
kryesore që kanë krijue vetë katundin
historikisht. Lutja, besimi, rruzarja,
shpresa e shëlbimit të tyne, me
ndërmjetësinë e Shen Gjergjit, si dhe
nevojat tjera të jetës e të shëndetit. Sipër
janë vue shenjat simbolike të Trinisë së
Shenjtë që përfaqësojnë: Atin
(trekandshi), Birin (kryqi) dhe Shprtin
Shenjtë (pëllumbi). Në anën e djathtë
asht vue figura e meshtarit të madh dom
Simon Filipaj, përkthyesit në shqip të
Biblës, që punoi në këtë famulli për 33
vjet, e mbas tij, vetëm portreti i
famullitarit aktual (Për këtë pata nji
reagim).

Atëherë, duhej gjetë nji zgidhje e
veçantë. Në kupolë duhet të ketë nji
frymë të Parrizit. Vendosa në qendër
Krishtin me duer të hapuna, që vetë
figura e tij përban kryqin. Jo vetëm kaq,
por Ai pret me zemër çdo njenin prej
nesh, 'me krahë haptë', si ç'thona na.
Gjithashtu na thotë, qi anash Tij, si
ndërmjetësa ka dy shenjtën, qi Ai vetë i
ka dhanë pushtet me na u gjetë ndër
nevojat tona të shpirtit e të korpit.
Natyrisht, dy grupet e engjujve, anash, ia
shtojnë këtë pamje. Parrizi, që shpërthen
retë e të çon vëmendjen në simbolet e të
Shenjtnueshmes Trini, sipër, që me
ngjyra të lehta e tue kenë elementet
transparente, që shkrihen me njeni tjetrin
e tregojnë unitetin e Trinisë Shenjtë që
asht nji Zot i vetëm.
Ylberi, që rrethon Krishtin, simbolizon
jo vetëm Beslidhjen që Zoti lidhi me
Noen (Nuhun), por asht shpresa e
Po skjaroj, për të zhdukë mendimet e
shëlbimit,
e bile, na shqiptarët e kena
gabueme edhe të ndokuj tjetër. Së pari:
quejtë
aq
bukur
'Bregu i Zojës'. Krishti
këtij famullitari i lindi ideja për të
pështetë kembët mbi Botën që e rrethojnë
plotësue kupolën e kishës historike, edhe
katër engjuj të vegjel.
pse kjenë tjerë përpara tij, por edhe pse
Zambakët në duer të
Shna
Ndonit dhe
Në hyrje te kisha e vorreve në Shnjergj, Ulqin
drandofillet në duer të
S h e n Te r e z e s ,
simbolizojnë pastrinë
e dashtuninë, dy
virtytet kryesore të
Fesë tonë.
*
Për të gjitha këto, sa
kam shkrue ma nalt,
në mënyrë absolute,
nuk asht meritë e
imja. Asht Zoti që ka
punue me dorë time.
Unë jam vegël, penel,
në dorë të Tij. I falen
nderës të Lumit që me
nëpërmjet tij, pamvarësisht prej portretit,
ka
zgjedhë
mue
për
të realizue këtë punë
përfaqësohet çdo famullitar, që do të vijë
e për të zbukurue kishat e Tija. Lutem që
mbas tij e që janë vazhduesë të veprës
puna e ime të ndikojë në shtimin e
baritore të dom Simonit. Meshtari vetë
besimit por edhe ndër piktorët e rij që t'i
s'ka dijtë gja deri qi ka pa punën e
përgjigjen thirrjes së të Lumit, pa interes.
kryeme. Çdo natë, gjatë bisedave kam
I drejtohem çdo besimtarit, me fjalët e
ndejë tue vrejtë dhe përmendësh e kam
Nolit: Jepni për Nënën (Shqipërinë). E
riprodhue. Kisha muejtë që edhe
unë
po ju them: Jepni për nanën (kishën).
besimtarët e dy grupeve me kostume
Braticë,
më 21 gusht 2009.
kombëtare t'i merrsha nga modelet e
gjalla të popullit. Veç kësaj, kam të
drejtën ndërkombëtare të autorësisë, si
çdo piktor apo njeri i artit, i së cilës do
fushë kjoftë. Kryesorja asht të dalë ideja
e të ngjallë devocion në popull.
*
Kisha e tretë, e vepra e katërt që punova,
kje në Braticë. Këtu kishte nji problem
tjetër: kisha asht e kushtueme Shen
Terezes, kurse devocioni i popullit asht
Shna Ndoni, shenjtin ma popullor, jo
vetëm për ne por për mbar botën.
Foto:F. Dobreci
27.11.2009

Foto:F. Dobreci
27.11.2009

Kisha e moçme në Shnjergj, Ulqin
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Në Shnjergj, të gjitha vorret e shkrueme shqip
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Meduni Ilir - gjurmimi 1919
Udhëtimi dhe hulumtimet e bëra në
qytetin i vjetër Ilir Meteon Medun*.
“Më 29 dhe 30 maj 1919 gjurmuam
Medunin, të cilin Evans dhe Paç, nisur
nga ngjashmëria e emrit, e patën
identifikuar si qyteti i vjetër ilir Meteon.

Meteoni ka luajtur rol dy herë në
historinë e lashtë. Pantauhus, i dërguari i
mbretit Perseu të Maqedonisë, u takua
këtu me mbretin Gent, për të lidhur me të
një aleancë. Pak vite më vonë, pas rënies
së Shkodrës dhe dorëzimit të Gentit,
Perperna, legati i Anicit zuri rob këtu
familjen mbretërore. Më vonë, të vetmin
njoftim për qytetin e gjejmë tek
Geographus Ravennas. K.Jeriçek ka
grumbulluar të dhënat mbi Meteonin
mesjetar. Sipas tij, në periudhën e
despotit serb Gjergj Brankoviç kështjella
përmendej me emrin Medonum ose
Modon. Sipas një përshkrimi venecian
bëhet fjalë vetëm për një kështjellë të
vogël me një kullë. Në vitin 1456 në
Medun komandonte ende Milloshi, një
vojvodë i despotit, por shpejt vendi do t'i
kalonte turqve. Stefan Çernojeviçi nga
Mali i Zi u përpoq më kot t'u rrëmbente
turqve Medunin. Sipas një përshkrimi të
vitit 1614, Meduni ishte një vend shumë i
vështirë për t'u arritur, por pothuajse
krejtësisht i shkatërruar. Historia e
Medunit vjen deri në kohët moderne
duke luajtur rol edhe në luftën e fundit
ballkanike. Rëndësia e këtij vendi
kuptohet nga pozicioni i tij le të
parathemi se në Medun kemi rigjetur
Meteonin e vjetër i vendosur në një nga
rrugët e pakta malore që kapërcehet
lehtë, e cila nga pellgu i Podgoricës të
çon në pjesën e sipërme të luginës së
Limit dhe në Serbinë e Vjetër. Disa vite

më parë, pas pushtimit të Serbisë, në
muret e Medunit gjeti strehë ajka e
ushtrisë së mundur serbe.
Meduni ndodhet në verilindje të
Podgoricës, 9 km në vijë ajrore. Një
rrugë e keqe automobilistike kalon
përgjatë Vrbica, buzë
Kakariçka Gora dhe, më
tej, rrëzë masivit malor
të quajtur Doljani vrh, i
cili mund të kapërcehet
vetëm në një shpat të
pjerrët përballë fushës
së Podgoricës, prej ku
mund të arrihet në
luginën malore të
Medunit. Vitet e fundit
këtu kanë hapur një
rrugë të re, të
përfunduar vetëm
pjesërisht, ndërsa në
vendin e vështirë, pjesa
s h k ë m b o r e e
sipërpërmendur,
ngjitesh nëpër një rrugë
të vjetër kalldrëmi,
pranë së cilës, aty-këtu, kemi vënë re
gjurmë të një rruge antike të gdhendur në
shkëmb. Lugina e vogël malore e
Medunit ndahet në dy pjesë të
pabarabartë, nga një kurriz shkëmbor që
zhvillohet në formë s-je dhe që pret
luginën tërthorazi në drejtimin
verilindor. Në polin e vogël jugor pa
dalje gjendet fshati Donji Medun,
shtëpitë e pakta të të cilit i ngjeshën
shpatit jugor të kurrizit shkëmbor. Më në
veri, në një peizazh akoma më karstik,
shtëpitë e Gorni Medun. Kodra
shkëmbore e sipërpërmendur ka një majë
të gjerë në pjesën perëndimore, një
zbritje në formë lugu në qendër dhe një
kokë shkëmbore nga lindja, 586 m mbi
nivelin e detit, tri
faqet e së cilës janë
p o t h u a j s e
perpendikulare. Në
pjesën më të lartë me
shpate të thikta
gjenden muret e
punuara me gurë të
thyer të një citadele
të vogël. Fortifikimi
duhet të jetë
mesjetar, ndërsa,
duke u nisur nga
planimetria, duket
se ndërtimi fillestar
mund t'i përkasë
periudhës së vonë
perandorake.

Në shtëpitë e Donji Medunit shpesh herë
vihen re blloqe të mëdhenj të punuar në
formë katrore (krhs.plan.fig. 7). Pasi lë
shtëpinë e fundit ngjitesh lart drejt lugut
dhe do të gjendesh në një rrugë antike të
punuar në shkëmb e cila, pas dy kthesash
të forta, të çon sipër në kodër (fig.8).
Rreth 2 m e gjerë, ajo kapërcen pjerrësinë
e shpatit me ndihmën e shkallareve të
shumta, 0,70m deri 0,90m të larta, të
gdhendura në shkëmb. Gjurmë të kësaj
rruge dallohen ende në lart, në shpatin
përballë citadelës, në anën jugore të
kreshtës shkëmbore.
Në kthesën e parë të rrugës ndeshen
gjithashtu mbeturina të murit antik. Këtu
rruga futet brenda murit rrethues të
Meteonit antik, në krahun jugor të të cilit
është ruajtur faqja e një porte, e
dëshmuar në dy blloqe të mëdhenj in situ.
Prej këtu ndjekim linjën jugore të kodrës
drejt shpatit perëndimor, buzë të cilit atykëtu shihem shkëmbinj të punuar për
murin dhe në shumë vende gjurmë muri
me një deri në dy rreshta gurësh katror.
Në të shumtën e rasteve muri është
shembur bashkë me shkëmbin. Gjurmë
të pakta dëshmojnë se muri qarkonte
pjesën perëndimore pak a shumë të
shtrirë, e vetmja hapësirë për shtëpitë e
qytetit. Linja e murit vazhdon pastaj
gjatë në pjesën veriperëndimore dhe
veriore më pak të pjerrët. Një grumbull
gërmadhash, brenda të cilave fshihet një
kullë e ndofta një portë, dëshmon për
vazhdimin e murit, aty ku rruga
mesjetare për në citadelë bën një kthesë
të fortë. Më tej muri ndiqet përgjatë
rrëzës veriore të kodrës, ku dallohen tri
kulla të vendosura në distancë pak a
shumë 24 m larg njëra-tjetrës, ndërsa në
mesin e kodrës muri është shumë i
shkatërruar dhe së shpejti ka gjasa të
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zhduket tërësisht.
Në gjysmën lindore, në krahun e ngushtë
të shkëmbit të citadelës, përpara
kishëzës, majtas, mund të shihen
shkëmbinj të punuar që kanë shërbyer si
bazament për vendosjen e murit, çka
dëshmon se dhe në lashtësi citadela ka
qenë zona qendrore e tërë vendbanimit,
akropol. Akropoli dhe qyteti i poshtëm
kanë qenë rrethuar nga një mur dhe
brenda kësaj sipërfaqeje akropoli vetë do
të ketë qenë një hapësirë e veçuar dhe e
fortifikuar.
Një ndarje tjetër shihet në zonën e
sipërpërmendur në formë shale (fig. 9).
Këtu gjendet trakti më i ruajtur dhe më
madhështor i murit antik të Medunit, 7 m
i gjatë dhe 2 m i lartë, i cili niset nga porta
e sipërpërmendur dhe pret tërthorazi
shpinën e kodrës, duke e mbyllur atë. I
punuar me gurë të mëdhenj 1,50 m të
gjatë dhe 1,15 m të lartë, ai përfundon në
krahun jugor me një shpatull me profil
anësor të gdhendur dhe buzë rrugës merr
kthesë nga lindja. Mund të pranohet se
këtu, në rrugë, ka qenë një portë dhe se
për të shkuar në akropol duhej kaluar
nëpër tri porta.
Teknikisht ky mur përputhet në të gjitha
aspektet me muret e Lissosit të
përshkruar më poshtë. Materiali
ndërtimor është gur gëlqeror vendas.
Zakonisht janë ruajtur një deri në dy
rreshta gurësh dhe vetëm në një rast pesë.
Kemi të bëjmë me të njëjtin sistem
pseudopoligonal, që është karakteristik
në Lissos, të kombinuar në kulla me
muraturë katrore. Kullat janë të lidhura
me murin, kanë dalje jashtë murit 4-5 m
dhe faqe ballore në gjerësi mesatare 9m.
(fig. 10). Të gjitha qoshet e kullave kanë
një linje të profiluar, perpendikulare, të
punuar mirë, të gjerë + - 0,08 m.
Brenda mureve nuk është ruajtur asnjë
gërmadhë banese, as nga gërmimet nuk
shpresohet shumë, mbasi kudo shihet
qartë shkëmbinj të zhveshur.
Në fund duhet përmendur një nishe e
madhe votive, gdhendur në shkëmb, në
shpatin perëndimor të akropolit, djathtas
rrugës, poshtë kullës rrethore
veriperëndimore të citadelës. Në
sipërfaqen e lëmuar të shtrojës duken
pjesë të thelluara ovale që shërbenin për
vendosjen e objekteve votive.
Datimi i mureve të Meteonit bëhet duke i
krahasuar ato drejtpërdrejt me muret e
Lissosit, që janë, për ne, një pikë referimi
e përcaktuar (krhs. f. 14 e vazhdim).
Kështu edhe muret e Meteonit i përkasin
shekullit IV-III para Kr. Duke i krahasuar
me kalatë e tjera mirëfilli ilire p.sh.
Gajtani (f. 86) themi se muret e Meteonit
janë ndërtuar nga mjeshtër grekë
ndërtimi. Datimi mbështetet dhe nga

fragmente të pakta qeramike me vernik
te mire të zi, kryesisht prodhime të
importit grekë, të cilat i kemi gjetur në
boshllëqet brenda murit.
Në të njëjtën periudhë na çon dhe
inventari i një varri të hapur nga Shober.
Në rrëzën veriore të majës perëndimore
të kodrës shtrihet një nekropol i dystë, i
cili, sipas përvojës sonë, mund të ishte
një varrezë mesjetare apo akoma më ere.
Varret kufizohen nga unaza të rregullta
në formë ovale që shkojnë në
katërkëndësh, të formuar nga gurë
shkëmborë natyrorë, të papunuar, të
vendosur pranë njëritjetrit pa ndonjë
lidhje të veçantë (fig.
11 ) . Va r r e z a t ë
ngjashme kemi
gjetur në zona të
ndryshme te shkelura
nga ne, të cilat janë
përdorur deri vonë si
nga banorët e
krishterë ashtu dhe
n g a
a t a
muhamedanë. Meqë
banorët e Medunit
nuk dinin asgjë mbi
periudhën e
shfrytëzimit të këtij
nekropoli, Shober
hapi njërin nga
varret, pozicioni i të
cilit precizohej mire
përmes unazës së
ruajtur të gurëve.
Unaza kufizuese përbëhej nga katër
blloqe të mëdhenj të vendosur në anët
gjatësore dhe nga tre gurë të vogël në
pjesët e ngushta. Rezultati ishte i
habitshëm. Në anën jugore të gurëve, pra
jo në qendër të unazës, në thellësi 0.80m
u gjend një skelet i shkatërruar, me kokë
nga lindja. Djathtas e çelur, i cili
fatkeqësisht ishte dëmtuar aq shumë nga
lagështia e tokës, saqë nuk mund të
shpëtohej. Paretet ruanin akoma gjurmë
të vernikut të zi. Djathtas, pranë
këmbëve, një kupë e vogël me baltë
natyror dhe parete të hollë, pranë femurit
te majtë një shishe e vogël, me parete
mjaft të trasha dhe të ashpra, me trup
sferik dhe qafë të gjatë dhe të drejtë.
Inventari e daton skeletin rreth shekullit
III para Kr., pra në periudhën e kalasë së
Meteonit. Po në çfarë raportesh ndodhet
varri i gërmuar nga Shober me tërë
nekropolin? Që i gjithë nekropoli i përket
periudhës antike, nuk mund të thuhet,
përpara se hapja e varreve të tjerë të jepte
dëshmi për këtë. Sidoqoftë, kjo formë
varrimi për periudhën antike do të ishte
diçka e re për territoret tona. Nga ana
tjetër rrethanat e gjetjes përjashtojnë atë
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të një varrimi më të ri mbi skeletin e
gjetur nga ne. Kështu, pyetja që shtruam
mbetet e hapur deri në një gërmim më të
gjerë, i cili është jashtë mundësive tona. “
*Marrë prej Kamilo Prashniker, Arnold Shober:
Kërkime arkeologjike në Shqipëri dhe Mal të Zi,
Vienë, 1919. Botimi është autorizuar nga Akademia
Austriake e Shkencave dhe mbështetur nga Ministria
e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës si dhe nga Shoqata
Kulturore Austriake, në kuadrin e projektit INOS.
Arkeologët Prashniker dhe Shober janë autorë
zbulimesh dhe deshifrimesh të një vargu
monumentesh dhe mbishkrimesh mortore të
periudhave antike.

Përgatiti Zefi Gjonit Lucit Kovaçi, Ulqin

Pak krypë
Burrë e gruo ku janë t'vërtetë,
njâni tjetrin mos m'e rrejtë,
shokë ma t'mirë s'ka n'ket jetë.
Rriten thmija e t'lânë vetë,
ata shkojnë kah duon vetë,
nuk kalxojnë as me'j dvetë,
as s'po t'dvesin çka ke hjekë,
njëkshtu isht, o një kjo jetë,
pej nervozet po pi tabletë.
Këndoi Halili Muratit Mehmet Alisë HaxhisëBraconj, Pinçanjor, tash në Braticë, Ulqin (më
5.12.2008)

Shkojnë amerikani gjermani dhe
shqiptari me vizituar Zotin.
Hyn i pari amerikani. Zoti ngritet nga
kolltuku dhe përshëndetet me ta
përzemërsisht. Edhe kur hyri gjermani të
njëjtën gjë e bëri Zoti.
Kur hyni shqiptari Zoti e përshëndeti
përzemërsisht, por nuk u ngrit në këmbë si
për dy të parët.
Pse Zot i Dashtun e shumë i nderuem nuk
u ngrite në këmbë për shqiptarin si për ne?
Nuk u ngrita sepse sikur t'isha ngritur
shqiptari ma kishe zënë vendin!
Zgjodhi Nikë Palkola, Kllezën, Ulqin, tash në Nju Jork,
Amerikë.
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Shqiptaret guximtare
GRATË GUXIMTARE. Guximi i
posaçëm i gruas Shqiptare është
përsëritur gjithmonë në historinë e
vendit; por një ndër rastet më të
lavdishme është ajo e një pjese të
popullit Shqiptar, i shënuar te
Suliotët*, kur ata i rrethoi Ali Pasha më
1792.

Suliotët me veshje tradicionale
Pikturoi Eugène Delacroix (18241825),
Musée du Louvre, Paris, Francë.

Suliotët kishin krijuar një konfederatë
gjysmë të pavarur, ku përfshiheshin 66
katunde të rretheve të Margaritit,
Paramythisë dhe Janinës. Deri në
kohën e Ali Pashës ata burrnoheshin që
Portës i paguajnë vetëm një taks me
kohë. Por intrigat dhelparake të valiut
plak, i cili dëshironte që të shtinte në
duart e tija lakmitare të gjithë
spahillëkun e Sulit, së shpejti e shtyu
popullin e Sulit të përgjigjet me
kryengritje; ata filluan luftën e gjatë
dhe të famshme kundër një fuqie tepër
të madhe të Pashës shumë të njohur.
Më vonë, me anë të dredhisë, për çka
Ali Pasha ishte mjeshtër i përsosur, e
zuri në kurth Çavellën, njërin prej
kryefamiljarëve të Suliotëve, dhe
mandej e rrethoi qytetin Suli. Ai u
përpoq që me ryshfet ta shtyj Çavellën
të bëhet tradhtar. Dhelparaku këtu hasi
në një kundërshtar të vërtet; Sulioti
tinëzar u bë demek që po përkulet, bile
la edhe djalin e vetëm, Foton, si peng
në duart e Ali Pashës. Ai u kthye në Suli
gjoja po e tradhton qytetin e vet, por
sapo mbërriti ai i çoi letër
kundërshtuese Pashës. Ali Pasha
atëherë sulmoi qytetin, dhe saktësisht
aty doli i qartë heroizmi i gruas

Shqiptare. Mosko, gruaja e
Çavellës dhe e ama e Fotos,
shfaqi një burrni të
pabesueshme gjatë rrethimit.
Ajo me sakicë i theu kutitë me
fishekë dhe i ngarkoi femrat
tjera, vrapoi nëpër hendeqe
mbrojtëse dhe fishekët ia u
shpërndau
Suliotëve. Ali
P a s h a u
kërcënua se
djalin saj,
Foton, do ta
pjek për së
gjalli; ajo ju
p ë rg j i g j s e
ishte e re dhe
mund të ketë
fëmijë tjerë,
dhe më parë
do të hante
pak mish të
pjekur të
djalit të vet se
sa ta tradhtonte vendin e
vet. - Revista Blackwood's
The New York Times
Publikuar më 8 shkurt 1880.
*Suliotët janë banorë malesh të
Çamërisë, pjesa më e madhe e të cilës
është sot nën Greqi; ata flasin dialektin
çam të shqipes.
Përktheu Lekë Simë Dobreci, Braticë,
Ulqin, tash n'Vankuver, Kanada, më
20.10.2009.

Vetëvrasje heroike e grave Suliote, e njohur si Vallëzim i Zalongos gjatë luftës Suliote
Ary Scheffer (1795-1858) pikturoi më 1827, vaj në pëlhurë, Musée du Louvre, Paris, Francë.

Dokument

31/2009

9

Emigrimi i shqiptarëve-shekujt XIV-XV
Paqja e Torinos (1381), e cila e
ndërpreu luftën kundër Gjenovës dhe
aleatëve të tyre Hungarisë, e detyroi
Venedikun (Venecia) ta lëshojë
Dalmacinë, kontrolli i të cilës për këtë
qytet në gji të detit do të thotë
mbizotërim në Detin Adriatik.
Ngushëllim modest për këtë humbje
mjaftë të rëndë ka qenë aneksimi i disa
portave detare shqiptare nga ana e
Venedikut: Durrës (1392), Shkodër
(1396), Lezhë dhe Drisht (1403). Kjo
ka sjellë që, në gjysmën e dytë të
shekullit XV, tregtarët shqiptarë dhe
dalmatinë të strehohen në Venedik.
Mungesa e stabilitetit politik e
pandërprerë brenda territorit shqiptar
ishte një prej shkaqeve të emigrimit të
Shqiptarëve. Nga ana tjetër, në Venedik
u shfaq nevoja çdo ditë e më madhe për
tregtarë në rrugë dhe marinarë,
sidomos mbas epidemisë së murtajës
në gjysmën e dytë të shekullit XIV, si
dhe mbas humbjeve të mëdha gjatë
luftërave. Në të dy rastet erdhi deri te
humbja e një pjese të madhe të
banorëve. Shqiptarët kanë paraqitur
më të mirën zgjedhje për San Markon
(republikën e Venedikut). Ashtu, për
arsye se epidemitë dhe luftërat sollën
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zvogëlimin e fuqisë punëtore, pushteti
vendosi të nxis imigrimin e
Shqiptarëve (të cilët ishin të dëshiruar
edhe për arsye të fesë vet
Foto:F. Dobreci katolike), ashtu që më 1388 ia
02.03.2005 u mundësuan kalimin e Detit
Adriatik me anije të Venedikut.
Të interesuarit duhej të ishin të
moshës mbi 10 vjeç dhe të
paguajnë 6 dukatë për kalimin
e Detit Adriatik prej Ulqinit
deri në Venedik, çka ka qenë
një çmim mjaft i ulët. Si mbas
dëshirës, ju është ofrua puna
për 4 vjet, kryesisht në punët e
shtëpisë dhe në detari, në suaza
të territorit shtetëror. Por, me të
gjitha këto, mbasi nuk pati
vërshim të mjaftueshëm të
njerëzve, e mbasi
përballoheshin me nevoja të
ndryshme të qytetit në gji të
detit, Senati për disa vjet e uli
çmimin e kalimit në 4 dukatë
dhe kohën e obligueshme të
punësimit në 2 vjet. Numri më
i madh i imigrantëve punonin
si zanatli, berberë, bukëpjekës
dhe hotelierë (në lokale
shërbyese me ushqim). Atyre
Luani, sipër portës së Kalasë së Tivarit,
që kanë ditë gjuhët sllave u
simbol i pushtetit të Venedikut, 1423-1571
mundësohej të punësohen

edhe në qeveri si përkthyes.
Shqiptarët katolikë shpesh kanë banuar
rreth Kastellës, në famulli
Shenjtëresha Maria Formoza,
ndërmjet portit detar Skijavonija dhe
fushave San Filipa dhe Gjakoma,
përkrah Grekëve dhe Sllavëve. Këtë
vend, Thirieti e quajti 'Lagjja
Ballkanike e Venedikut'. Gjatë viteve
pasuese, numri i shqiptarëve, që kanë
dëshirua të shpëtojnë prej shtypjes
Otomane me anë të imigrimit në
Venedik, është rritë, e bashkë më këtë
edhe sipërfaqja e qytetit (Venedikut) në
gji të detit, ku këta kanë banua.
Shqiptarët i kanë nxitë imigrantët e
parë të themelojnë shoqatë, Shkollën
San Severo dhe San Gallo, më 1442.
Kjo ishte korporatë për të mirën e
bashkësisë me qëllime të natyrës
humanitare. Ajo ka përkrah interesat e
shqiptarëve, të cilëve u nevojitej
ndihma, ose ndihmonte ata të cilët sapo
kishin imigruar në Venedik, ndihmonte
të varfrit dhe të sëmurët, si dhe
siguronte shërbimin e varrimit.
*Ulqini nën Venedikun (Venecia) prej 1423-1571
(148 vite)
Zgjodhi Jusuf Cen Lika, Ulqin.
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Jugosllavia: Dhuna në mjekët e Kosovës
Kosovës
gjithashtu u
përjashtua
gjithsej 1208
punëtorë, prej
tyre 223 ishin
mjekë. Në
vitin 1990,
K o s o v a
kishte 1 mjek
për ç'do 900
b a n o r ë .
Vetëm 45% të
banorëve pinë
ujë higjienik,
dhe 33% kanë
kanalizime të
përshtatshme.
Në vitin 1989,
mortaliteti i
foshnjave në
Kosovë ishte
52.1 për ç'do
1000 lindje të
g j a l l a ;
sëmundjet
ngjitëse
marrin pjesë
me 86% në
mortalitet.
M e
a q
Shpiptarë të
papunësuar,
dhe meqë
familjet
Shqiptare janë të mëdha, duhet të ketë
rreth 500.000 njerëz pa mjete
elementare për jetesë dhe pa sigurim
shëndetësor. Për shkak të rrethanave
politike, Shqiptarët nuk u besojnë
mjekëve Serbë, ndërsa mjekët e
papunë Shqiptarë pengohen që të
themelojnë klinika private. Foshnjat
lindin pa kujdesin e përshtatshëm
mjekësor, kështu që tetanosi i të
porsalindurve dikur gati i zhdukur u
rishfaq. Raste të reja të tuberkulozit
gjithashtu po shfaqen për ditë e më
shpesh.
Në mes të viteve 1981 dhe 1990, 1873
studentë të cilët i plotësonin kushtet për
regjistrim nuk u pranuan në
Universitetin e Prishtinës për shkak të
pikëpamjeve të tyre politike; 200
studentë vazhdimisht u keqtrajtuan nga
policia. Këtë vit, fakulteti i mjekësisë
ishte pothuaj i mbyllur për studentët
Shqiptarë. Prej gjithsej 1926 studentë
Gjithmonë thueje të vërtetën, se nuk gabon (SGjD).

Kosova gjeografikisht gjendet brenda
republikës së Serbisë, mirëpo
Shqiptarët etnik përbëjnë përafërsisht
90% të popullatës. Në vitin 1974,
Kosova e fitoi autonominë
administrative, mirëpo në vitin 1989,
pothuaj pas një dekade të dhunës,
Serbët e ndërruan kushtetutën dhe ia
hoqën Kosovës statusin e autonomisë.
Gjatë vitit 1980, u bë shtypja
sistematike policore e Shqiptarëve
vrasje, tortura, hetime policore
(780.000 njerëz), dhe burgime të gjata
(përafërsisht 2000 njerëz ishin dënuar
deri me 20 vjet burg). Vitin e kaluar,
përafërsisht 60.000 punëtorë Shqiptarë
(më shumë se një e treta e Shqiptarëve
të punësuar), u përjashtuan prej punës
dhe u zëvendësuan me Serbë.
Shqiptarëve nuk iu lejua të blejnë,
shesin, ose të marrin me qira tokë,
shitore, apo shtëpi pa leje speciale të
administratës Serbe. Tregtitë e tyre u
mbyllën. Armët legale të tyre u
konfiskuan, ndërsa Serbët u pajisën
haptazi me ato. Atyre madje iu mohuan
edhe barnat dhe ushqimi. As shërbimet
mjekësore nuk u kursyen. Shkatërrimi i
tyre filloi në vitin 1981. Publikimet
profesionale dhe shkencore nga bota e
jashtme nuk u lejuan të hyjnë në
krahinë. Barnat si dhe mjetet tjera
mjekësore filluan të mungojnë. Pastaj
erdhi shkatërrimi i autonomisë së
Universitetit të Prishtinës, njërit prej
19 universiteteve të Jugosllavisë ku
edhe Shqipja është gjuhë e
mësimdhënies. Nëpër klinikat dhe
institucionet e fakultetit të mjekësisë,
të gjithë Shqiptarët në vendet
udhëheqëse u përjashtuan prej punës
dhe u zëvendësuan me Serbë; dekani i
fakultetit (Prof. Alush Gashi) u rrah
përpara studentëve të tij; drejtori i
kirurgjisë (Prof. Ali Zatriqi) dhe një
koleg i tij (Dr. Ymer Aliu) u dërguan në
zyrën e policisë të lidhur me zinxhir,
kurse një mjek tjetër u lidh për radiator;
edhe 848 punëtorë tjerë mjekësorë
(44% ligjërues dhe asistentë
profesional dhe shkencorë të
universitetit) u përjashtuan prej punës
dhe u zëvendësuan me Serbë të
pakualifikuar. Policia Serbe mori pjesë
në përjashtimin e Shqiptarëve duke i
akuzuar ata për përdorimin e gjuhës
amtare në punë. Personeli Shqiptarë në
institucionet tjera mjekësore të

Shqiptarë të mjekësisë u përjashtuan
1671, si dhe prej 459 studentë të
stomatologjisë - 236. Ata nuk kanë
mundësi ose nuk kanë vullnet ti
vazhdojnë studimet në SerboKroatisht, sepse nuk e flasin mjaft
rrjedhshëm këtë gjuhë dhe nuk iu
besojnë Serbëve. Regjimi Serb i bëri
legjitime të gjitha masat represive duke
aprovuar ligjin për masat urgjente (26
Qershor, 1990), duke e suspenduar
Kuvendin e Kosovës (5 Qershor,
1990), dhe duke e ndryshuar me të
shpejtë ligjin e punës (26 Korrik dhe 27
Shtator 1990). Dhe e vetmja arsye që u
ofrua prej Serbëve për shtypjen e
Shqiptarëve është, siç e quajnë ata “e
drejta e tyre historike” për Kosovën.
Simë Dobreci
Marrë prej The Lancet vëllimi 338: 3 Gusht,
1991, faqja 302. (Në rubrikën: Round the
World)
Prej anglishtes Besnik Dobreci, Vancouver, Kanada
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Ljarja - banorët më 2008
1.Pjetri Markut Zef Kinit
2.Zefi Gjek's Zefit Dod's-Pâlonj
3.Gjoni Kol's Gjonit Kol'Gjonit-Nilonj
4.Terezja, shtja Gjergjit Lek's Gjergjushit
5.Pjetri Lek's Pjetrit Lek's
6.Nuhi Tahirit Lishit
7.Gjergji Luk's Markut
8.Filipi Luk's Markut
9.Gjergji Luk's Gjergjit Luk's Kol'Tag's1
10.Nana Anrisë Nik's
11.Anti Markut Zef-Kinit2

3
4
3
1
3
6
3
2
6
1
4

Drugët
12.Qazim Taipi3
13.Saiti Alisë4
14.Shtja* Kasemit Malucit
15.Xhafer Taipi

6
5
1
2

Kollarët
16.Velia'j Brahos
17.Alia'j Hysenit5
18.Zeneli Shahinit
19.Rasimi Shahinit

2
6
4
3

Panorama e Ljares
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Foto:Lekë Dobreci
05.10.2004

Foto:RozeDobreci
21.09.2008

Nrobec (Dobrec, Drobec, Robec)
20.Luka'j Zefit Luk's Gjonit-Junku
2
21.Senadi Tahirit
2
Më 2008, gjithsejt 69 banorë
*Shtja shortja, bashkëshortja, e shoqja

Fëmijët: 1.një 12 vjeç, 2.dy të vogël, 3.një 12 dhe një 18
vjeç, 4.nga një 10, 11, 13 vjeç, 5.të gjithë mbi 15 vjeç.
Tregoi Mara (e lindur më 1928-), e bija'e Gjergjit Luks
Kol-Tag's, e shoqja'e Gjonit (i lindur më 1921-) Kols
Gjonit Kolgjonit-Nilonj, Ljare, më 21.9.2008.

Ljarja, katund malor në jug-perëndim të Liqenit të
Shkodrës, në faqen e bjeshkës Rumi, pjesa
perëndimore e Kranjës, rrethi i Tivarit.
Banorët e Ljares regjistrimet zyrtare të Malit të Zi
Vitet
1948 1953 1961 1971 1981 1991 2003
Banorët 323 326 297 297 231 166 92
Në vizitë në Ljare, Gjonit dhe Marës, ku ishte edhe i biri i tyre Kola
Si shihet në tabelë, Ljarja më 1953 kishte më së
shumti banorë 326; zvogëlimi i numrit të banorëve
në Ljare fillon sidomos prej vitit 1971, ashtu që më 2008 ulet në 69 banorë, ku shumica janë pleq e plaka. Ljarnjanët u shpërngulen, zunë
vend në Tivar, Ulqin dhe nëpër botë (Evropë, Amerikë, Australi).
Më 2003, prej 92 banorëve, u deklaruan malazez 59 (64.13%), shqiptarë 16 (17.39%), serb 1 (1.09%) dhe nuk u përcaktuan 16 (17.39%),
mirëpo, në bazë të emrave të tyre, shihet qartë që ata të gjithë janë shqiptarë.
Përgatiti Simë Gjon Dobreci, më 30.11.2009

Kush janë Cërnojeviqët
N'kohën e Jugosllavisë mretnore (1918-1941),
n'Ulqin ka jetue nji plak shkodran i kshtenë, qi
për veti thonte se isht Zezali*. Ju luta t'm'thonte
se kush janë Zezalitë. Aj u përgjegj: Po, Zezalitë
janë ata qi Malazezët ju thonë Cërnojeviqi.
Tregoi Gjoni Niks Kol'Niks Pjetër Gjonit Gjergj GjonajDobreci (1899-1977), Braticë, Ulqin.
*Edhe tash ka familje Zezaj të krishterë në Shkodër.
Shënoi Simë Gjon Dobreci më 1980.

Hudra e shenjtë
Shestanasit besojnë, nji kjothë qi ha hudra (hudhra), je i ruejtun pej
gjarpnit. Thuhet qi nuk ban me i shkelë ose me i djegë hudrat ose
pjesët e hudrave.
Ditunia mjekësore e ka vërtetue që hudrat kanë veprim të mirë në
organizmin e njeriut. Ato e lehtësojnë qarkullimin e gjakut në
trupin tonë. Besohet që ata pengojnë edhe zhvillimin e kancerit.
Pra, hani ka pak hudra një herë ose dy herë në javë.
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Pretash Zeka mbrojti vendin e vet
Shkruan Gjekë Gjonaj
Pretash Zeka Ulaj lindi në vitin 1882 në
fshatin Kojë, krahinë me popullatë
shqiptare, afro 15 kilometra larg nga
Podgorica, në kohën e përpjekjeve të
vazhdueshme të Malësisë së
Mbishkodrës për mbrojtjen e të

drejtave njerëzore, civile dhe
kombëtare, pasi në këto vite ishte vënë
në provë ekzistenca e shqiptarëve dhe
identiteti i tyre kombëtar. Ishte fëmija i
dytë në konakun e Zekë Nikës, nga fisi
i njohur Ulaj, historikisht të dalluar për
instinktin e tyre kombëtar. Zeka dhe
bashkëshortja e tij Bora patën edhe dy
vajza, si dhe 10 djem të tjerë, të cilët u
shquan për mbrojtjen e kufirit të Kojës
nga sllavët. Fëmijëria e Pretashit
përkon me ngjarjet madhore të
Rilindjes Kombëtare Shqiptare, kur
Fuqitë e Mëdha evropiane, nën
sundimin e Perandorisë otomane,
filluan pazarllëqet për copëtimin e
tokave shqiptare shteteve fqinje. Ishte
kjo koha kur Rilindja Kombëtare
Shqiptare organizoi luftën dhe
mobilizoi popullin në luftë për
pavarësi dhe mëvetësi, për çlirimin e
vendit nga sundimi shekullor otoman
dhe bashkimin e vilajeteve shqiptare
në një shtet të vetëm dhe të pavarur.
Natyrisht se këto rrethana historike

kanë ndikuar sadopak në formimin
njerëzor, burrëror dhe patriotik të këtij
tribuni shqiptar. U rrit dhe u edukua në
familje me ndjenja patriotike, në
prehrin e ngrohtë të familjes, e cila
respektonte dhe kultivonte kodin
moral, nderin, besën, burrërinë,
atdhedashurinë, fenë, fisnikërinë dhe
virtytet e tjera që i karakterizojnë
në përgjithësi malësorët. Duke
qëndruar gjithnjë përbri burrave të
urtë të Kojës u brumos me normat e
kanunit të maleve dhe me
atdhedashuri. Ai qysh herët e
kuptoi se nuk ka gjë më të shenjtë
se sa t'i dalësh zot shtëpisë së vet,
atdheut të vet - Shqipërisë dhe
tokave shqiptare që ishin bërë
“monedhë” kusuri të fuqive të
mëdha. Ai mori pjesë aktive në
luftën për rikthimin e Deçiqit, e cila
u zhvillua më 6-8 prill 1911, ku u
vranë heroikisht shtatë luftëtarë të
çetës së lavdishme të Kojës, të
cilëve u prini Dedë Preçi Marashaj,
e që janë: Dokë Preçi, Gjeto Gjeka,
Gjeto Toma, Kolë Doka, Tomë Uci,
Kolë Uci dhe Mark Luca, pasi e
hoqën flamurin turk nga Deçiqi.
Pretash Zeka, bashkë me luftëtarët
e tjerë të Malësisë, të udhëhequr
nga heroi i popullit Dedë Gjo'Luli i
Traboinit të Hotit, arritën të thyejnë
rezistencën osmane dhe të ngritën
Flamurin Shqiptar në Bratile të
Deçiqit, më 6 prill 1911, pas 442 vitesh
okupimi. Kjo ishte hera e parë që
shqiptarët ngritën flamurin e tyre që
nga rënia e Kalasë së Shkodrës më
1469, ndërsa një vit e gjysmë më vonë,
me ndihmën e Perandorisë austrohungareze, flamuri shqiptar u ngrit
zyrtarisht në qytetin jugor të
Shqipërisë, në Vlorë.
Pretash Zeka ishte bajraktar i Kojës,
titull ky që e trashëgoi nga babai i tij.
Kojasit e donin dhe kishin besim të
plotë tek ai. Ata thonë se kishte tipare të
veçanta burrërore që të imponojnë
respekt dhe bindje, se ishte trim dhe i
qetë në të gjitha rrethanat, i matur, i
pritur, i përzemërt dhe i sjellshëm. Ky
burrë kreshnik i Malësisë përveç
betejës së Deçiqit, mori pjesë në beteja
të shumta së bashku me trimat e tjerë të
Kojës dhe Malësisë. Ka qenë edhe njëri
nga komandantët e forcave vullnetare
në kufi me Shqipërinë gjatë viteve
1941-1944, në kohën kur komandant i

kësaj lëvizje ka qenë Mul Delia,
bajraktar i Hotit dhe zv. komandant
Nikollë Zefi, bajraktar i Grudës.
Për trimërinë e kojasve më së miri
flasin vargjet popullore: Koja e vogël
një pakicë, maur flamurin në Deçiq,
kurse për gjurmët që ka lënë Pretash
Zeka për Malësinë dëshmon
dokumenti, i cili sipas historianëve
shqiptarë është gjetur në Arkivin e
Vjenës, në të cilin ai vetë kishte vu
gishtin e tij, ku në mes tjerash thuhet...
nga Mbreti i Italisë, Shqipërisë dhe i
Etiopisë kërkojmë që kjo tokë t'i takojë
Malësisë, sepse ajo ka qenë gjithmonë
dhe është në prehër të Shqipërisë, dhe
këtij trualli t'i jepen zyrat, ku do të
flitet shqip....
Mjaft domethënëse është edhe
përgjigja e tij autoriteteve malazeze të
kohës, kur ai refuzoi pensionin
luftarak. Po pse nuk ua jepni pensionin
atyre që kanë punuar për ju, se unë nuk
e meritoj pasi unë kurrë nuk kam
luftuar për ju.
Po ashtu ka mbetur e paharruar fjala e
tij në një ndej burrash në Kojë.

Bajraktar prej nga gjithë kjo fuqi e
jotja? Prej nga gjithë kjo madhësi e
jote ? - e pyetën kojasit.
Shumë lehtë, meqë jetoj në mesin e
atyre burrave, sepse secila shtëpi
kojase mund të japë nga një bajraktar u përgjigj me buzëqeshje.
Pretashi gëzonte autoritet në Kojë,

31/2009
Triesh, Luhar, Fundna, Hot, Grudë e
pjesë tjera të Malësisë. Luftoi
trimërisht kundër forcave jugosllave
në Luhar dhe Kojë në vitin 1944, ku u
vranë 6 malësorë dhe u plagosen 30 të
tjerë. Ishte gjithmonë i gatshëm të
luftojë për çlirimin e tokave shqiptare,
për t'i dalë zot atdheut të vet dhe për të
ruajtur gjuhën e ëmbël shqipe. Për
jetësimin e këtyre idealeve
bashkëpunoi me krerët e Maësisë deri
në pleqëri.
Pretashi edhe pse i pa shkollë (si shumë
moshatarë të tjerë të asaj kohe u privua
nga e drejta e shkollimit) ishte i zgjuar
dhe mendjembrehtë. Si i tillë gëzonte
respekt nga të gjithë bashkëfshatarët e
tij. Ai, siç tregojnë kojasit e vjetër, ishte
i domosdoshëm në kuvendet e pajtimit
dhe të besës në Kojë, të cilat ishin
mekanizma shoqërore të nevojshme që
nuk lejonin që të paralizohej jeta në atë
krahinë. Sipas kojasve, në moshë të
thyer Pretash Zeka si askush tjetër me
zgjuarsinë e tij të admirueshme
ndërhynte të shmangte të gjitha
konfliktet dhe mosmarrëveshjet në mes
të bashkëfshatarëve të tij. Falë këtij
bajraktari dhe bashkëfshatarëve të tij të
mendshëm, thonë kojasit, nuk ka
ndodhur që dikush tjetër të pajtojë
familjet e Kojës në raste të rënda. Ja se
si e përshkruan figurën patriotike të
bajraktarit të Kojës, Gjovalin Lumaj:
...Burrë kreshnik e rod kreshniku /Trimi
i Kojës Pretash Zekë Niku / Shkollën e
madhe të atdhetarit / E mësoi në kullën
e bajraktarit / Ma të naltën akademi /
Në kuvendin në Malësi / Për besë të
burrit e trimni / Për flamurin kuq e
zi.../Përballë shkjaut asht trim prej
trimit / Pretash Zeka gur kufinit / Asht
luftar i pavarësisë / Asht besnik në kufi
të Shqipënisë / Bajraktar në kullë të
trimnisë....
Pretash Zeka Ulaj vdiq në vitin 1962 në
fsahtin Kojë. La pas dy djem: Gjokën
dhe Pjetrin si dhe shumë nipa e mbesa.
Është admirues fakti se të gjithë
pasardhësit e bajraktarit të Kojës janë
krenar për origjinën e tyre familjare.
Këtë e dëshmon bindshëm edhe vepra e
tyre madhore dhe e farefisit Ulaj për
ngritjen e shtatores Pretash Zekës në
fshatin e tij të lindjes dhe të vdekjes, më
22 gusht 2004, në varrezat familjare në
Kojë, e cila do të mbetet e përjetshme
ashtu siç është e përjetshme dhe e
pavdekshme jeta dhe vepra patriotike
e këtij luftëtari të patrembur e
guximtar.
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Përkujtohet dom Simon Filipaj
Shkruaan Gjeke Gjonaj
Pas vlerësimit që iu bë veprës së dom
Simon Filipajt (1925-1999),
përkthyesit të parë të Biblës në gjuhën
e standardizuar shqipe
në Tiranë, edhe Ulqini
më 4 dhjetor 2009 e
përkujtoi këtë figurë të
madhe të kulturës
shqiptare. Shoqatat
Bashkimi i Krijuesve
Shqiptarë në Malin e
Zi, Dom Simon
Filipaj, Art Club, Dom
Gjon Buzuku dhe
Qendra për Kulturë
organizuan një
mbrëmje përkujtimore
kushtuar 10 vjetorit të
vdekjes dhe 15 vjetorit të botimit të
Biblës të klerikut të shquar dom Simon
Filipaj. Referuan dom Nikë Ukgjini,
mr. Haxhi Shabani dhe Gjekë Gjonaj.
Ata vunë në dukje vështirësinë e
përkthimit të Biblës, e cila përbëhet
nga një shumësi librash, që i përkasin
zhanreve të ndryshme. Merita e
Filipajt, sipas referuesve, është që jo
vetëm e solli të plotë fjalën e Zotit, por
edhe se e përktheu atë më pranë
origjinalit, nga gjuhët latine e greke.
Një dekadë pa Filipajn, theksoi dom
Nikë Ugjini, sikur është tepër pak për
të njohur vlerat e rralla si përkthyes, si
dhe veprën e tij madhore Biblën, por,
në anën tjetër, këto pak vite janë të
mjaftueshme për të kuptuar dobinë e
madhe dhe peshën e veçantë të kësaj
vepre për të cilën iluministi francez i
shekullit XVIII, Zhan Zhak Ruso
thoshte se është “libër i të gjitha
kohërave”. Të përkthesh Biblën, do të
thotë te jesh njohës i mire traditës së
përkthimeve
biblike dhe
gjuhëve të saj të
kohës, të jesh
teolog i spikatur,
të kesh njohuri në
filozofi, histori,
letërsi dhe poezi
si dhe të jesh
mjeshtër i madh i
fjalës së letrave
shqipe, pohoi
Ukgjini . Haxhi
Shabani nënvizoi
se merita e

veçantë e dom Simon Filipajt ka bazën
në faktin se ai jo vetëm që gjuhën
shqipe e përuron në gjuhë të fesë me
shqipërimin e “Biblës”, përballë
gjuhëve klasike, por ai përdor variantin
e s t a n d a r d i z u a r, d u k e
përfillur kriterin shkencor,
përdorimin e standardit të
përbashkët që është shenja
kryesore e qytetërimit të një
populli dhe zhvillimit të një
gjuhe. Ndërkaq Gjekë Gjonaj
u shpreh se Dom Simon
Filipaj pas një pune të
mundimshme dyzetvjeçare,
pa dritë elektrike, nën dritën e
kandilit e të qiriut, duke u
“kacafytur” me fjalë, fjali, e
frazeologji, me vullnetin e tij
të rrallë, por edhe me
vullnetin e të lumit Zot, arriti t'u
dhurojë shqiptarëve Shkrimin Shenjtë
në gjuhën e tyre, në ç'mënyrë ai u bë
njeriu i parë në botën shqiptare që
realizoi një ëndërr 2000 vjeçare të
kombit tonë. Të pranishmit i
përshëndetën Anton Markiqi në emër
të familjes dhe të shoqatave jo
qeveritare, si dhe Ardita Rama në emër
të Bibliotekës.

Foto:F. Dobreci
27.11.2009
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Dita e flamurit shqiptar
Shkruan Ismet Kallaba
“Flamuri kombëtar është një ndër
vlerat më të çmueshme të kombit tonë.
Ky simbol për shekuj me radhë i mbajti
shqiptarët të bashkuar. Ky flamur është
simbol i përjetshëm i qenies sonë
kombëtare, paqes e
tolerancës, bashkimit,
personifikim i historisë e
atdhedashurisë,
sakrificës, virtytit,
humanizmit, qytetarisë,
unitetit tonë shpirtëror”,
tha në fjalën e rastit Tahir
Tahiri, kryetar i Këshillit
Nacional të Shqiptarëve
në Mal të Zi, në
kremtimin për nder të 28
Nëntorit 2009 Ditës së
Flamurit, në Ulqin.
Kremtimi u organizua nga
Këshilli Nacional i
Shqiptarëve në Mal të Zi
në Qendrën e Kulturës në
Ulqin. Në sallën e
mbushur plot ishin të
pranishëm gati të gjitha personalitetet
më të rëndësishme të jetës politike të
shqiptarëve në Mal të Zi, si ministri për
të Drejtat e Njeriut dhe Pakicave,
Ferhat Dinosha, deputetët Mehmet
Bardhi, Luigj Shkreli dhe Amir Hollaj,
kryetari i Komunës së Ulqinit, Gëzim
Hajdinaga, kryetari i Forcës së Re

Demokratike, Nazif Cungu, kryetari i
PPD-së, Ali Rexha, ndihmësministri i
Punëve të Brendshme dhe
Administratës Publike, Osman
Subashiq.
Në këtë manifestim morën pjesë edhe
prof. Dr. Sherbo Rastoder, kryetar i

Këshillit Nacional të Boshnjakëve dhe
Isen Gashi, kryetar i Këshillit Nacional
të Romëve dhe Egjiptianëve, ndërsa i
ftuar i veçantë i veçantë ishte aktori
Rikard Ljarja, artist i popullit, bashkë
me bashkëshorten e tij, aktoren e
njohur Marjeta Ljarja.
Kryetari i KNSH-së, Tahir Tahiri tha se
flamuri shqiptar “është emblemë e

ardhmërisë që na hap shtigjet e
integrimit në familjen e madhe
demokratike evropiane dhe botërore”.
“Flamuri kombëtar është simbol i
nderimit dhe i përkujtimit të figurave
më të ndritura historike, patriotike,
kulturore dhe shpirtërore tona
kombëtare që vunë themelet e
identitetit, pavarësisë,
emancipimit e krenarisë sonë
kombëtare”, vazhdoi Tahiri.
Tahiri tha se KNSH mbi bazat e
kompetencave të tij të cilat
rrjedhin nga Kushtetuta dhe
ligji “do të kontribuojë në
ruajtjen e identiteti nacional,
kombëtar, zhvillimin e arsimit,
kulturës, letërsisë, informimit,
artit, por edhe të pajtimit dhe
bashkimit përbrenda faktorit
shqiptar në Malin e Zi”.
Në programin festiv të
organizuar me këtë rast përveç
aktorit Rikard Ljarja i cili lexoi
një vjershë nga Gjergj Fishta,
morën pjesë grupet “Porta di
Danca”, SHKA “Shtoji”, Grupi
i valleve të Shkollës Fillore “Gjergj
Kastrioti Skënderbeu” dhe këngëtarët
Nexhat Kaleziqi, Muzafer Koliqi,
Lirije Dedvukaj, Shaban Gjekaj,
Vjollca Luka, Valdet Luka dhe Gjovani
Gjonaj.
*Koha Javore nr 396, 3.12.2009:9.

Një antologji e pikturës
Më 9.10.2009, Shoqata e Artistëve Figurativë të Ulqinit hapi
ekspozitën kolektive në Galerinë Art të Qendrës së Kulturës
në Ulqin. Me punimet e veta në këtë ekspozitë prezantohen
dhjetë piktorë nga Ulqini: Bilal Nikeziqi, Can Musë Duli,
Edin Kapllani, Gjergj Ndoc Martini, Mersiha
Resylbegoviqi-Mavriqi, Mehmet Aloja, Naser Hasa,
Nevenka Mashanoviq, Rudi Goga edhe Renata MashanoviqRijavec, si dhe piktorët mysafirë shkodranë Xheneta dhe
Agim Kadillari.
Shkrimtari Hajro Ulqinaku duke hapur ekspozitën tha se
“është kënaqësi që kjo ekspozitë është komponuar me kritere
të përzgjedhura sepse autorët e pikturave dhe skulpturave
janë të të gjitha moshave, janë të kësaj treve, të këtij
nënqielli”. Sipas tij, edhe pse në ekspozitë prezantohen
motive të ndryshme, të gjithë e kanë një motiv e ai është
Ulqini me të gjitha bukuritë, ku dominon ngjyra e kaltër,
ngjyra e detit, ngjyra e arit e prapavijës së Ulqinit. “Janë stile

të ndryshme, teknika të ndryshme, motive moderne, po aq
edhe të traditës. Kështu që të gjitha këto bëjnë një antologji të
pikturës, të skulpturës”, tha Ulqinaku. Ismet Kallaba
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Përkujtohen Bajroni dhe Durhami
Shkruan Ismet Kallaba
Dy miqtë e shqiptarëve
Në kuadër të projektit “Dialogu i
kulturave”, Radio “Elita” organizoi të
hënën mbrëmje më 16.11.2009, në
Qendrën e Kulturës në Ulqin
manifestimin kulturor kushtuar dy
figurave të njohura angleze, dy miqve
të shqiptarëve siç u cilësuan nga folësit
e mbrëmjes, lordit Xhorxh Gordon
Bajron dhe Edith Durham. Bajroni
njihet si njëri ndër poetët më të njohur
të letërsisë botërore, kurse Durham si
udhëtare, artiste dhe shkrimtare e
njohur.
Bajroni, ai që solli Evropën në
Shqipëri
Për figurën, veprimtarinë dhe
kontributin e lordit Xhorxh Gordon
Bajron për shqiptarët në këtë mbrëmje
foli studiuesi i njohur i tij, Prof. Dr.
Afrim Karagjozi. Ai tha se Bajroni

Prof. Dr. Afrim Karagjozi.

ndikoi shumë tek udhëtarët e tjerë që
shëtitën Ballkanin dhe Shqipërinë pas
tij. “Ka qenë i pari që ndikoi së tepërmi
tek evropianët dhe mirënjohja e parë e
shqiptarëve ndaj tij fillon pikërisht
këtu. Sepse deri atëherë Shqipëria nuk
njihej se ku ishte dhe shqiptarët fare
nuk njiheshin”, tha Karagjozi. Ai tha se
Bajroni pati nderim dhe respekt të
veçantë për shqiptarët, për tiparet e
tyre, për mikpritjen e tyre, dashurinë e
tyre.
Prandaj, “të gjithë shqiptarët, kudo që
janë, duhet t'i jenë mirënjohës dhe sa të
jetë ky komb kjo mirënjohje nuk do të
mbarojë”, tha studiuesi Karagjozi. Ai
solli mjaft skena të cilat dëshmojnë për
lidhjen miqësore të Bajronit me
shqiptarët. “Pas një stuhie të

rrezikshme, atë e
strehuan shqiptarët në
kasollet e tyre. Dhe kur ai
iu afroi para, ata i thanë:
Nuk duam të na paguash,
por duam të na duash.
Kjo është shkruar në
shënimet e tij,” tha
Karagjozi.
Durham, krajlica e
shqiptarëve
Për figurën tjetër të
prof. Dr. Afërdita Onuzi
mbrëmjes, atë të zonjës
Edit Durham foli
studiuesja e njohur, prof.
Sipas saj, ndër eksploruesit e huaj pa
Dr. Afërdita Onuzi. Sipas saj, në
dyshim zonja Durham konsiderohet
aspektin figurativ, Durham mund të
ndër njohëset më të mira të
quhet motër e Bajronit. “Ajo është
etnopsikologjisë shqiptare, me të mirat
njohur ndryshe nga malësorët e
dhe të këqijat e saj.
krahinave këtu në Mal të Zi e Shqipëri
Në këtë mbrëmje përshëndeti edhe
dhe pak më gjerë si zonja apo krajlica e
ministri për të Drejtat e Njeriut dhe
shqiptarëve”, tha Onuzi. Durham,
Pakicave, Ferhat Dinosha.
sipas saj, “mësoi mjaft mirë gjuhën
“Ministria do të vazhdojë të mbrojë, të
shqipe dhe në këtë mënyrë
kultivojë të gjitha vlerat që shprehin
mund të komunikonte direkt
identitetet e ndryshme në shoqërinë
për të mësuar vlerat dhe
malazeze, për të dëshmuar se me
pasurinë kulturore të
identitete të ndryshme mund të kihet
banorëve vendas”. “Me
pasuri dhe mund të kihen marrëdhënie
aftësitë e saj komunikuese
të mira me fqinjët”, tha ai.
dhe ëmbëlsinë e saj natyrore
Mbrëmja u shoqërua edhe me
arriti të bëhej kaq e dashur
ekspozitën e fotografive të Bajronit
dhe e afërt me to sa ata filluan
dhe Durhamit, apo të realizuara nga ata
ta quajnë krajlicë e
në vise të ndryshme shqiptare, në
malësorëve”, tha Onuzi.
mesin e të cilave edhe një fotografi e
Onuzi theksoi se në të gjitha
Edit Durham e vitit 1904 me pamje të
udhëtimet e kryera, Durham
Ulqinit. Organizimi i këtij aktiviteti
mblodhi të dhëna të shumta
kulturor u mbështet nga Ministria për
për zakonet, doket, traditat,
të Drejtat e Njeriut dhe Pakicave,
por u mor edhe me problemet
Qendra për Ruajtjen dhe Zhvillimin e
politike shoqërore, madje duke sjellë
Kulturës së Pakicave dhe Komuna e
edhe ndihma për të varfrit.
Ulqinit.
Marrë prej Koha Javore nr 394, 19 nëntor 2009:15.
“Ardhjet e herëpashershme, qëndrimet
e gjata i mundësuan të
njohë shumë të
fshehta dhe vlera që
Vallja i disponoi edhe më tepër të pranishmit
udhëtarët e tjerë nuk i
kishin vënë re. Këto
dëshmi më pas u bënë
si një mbështetje e
fuqishme për të
ngritur zërin e saj në
mbrojtjen e të
drejtave shqiptare për
padrejtësitë që u
bëheshin atyre nga
fqinjët e afërt dhe të
tjerët”, tha Onuzi.
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Flamuri i kombit shqiptar
Shkruan Ismet Kallaba
Bashkimi i Krijuesve Shqiptarë në Mal
të Zi dhe Biblioteka e Qytetit Ulqin
organizuan të mërkurën
më 26.11.2009, në ambientet e kësaj biblioteke promovimin e librit të studiuesit Jaho Brahaj “Flamuri
i kombit shqiptar”.
Për studiuesin Shpëtim
Sala, libri “Flamuri i
kombit shqiptar” zë një
vend nderi “ndër librat
që përbëjnë pasaportën e
kombit shqiptar, që kanë
të bëjnë me simbolikën
t o n ë k o m b ë t a re k u
përfshihen flamuri,
himni dhe dokumenti i
shpalljes së pavarësisë”.
“Me tepër profesionalizëm, me një dokumentacion të pasur, me argumente shkencore, studiuesi Jaho
Brahaj na argumenton se shqiponja
dykrerëshe e ndeshim te popullsia ilire
që në shekujt para erës së re”, tha Sala.
Ai shtoi se Brahaj dëshmon se “të parët
që e përdorën dhe e stilizuan
shqiponjën duke e kthyer në një simbol
të tyre në siujdhesën ballkanike janë
para-ilirët dhe më vonë ilirët, më vonë
pastaj arbërit, shqiptarët. Shqiponja

simbolizon shpëtimin, fuqinë dhe
lirinë.”
Studiuesi tjetër, dr. Bahri Brisku, tha se
kjo vepër me të drejtë mund të quhet

enciklopedi e flamurit.
“Rrallë disponon dikush studim kaq të
gjerë me këtë mori të dhënash të
dëshmuara historike, me të cilat
flamuri lartëson hijshëm imazhin tonë
kombëtar”, tha Brisku dhe shtoi se “kjo
vepër është e denjë të bëhet pronë për
çdo familje shqiptare”.
Autori i librit, Jaho Brahaj, duke
shprehur kënaqësi për promovimin e
librit të tij edhe në Ulqin, tregoi se për

botimin e tij ka punuar më shumë se 12
vjet. “Shqiponja me dy koka në tokat
ilire gjendet që në shekullin VI para
erës së re. Është e dokumentuar edhe
me fotografi, edhe me objekte
arkeologjike”, tha Brahaj.
Gjatë promovimit përshëndetën në emër të organizatorit
prim. dr. Gani Karamanaga,
kryetar i Bashkimit të
Krijuesve Shqiptarë në Mal të
Zi. Ai tha “Flamuri kombëtar
shqiptar radhitet ndër flamujt
më të vjetër. Ai qëndroi ndaj
stuhive të të gjitha kohërave”.
Për Arditën Rama, udhëheqëse e Bibliotekës së Qytetit
në Ulqin, rëndësia e kësaj
vepre është e shumëfishtë.
“Kjo vepër ka peshë në
studimet albanologjike dhe
peshon shumë në brumosjen e
n d ë rg j e g j e s k o m b ë t a r e
shqiptare”, tha ajo duke iu
referuar fjalëve të profesor Ramadan
Sokolit
Për monografinë “Flamuri i kombit
shqiptar” studiuesi Jaho Brahaj është
dekoruar me çmime nga Akademia e
Shkencave e Republikës së Shqipërisë
dhe Ministria e Turizmit, Kulturës,
Rinisë dhe Sporteve e Shqipërisë.
Marrë nga Koha Javore nr 396, 3.12.2009:15.

Po fillojmë një rrugë të re
Më 25.10.2009, në famullinë e Braticës dhe Kullomzës,
FESTËN PËR TË MOSHUARIT E FAMULLISË e organizuan
famullitari Don Gabriel Grabanica dhe Motra Leonida se
bashku me grupin e të rinjve të famullisë, të cilët kishin
përgatitur drekën dhe programin festiv.
Morën pjesë ishte mbi 50 të moshuar nga të gjitha fshatrat e
famullisë; rinia që shërbente të pranishmit i dha një hijeshi të
madhe kësaj feste, e cila ishte mjaftë domethënëse për një
realitet të ri në këtë famullie.
Në fillim u bë pritja e të moshuarve nga ana e rinisë dhe nga ana e
don Gabrielit; festën e hapi famullitari don Gabrieli, i cili i
përshëndeti të moshuarit. Në këtë manifestim mori pjesë edhe
grupi i folklorit nga Shoji, i cili me valle dhe muzikë e zbukuroi
dhe e madhështoi këtë festë. Pastaj u shtrua dreka vëllazërore.
Kjo ishte një festë e re për këto troje tona, e vet numri i të
pranishmëve na flet se u pranua shumë mirë nga ana e të
moshuarve. Ky ishte një organizim i parë dhe hapi i parë për ne
të rinjtë e famullisë; shpresojmë se dhe në të ardhmen, këso
festimesh do të organizohen edhe më shpesh.

Ky manifestim kishte moton PO FILLOJMË NJË RRUGË TË
RE, që ka si qëllim ringjalljen e aktiviteteve fetare kulturore
kombëtare, si dhe një përkujdesjen e veçantë për të moshuarit e
këtyre trojeve. Kjo traditë do të vazhdojë në vitet e ardhshme.
Ajo edhe u fut në kalendarin e festave tradicionale të kësaj zone.
Dominik Lukiqi, Kullomzë, 27.10.2009.
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Festa e gështenjave 2009
Shkruan Ali Gjeçbritaj
Të shtunën, më 7.11.2009 në Krajë,
saktësisht në Ostros u mbajt
manifestimi bujqësor, turistik e
kulturor, i njohur si 'Festa e
Gështenjave'. Ishte ky manifestim i
tretë me radhë që po organizohet këtu
në fillim të nëntorit, kur edhe

Kraja, shkrimtari dhe dramaturgu i
madh shkodran me prejardhje nga
Kraja. Nderuan manifestimin me
praninë e tyre deputeti Mehmet Bardhi,
reisi i Bashkësisë Islame të Mali të Zi,
Rifat ef. Fejziqi, kryetari i Këshillit
Nacional të Shqiptarëve në Mal të Zi,
Tahir Tahiri, prof Ahmet Osja nga
Shkodra, intelektuali shkodran Paulin

Gështenja në Krajë

përfundon vjelja, mbledhja e frytit të
gështenjës. Kujtojmë se nisma për
organizimin e një manifestimi të këtillë
u bë në Stoliv të Kotorrit 4 vjet më
herët; në një manifestim të tyre ishin
mysafirë edhe përfaqësuesit e
Bashkësisë lokale të Ostrosit.
Manifestimin e sivjemë në Krajë e
organizuan Bashkësia lokale Ostros,
Shoqata e Bujqve dhe Blegtorëve të
Krajës, Ministria e Bujqësisë,
Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave, si
dhe komuna e Tivarit, e cila ishte edhe
donatori kryesor. Për dallim prej dy
vjetëve të mëparshme, mënyrën e
organizimit të manifestimit të sivjemë
e karakterizoi një frymë krejt tjetër, e
organizuan vetë vendësit, ishte krejt
autoktone si nga përmbajtja ashtu edhe
nga forma.
Manifestimin e hapen kryetari i
Bashkësisë lokale të Ostrosit, Emro
Duraku dhe nënkryetari i komunës së
Tuivarit, Zdravko Gvozdenoviqi, të
cilët folën për rëndësinë e
manifestimit. Përshëndeti edhe Fadil

Foto:Roze Dobreci
21.09.2008

Shtjefni, zëvendës ministri i punëve të
brendshme dhe i drejtorisë publike,
Osman Subashiqi, si dhe përfaqësuesit
e Bashkësisë lokale Stoliv të Kotorrit.
Edhe pse dita ishte me reshje të
dendura shiu gjatë gjithë ditës,
manifestuesit e shumtë, që kishin
ardhur në Ostros prej të gjithë anëve të
Malit të Zi dhe prej Shkodre, patën
rastin e mirë të njihen me prodhimet
bujqësore e blegtorale të trevës së
Krajës, që ishin
ekspozuar me këtë
rast, e sidomos me
frytin e gështenjave, si dhe me specialitete tjera që
përgatiten prej këtij
fryti.
Në banakët e
shtruar ishin
ekspozuar edhe
prodhime tjera të
trevës, si bie fjala
fiq të thatë, shega,

ullinj, lloje të rrushit të kultivuar në
Krajë, duhan, qepë, vaj ulliri të
prodhuar në mënyrë tradicionale,
mjalti kualitativ nga kullotat e
begatshme të Krajës dhe të Shestanit,
peshku i Liqenit të Shkodrës, si dhe
shumë prodhime tjera nga nënqielli
lindor i Rumisë. Këto prodhime që
ishin të bollshme dhe të larmishme, të
pranishmit i shijuan falas, por patën
mundësi edhe t'i blejnë.
Në të ardhmen, ndoshta do të ishte
mirë, që kjo ditë, krahas manifestimit,
të jetë edhe një panair i karakterit lokal,
në të cilën do të ekspozoheshin
prodhime bujqësore e blegtorale. Kjo
trevë dallohet për prodhime ushqimore
të një cilësie të lartë ekologjike. Po
theksojmë se janë 3 prodhime që rrallë
kund tjetër mund të hasën përveç në
Krajë: gështenjat, duhani i Krajës dhe
qepa e kuqe. Këtyre po u shtojmë
vetëm edhe vajin e ullirit të nxjerrë në
mënyrë tradicionale, mjaltin e kësaj
treve me veçoritë e saja të larta
ekologjike (bletët e mbledhin nektarin
nëpër kullotat e shpateve të maleve të
Krajës), djathi i dhive dhe i deleve, si
edhe gjunëzat dhe llojet e tjera të
peshkut prej Liqenit të Shkodrës.
Krahas kësaj, organizatori kishte
planifikuar edhe aktivitete të tjera, por
ata nuk u realizuan për shkak të motit të
lig. Edhe në këta kushte nuk mungoi
muzika e bukur shqipe. Për këtë u
kujdes këngëtari i njohur krajan
Muzafer Koluiqi dhe Valdet Luka nga
Ana e Malit, kurse përcjelljen
instrumentale e bëri Ilir Gjeçbritaj.
Merita për organizimin e manifestimit
të sivjemë kryekëput i takon Këshillit
të Bashkësisë vendore të Ostrosit në
krye me kryetarin Emro Durakun.
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Përurime

Libër i sëmundjeve të lëkurës
Në Prishtinë, në fillim të shtatorit më 2009, doli nga shtypi teksti
universitar për sëmundjet e lëkurës i prof. Dr Simë Gjon
Dobrecit, DERMATOLOGJIA, botim i katërt i përmirësuar dhe
i plotësuar. Në ditët e sotme, ku pavarësisht se informacioni
është i shumtë, por duke qenë kaotik, botimi i librave të këtillë në
fushën e mjekësisë me një përzgjedhje dhe cilësi të lartë të
informacionit, është një
ndihmesë e madhe për
përgatitjen teorike dhe
profesionale të studentëve
dhe të specializantëve.
Prof. Dr Simë Gjon Dobreci
ka realizuar ribotimin e
tekstit mësimor të
sëmundjeve të lëkurës në
përputhje me ndryshimet që
kanë ndodhur në këtë
disiplinë në vite, për këtë
arsye kjo ndërmarrje me
përmirësimet e veta vlen të
lavdërohet.
Librit ia rrit vlerën mënyra
koncize dhe e kuptueshme e
të shkruarit. Terminologjia
profesionale kryesisht është
shqipëruar, që është për çdo lëvdatë. Termi shqip aty-këtu duket
i panatyrshëm në krahasim me termin e huaj, të huazuar, por
populli i cili mund të krenohet me mjekësinë tradicionale 2400
vjeçare, ka edhe obligim t'i respektojë dhe t'i forcojë rregullat e
veta të terminologjisë mjekësore. Gjatë plotësimit me të dhëna
të reja të botimit të katërt të tekstit DERMATOLOGJIA, autori
ka angazhuar edhe bashkëpunëtorët e tij të rinj, me çka si
pedagog i mirëfilltë ka përcjellë përvojën e tij të çmueshme te
pedagogët e ardhshëm të dermatologjisë, përvojën se si shkruhet
një tekst universitar.
Libri përbëhet nga pjesa e përgjithshme dhe ajo e veçantë. Në
pjesën e përgjithshme jepen nocionet bazë të dermatologjisë.
Përshkruhen me hollësi elementët morfologjikë të rëndësishëm
për të kuptuar pjesën e veçantë. Në këtë ribotim, përshkrimi i
njohurive të reja diagnostikuese dhe mjekuese, është në
përshtatje me ndryshimet e reja në fushën e dermatologjisë. Në
pjesën e veçantë përshkruhen të gjitha patologjitë më të
rëndësishme dhe më të shpeshta të sëmundjeve të lëkurës.
Për hartimin e këtij libri është shfrytëzuar gjerësisht literatura
profesionale e shënuar në fund të tekstit. Autori ka arritur të na
japë një tekst shumë të vlefshëm. Ai në mënyrë racionale
pasqyron njohuritë e reja dermatologjike si në fushën
diagnostikimit ashtu edhe në fushën terapeutike.
Në fund, mund të them me bindje që ky libër ka vlera të mëdha
shkencore, teorike dhe praktike. Teksti është i përshtatshëm për
studentët e fakultetit të mjekësisë, për stomatologët, si dhe për
specialistët dhe specializantët e sëmundjeve të lëkurës.
Prof. Dr Mentor Disha, Prishtinë, më 08.10.2009.
*Kumtesë me rastin e 75-vjetorit të prof. dr. Simë Gjon Dobrecit dhe
promovimit të librit “Dermatologjia”, organizuar nga Bashkimi i Krijuesve
Shqiptarë në Malin e Zi dhe Qendra për Kulturë e Ulqinit, më 10 tetor 2009.
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Rrezikimi i shqipes në Mal të Zi*
Së pari, kjo temë u ideua kur gjuha shqipe, në gjysmën e
territorit të saj: në Kosovë, Maqedoni, po dhe në Mal të
Zi ishte gjuhë e ndjekur. Si rezultat , pozita e saj ishte e
rrezikuar.
Së dyti, funksionimi i dygjuhësisë është provokues, për
të parë se cilët janë ata mekanizma që e bëjnë atë të jetë
vepruese, si dukuri që për Ulqinin, sipas disa treguesve
mund të ketë jetëgjatësi, megjithëse zhvillimet gjatë
dhjetë vjetëve të fundit flasin për një tërheqje të shqipes
në krahasim me gjuhën malazeze. Së treti, një nga
shtysat motivuese për t'u marrë me këtë temë, është të
hulumtuarit e
pozitës së gjuhës
shqipe në
kuadrin e
funksionimit të
dygjuhësisë. Ky
studim pasqyron
dygjuhësinë te
shqiptarët e
Ulqinit, pra
situatën në terren
të marrëdhënieve
gjuhë shqipe
gjuhë malazeze
te shqipfolësit
ulqinakë.
Hulumtimi në
terren i kësaj
dukurie, sidomos
me realizimin e
shumë anketave,
më ka shkarkua nga paragjykimi, që kam pasur, duke
menduar se pozita e shqipes në raport me gjuhën
malazeze gjatë 4-5 vjetëve të fundit (2000-2005) ka
filluar të përmirësohet. Ky studim vërteton të kundërtën.
Ajo jo vetën që nuk ka fituar terren, por është zmbrapsur
nga gjuha e dytë që flasin shqiptarët, gjuha malazeze,
gjegjësisht edhe nga ndikimi i tërthortë i anglishtes.
Treguesi themelor është ky. Gjuha shqipe në krahasim
me serbishten, para 10 vjetëve ishte më e stabilizuar, për
sa i përket përdorimit nga folësit e saj, sesa aktualisht.
Ajo përdorej për 61 herë më shumë më 1996 sesa më
2006. Gjatë kësaj kohe, gjuha malazeze ka rritur
përdorimin 50 herë. Ky fakt dhe fakti tjetër, përdorimi i
saj mjaft i kufizuar institucional në krahasim me gjuhën
malazeze, jep të drejtën për të konstatuar se gjuha shqipe
në Ulqin është e rrezikuar, pa përmendur të dhënat tjera
që e vërtetojnë këtë argument. Këta tregues të japin të
drejtën që gjuha shqipe në Mal t Zi, përderisa ka
elemente të këtilla në Ulqin, ku megjithatë e ka pozitën
më të mirë, të shpallet gjuhë e rrezikuar, në bazë të
kritereve të UNESCO-s. Si rrjedhim, marrja e masave
për ruajtjen, mbrojtjen dhe zhvillimin e saj është
urgjente, si në nivel vendor, kombëtar, por edhe
ndërkombëtar.
*Marrë prej Haxhi Shabani, Rrezikimi i gjuhës shqipe, Botimet
Toena, Tiranë, 2007.
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Kanga e kalasë së Shkodrës
Na'j rá mjegulla Buenës,
'Ustallartë duon bukë,
nenj tri dit e nenj tri net,
duon bukë e duon ujë
mas tri ditsh e mas tri netsh,
edhe kungullin me venë.'
fryni nji frashni e hollë,
'Besa nânë, s'po vejt atjene.'
e naltsoj e mjegullën,
'E përse gjelina jeme?'
iku, rá në Valdanos.
'Besa nânë do t'shkonj n'gjini,
e në qafë të Shkoderes,
tash tri vjet n'gjini s'kam kjenë.'
ku punonjin tre vëllazën,
Po thërret nâna: 'Gjelinë,
po muronjin nji kalá.
gjelinë, e treta gjelinë!'
Gjidh ditën e po punojnë,
'Lepe nânë' e brraf në kâmë.
gjidh natën po u rrenohet.
'Ustallartë duon bukë,
Shkon nji shenjt e aty parit,
duon bukë e duon ujë
e po u thotë: 'Puna marë,
edhe kungullin me venë.'
puna marë e ustallarë'.
'Besa nânë, s'po vejt atjene.'
'Të marë paç, o shenjt i gjallë,
'E përse gjelina jeme?'
ku e sheh të maren tonë,
'Kam djaloçin o të vogël.'
se gjidh ditën po punojmë,
'Na ty djalin ta shikojmë,
gjidh natën po na rrenohet.
nji të kjathtë e ta pajtojmë,
A di gjâ e me na thânë,
e në tokë nuk ta lëshojmë.'
a di gjâ me na kallxue?'
Muor bukë e muor ujë,
'Unë e di, por kam gjynah.'
edhe kungullim me venë,
'Atë gjynah e marrim na.'
rá teposht nëpër gazem,
'A jini të tre vëllazën?'
sa e pá i shoqi saj,
'Na të tre vëllazën jena.'
si e pá i lshoj belá.
'A jini të tre t'martuom?'
'Larg belájet zoti jem,
'Na të tre t'martuom jena.'
pse po'j lshon belá kalásë?'
'A i kini të trija vashat?'
'Do të murojmë o në kalá.'
'Të trija vashat i kena.'
'Shëndosh vetë e kunetii,
'Lidhni besë e lidhni fé
amanet nji porosi:
në konak mos bjesedoni,
kâmën e djathtë ma lini jashtë,
vashave mos u kallxoni.
dorën e djathtë ma lini jashtë,
Cilla vashë t'u bjere bukë,
syyn e djathtë ma lini jashtë,
atë muronije në kalá.'
gjiin e djathtë ma lini jashtë;
Ma i pari zânë vëllá,
kur të kalonje djali ksajna,
aj kje qen i biri qenit,
unë me kâmë e ta afronj,
çarti besë e çarti fé,
e me dorë e ta lurtonj,
në konak e bjesedoj,
e me sy e ta shikonj,
vashës ti e i kallxoj.
e me gji t'i nap me pi.'
Shih edhe versionin: Buzuku 6/2002:13.
Edhe i dyti zânë vëllá,
Shestanasit në vend dh përdorin ll.
aj kje qen i biri qenit,
Shestanasit - banor ose me rranxë në
Shestan, Pinç, Ljare, Brisk dhe Thtjan (pjesa
çarti besë e çarti fé,
perëndimore e Kranjës, në jug-perëndim të
në konak e bjesedoj,
Liqenit të Shkodrës, rrethi i Tivarit).
vashës ti e i kallxoj.
Shënoi Kola'j Luks Macit Luk'Pâlit-Pecaj
(1927-), të parët e tij të ardhur në Salç prej
Aj mâ i treti zânë vëllá,
Shestanit Poshtë, tash në Mal t'Bardhë,
aj kje trim i biri trimit,
Ulqin, më 1.6.2009.
majti besë e majti fé,
në konak nuk bjesedoj,
Foto:F. Dobreci
vashës ti e s'i kallxoj.
22.09.2006
Po thërret nâna: 'Gjelinë,
gjelinë, e para gjelinë!'
'Lepe nânë' e brraf në kâmë.
'Ustallartë duon bukë,
duon bukë e duon ujë
edhe kungullin me venë.'
'Besa nânë, s'po vejt atjene.'
'E përse gjelina jeme?'
'Besa nânë po jam e lig.'
Po thërret nâna: 'Gjelinë,
Tharja e duhanit në Dragaj (Dragoviq), Krajë
gjelinë, e dyta gjelinë!'
'Lepe nânë' e brraf në kâmë.

Popullore
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Larg ma lulldonjin nji vashë
Larg ma lulldonjin nji vashë-ë,
Larg e larg e për-te detin,
Për-te detit tri dit rrugë-ë,
(M)so me nanë si ta marrë-ë.
-Unë po t'sonj, por s'me nigon.
Vishu, njishi si nji nuse
Blej nji barkë ë zanë-të re,
Mushe plot e me munash,
Me munash, me bugazi
Bjeri detit, del anej-ë.
Kur të mrrishë ti n'atë qytet,
Ata kanë-ë nji hadet-ë,
Gjith dalin penxherevet-ë.
Ajo e para vashë qi t'dale,
Mos kujto se vasha jote,
Djali jem, isht vjehra jote;
Ajo e dyta vashë qi t'dale,
Mos kujto se vasha jote,
Djali jem, kunata jote;
Ajo e treta vashë qi t'dale,
Mirë kujto se vasha jote.
-Hajde vashë e zgjedh munash-ë.
S'kam nevojë, o për munash-ë,
Se kam babën bylykbash-ë.
-N'daç munash, n'daç bumaxhi-ë,
S'kam nevojë për bumaxhi-ë,
Se kam vllanë, o reshperi-ë.
Vasha tuj u reshperue,
Barka nisi me u largue.
Vasha sytë-ë plot me lot-ë,
Djali zemrën e tij plotë.
*Në të folmen e Shestanit, në vend të dh përdoret ll.
Shih versionin në BUZUKU 13/2003:23.
Shënoi Preçi Jakut Gjergjit Lek's, prej Bardhajsh, punoi
kohë të gjatë në Beograd, tash në Krythë, Ulqin
(22.1.2009).

Ku kie vashë kur qita pushkë
Ku kie vashë kur qita pushkë?
Kiesh ta mjelë delën galushë,
Delën galë, delën bardhoke,
M'u muer menja, e mola n'tokë.
M'i zunë sytë e nje-kta flokë,
M'i kreh nanë, m'i nis përmrapa,
M'i nis bishtaleca t'g'jata.
Diçka nanë desha me t'thanë,
Me ma ba nji vorr të gjanë,
Tri penzhere me m'ja lanë,
Me kqyrë lulet kah lulzojnë,
Me kqyrë shoqet kah kalojnë
E këndoi Prena, nana e Pjetrit Palës Gjergjit Gjylit Marnikonj,
Braticë, Ulqin. E shënoi SD më 11.9.2003.
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Adriana Hoxha

S'dua të shoh...

Hajredin Kovaçi

VENDLINDJA IME

S'dua të shoh qiellin e mjegulluar
nga tymi i atomit,
as nënat e përlotura
nga rënkimet e motit,
as zogjtë krahthyer.

Masakra e Tivari

Aty unë linda dhe bëra hapat e parë,
Aty unë u rrita dhe jetoj,
Të gjitha këto i bëra n'Ulqin,
Këtu ku dielli e shkëlqeu shpirtin tim.
Këtë vend të vogël,
E ndriçon bukuria,
Dielli e nxeh, deti e freskon,
Të gjitha i ka ashtu siç e meriton.
Kemi detin pa mbarim,
Kemi zallin për shërim,
Kemi Kalanë legjendare,
Jemi vend i vjetër dhe i vogël fare.
Globit ne i japim bukuri,
Jemi sikur ylli në gjithësi,
Sikur xixëllonja natën që shndrit,
Ashtu edhe ne çdo gjëje i japim dritë.
Marrë prej Adriana Hoxha*, HËNA E ARTË,
Asociacioni 'Ulqini', Ulqin, 2008:17.
*Autorja ishte 15 vjeçe kur e botoi këtë libër.
Zgjodhi Fisnik Dobreci

Në Kalá t'Ulqinit flitet:
nji përbindësh betonit rritet.
O Kalá, Kalá e shkretë,
vaj halli, se çka t'ka gjetë.
(S.Dobreci)

Një tufë me lule për Ju
Ku ta vendos s'e di
Në Tivar të Vjetër apo
Në Tivar të Ri
S'dua të shoh natyrën e rrënuar
Këmbët ku t'i vë
nga flaka e barotit,
Mbi varre s'eci dot
as zemrat e ngrira akull,
Ku janë të gjallët që s'u kujtuan
as fëmijët e përlyer me gjak
deri sot
s'dua të shoh...
Sa herë shkoj te Monopoli në
Tivar
Shaban Hasangjekaj, Martinaj, Guci Me duket se notojnë mbi gjak
plisat e bardhë
Katërmijë lule do t'i vendosi
Dokrra thirren kah Shqypnija
Aty ku gjaku shkonte si lumë
Dija, kanga e historija.
Askush s'e bëri deri sot
Gjergj Fishta: Mrizi i zanave, 'Naim Frashëri', Tiranë
Prandaj po e bëj unë
1999:46.
Magna krimet në Tivar
Gjergj Fishta do të thonte edhe tash: Varreza më e madhe për
Krye-kungujt vehen t'parë,
shqiptarë
Vaj-halli për pop'llin mbarë
Varrezat e mëdha
Maten me Tivar
Si s'u kujtua kush
As dje as sot
T'ju ngrejë një lapidar.

Foto:F. Dobreci
03.12.2009

Të ndryshme
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Përkujtojmë arqipeshkvin e Tivarit dom Pjetër Perkoliqin me rastin e trevjetorit të vdekjes

Msgr. Pjetër Perkoliqi
(14.8.1922-7.9.2006).
Pjetër Perkoliqi, kyj burrë i dheut, kurrë nuk e harroi
se asht shestanas, kurrë nuk e mohoi komin e vet dhe
gjuhën e vet, kurrë nuk e nënçmoj gjuhën e t'parve;
Pjetri burrnohe me burrat e Shestanit, burrnohe me
komin shqyptar qi i takonte, burrnohe me gjuhën
shqype t'Shestanit. Me veshjen e shestaneshës, të
cillën e bajti nana e tij, aj krenohe. Si arqipeshkëv i
Tivarit qi kje (1979-1998), ai kishte detyra t'shumta.
Pjetri kje gjithmonë i gatshën me kshilluo dhe me
nimuo. Dom Pjetri ishte nji luthtar i vërtetë për vlera
njerzore, aj gjithmonë thonte me dashë të afërmin si
vetvetin pa marrë parasyshë komin ose fenë. Të
gjithë, thonte, jena krijuo pej Zotit. Aj u qinroi si
burrat e moçëm të gjitha fortunave të kohës. Aj ishte i
gatshëm me u flijuo për fe dhe për venin e t'parve.

Foto:Besnik Dobreci
21.07.2004

Shkruan Gjergji Lekës Macit Kolës-Perkoliq, Shestanas, Tivar
Për më shumë për dom Pjetër Perkoliqin, shih BUZUKU 22/2006:4.

Fjalë t'urta e fraza të Plavë-Gucisë

Nji kushtrim për kulturë*
...Kur ta bajmë shqyptarin t'aftë qi vetë ta kërkojë, vetë ta gjejë dhe
vetë ta shfaqë të vërtetën, kemi ba shkencëtarin; kur ta bajmë të
zotin qi ai vetë t'i vendojë parimet e drejta të jetës dhe këtyne t'u rrijë
me dijtë ç'me dijtë, e kemi çue shqyptarin në kulmin e mirësisë:
kemi ba fatosin, qi me fuqinë e vullnesës përfton vepra morale të
rendit botnuer. Tue ia mbrehë shqyptarit ndjesitë, e bajmë të mrrijë
me ndie në shpirt shfaqjet e së vërtetës dhe të mirësisë, atëherë ai i
përket, tërhiqet, rrëmbehet, atëherë shpirti i tij jipet, përpiqet, aj nuk
pushon derisa të gjej format e mjaftueshme për t'i shprehë ato
madhni, ato ideale fisnike për të cilat rron. Dhe ja, kemi ba artistin...
Anton Harapi
*Marrë prej revistës së Universitetit Shtetëror të Tetovës COGITO II/2, 2008:5.
Zgjodhi prof. Dr Mentor Disha, Prishtinë

Tingujt misteriozë
Në disa kangë popullore në Çeki/Sllovaki (shkruan Milan
Kundera, fitues i çmimit Nobel për letërsi) edhe sot dëgjohen disa
tinguj misteriozë, që nuk mund të shënohen me notat e muzikës
moderne. Tingujt e njëjtë dëgjohen edhe në kangët e vjetra greke të
përkushtuara Dionisit, perëndisë të verës*.
Grekët e vjetër, duke përvetësuar perënditë e pellazgëve, pra edhe
Dionisin, përvetësuan edhe kangët e këtij populli parahelen. Dihet
që Dionisi ka qenë perëndi i pellazgëve (ilirëve), që jetuan në
kohën parahistorike jo vetëm në krejt Ballkanin, por edhe shumë
më gjerë. Ata tinguj misteriozë në kangët popullore të Çekisë
duhet të jenë gjurmët i këtij populli të stërlashtë që do të ketë jetuar
edhe në këto treva. Këto duhet të jenë kangët polifonike që i ruajti
populli shqiptar (toskët) deri në ditët e sotme.
*Që një pjesë e këngës toske:
M'pihet vera e rakia,
I kanë dhënë-ë perëndia.
(Përgatiti S. Dobreci)

Bâ keq e prit mirë, nuk ka.
Bâ mirë se t'vjen dit't'fshtirë.
Besa e zotit e pushka e Hotit.
Çorba e zet' t'i djeg buzët, malli i lirë ta fik xhepin.
Dimnit kush ha mish ver's fuqinë e ka dyfish.
E ka marrë zani dhenë e nuk â teje m'u mledhë.
Ën'daç me gjallnua, duhet me punua.
Hallati punon i zoti lavdohet.
I giti s'ja di t'unit, as i shnoshi t'smutit.
Janë pa me hânë keq e puna u ka dalë dreq.
Kaçë pa therrë e shpi pa derë nuk ka.
Kâjtja e korit burrin.
Keq mos bâ, e për mirë mos u muno.
Kush ka fiq, ka edhe miq.
Mârrja me pare nuk mlohet.
Nana të lëmon e njerka të pickon.
Njerit llafazan besë s'duhet mej zanë.
Nuk ka fjalë pa halë.
Pa kênë kismet, s'bâhet asni sen.
Pika-pika mushet pusi.
Punët i mira vinë kadal, t'kqijat palë-palë.
Pushkën kuj mos ja kthe, se dreqi punon me tâ.
Si t'bjen muzika luej kâmt.
Sherri i grues â si sherri dreqit.
Shënoi Shaban Hasangjekaj, Martinaj, Guci
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