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Buzmi - traditë mbi 2000 vjeçare
Buzmi është një trung, trup lisit të
njomë; përfaqëson lisin e shenjtë të
parëve tonë të kohërave shumë të moçme
(parahistorike, ilire dhe protoilire, të
kohërave pagane). Lisi i Dodonës ishte
zanafilla e tempullit më të vjetër në tokën
ballkanike dhe ceremonia rrjedh prej
kultit të lisit. Buzmi digjet në vatër. Si
mbas besimit popullor, buzmi shton gjënë
e gjallë dhe prodhimet bujqësore.
Në disa zona janë shënuar tri netë të
buzmit: Nata e parë, 24-25 dhjetor
(Kërshëndellat, Kshnellat, këndellja
dimërore e diellit) buzmi ndizet dhe fiket;
Nata e dytë, 31 dhjetor-1 janar (Viti i ri,
Kryeviti) buzmi ndizet e fiket; Nata e
tretë, 5-6 janar (Dita e benikut, festa e

ujit të bekuar) buzmi ndizet e digjet.
Ceremonia e festimit dallon si mbas vendit.
Tradita e festës së buzmit është shënuar në
Kelmend (lihen sende mbi varret e të
parëve), Malësi të Madhe (theret dash),
Dukagjin, Mirditë e Lumë, por mbeturina të
riteve të buzmit janë konstatuar edhe në
Himarë, Gjirokatër, Përmet, te arbëreshët e
Greqisë. Kashta e mbetur nën tryezë të festës
shpërndahet nëpër ara, si dhe rreth pemëve,
të cilat i kërcënohen me sëpatë nëse s'japin
fryt. Përveç të krishterët, e kremtonin edhe
myslimanët në Shkodër (festa e kullanave),
në fshatra shqiptare të Maqedonisë
perëndimore (gjatë djegies së buzmit mbi
vatër vihet një plor).
Shestanasit edhe sot djegin buzmin

Marrë prej internetit: Buzmi; përgatiti S. Dobreci

Festa e Kshnellave në Shestan
Nja 10-15 ditë para Kshnellash, çdo
familje ka pre 6 vishkuj dhe1 buzmin (dru
zbute, rod lisit) e i kanë pru n'obor, i kanë
pshtetë për murë; kanë pru edhe lár, dega
ullinjsh, gema pej ardhie, lapagreth dhe
byk grunit në nji thas. Nji ditë para2 se
janë vu buzmi e vishkujt, janë mledhë
lule pej menrash malit3 dhe janë vu mi
buzmin e vishkujt. Në natje heret4, zoti
konakut i ka marrë lulet, kurse në derë e
ka pritë zonja e shpisë. Aj ka përshnetë:
Kjothtë lëvduo Krishti e për shum mot
Dita e Lulevet. Lulet janë vu në derë,
penxhere. Ajo ditë ka kjenë Ditë e
Mnjille, kurrkush nuk ësht përmletë5. Për
atë natë, zonja e shpisë ka zije groshë, ka
bá petlla dhe ka fërguo peshk (shumica
gjumca6, dikush qefull ose krap); ka kjenë
hadet me pjekë edhe nji bukë të vogël, e
cilla ësht thirrë kulaç; në mjedis të kulaçit
janë vu kryq dy gema pej ullinit. Para
deret në mramje, me atë kulaç, qi ësht
thirrë kulaçi i çobanit, zonja e shpisë ka
pritë çobanin, i cilli ka kjenë me bakti atë
ditë. Kulaçin e ka provuo i pari çobani, e
atë natë ësht vu në sofër.
Në aksham, kur janë mledhë të gjidh
gjin'ja e shpisë, asht bá zjarmi me dru të
thata. Zonja e shpisë ka llezë dy qirinj dhe
sëcilli i shpisë i ka puthë. Zonja e shpisë te
dera ka majtë nji qiri, kurse n'anë tjetër
kanë majtë qirinin tjetër, kshtu qi buzmin
e vishkujt i kanë bajtë nërmjet qirinjvet.
Tash i zoti shpisë me buzmin në krah
hypën në shpi dhe thotë: Mramja mirë,
Për shum mot Kshnellt. Ka kjenë hadet
me bvet: Ku u bajnë pulat voe7? Zonja e
shpisë i ka përgjegjë se ku. I zoti i shpisë
ka venuo buzmin në votër sipër zjarmit
me anën ma të trashë kah lenë dielli, aty
ku ka pasë munsi; 6 vishkujt janë venuo
kryq përmi buzëm. Masenej kanë pru

gema larit, ullinit dhe ardhijet, si dhe
lapagreth e thasin me byk. Buzmin e
vishkujt i kanë stërpikë me ujë të
bekuom, i kanë lagë me venë e raki,
përreth kanë qitë pak byk, kurse të tana
ato tjerat i kanë qitë ka pak në zjarm. Kur
qiten në zjarm, gjethtë e larit kërsasin,
kurse të ullisë fryjnë, çka i gzon thmitë.
Atë natë kurrgja nuk asht thye ose pre me
thikë (zonja shpisë bukën e ka dá me bisht
të lugës); e as në zjarm nuk ësht fry. Mas
darket, ësht pritë me u kputë buzmi, kur
edhe ësht qitë pushkë. Atë natë në
mjesnatë ka kjenë mesha në Shestanin
Posht, në Nrekanj (Karanikiq). Ka kjenë
hadet, ata qi kanë me shkuo në meshë, me
rá me pushuo rrath zjarmit (të gjith kanë
rá në nji krah qi gruni t'ijet në nji anë, e jo i
përzijem). Kshnellat janë festë familjare,
atë natë gjikush ka festuo me robtë e vet.
Në orën 11 të natës, meshtari u ka rá
kumonve, e qi m'u bá gati, kumontë kanë
rá edhe në 11 e gjysë, kurse kumontë 5
minuta para 12 kanë kjenë shenj se po
fillon mesha. Në meshë ka ardhë shum
popull pej Gjuraçit, Bujgrit, Nrekajsh
edhe Shestanit Nalt. Mesha ësht majtë në
llatinçe, por uratët dhe predikimi janë
thanë shqyp. Përpara në Shestan ka kjenë
pritht patër Staka, i cilli ka folë bajagi
shqyp. Ma vonë ka ardhë dom Pjetri. Asht
knuo: Unë pej zotit jam i kshtenë, e
gjillmonë kshtu duo me kijenë, ... Dom
Pjetri e ka filluo, e populli e ka vazhduo.
Ditën e parë të Kshnellave8 mesha ësht
majtë në Shestanin Nalt, në kishën e
Shpálit. Shum pej Shestanit Posht kanë
pasë dikën të vet në Shestanin Nalt, ashtu
qi janë njitë Nalt në meshë dhe kanë
shkuo për mjesditë nër miq. Ditën e parë
në mramje ësht zanë valle në Nrekaj, te
Lukë Marku, nipi i Luc Pushit Luks

(Lukolanj). Në valle kanë ardhë gjin'ja
pej Gjuraçit, Pecanjsh, Bujgrit dhe
Nrekanjsh; asht luejtë vallja e Shestanit,
në nji anë trimat e n'anë tjetër gratë, ësht
knuo shqyp, kanë filluo trimat e grátë
kanë përsritë; në mjedis të valles ësht
luojtë krushqisht. Ësht luejtë edhe vallja
dibrançe. Shum herë i kanë rá edhe gudës9
dhe kanë knuo n'za10. Natën e dytë ësht
luejtë valle në Bujgër, te Preçi Macit
Preçit Marstjepanj.
Ditën e dytë të Kshnellave mesha ka
kjenë në Nënmal (Shestani Posht).
Mimalas (pej Shestanit Nalt) janë ulë
Posht. Secilla familje ato ditë ka qitë
petlla, djathë, raki e venë. Mas buket, janë
mledhë trimat e katunit dhe kanë
përshnetë Kshnellat në të tana shpijat t'y
filluo në qosh të katunit, te Gjoka'j Luls
Gjoks Lulanj dhe t'y maruo në Bujgër, te
Kola'j Çeks Pals Çeks Stankanj.
Ka kjenë fukarallok, por Kshnellat janë
përcjellë me dashni e dyzen. Mas së kanë
kaluo Kshnellat, zonja e shpisë ka mledhë
bykun qi ka metë aty ku kanë kjenë
vishkujt; ket byk bashkë me bykun qi ësht
lánë në thas e kanë çuo n'arë, ku ka kjenë i
mjellun gruni; me byk kanë bá shenjin e
kryqit. Kryjet e buzmit ësht ruejtë në nji
qosh, e natën e Senes Re ësht vu në
zjarm11.
Shkruan Gjergji Leks Macit Kols (26.08.1926-),
shestanas, Tepleva, Tivar, më 15.01.2010.
1.Shestanasit përdorin ll në vend të dh,
2.më 23 dhjetor, 3.Sherbelë, 4.më 24 dhjetor, 5.nuk
janë hangër prodhime bagëtish, 6.rod i vogël i peshkut
në Liqe të Shkodrës, 7.ve, vezë, 8.më 25 djetor,
9.lahuta, 10.kangë maje krahut, me knue me gisht
n'vesh, 11.disa shestanas thonë që buzmin e ruanin një
vit, deri për Kërshëndellat e ardhshme.
*Shestanasit shqiptarë me banim ose me rranxë në
Shestan, Pinç, Ljare, Brisk ose Thtjan (pjesa
perëndimore e Kranjës, në jug-perëndim të Liqenit të
Shkodrës, rrethi i Tivarit).
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Këndimi i këngëve epike me lahutë - aq karakteristik për popujt e sotëm të
Ballkanit ka gjithashtu rrënjët e veta të thella në këndimin e rapsodëve ilirë për
veprat heroike e të parëve. Në një vazhdimësi të pashkëputur jeton në shumë vise
të Ballkanit deri sot melosi popullor ilir, si dhe instrumentet në të cilat muzikantët
ilirë kanë ekzekutuar meloditë e tyre.
Rihtman duke studiuar folklorin muzikor në Bosnje e Hercegovinë, vërejti se disa
forma polifonike që paraqiten në këtë hapësirë nuk gjenden te popujt e tjerë sllavë,
kështu që në bazë në kësaj përfundoi se fjala është për format, të cilat sllavët i
hasen këtu kur erdhën. Studimet e hollësishme i bënë të mundshme që disa forma
polifonike t'i lidhë me rajone të caktuara gjeografike, ...në të cilat, në periudhën
parahistorike dhe historike, jetonin fise të ndryshme ilire. Kjo përputhje e solli
edhe në konkluzionin jashtëzakonisht interesant se 'kjo praktikë specifike paraqet,
vërtet, një relikt të kulturës muzikore ilire'.
Ramadan Sokoli...paraqiti një tezë bindëse se shfaqja e muzikës polifonike në jug
dhe asaj monofonike në veri të Shqipërisë shpreh ndryshimet që në muzikën
popullore të ilirëve kanë ekzistuar qysh në periudhën parahistorike.
Punimet e këtyre autorëve vërtetojnë atë që shumë ekspertë para tyre kanë
menduar, se në shumë forma të rudimenteve muzikore, si është kënga malësore, po
ashtu edhe në ritmikën e rreptë të shumë valleve të sotme ruhen gjurmë të valleve
dhe të muzikës ilire parasllave.
Marrë në Aleksandër Stipçeviq: Ilirët /historia, jeta, kultura, simbolet e kultit/ Botimet Toena, Tiranë 2002:250-2.
Përgatiti SGjD më 14.2.2010.
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Shestanasit luajnë valle edhe sot, Pinç, më 15.11.2008

Vallet e ILIRËVE
Përmendëm më parë urnën nga Ribiçi (shekulli V-IV para erës re), në të cilën është
gdhendur një vizatin që paraqet një kolonë prej pesë grash që mbahen dorë për dore.
Kjo është paraqitja më e lashtë e një valleje...në truallin ilir. Shumë paraqitje të tjera
të valltarëve në monumentet parahistorike dhe ato romake dëshmojnë rëndësinë e
valles në jetën e ilirëve. ...Një valle interesante e cila gati me siguri ka ruajtur të
gjitha elementet e valles parahistorike, luhet edhe sot në Shqipërinë verilindore.
Kjo është vallja e luftëtarëve me shpata...
Marrë prej Aleksandër Stipçeviq: Ilirët /historia, jeta, kultura, simbolet e kultit/ Botimet Toena, Tiranë 2002:252.
Shih edhe: At Bernardin Palaj (1894-1949): Mitologji doke e zakone shqiptare, 'Shpresa' Prishtinë 2000:22.
Përgatiti SGjD më 14.2.2010.
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Vinko Malaj - arritjet shkencore
Përshtypjet e tjerëve për patër Vinçenc Malajn (1928-2000), shqiptar shestanas prej Ljares së Krajës*
Shkruan: Dr. Milosh Milosheviq
Veprat e kompletuara janë, pa dyshim,
ëndërr e çdo punëtori shkencor. Vetëm
atëherë në një vend ndeshën tema të
ndryshme të botuara, por zakonisht të
shpërndara dhe vështirë të kapshme, të
cilat gjatë jetës e kanë preokupuar etjen
kërkimore të autorit. E shkrimtari e ka
përshtypjen që e ka kryer detyrën e vet
dhe pasardhësve të vet u ka siguruar
shfrytëzimin e lehtë të veprës së vet.
Albanologu i njohur me dituri të gjerë,
dr. Vinko Malaj, 70 vjeç, më 1999, ka
publikuar dy libra (''Të dhëna
albanologjike folklor, bibliografi,
histori” 1-2), me nja 50 punime, në 600
faqe, botim i Shoqatës ''Don Gjon
Buzuku'' në Ulqin. Aty janë përfshirë
nja 30 tema kyçe të interesimit
shkencor të vet Malajt, si dhe
vështrime të shkrimtarëve tjerë të
ndryshëm, këngë, ekspozita e të
ngjashme. Librat janë në shumë gjuhë
(shqip, kroatisht, serbisht, italisht dhe
anglisht), sepse është respektuar parimi
i botimit të parë burimor. Natyrisht se
për të gjitha këto do të ishte më e
dobishme, po të ishe e mundshme të
jepen përkthimet paralele, të paktën për
dy gjuhët e para të përmendura, ose
rezymetë e mira, por kjo gjithsesi do t'i
shtrenjtonte mjaft shpenzimet e
botimit.
Në vështrimin tonë të ngjeshur për këtë
vepër vëllimore, na kanë tërhequr disa
tërësi tematike, të cilat, ka të ngjarë,
mund të jenë interesante për auditorin e
gjerë shkencor të ''Godišnjak-ut''. Këtu
janë, në rend të parë, personalitetet
Gjergj Kastrioti, Gjon Buzuku, Vicko
Zmajeviqi dhe Julija Baloviqi; duhet
drejtuar vëmendjen edhe në tri sinteza
për punën e françeskanëve ndër
shqiptarë, veçanërisht për pësimet e
tyre në kohën e diktaturës së Enver
Hoxhës. Ekspertët nga fusha e folklorit
shqiptar do të gjejnë një varg punimesh
të çmuara të këtij karakteri, kurse
bibliografët shtojca serioze
bibliografike.
Por, para së gjithash, kush është Vinko
Malaj? Kur mbasi kreu shkollën fillore
në katundin e lindjes të Krajës
(Ljare,1928), u nis në gjimnazin klasik,
pastaj në filozofi i teologji, Malaj
kurrsesi nuk ka pasur as parandjenjë që

do t'i çelen bibliotekat e mëdha të
vendit dhe të botës dhe që do të dehet
nga mundësitë e pabesueshme dhe
bukuritë e hulumtimeve dhe të
studimeve. Por kur kjo veç ndodhi,
sidomos në Dubrovnik, Kotorr dhe
Romë, ai më nuk mund t'i shmangej
amës së fuqishme të shkencës, e cila e
barti vazhdimisht gjatë jetës. Edhe si
bibliotekar, ose student në ''La
Sapienza'' në Romë, ku doktoroi
albanologjinë, pastaj si profesor i
historisë kombëtare kishtare në
Shkodër, ose edhe si pjesëmarrës i

dhjetëra tubimesh shkencore
ndërkombëtare, patër Malaj, përveç
detyrave të veta kishtare të rregullta, i
mbetet besnik edhe orientimit vet të
tjetër jetësor. Njësoj e ka, si t'ishte në
Dubrovnik, Kotorr, Zagreb, Romë ose
në qelinë modeste të kishës
françeskane në Tuz; biblioteka e pasur
dhe dokumentet arkivore janë një botë
në të cilën ai jeton. Këtyre duhet t'u
shtohet se Vinko Malaj nuk është njeri
vetëm i besimit dhe i shkencës. Ai është
në një shkallë të konsiderueshme i
dhënë edhe mbas artit. Për ç'arsye, edhe
në këta libra janë çdo kund të
shpërndara reproduksionet e
vizatimeve dhe të skulpturave të atij
amatori të talentuar, i cili i afrohej
shkencës në mënyrën e vetë. Kjo shihet
sidomos në librin e veçantë ''Naturae et

artis opus'', ku atë e përcjellim si ai në
natyrë kërkon dhe gjen atë gur dhe dru,
të cilët veç përmbajnë fshehtësitë e
veta, format dhe pamjet potenciale.
Pastaj artisti, me çekanin e vet, thikën
dhe daltën, vetëm do ta lirojë, zgjojë
dhe ta ngjallë. Ai nuk përzihet në
krijimtarinë e Zotit, por është i
mahnitur me atë dhe bashkëpunon, që
për së afërmi ta prek dhe t'ia afrojë
ndjenjave (asociacione) të veta
njerëzore.
Është krejtësisht e natyrshme që tema
hulumtuese, e cila e tërhoqi më së
shumti Malajn, ishte figura
madhështore historike e Gjergj
Kastriotit, i cili në gjysmën e dytë të
shekullit XV, me qëndresë heroike ia
doli në shkallë të konsiderueshme të
ndalojë fuqinë e osmanlinjve, që në
rrugë për Evropë, mos t'i përmbyt pa
vështirësi dhe shpejt Shqipërinë dhe
shtetet e tjera ballkanike. Për këtë,
vërtetë, veç ekzistonte literatura e
shumtë botërore, sepse të gjitha këto i
përcillte Perëndimi dhe i jepte rëndësi
të madhe një procesi të tillë.
Megjithatë, me punë akribike nëpër
biblioteka, Malaj ka zbuluar zbrazëtira
në të gjitha evidentimet që i kushtohen
Skënderbeut, para se gjithash, se atë
nuk e ka interesuar vetëm aspekti
historiografik i kësaj çështjeje, por
edhe ai letrar, figurativ dhe muzikor.
Për këtë arsye, në studimet e Malajt,
gjejmë punime të veçanta të risive
bibliografike, këngë latine të panjohura
dhe vepra tjera letrare, kompozime të
ndryshme, madje edhe opera të
muzikantëve të dalluar, si në Itali
Vivaldin, kurse në Francë, tragjedinë e
akademikut Antoine de la Motte-a, të
kompozitorit Rebel dhe Frankera
(Francoeur). Sa i takon pikturave të
shumta të realizuara të Skënderbeut, po
edhe atyre të panjohura, Malaj ia doli të
organizojë dy ekspozita të mëdha me
vepra artistike në Nju-Jork dhe Romë.
Për të gjitha këto arsye, Malaj në
gjuhën italiane shkruan punimin
vëllimor për nevojën e koordinimit
sistematik të bibliografive ekzistuese
për Kastriotin; të dhënat e moçme, si
dhe të rejat e shumta, me të vërtetë
impresionojnë më shumë emra
personalitetesh të rëndësishëm, të cilët
asaj teme i dhanë kontributin e vet.
Është shumë e rëndësishme, që p.
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Në vendlindjen e patër Vinkos, Ljare shumica e
shtëpive po shkatërrohen.
Prej 326 banorëve (1953) mbeten 69 (2008).
Në prapavijë shihet maja e Rumisë
Malaj riprodhoi materialin e notave të
operave, të poemave origjinale latine,
ose të realizimeve figurative artistike,
ashtu që krejt kjo së bashku bindshëm
tregon sa ka qenë shkencërisht e
dobishme përpjekja e tij shumëvjeçare
e sintezës. Në lidhje me Skënderbeun,
patër Malaj është marrë edhe me
shëmbëlltyrën e aventuristit të
talentuar e të njohur dhe të mikut të
mashtruesit të famshëm Kazanovës,
me Stjepanin Zanoviq (Stjepan
Zanović) prej Budvës, i cili shtirej se
është pasardhës i Gjergj Kastriotit.
Shumë të dhëna të reja bibliografike
për Zanoviqin do të jenë ndihmesë për
çdo hulumtues të ardhshëm të asaj
figure aventuriere, ashtu që do të duhet
të kërkojë edhe këtë punim të Malajt.
Tema e rëndësishme e Malajt për Gjon
Buzukun nuk është interesante vetëm
për arsye se Shoqata me emrin e tij ka
publikuar veprat e Malajt, por në radhë
të parë për arsye se bëhet fjalë për
personalitet më pak të njohur, por
shumë të rëndësishëm, i cili më 1555 ka
botuar librin e parë të shtypur në gjuhën
shqipe, të ruajtur në bibliotekën e
Vatikanit. Në fakt, bëhet fjalë për një
përmbledhje të shkurtër të riteve dhe të
pjesëve ndihmëse të Meshës, por ky
nuk është Meshar në kuptimin e drejtë
të fjalës. Me gjithë këtë, ai libër i parë
shqip citohet në literaturë si 'Meshar',
se ashtu e quajti kryepeshkopi Kazazi, i
pari që e gjeti në bibliotekë më 1740.

Janë të pakta shënimet për Buzukun,
dhe nuk dihet me siguri vendi ku u
shtyp ''Meshari'', por është e sigurt që
ishte prift dhe, si thotë vetë, që librin e
ka shtypë për arsye fetare, atdhetare
dhe arsimore. Libri ngjall interesim të
veçantë për arsye të alfabetit latin në
tërësi, por për shkronjat që mungojnë
në latinisht, gjegjësisht italisht,
Buzuku ka shfrytëzuar 7 shkronja
cirilike.
Vicko Zmajeviqi (Zmajeviæ) e tërhoqi
Malajn vetëm tërthorazi, se ai si
kryepeshkop i Tivarit (1701-1713) në
Mërkinjë te Lezha më 1703 ka
organizuar Kuvendin e Arbënit
(Concili provintiaali o cunvendi i
arbenit), përfundimet e të cilit u botuan
latinisht më 1703, dhe shqip më 1706
(në Romë). Analiza historikolinguistike e atij teksti shqip e tërhoqi
patër Malajn, dhe ai me atë temë më
1973 mbrojti disertacionin e
doktoraturës me notë më të lartë të
mundshme. Por përveç asaj, patër
Malaj u mor edhe me historinë politike
të fillimit të shekullit XVIII,
marrëdhëniet e Zmajeviqit me pashën
turk dhe të ngjashëm, ashtu që teza ka
rëndësi më të gjerë. Do të ishte e
dobishme, nëse ai aspekt historiografik
i tezës, si dhe njohuritë e mëvonshme të
autorit, sidomos në lidhje me
Zmajeviqin, në mënyrë të veçantë të
publikohen në gjuhën tonë (është fjala
për gjuhën malazeze ose kroate).

5

Nuk po i paraqesim
shënimet e çmuara
bibliografike për
Va l e n t i n i n , B a l d a ç i n
(Baldacci) dhe tre autorët e
veprës kryesore të
literaturës historiografike
botërore ''Illyricum
sacrum'', por duhet të
ndalemi në përpunimin e
fjalorit pesëgjuhësh të Julija
Baloviq, se ai punim, mbas
''Godišnjak-ut'' të vjetshëm,
me plot arsye është
publikuar përsëri me veprat
e kompletuara të patër
Malajt. Është vështirë të
gjendet autor, i cili do të
pranojë që në tërësi t'i hyj
analizës së Fjalorit
pesëgjuhësh të Baloviqit
(Baloviæev Rjeènik, 1693),
se atje, përveç gjuhës tonë
(është fjala për gjuhën
malazeze ose kroate) dhe
italishtes, janë renditur edhe
fjalët shqipe, greke dhe
turke. Ato, do të thotë, ishin gjuhët e
portave tregtare të rajonit të Adriatikut
dhe Detit Mesdhe. Fjalori nuk është i
madh dhe duket se ende nuk e kishte
kryer Baloviqi, por është shumë i
rëndësishëm, pra është sukses i madh
që tash, falë punës së patër Malajt,
është përpunuar krejtësisht.
Pa hyrë në faktografinë e pasur për
punën e rendit françeskan, veçanërisht
për emrat e shënuar dhe vuajtjet e
individëve, të cilët kanë dhënë jetën
gjatë përndjekjeve të pamëshirshme të
shtetit me ideologji ateiste, këtu do të
citoj tre shembuj të doktrinarizmit të
atij lloji nga 'Fjalori i gjuhës së sotme
shqipe', Tiranë më 1980, kurse në
Prishtinë, me disa ndryshime, më
1981: 'MISION grup priftërinjsh të
krishterë, të cilët përhapin dogmën
fetare dhe zhvillojnë veprimtari të
shumanshme reaksionare'. 'FRANÇESKAN murg i një urdhri
reaksionar katolik, të themeluar në
shekullin XIII.' - 'FEJA - besim i
v e r b ë r. . . i p a p a j t u e s h ë m m e
botëkuptimin shkencor, materialist;
tërësi dogmash që japin një botëkuptim
fund e krye idealist e reaksionar, i cili
është armik i betuar i përparimit e i
shkencës'.
Marrë prej Godišnjak pomorskog muzeja,
Kotorr. Përkthyes SGjD. Lektor Gjekë Gjonaj
*Origjinali, shih BUZUKU 10/2002:12-3.
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Dijetar Arbanas - rranxa në Shestan
Shkruan Sylejman Morina
Në mesin e intelektualëve të rinj me
perspektivë akademike, shkencore e
hulumtuese është edhe prof. Dr. sci.
Leonard Marushiq*. Dekan (si mbas
mënyrës së organizimit të mësimit dhe
shkencës, me përgjegjësi të dekanit) në
degën për komunikacion dhe detari në
Universitetin e Zadrës (Zarës), Kroaci,
ish asistenti i FSHMN të Zagrebit,
doktoranti i Fritz-Haber institut der
Maks Planck
Gesellschaft në
Berlin, udhëheqësin e
qendrës për
shfrytëzimin e
kompjuterizimit në
nivel të lartë në
Universitetin e
Zagrebit, pastaj
docenti në FSHMN,
koautori i shumë
shkrimeve shkencore
të publikuara në gjuhë
të huaja së bashku me
ish mentorin e ti prof.
dr Marjan Shushniq.
Z. Marushiq, po ashtu
ka kryer edhe
funksione tjera me
rëndësi e përgjegjësi:
Kryetar i odes për
p r a n i m i n e
kualifikimeve të larta
shkollore të kryera
jashtë Kroacisë,
pranë agjencisë për
shkencë dhe arsimim
të lartë, Kryetar i komisionit për
nostrifikimin e kualifikimeve të larta
jashtë vendit në universitetin e Zarës,
anëtar i komisionit për verifikimin e
sigurimit të kualitetit mësimor në
Universitetin e Zarës, anëtarë
komisionit i verifikimit për shkencë
në Universitetin Zarës, përfaqësues i
universitetit të Zarës në këshillin
ndërkombëtar në fushën e edukimit
dhe hulumtimit, koordinator TEMPUS
projekt Underwater Science And
Technologies.
Z Marushiq, ka lindur më 02.04.1962
në Zadër (Zarë), ku shkollën fillore
edhe të mesmen i kryen në qytetin e
Zarës, ndërsa studimet e shkencës së
fizikës e në fakultetin e shkencave

matematiko-natyrore në universitetin e
Zagrebit. Ishte si një nder studentet më
të mirë të gjeneratës, ”për atë edhe jam
shpërblye si student me dy shpërblime
nga ana e rektoratit: njëra kishte të
bënte për suksesin e arritur në studime
ndërsa e dyta për punë shkencore”.
Se edhe roli i edukatorëve të mirë
mund të ketë ndikim dhe inspirim në
orientimin e përcaktimin e nxënësve,
në motivimin e tyre për lëndë të
caktuara, dëshmon edhe rasti i prof dr.

shkallë të lartë, krahasimet me
studimet në Zagreb
janë të pa
mundura. Në Maks Planck institutet
mundet vetëm të punohet
doktoratura.”
Ndërsa sa i përket krahasimit të
studimeve të fizikës, mes Kroacisë dhe
Gjermanisë, nuk ka dallime të mëdha
në studime, niveli po thuaj është i
njëjtë, po ashtu edhe kriteri, por dallimi
qëndron sidomos mbas studimeve si
edhe pas doktoratës.

Hulumtimet në
shkencën e fizikës
j a n ë
t ë
kushtueshme; a ka
në Kroaci investime
të mëdha në
hulumtime?
Në Kroaci nuk ka
shumë investime,
edhe pse nuk i dijë
sakët shifrat, por e
dijë që mjaftojnë për
hulumtime teorike
edhe për hulumtime
jo të kushtueshme.
Për eksperimente të
shtrenjta është e
nevojshme të fitosh
p r o j e k t e
ndërkombëtare, ose t'i
bashkohesh ndonjë
ekipi hulumtues
ndërkombëtar. Për
fat, unë jam teoricien
Leonard Marushiqi
dhe nuk më duhen
shumë mjete
Leonard Marushiqit: “Interesi im për
financiare për hulumtime.
lëndën e fizikës lindi në kontaktin e
parë me këtë lëndë në shkollën fillore,
Si ka mundësi që dija e arritur të
fati i mirë që edhe në shkollën fillore
zbatohet në zhvillimin e
kam pasur arsimtarë të mirë.
teknologjisë?
Veçanërisht tek unë ka ndikua prof.
Natyrisht se është e mundur, por që në
Vlatko Jamçiç mësimdhënës i fizikës
Kroaci nuk ndodh shumë shpesh. Për
në gjimnazin “Juraj Barakoviç” i cili
zbatim të njëmend të hulumtimeve në
ishte edhe kujdestari im i klasës”.
industri është e nevojshme teknologjia
Për ta kuptuar diç punën e lartë
e lartë industriale, psh. teknologjia
shkencore dhe organizimin, në institut
elektronike, farmaceutike në një nivel
të njohur, si dhe krahasimet e studimit
shumë të lartë përkrah Bauerit ose
të kësaj lënde në Gjermani me ato në
Simensit, por ashtu diçka në Kroaci
Kroaci, z.Marushiq shprehet: “Fritznuk ekziston. Në kohët e fundit në
Haber institut der Maks Planck
universitetet kroate, gjithnjë e më tepër
Gesellschaft në Berlin, ku kam
po punohet në transferim e
qëndruar si mbas-doktorant, i takon
teknologjisë dhe po themelohen zyra të
shoqërisë shquar Maks Planck, në të
cilat at transferim ta mundësojnë. Kjo
cilën puna shkencore është në një
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projekti është i një aplikimi të ri
hulumtimi, çfarë gjer tani në Kroaci
nuk ka pasur, i cili kishte me qenë i pari
i këtij lloji pas Britanisë. Projekti është
dashur të mbaroj në shtator të këtij viti,
studimi është i përgatitur i cili shumë
shpejt do t'i dorëzohet Senatit të
Universitetit të Zarës, por për shkak
shumë arsyesh, si edhe atyre teknike,
hulumtimi nuk mund të filloj sivjet por
në vjeshtën e vitit ardhshëm 2010.
Z. Marushiq, a do të merreni edhe
me politikë?
Absolutisht JO, politika nuk më
intereson, ajo me të cilën dua të
merrem është shkenca, arsimi
universitar dhe përparimi organizativ
dhe kualiteti i punës universitare.

Pamje e moçme e Arbanasit
është një hap edhe nuk mundemi të
themi se kemi bërë shumë, por
gjithsesi është mirë që diçka të lëvizet
në këtë drejtim dhe të krijohet lidhja
mes diturisë dhe industrisë.
Do të ishte me interes për ne, sikur
institucionet arsimore e shkencore të
Kosovës dhe Shqipërisë t'i
shfrytëzonin dituritë përvojat, lidhjet e
shumta të krijuara nga intelektualët
shqiptarë që jetojnë e veprojnë jashtë
trojeve shqiptare si edhe të atyre
arbëresh.
Po të jeni i ftuar z. Marushiq nga
institucionet e Kosovës për të
mbajtur ndonjë ligjëratë për student
të shkallës tretë, në katedrën e
fizikes apo në ndonjë institucion
tjetër, ose për të zhvilluar forma të
ndryshme të bashkëpunimit
shkencor-hulumtues, a do ta
pranoni këtë ftesë?
Në parim po them, Po, por përgjigjja
përfundimtare, do të varej nga tema
konkrete e ligjërimit, ose nga natyra e
bashkëpunimit. Pranoj çdo ftesë
qëllimmirë, si dhe çdo bashkëpunim i
cili do të ketë dobi të dyanshme.

NË KRAJË THONË
Ai ta ban punën: Hajt laraj ta maraj
Ai s'muj me nejt pa të rrejtë
Ai kqyr punën e vet
Ai t'flet mirë për interes
Ai merr dyrnjan nëpër gojë
Ai prish halkun nër vedi
Ai isht gergas i math
Ai isht hem fajtuer hem kercnuer

Ju falëm nderit z. profesor, që dhatë
këtë intervistë për lexuesit
shqiptarë!
A keni pasur rast të
takoheni me ndonjë
fizikan shqiptar?
Mjerisht jo, ndoshta edhe
jemi takuar në ndonjë
k o n f e r e n c ë
ndërkombëtare me
ndonjë koleg shqiptar,
por nuk më kujtohet.

Sporti dhe muzika thua se janë të përcaktuara dhe
dedikuara për të qenë privilegj të komunitetit
Arbanasi (Arbëresh) të Zadrës (Zarës), në një farë
mënyre edhe element i fuqishëm i identiteti të
arbëreshëve të Zarës. Dhuntinë për muzikë sikur e
sqaron edhe thënia, se: “fëmijët arbëresh kur
lindin, nuk qajnë por këndojnë”. Por, megjithatë
kontributi i arbëreshëve është i madh edhe në
sferat të tjera të jetesë shoqërore; ndikimi i tyre i
gjithanshëm shprehet në qytetin e Zarës. Prandaj
me të drejtë prof. Drago Mariq, kur flet për rolin e
arbëreshëve në Zarë, shprehet: “Konsideroj që sot
popullata arbëreshe, në rend të parë inteligjencia e
saj është forcë prijëse në qytetin e Zadrës (Zarës).
Mos të flasim për politikanët shumë të mbrehtë, si
edhe ndërmarrësit privat, veprimtarët shoqëroro
kulturor.”

Sa jeni i angazhuar në
projekte të cilat duhet
realizuar sivjet?
Punoj në shumë
projekte: shkencore,
arsimore e organizative,
por i vetmi që duhet të
kryhet në këtë vit ka të
bëj me nisjen e studimeve
shkencore-teknologjike
nënujore.
Kjo ka të bëj me
TEMPUS projektin, projekt i
financuar nga komisioni evropian, i
cili zhvillohet në bashkëpunim me
University of Plymouth, nga Britania e
disa institucione nga Kroacia si edhe
një institucion slloven. Qëllimi i këtij
Ai i shërben tjetërkujt
Ai isht njeri i shitun
Ai shkon ka t'fryj era
Ai m'ka nimue n'ditë t'shtirë
Ai ta ban nerën me qerpik t'synit
Ai e ban punën parangul
Ai sjell marë nji katund
Ai ban hajr ku ve kamë e dorë
Ai ërrnan ma malit
Ai u buer me punë boshe

*********

*Marushiqët janë me rranxë prej Rudit
(Maruçiq, Marvuçiq), Shestani Naltë, pjesa
perëndimore e Kranjës, në jug-perëndim të
Liqenit të Shkodrës, rrethi i Tivarit. Sot nuk ka
banorë që jetojnë dimër-verë në Shestanin
Naltë. Familja e fundit që lëshoi Shestanin
Naltë ishte ajo e Ilisë Perës Markut Pal'Ilisë prej
Rudit (shih BUZUKU 9/2002:6).

Ai ra telef për mend
Ai leh si qeni n'hanë
Ai qi s'digjon nanën, del n'rrugë e then
kamën
Ai qi s'digjon babën, del n'rrugë e ha
shamatën
Ai nuk t'dvet ka i ke dajat
Atë e ka randë shpija vet
Ai ka mangut bishtin
Mblodhi: Shyqyri Islami, Priftaj, Arbnesh, Krajë
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Kultura ruan identitetin kombëtar

gjuhës shqipe, kulturës dhe artit të
shqiptarëve në Malin e Zi.
“Një ndër qëllimet kryesore të këtij
manifestimi është që për çdo vit të
trajtohet një nga problemet kryesore që
kanë të bëjnë në ruajtjen e identitetit të
shqiptarëve në Malin e Zi”, tha mr.
Haxhi Shabani, kryetar i Shoqatës.
Ditën e parë të këtij manifestimi u
përuruan veprat e autorëve Asllan
Bisha “Ankthi i pritjes”, Ibrahim
Berjashi “Ora e Rumisë” dhe vepra
“Rruga e pamëshirshme” e
shkrimtarit Fran Camaj, (nga cikli
prej pesë autorësh, përfshirë edhe
Anton Gojçajn e Haxhi Shabanin,
librat e të cilëve pritet të botohen në të
ardhmen).
“Është një mesazh që me anë të librit jo
vetëm shqiptarët, por tërë popujt e
kulturuar mund të ruajnë identitetin e
tyre dhe ta zhvillojnë atë identitet duke
integruar vlerat kryesore që ka
identiteti evropian”, tha mr. Haxhi
Shabani dhe shtoi “se edhe në Malin e
Zi ka shkrimtarë shqiptarë të cilët
vlejnë të lexohen”.
Për veprën “Ankthi i pritjes” së Asllan
Bishës foli studiuesi Haxhi Shabani, i
cili e cilësoi Bishën si “shkrimtar i
trekëndëshit: pritje, ujë, hije” dhe tha

Rumisë”, dedikuar fëmijëve dhe të
rriturve, dr. Xhevat Syla tha se ajo
pasqyron jetën e njerëzve të
ambienteve të vendlindjes. Shkrimtari
Ibrahim Berjashi tha: “Unë i quaj këto
vepra thesari i kulturës dhe artit
shqiptar në Mal të Zi për arsye se jemi
as në tokë, as në qiell. Askush nuk
kujdeset për ne. Besoj se ky është një
fillim i mirë”.
Shkrimtari Ridvan Dibra e cilësoi

veprën “Rruga e pamëshirshme” të
Fran Camajt si dallëndyshe për
krijimtarinë e tij duke cilësuar
realizmin dhe thjeshtësinë si vlerë
kryesore të veprës së tij, dhe shtoi:
“Problemi i emigrimit është një temë e
mprehtë, sidomos për shqiptarët e
Malit të Zi”.
Ditën e parë u nda edhe çmimi i “Art
Klub”-it, ju dha kompozitorit Fiqiri
Hasanaga pas vdekjes; falënderoi i
biri Hysen Hasanaga.
Ditën e dytë të manifestimit u mbajt
Sesioni shkencor me temë “Pozita e
gjuhës shqipe në Malin e Zi në
krahasim me atë në përgjithësi”, në
të cilën u referuan 11 kumtesa të
studiuesve nga Mali i Zi, Shqipëria,
Maqedonia dhe Kosova.
Prof. dr. Gjovalin Shkurtaj kumtoi në
temën “Hapësirat etnike të shqipes në
kuadrin e binomit “gjuha e zemrës
gjuha e bukës”, Dr. Qemal Murati
“Hegjemonizimi monolingual
maqedonas dhe situata gjuhësore në
kontekstin evropian e në Kosovë”, Dr.
Mimoza Priku “Ndikimet e huaja në të
folmet shqipe të përdorura në trevat e
Malit të Zi”, Mr. Haxhi Shabani
“Rrezikimi i gjuhës shqipe”, Fran
Camaj “Sfidat e shqipes standarde në
Malin e Zi”, prof. dr. Emil Lafe
“Programet gjuhësore kompjuterike si
një ndër mjetet themelore për zbatimin
e shqipes standarde në mbarë trojet
shqiptare”, prof. dr. Tomor Osmani
“Rreth marrëdhënieve të standardit të
shqipes me të folmet e Veriut në

Foto: PROSTUDIO

që ai lexuesve të tij do t'ju flasë me
gjuhën e komunikimit të gjerë, me një
kallëzim të thjeshtë. Shkrimtari Asllan
Bisha tha se ishte fati i tij “lindja në
kufi, ndërsa pjesa e dytë e jetës në
Ulqin i ka sjellë shumë të mira”.
Për veprën e Ibrahim Berjashit “Ora e

Foto: PROSTUDIO

Shkruan Ismet Kallaba
Shoqata e Krijuesve “Art Klub” mbajti
më 18-19.12.2009 në Ulqin
manifestimin “Kultura shqiptare në
Malin e Zi”. Ky manifestim që synohet
të bëhet tradicional, ka për qëllim të
merret me ruajtjen dhe zhvillimit të

Manifestim
Foto: PROSTUDIO
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variantin e tij të folur dhe të shkruar”,
prof. dr. Artan Haxhi “Probleme të
planifikimit gjuhësor të shqipes (roli i
gegërishtes në këtë proces)”, Dr.
Shkumbin Munishi “Planifikimi i
statusit të gjuhëve në Kosovë 19992009”, Dr. Nail Draga “Çështje të
pabarazisë praktike të gjuhës shqipe në
Malin e Zi” dhe Mr. Ismail Doda
“Problemet e shqipes së sotme në
komunën e Tivarit”.
Në Përfundimet e Sesionit shkencor
thuhet se “kumtesat patën si bosht
kryesor përmirësimin e statusit juridik
dhe të gjendjes reale të gjuhës shqipe
në Malin e Zi”.

“U vunë në dukje problemet
gjuhësore me të cilat ballafaqohet
popullsia shqiptare në Malin e Zi
dhe u kërkuan mënyrat e nevojshme
për ruajtjen e mbrojtjen e gjuhës
shqipe dhe të kulturës shqiptare si
dhe gjetja e rrugëve për zhvillimin e
tyre të mëtejshëm, si pjesë e
pandashme organike e gjuhës
shqipe dhe e kulturës shqiptare në
tërësi”, thuhet në përfundime.
Pjesëmarrësit e Sesionit kërkuan në
mënyrë të veçantë forcimin e punës
për mësimin e gjuhës shqipe në
shkollat ku mësojnë nxënësit
shqiptarë, duke i pajisur ata me
tekste më cilësore dhe duke u
kujdesur për kualifikimin
profesional të mësimdhënësve.
“Nga ana tjetër u theksua që në këtë
drejtim të vendoset një bashkëpunim
institucional me Shqipërinë dhe
Kosovën, të cilat duhet të ndihmojnë
arsimin shqip e kulturën shqiptare në

Malin e Zi me përvojat dhe mjetet e tyre.
Krahas kësaj u kërkua që ruajtja dhe
zhvillimi i gjuhës shqipe e i kulturës
shqiptare të ndihmohen edhe nga
autoritetet zyrtare vendore e qendrore,
duke i dhënë një hapësirë më të madhe
përdorimit të gjuhës shqipe në
administratë, veprimtaritë publike,
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tregtare, ekonomike, kulturore,
arsimore dhe në fushat e tjera”, thuhet
në përfundimet e Sesionit. Në Sesion u
trajtuan edhe probleme të tjera me të
cilat ballafaqohet gjuha standarde
shqipe. “Shqipja e sotme standarde u
vlerësua si një arritje madhore me
vlerë mbarëkombëtare në fushë të
kulturës që u shërben proceseve
konvergjente dhe integruese të
shqiptarëve në të gjitha kontekstet
shtetërore ku jetojnë. U pohua se
nëpërmjet shkëmbimeve aktive të
mendimeve, gjuhësia shqiptare duhet
të krijojë vepra normative për t'i
shërbyer më mirë praktikës gjuhësore.
U theksua roli i dialekteve dhe të
folmeve për pasurimin e mëtejshëm të
standardit të sotëm dhe për
mënjanimin e elementeve dhe
ndikimeve të huaja të dëmshme, duke
ruajtur karakterin origjinal dhe
kombëtar të gjuhës shqipe në të gjithë
hapësirat e përdorimit të saj”, thuhet
në përfundimet e Sesionit shkencor.
Mbajtjen e manifestimit e mbështetën
Fondi i Pakicave dhe Kuvendi i Malit
të Zi.

‘Edhe me shkrimin shqyp të vorreve ruhet rranxa kombëtare‘.
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Injac Zamputti rrëfen
Shkruan Afrim Imaj
Injac Zamputti (1910-1998)
kundërshtoi të spiunojë Eqrem
Çabejin
Kur flasin për Injac Zamputtin, kolegët
dhe bashkëkohësit e albanologut të
njohur, pohojnë se regjimi e ka parë me
sytë e njerkës. Në fakt kështu ka
ndodhur. Bashkëkohësi i Koliqit,
Migjenit, Fishtës, Vinçen Prenushit,
njëri nga gjigantët e letrave shqipe, tërë
jetën mbeti në periferinë e vëmendjes
të opinionit zyrtar. Miqtë dhe të
njohurit e
lidhin këtë me
origjinën e tij
italiane. Po
Zamputti nuk
mbeti i izoluar
vetëm prej saj.
Një rrethanë
tjetër e mbajti
të mbërthyer
për vite me
radhë. Guximi
për t'i thënë jo
rekrutimit nga
sigurimi i
shtetit, e vuri në
shënjestrën e
organeve
represive. Që
këtej mbeti i
padëshirueshë
m
p ë r
pushtetin, por
jo vetëm kaq.
Albanologu
pasionant, nuk
duhej të fliste për këtë me askënd.
Ndryshe, dihej çfarë e priste. Andaj
mbylli gojën dhe vazhdoi punën me
vullnet të jashtëzakonshëm
I biri: Brenga e një historie të
panjohur
“E vërteta vonon, por nuk harron”
Kështu e nis rrëfimin e tij, Jozef
Zamputti, i biri i studiuesit që refuzoi
ofertën e Sigurimit për të gjurmuar
profesor Çabejin. Ka mjaftuar
publikimi i dokumentit zyrtar me
nënshkrimin e të atit që kundërshtoi
rekrutimin e policisë, që Zamputti i ri ti
kthehet brengës së kahershme: “E
prisja këtë pohim të dokumentuem: Ai
nuk pranoi të rekrutohej! Shumë herë
kam pyetur veten: Ku e gjente atë forcë

në atë kohë aq të rrezikshme, ai burrë
aq i brishtë, aq i butë e i sjellshëm?!”
Në letrën për gazetën, i biri, pohon se
sfidën e ka përballuar me “armën” e
besimit të patundur te Zoti dhe lutjet që
nuk i ndau tërë jetën. Me to, shprehet
Zamputti, ai kishte bindjen se
kapërcehen të gjitha dallgët e jetës. I
biri kujton se familjarët nuk e kanë
ditur gjatë periudhës së komunizmit
historinë e përplasjes me policinë
sekrete. Ata, siç vë në dukje Jozefi, janë
njohur me të vetëm në ditët e fundit të
të atit. “Asnjëherë nuk na ka fol për

presionet e sigurimit, shkruan në letrën
e tij Jozefi. Gjithnjë për mos na
shqetsue. Vonë, shumë vonë, me
ardhjen e demokracisë, filloi me na
rrëfye diçka mbi stuhinë që kish kalue.
Na njohu sakaq me dorëshkrimin ku
kish hedhur kujtimet e veta. Sa herë e
lexoja, pyesja veten: Po sikur atë firmë
për mosbashkëpunim ta kishin përdorë
në kahun e kundërt? Ata që e thirrën në
muzgun e natës, pasi bënë detyrën
raportuan te shefat se ai nuk pranoi të
rekrutohej për tu bërë spiun i tyne”
Djali i albanologut shton se pasojat e
këtij veprimi e ndoqën tërë jetën si një
hije e zezë. Sapo dëgjonte ndonjë
batutë kundër regjimit, qoftë edhe nga
pjesëtarët e familjes, shprehet Jozefi, ai
mbyllte bisedën dhe dilte menjëherë në
dhomën tjetër. Momenti më i vështirë,

sipas tij, ka qenë stuhia e 67-ës”.
Pikërisht atëherë, kujton i biri, deshën
me e fundosë, por, siç duket, ndonjë
urdhën nga nalt tha: “Të vazhdojë të
punojë”. Dhe ai vazhdoi të zhytej
gjithnjë e ma thellë në botën e
shkrimtarëve të vjetër, në shoqni me
Buzukun, Bogdanin, me relacionet e
Budit e Bardhit, në leximet e vështira të
mbishkrimeve te hershme të Arbrit etj.
”I biri i studiuesit që jetoi në cepin e
rrezikut të persekutimit, thotë se e ka
ndjerë mënyrën si shpërfillej kontributi
i të atit, por pa marrë vesh motivet e
vërteta të këtij
qëndrimi.
“Tërë jetën,
shprehet
Jozefi, e kaloi
n ë
n j ë
apartament të
përbashkët me
katër familje të
tjera. Me sa
duket për me e
kontrollu dhe
mbikëqyr nga
afër. Punonte
orë të tëra në
një tavolinë të
vogël dhe
shpesh në
prehën, i
mbështjellë me
batanije në
ditët e dimnit.
Me punë të
pandërprerë
dhe heshtje të
jashtëzakonsh
me, mundi me mbijetu përball
presioneve që gjithanshme. Nuk ju
ndanë tërë jetën dilemat torturuese: Për
“ata” matanë Adriatikut punonte për
“këta”, ndërsa për “këta” kontribuonte
për “ata”. Madje “këta” e etiketuan
përbuzshëm “Bubureca e zeze e
Vatikanit”. Gjithnjë, në shpagim të
“Jo”-së shpërfillëse ndaj policisë
sekrete. Hakmarrja tinëzare shkoi dhe
më tej. Atij nuk ja njohën kurrë laurën e
Universitetit të Triestes dhe shkoi pa
marre asnjë titull, megjithëse shumica
e nderonte me fjalën “profesor”.
Publikue më 18.01.2010, http://kosova.
Zgjodhi Paul Tadeschini

Veprimi kundër të keqes është më
e mira lutje Zotit (Ivan Meshtroviq).
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Durimi i ullishtarëve u keqkuptua
Shkruan Ismet Kallaba
Ish pronarët dhe qytetarët e Ulqinit
protestuan për të katërtën herë
kundër vendimit të qeverisë së Malit
të Zi për dhënien me qira të
kompleksit të Valdanosit dhe
moskthimit të ullishtës pronarëve të
mëparshëm

Disa qindra qytetarë të Ulqinit dhe
pronarë të Ullishtës së Valdanosit
protestuan të martën më 15.12.2009
para hyrjes në godinën e Komunës së
Ulqinit kundër vendimit të Qeverisë së
Malit të Zi për dhënien me qira të këtij
kompleksi si dhe moskthimin e
Ullishtës pronarëve të mëparshëm. Kjo
protestë, e katërta me radhë, është
organizuar pas paralajmërimit të
Qeverisë së Malit të Zi se së shpejti do
të nënshkruajë kontratën me
kompaninë “Cubus Lux” për dhënien
me qira të Gjirit të Valdanosit për një
periudhë 30-vjeçare.
Xhemal Peroviqi, në emër të një grupi
të OJQ-ve dhe intelektualëve të
Ulqinit, duke iu drejtuar protestuesve
ka thënë se “durimi ynë flet për
kulturën tonë, por ata e paskan kuptuar
gabim durimin tonë“.
„Kujtojnë se është më i fortë motivi i
tyre për grabitjen e pasurive tona sesa
motivi ynë për mbrojtjen e pasurive
tona“, ka thënë ai.
Peroviqi ka thënë se nuk mund të
vazhdojnë më përrallat mashtruese të
pushtetarëve të Ulqinit dhe të tjerëve.
Ai shtoi: 'Sot kur përcaktohet me një
nënshkrim se i kujt është Valdanosi dhe

pasuritë e tjera të Ulqinit, themi qartë:
nuk ecin më përrallat mashtruese të
tipit „Jam me ju, me qytetarët e Ulqinit,
por çka të bëj... jam edhe me ata të
Podgoricës“.
Duke iu drejtuar udhëheqësve të
pushtetit lokal të Ulqinit dhe Kuvendit
të Komunës së Ulqinit, i cili nuk ka
vënë në rend dite diskutimin mbi
çështjen e Valdanosit pas grumbullimit

të nënshkrimeve të nevojshme,
Peroviqi ka kërkuar sqarim se çfarë ka
ndodhur?
„Pse kaq gjatë i mashtroni qytetarët?
Pse shmangeni nga dialogu publik? Pse
nuk iu sqaroni këtë mediave, në kuvend
me nënshkruesit e Deklaratës?
Interesin e kujt përfaqësoni ju?“, ka
pyetur Peroviqi.
Ai ka pyetur po ashtu se si është e
mundur që disa pushtetarë të
nënshkruajnë peticionin mbi
Deklaratën publikisht, ndërsa
refuzojnë të debatojnë dhe të vendosin
për këtë në Kuvend.
„Askush tjetër, as që guxon të vendosë
në vend Tuaj mbi këto gjëra kaq të
rëndësishme. Nuk mund të fsheheni
nga përgjegjësia. Duhet t'i thoni këtij
populli se
çfarë iu është
ofruar apo me
çfarë jeni
kërcënuar“,
ka porositur
Peroviqi.
Prof. Dr. Simë
Dobreci ka
thënë se
pushteti i

Malit të Zi po shkel të drejtat e njeriut
duke mos iu kthyer pronat në Valdanos
pronarëve të ligjshëm. “Ullinjtë janë të
shenjtë. Kudo në botë prona private
është e shenjtë. Edhe sot e kësaj dite
ullishta e Valdanosit nuk po u kthehet
pronarëve të mëparshëm, pronarëve të
vërtetë. Në këtë mënyrë, pushteti i
Malit të Zi po i shkel rëndë të drejtat e
njeriut”, ka thënë ai.
Sipas Dobrecit, moskthimi i Ullishtës
së Valdanosit bashkë me procesin e
privatizimit të kryer në Ulqin kanë
shkaktuar “pasoja të rënda për qytetarët
e Ulqinit, të cilat të gjithë po i shohim,
po i ndiejmë në shpinën tonë, në
shtëpitë tona”.
Pjesëmarrësve të protestës u janë
drejtuar edhe Lluka Gjakonoviq,
kryetar i Këshillit për Kthimin e Pronës
së Valdanosit, kryeimami i Ulqinit
Rexhep Lika dhe ipeshkvi i Kishës
Ortodokse në Ulqin, Radojica
Bozhoviq. Të gjithë ata kanë kërkuar
kthimin e Ullishtës së Valdanosit
pronarëve të mëparshëm.
Organizatorët e protestës kanë
paralajmëruar përshkallëzimin dhe
intensifikimin e protestave deri në
realizimin e qëllimit të tyre
“korrigjimit të padrejtësisë që iu është
bërë banorëve të Ulqinit duke i marrë
pronat që ua kanë lanë të parët”.
Siç dihet, në vitin 1977 rreth 93 hektarë
tokë në Valdanos, me rreth 19 mijë
rrënjë ullinj, në pronësi të personave
privatë dhe komuniteteve fetare, janë
ç'pronësuan në favor të ish Armatës
Popullore Jugosllave me qëllim të
ndërtimit të objekteve ushtarake.
Protesta është organizuar nga Këshilli
për Kthimin e Pronave në Valdanos,
Shoqata e Ullishtarëve Ulqin dhe grupi
i organizatave joqeveritare nga Ulqini.
Vendi më përvëlues në ferr është i
atyre që, në kohën e krizave, rrinë
neutralë (Dante Aligieri).
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Në kërkim të poetikës së veçantë
Piktori Liridon Mustafa hapi më
3.12.2009 në Galerinë „Art“ të
Qendrës së Kulturës në Ulqin
ekspozitën e tij të parë individuale.
Shumica e veprave të ekspozuara,
pjesa më e madhe portrete dhe
peizazhe, janë pjesë e krijimeve të tij
gjatë kohës së studimeve.
Piktori dhe kritiku i artit
Qazim Muja në fjalën e tij
tha se si çdo autor i ri, edhe
Liridoni mëton të hyjë me
guxim në rrugën e vet të
artit, në kërkim të poetikës
së veçantë, duke pasur si
ëndërr veprat e piktorëve
të mëdhenj, të absorbuara
dhe të kaluara nëpër
“filtrat” e tij të ndërtuar
mbi emocionet e
përjetimet personale, për
të ruajtur sadopak
ekuivalencën artistike.
„Ajo që bie fuqishëm në
sy në punimet e
ekspozuara, e që duhet
kuptuar si hap shumë pozitiv për çdo
krijues të ri, është këmbëngulja e
autorit që shpirtërisht të gjendet
brenda ambientit të tij jetësor dhe
këtë ta shfrytëzojë si pikënisje, duke
lëvruar peizazhin nga ky ambient
d h e n j ë k o h ë s i s h t p o r t re t i n ,
gjegjësisht figurën njerëzore“, tha
ai.
Muja tha se Mustafa e bën këtë pa
ndonjë abstraktim të tepruar dhe pa

atribute të veçanta, që do ta ngarkonin
pikturën, por duke përcjellë me ngjyra
dhe forma të gjitha dukuritë brenda tij.
„Këtu nuk kemi të bëjmë me diçka të
stilit déjà vue, të stilit panoramik, sepse
ai nuk kopjon, por e ribën atë, duke
krijuar edhe qiell, edhe ujë, edhe tokë

të re, pamje të reja me fuqinë e ngjyrës
dhe penelit, duke na shtyrë të
thellohemi në kërkim të domethënies
së artit të tij“, theksoi ai.
Kryetari i Organizatës Joqeveritare
„Ora“, Ismet Kallaba, në fjalën
përshëndetëse tha se në Ulqin ka
shumë talente në fushën e pikturës.
“Është për të ardhur mirë që komuniteti
i piktorëve në qytetin tonë sa vjen e
rritet dhe që përveç piktorëve që
tashmë kanë bërë emër, po lind një

gjeneratë e re piktorësh duke dëshmuar
vijimësinë dhe traditën në këtë fushë.
Ata kanë mbaruar shkollat në qendra të
ndryshme, te pedagogë të ndryshëm,
dhe sjellin përvoja të ndryshme në
fushën e artit në qytetin tonë”, tha ai.
Por, sipas tij, piktorët e rinj kanë nevojë
për ndihmë në fazën
fillestare të karrierës së
tyre. “Pikërisht ky është
edhe qëllimi i
organizimit të kësaj
ekspozite. Ne duhet t'u
japim atyre shansin për
t'u dëshmuar, ndërsa
institucionet
kompetente duhet të
bëjnë më shumë për t'i
ndihmuar artistët”, tha
ai.
Ekspozita u organizua
nga Organizata
Joqeveritare „Ora“ në
bashkëpunim me
Qendrën e Kulturës
Ulqin.
Liridon Mustafa u lind në Tivar në vitin
1985. Ai ka mbaruar Akademinë e
Arteve në Tiranë më 2008, në degën e
Dizajnit grafik, te prof. Ali Oseku. Ka
marrë pjesë në disa ekspozita kolektive
të studentëve të Akademisë së Arteve
në Tiranë.
Marrë nga Koha Javore 397, 10
dhjetor 2009:16.

Maksut Harapi
me Braticnjanë
Mjetet për telegrafinë ajrore (zbulues
Gulielmo Markoni, 1874-1937), në
majë të Marvjanit, në vendin i cili sot
thirret Mërkona, më 1910, i çuan
punëtorët, ku, përveç Maksut Harapit,
shumica ishin prej Braticës (Zefi Gjoks
Preçit Kols, Maci Niks Gjekos, Demi
Canit Palaj, si dhe Meti, Brahimi dhe
Malush Pelinku).
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Ulliri - floriri i Ulqinit

Foto: F.Dobreci

Ekspozitë me porosi njerëzore: ruani, kultivoni ullinjtë e shenjta

City', që e mbështeti
Programi Kulturor Zvicëran
për Ballkanin Perëndimor,
ishte organizuese e
ekspozitës. Leze Llazari
përshëndeti në emër të
organizatorit. Milan
Gjakonoviqi i dhuroi një
pikturë Qendrës së Kulturës,
kurse drejtori Shaban Gjekaj
u falënderua.
Buzuku-press

Foto: F.Dobreci

Foto: F.Dobreci

Milan Gjakonoviqi, piktor prej Ulqinit, më
18.12.2009, në galerinë 'Art', Qendra e Kulturës,
Ulqin, hapi ekspozitën 'Ulliri - floriri i Ulqinit' me 40
punime (vaj në pëlhurë). Si mbas piktorit Jozo
Koçoviq, për Milanin, ulliri paraqet një kompleks
psikologjik dhe filozofik, ku autori na zbulon figura
femrash, njerëzish. Organizata Joqeveritare 'Creative
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Shkrimtarët ruajtën të gjallë shqipen e shkruar
Gjokaj për rreth 10-vjet luajti një rol të rëndësishëm për rikthimin e
fjalës artistike të shkruar shqipe. Kjo revistë, mund të thuhet se në
miniaturë ka luajtur rolin e Jetës së Re në Kosovë e cila u drejtua nga
shkrimtari Esat Mekuli, i lindur në trevat shqiptare në Malin e Zi, në
Plavë. Në revistën Koha jo vetëm që u botuan shkrimet e para të
poetëve e shkrimtarëve shqiptarë që janë nga Mali i Zi, por edhe
vepra të plota të disa prej autorëve më të rëndësishëm që tërë jetën e
tyre e kanë kaluar pikërisht në territoret e shqiptarëve të kësaj ane.
Këta autorë më vonë do të botojnë vepra të veçanta në Prishtinë, në
kuadër të “Rilindjes”. Tashmë shkollimi në Kosovë, gjatë viteve
60-a, 70-a e 70-a të shekullit XX kishte dhënë frytet e veta. Ata që
tashmë kishin mbajtur gjallë shqipen e kultivuar të folur, tashmë po
e shkruanin atë në variantin e saj më të kultivuar, atë letrar. Vitet e
shtatëdhjeta dhe tetëdhjeta të shekullit njëzet për shqiptarët në
Malin e Zi, ishin të përshkuara, në njërën anë me akulturimin e tyre
e në tjetrën anë me përpjekjet me shpirt ndër dhëmbë për të ruajtur
identitetin e tyre. Emrat si Esat Mekuli,
Rexhep Qosja, Ruzhdi Ushaku, Hajro
Ulqinaku e më vonë Mehmet Kraja e Basri
Çapriqi i dhanë fushës së letërsisë e
shkencës shqiptare personalitete, kurse në
trevat shqiptare në të cilat kishin lindur
vetëm gjatë dy dhjetëvjetshave të fundit ata
u dhanë pjesë nga rrezatimi i veprave të tyre
të cilën bashkëkombësit e tyre e kësaj ane e
kanë të nevojshme. Kurse emrat si dom
Simon Filipaj, Asllan Bisha, Ibrahim
Berjashi, Fran Camaj, Haxhi Shabani e
Anton Gojçaj janë të rëndësishëm për këtë
anë të shqiptarëve së paku për një fakt. Ata
mbajtën gjallë fjalën e shkruar letrare
shqipe, duke e kultivuar atë që nga niveli i shkrimit fetar, poetik,
letrar e deri te ai studimor i letërsisë dhe i gjuhësisë.
Në këtë drejtim 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 standardizuar, duke përfillur kriterin shkencor,
përdorimin e standardit të përbashkët që është shenja kryesore e
qytetërimit të një populli dhe zhvillimit të një gjuhe. Në anën tjetër,
shqiptarët e fesë katolike komunikojnë në gjuhën e tyre në librat e
shenjtë, përkatësisht me Krijuesin. Zgjedhja e standardit në
shqipërimin e librave fetarë, nuk paragjykon mosprekjen e tij, apo
më mirë me thënë rishikimin e tij, sepse gjuha nuk është fosile
parahistorike, por si qeniet e gjalla të cilat kanë ndryshuar,
përpunohen dhe pasurohen. Për të shtruar në këtë drejtim edhe
ndonjë problem, duhet përmendur fakti se prirja e përdorimit të
gjuhës standarde, gjegjësisht të shqipes si gjuhë feje në librat fetarë
të fesë islame nuk është zhvilluar deri në fund. Nëse me shqipërimin
e Kur'anit në shqip, gjuha shqipe ka përballuar me mjaft sukses
sfidën e aftësisë së saj si gjuhë e librit kryesor të besimtarëve të
kësaj feje, praktikimi i saj në librat dhe ritet e tjerë, është proces që
duhet të zhvillohet në të ardhmen dhe si i këtillë është i
pashmangshëm. Ulqin, më 4 dhjetor 2009.
Foto: F.Dobreci

Shkruan Haxhi Shabani*
Ka rreth 130-vjet që shqiptarët e kësaj ane që nga Ulqini e deri në
Rozhajë jetojnë në kuadër të Malit të Zi. Tërë kjo periudhë për ta ka
qenë e përshkruar me dy prirje. Njëra, në drejtim të ruajtjes së
identitetit gjuhësor e kulturor, para së gjithash. Kurse, tjetra në
drejtim të integrimit në shoqërinë e Malit të Zi, që nënkupton edhe
elemente jo të pakta asimilimi. Ulqini, Tivari, Tuzi, Plava, Gucia e
Rozhaja me shumicë shqiptare, apo me sasi të konsiderueshme
shqiptare që ka ndryshuar gjatë viteve në dëm të vetë shqiptarëve, i
janë nënshtruar sprovës së vështirë të të jetuarit në guaskë për të
ruajtur identitetin e parë dhe pozicionimit në raport me përkatësinë
që kishin gjetur në Malin e Zi...
Para 4 shekujve e gjysmë një burrë me emrin Gjon Buzuku shpëtoi
një popull, duke përfunduar periudhën e mosshkrimit të gjuhës
shqipe dhe duke shkruar këtë gjuhë; ky burrë i cili duhej të kishte
pasur vendlindjen në trekëndëshin: Ulqin, Tivar, Shkodër (pra me
mundësi të madhe nga trevat
e sotme të shqiptarëve në
Malin e Zi)...
Në fillim të shekullit të
shkuar, në agimet e muzgëta
ulqinake e tuziane Ali Riza
Ulqinaku e Hysejn Bushati
në Ulqin dhe vëllezërit
Ivanaj në Tuz kishin rifilluar
ringjalljen identike
shkrimore të shqipes në këto
treva. Ata shkruan gjuhën
shqipe, si të vetme apo krahas ndonjë gjuhe tjetër në
poezi, fjalor, publicistikë
etj., e cila kishte filluar zvetënimin e saj, pikërisht në origjinën
shkrimore të vet...
Para rreth 60-ave, pas prishjes së marrëdhënieve midis vendeve me
një sistem, shqiptarëve të kësaj ane, pra atyre në Malin e Zi, për të
ruajtur identitetin e tyre gjuhësor, jo vetëm në variantin e thjeshtë të
folur, ishin të detyruar që gjysmëfshehur të dëgjojnë Radio Tiranën
e më vonë të shohin TV Shqiptar. Këto dy stacione, që me
propagandën e vet, në njërën anë thurnin lavde e në anën tjetër
fajësonin deri në sharje, çuditërisht përcillnin edhe fjalën e
kultivuar shqipe përmes programeve të tyre. Shumica e shqiptarëve
në Malin e Zi, nuk u besonin seriozisht as lavdeve, po as sharjeve. Si
kundërpeshë, fillimisht- po për efekte politike, përkatësisht për të
“kontrolluar” shqiptarët filluan të lindnin redaksitë e para shqipe, si
ajo në Radion e Malit të Zi. Më pastaj filloi të botohet edhe ndonjë
medie tjetër e shkruar (Koha) apo të punojë ndonjë medie
elektronike (Radio Ulqini) dhe më vonë redaksia në TV të Malit të
Zi dhe së fundi mediet e folura e të shkruara private, për të
përfunduar me Kohën javore. Këto medie, njëra më pak e tjetra më
shumë filluan të lirohen nga shtrëngesat jashtëprofesionale, duke iu
shmangur prioritetit të themelimit të tyre, atij politik e duke iu
afruar misionit të medies që është informativ e kulturor. Por, së
fundi ato u rreshtuan edhe në shërbim të ruajtjes gjallë të shqipes së
shkruar dhe të folur.
Në këtë drejtim revista “Koha”, drejtuar nga intelektuali Gjergj

*Kumtesë me rastin e 10 vjetorit të vdekjes së dom Simon Filipajt dhe 15 vjetorit të
botimit të plotë të Biblës në shqip.

Përkujtim

32/2010

Dom Simon Filipaj nderi i kombit
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Shkruaan Gjekë Gjonaj
Monsinjor Filipaj duke qenë zotërues i mire i disa gjuhëve,
Është një kënaqësi e veçantë të jem i pranishëm në ku veçmas atyre biblike, latinishtes, greqishtes se vjetër dhe
përkujtohen figurat e mëdha të kombit tonë. Kënaqësia është frengjishtes, me të kthyer nga Malësia si meshtar në një
e dyfishtë, nga që me jepet rasti të marrë fjalën para jush për famulli të harruar të Shën Gjergjit, buzë lumit Buna, i hyri një
meshtarin e devotshëm të kishës katolike shqiptare dom pune sa të vështirë, aq edhe fisnike - përkthimit të plotë të
Simon Filpaj, mik i dashur i familjes sonë, te i cili e mora Biblës në gjuhën standarde shqipe, gjë të cilën nuk e kishin
pagëzimin. Kjo miqësi e ngushtë dhe e sinqertë familjare me bërë as institucionet më të larta fetare as ato shtetërore. Dhe
këtë personalitet të fuqishëm të kulturës sonë është brumosur pas një pune të mundimshme dyzetvjeçare, pa dritë elektrike,
me ardhjen e tij si meshtar në famullin e fshatit tim të lindjes nën dritën e kandilit e të qiriut, duke u “kacafytur” me fjalë,
në Triesh, zonë kufitare me Shqipërinë, në vitet 50-ta të fjali, e frazeologji, me vullnetin e tij të rrallë, por edhe me
shekullit të kaluar. Nga informacionet që kam nga babai im i vullnetin e te lumit Zot, arriti t'u dhurojë shqiptarëve
ndjerë ardhjen e dom Simonit në famullinë e Trieshit Shkrimin Shenjt në gjuhën e tyre, duke u bërë kështu njeriu i
besimtarët trieshjanë e priten me gëzim, kurse regjimi i kohës parë në botën shqiptare që realizoi një ëndërr 2000 vjeçare të
e përcillte dhe e mbikëqyrte heshtazi. Por meshtari i ri, i kombit tonë. Unë nuk i jap vetes të drejtë të shpreh vlerësimin
pajisur me mësime teologjike të fituara në Fakultetin personal për botimin e plotë të Biblës shqip nga dom Simon
Teologjik të Zagrebit, me një kulture të gjerë, me mençuri, Filipaj, sepse kjo u takon në radhë të parë linguistëve, por jam
maturi, dashuri, sinqeritet, afërsi, modesti, fisnikëri, oratori i sigurt se kjo vepër përben një ngjarje të shënuar edhe për
të spikatur, me fjalë tepër të ëmbla, pa nervozizëm, i përfitoi studimet gjuhësore. Duke e lexuar Biblën në shqip jam
zemrat jo vetëm të besimtarëve, por edhe të aktivistëve bindur se përkthyesi i saj dom Simoni ka bërë përpjekje për të
komuniste vendorë të cilët e përbuznin fenë dhe besimin. Po mos kaluar përciptazi gjatë përkthimit, për të mos gjetur
kaq i nderuar dhe i respektuar ishte edhe ne famullinë e Kojës thjeshtë një fjalë barasvlerëse të shqipes shkëputurazi.
dhe të Grudës, troje etnike shqiptare që gjeografikisht i Përkundrazi është thelluar në domethënien e tekstit origjinal
dhe të fjalëve në
përkasin Malësisë. Natyra
marrëdhëniet ndërmjet
këtë njeri të Zotit e kishte
tyre e me kontekstin
pajisur me virtyte të rralla,
duke na dhënë zgjidhje
me fjalë të ëmbla që të le
të reja, të cilat e
mbresë të thellë, me
pasurojnë leksikun e
gojtarinë e tij të bukur e të
shqipes jo thjeshtë me
natyrshme, me urtësinë në
fjalëformime të reja, por
fjalë dhe me veprime të
edhe me ngjyrime e
matura, me jetën e pastër
vlera të reja kuptimore.
fetare e atdhetare e kishte
Dom Simon Filipaj me
fituar dashurinë dhe
përkthimin e plotë të
nderimin e të gjithëve. Emri
Biblës në shqip nuk i
i tij është bërë dhe ka
bëri nder vetëm vetes,
mbetur simbol burrërie,
familjes e kishës
ndershmërie e drejtësie në
katolike, por mbarë
Malësi. Dom Simon Filipaj
shqiptarizmit. Prandaj
për 16 vite shërbimi si
mendoj se ky njeri me
meshtar në Malësi, krahas
Pjerin Sheldia: Piturë murale në Kishen e Shnjergjit
shpirt e me zemër të
fushës së madhe të lëvrimit
madhe shqiptari është
të tij që ka qenë udha e
nderi i kombit. Botimin
bukur e meshtarisë, së cilës iu përkushtua shpirtërisht dhe
intelektualisht, në kushte tejet të vështira ekonomike e e plotë të Biblës në shqip 15 vjet me parë e kanë vlerësuar
politike, me pasion iu qas mbledhjes së folklorit dhe studimit studiues të shquar të shkencës së albanologjisë dhe pena të
te tij. Gjatë kësaj periudhe kohore në Malësi mblodhi si bleta njohura të letrave shqipe nga hapësira mbarëshqiptare.
shumë këngë lirike, epike, historike, balada, anekdota, Numri i tyre është i konsiderueshëm, ndërsa unë po veçoj
përralla etj, shumica e të cilave janë botuar nga Instituti vetëm njërin nga ata, shkrimtarin e madh Ismail Kadare. Ai
Albanologjik i Prishtinës në “Gjurmime Albanologjike” ne një intervistë që zhvillova në vilën e tij në Durrës, lidhur
(Folklor dhe Etnologji) dhe në botime të tjera, kurse materiali me përkthimin e dom Simonit, me tha ,,E kam lexuar me
folklorik i pabotuar, mbledhur prej tij ruhet në arkivin e këtij interes përkthimin e mrekullueshëm të "Biblës" nga dom
Instituti. Kështu, falë dashurisë së tij të madhe që kishte për Simon Filipaj. Vërtet, kam shprehur kudo admirimin tim për
kulturën tonë popullore, arriti të shpëtojë nga zhdukja dhe këtë përkthim, që është një shembull i shkëlqyer, se si mund t
harresa një pasuri të madhe të kësaj gurre popullore, të përkthehen veprat e mëdha monumentale të njerëzimit në
mbledhur me kujdes të posaçëm dhe dashuri të madhe në këtë gjuhën e sotme shqipe. Pas këtij vlerësimi meritor te zotit
krahinë të lashtë shqiptare, historia, kultura dhe tradita e së Kadare për këtë figure poliedrike, i cili ka lënë në gjuhën
cilës janë një det i gjerë ende i palundruar. Malësorët dom shqipe kryeveprën botërore, Librin e Shenjte, Biblën, nuk me
Simonin sot e kësaj dite e mbajnë mend jo vetëm si një dijetar mbetet tjetër vetëm se t'ju them se portreti sa i thjeshtë aq i
me kulturë të gjerë, por edhe si gojëtar të shquar. Predikimet e madhërishëm, vepra dhe puna e këtij prelati të shquar të
tij plot squetësi e pasion ruhen ende në ndërgjegjen e atyre që kombit tonë do të mbeten përgjithmonë në kujtimin e
e dëgjuan. Ai ishte dhe mbeti figurë shumë e respektuar dhe e malësorëve në përgjithësi dhe të familjes time në veçanti,
nderuar në Malësi për traditat e shëndosha atdhetare dhe si sepse frytet e punës së tij i gëzojmë ne sot. Shpirti i butë i këtij
personalitet i madh. Sepse malësorët e kishin kuptuar që në bariu të përvuajtur që vinte nga urdhërimi fetar që i përkiste
fillim se dom Simoni e donte Malësinë dhe malësorët, se ai pushoftë në paqe përgjithmonë!
bënte përpjekje të vazhdueshme për përhapjen e frymës së re Ulqin, me 4 dhjetor 2009
si dritë e kohës në secilën nga familjet tona, sa herë që ishte i * Kumtesë me rastin e 10 vjetorit të vdekjes së dom Simon Filipajt dhe 15 vjetorit të
botimit të plotë të Biblës në shqip.
ftuar si mik në sofrat tona bujare në ato kohë të pakohë.
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Dom Simon Filipaj personalitet i rrallë i kulturës shqiptare
Dr.Nail Draga*
Në sajë të punës krijuese e atë kryesisht
në fushën e përkthimeve të literaturës
liturgjike, dom Simon Filipaj bën pjesë
në plejadën e figurave të shquara
kombëtare, ku edhe pas një dekade nga
vdekja e tij, studiues të profileve të
ndryshme shkencore e konsiderojnë si
personalitet të përmasave
mbarëkombëtare. Veprimtaria e tij nga
viti 1990 e më pas i është prezantuar
opinionit të gjerë kryesisht
nga subjektet e shoqërisë
civile, ku vend meritor zë
“Art Clubi” i cili pati
organizuar tribunën e parë
kulturore në Ulqin me ketë
figurë të vlerave kulturore
mbarëkombëtare.
1.Prezantimi i parë para
opinionit vendas
Nga dita e themelimit
pikërisht me 28.12.1990,
Shoqata e Artistëve dhe e
Intelektualëve ”ART KLUB”
si mision parësor ka pasur
shpalimin e vlerave të
përgjithshme nga kultura
shqiptare në ketë mjedis dhe
më gjerë. Ne këtë aspekt
kishim parasysh figurat e
anatemuara që ishin të
panjohura në qytetin e Ulqinit
por edhe më gjerë. Dhe pas
veprimtarisë së parë kushtuar
jetës dhe veprës së hafiz Ali
Ulqinakut, që është mbajtur
me 15.2.1992, radhën e kishte
një personalitet i rrallë i
kulturës shqiptare i cili ishte
në mesin tonë. Fjala ishte për
famullitarin, krijuesin,
përkthyesin, folkloristin dhe
intelektualin e shquar dom
Simon Filipaj.
Data 20 mars 1992, është datë e
shënuar për OJQ ”Art Klub”, sepse
për të parën herë organizoi prezantimin
publik të dom Simon Filipaj opinionit
vendas. Veprimtaria është mbajtur në
sallën e madhe të KK të Ulqinit me një
pjesëmarrje të madhe te të
pranishmëve. Por nuk është për të
çuditur një pjesëmarrje e tillë sepse për
të parën herë qytetarët e Ulqinit dhe të
rrethinës kishin rastin të dëgjojnë
drejtpërdrejt dom Simon Filipajn në
lidhje mbi veprimtarinë e tij jetësore,
krijuese dhe liturgjike.

Në një bisedë që kam pasur me të
nderuarin dom Simonin pas këtij
takimi ai ishte i emocionuar shumë që
ishte e arsyeshme sepse për të parën
herë pati mundësi për t'iu prezantuar
opinionit vendas.
Por me ketë rast duhet të përkujtoj
opinionin e gjerë së gjatë vitit 1991
dom Simoni ishte i sëmurë dhe ka qenë
shtruar disa muaj në spitalin e Cetinës.
Nga spitali i shkruante dr. dom Lush

Gjergjit në Kosovë”... luteni të bëni
çmos botimin e Mesharit dhe të Biblës.
Mos lejoni të shkoj në dhe pa i
parë”(28.2.1992). Por po ashtu Lush
Gjergjit i lenë edhe porosinë se “...
nëse vdes para botimit të Biblës,
atëherë kopjen e parë ma bie te varri
im”. Ndërsa Lush Gjergji i përgjigjet se
“...ne Biblën nuk e botojmë për varre,
por për të gjallë. Ajo do të jetë
përmendorja më e lavdishme e jotja, e
kishës sonë për mbarë popullin
shqiptarë”.
2.Shpërblimi Vjetor i Art Klubit për
vitin 1992
Nga viti 1991, “Art Clubi”, filloi për të

ndarë çmimin vjetor për të arriturat në
fushën e shkencës, artit dhe të kulturës.
Ishte kjo një nismë fisnike për të
vlerësuar punën profesionale dhe
pasionin e krijuesve të fushave të
ndryshme. Për vitin 1992, u formua
Komisioni i shoqatës për ndarjen e
Shpërblimit vjetor me kryetar të
ndjerin prof. Bajram Rexha. Pas
vlerësimit të kandidaturave të
ndryshme komisioni në mënyrë
unanime vendosi që
shpërblimi vjetor për vitin
1992 t'i jepet dom Simon
Filipaj për veprimtarinë në
fushën e përkthimeve
liturgjike në gjuhën shqipe
dhe kontributin e dhënë
kulturës kombëtare shqiptare.
3. Pjesëmarrës
në
simpoziumin shkencore
kushtuar Mesharit të Gjon
Buzukut
Duke dëshiruar që të
shënojmë një përvjetor të
kulturës sonë me rastin e 440vjetorit të botimit të librit të
parë shqip “Art Clubi”
organizoi simpoziumin me
titull “Meshari i Gjon
Buzukut-Monument i
Kulturës Shqiptare (15551995)” me 19-20 maj 1995 në
Ulqin.
Në këtë simpozium ka marrë
pjesë edhe dom Simon Filipaj
me kumtesën me titull
”Meshari-doracak kultivështirësitë e përkthyesit dhe
të shtjellimit kritik “. Në këtë
kumtesë profesionale nga
aspekti i përkthimit në fillim
na paraqet raportet tona
shoqërore në të kaluarën dhe
tash ku duhet cituar në mes tjerash
“...fati i mirë historik për ne ka vijuar
të na bej leqe e dredha, herë më të
mëdha e herë më të vogla, kështu që
nëse s'kemi marrë veten në thua, të
tjerët na e kanë qitur cungun e
rrëzimit ndër këmbë, nëse na ka lënë
në qetësi i huaji, na ka marrë në pikë
të qafës i veti”(1995).
Nuk ka dilemë së këto vlerësime janë
aktuale si më parë edhe sot në mesin
tonë.
*Fragment nga diskutimi më rastin e shënimit të 10vjetorit të vdekjes së dom Simon Filipaj në
Bibliotekën e Ulqinit mbajtur me 4 dhjetor 2009.
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Bijtë e Shestanit
drejtë majave të suksesit
Kemi kënaqësinë që në revistën tonë BUZUKU ta njoftojmë
lexuesin se historia dhe suksesi i shestanasve nuk ka mbaruar por
po vazhdon që të shkëlqejë në shumë fusha edhe në ditët e sotme.
Po paraqesim në këtë numër një djalosh që ndihet krenar, që është
birë i kësaj treve e i këtij populli. Për lexuesin ndoshta nuk është një
figurë e njohur, por për
ne që patëm rastin të
flasim më të, u bindem se
po tregon suksese.
Quhet Sandër Preçi (të
parët të ardhur prej
Briskut) i lindur në
fshatin Kullomzë
komuna e Ulqinit. Pas
mbarimit të shkollës
fillore vazhdoi gjimnazin
për tregti dhe turizëm, pas
mbarimit dukej se kjo nuk
do ta realizonte atë se çka
Sandri kishte në projektet e jetës së tij. Vazhdoi një kurs për berber,
dhe pas një periudhe të shkurtër duket se Sandri kuptoj thirrjen e tij
dhe zbuloj dhuratën që ai kishte.
Sandri ndërsa fliste për revistën BUZUKU tha “Nuk mundem të
mos e falënderojë pronarin e sallonit se rrojtores “Zoran” që ma
mundësoi që talentin tim ta shfaq, sepse pa ndihmën e tij sot nuk do
te isha këtu ku jam. Si çdo fillim që ka vështirësitë e veta ashtu edhe
fillimi im nuk ishte i lehtë. Nuk mundem të mburrem me arritjet e
mia sepse ka të tjerë edhe më të talentuar se unë dhe më të famshëm
se unë, por punën që e bëj me mjaft përgjegjësi dhe me mjaft zell e
falë këtyre dhuntive, atëherë as shpërblimet nuk kanë munguar.
Sandër na trego pak për sukseset tuaja në profesionin tënd?
Jam pjesëmarrës në shumë gara në shumë vende, si brenda dhe
jashtë vendit, jam fitues i mbi 30 çmimeve dhe fitues i mbi 10
kupave dhe mbi 10 medalje te ndryshme. Kam qene fitues në
Budvë, Beograd, Podgoricë, Tiranë, Sarajevë. Por garat më të
vështira dhe me të suksesshme ishin si ajo ndërkombëtare në
Athinë të Greqisë më 2008 dhe 2009, si dhe vendin e dytë në garat
evropiane në Paris të Francës, kurse vendin e tretë në garat botërore
në Moskë (Rusi) më 1 mars 2010.
Cilat janë planet për të ardhmen?
Unë mund të them se ende jam në fillim dhe se me pret një rrugë e
gjatë për të arritur aty ku unë mendoj se ja vlen. Kemi një garë
ndërkombëtare në Moskë të Rusisë dhe mbas kësaj gare dhe mbas
sukseseve që shpresojmë për t'i arritur. Mëndej do ta analizoj të
ardhmen dhe programet për të korrur suksese të tjera.
Ç'far mund t'i porosisni lexuesit e revistës tonë BUZUKU?
Se pari revistës i dëshiroj më shumë lexues, kërkoj nga bijtë e bijat
shestanas që të bashkëpunojnë me revistën në mënyrë që së bashku
të jemi si një familje e vetme. Ju falënderoj që ma dhatë mundësinë
edhe mua që të jem pjese e revistës tuaj. Suksese në të ardhmen.
Intervistoi Gabriel Grabanica, më 12.02.2010
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Rrëfime të moçme arbërisht
Shqiptarët në Itali 600 vjet e ruajtën gjuhën
'Cu Fedeli' dhe përrallëza 'E bila e diellit'*
Nga Giosafatte Capparelli-Malcori
...

Cu Fedeli shtyni jetën e tij pa shumë kërkesa (pretese).
Zgjohej dhe ngrehej ka shtrati çdo ditë me daljen e yllit të
dritës, dil jasht dhe ulej tek praku i derës, aty, me orë të tëra,
rrini e kullotni sytë ture ruajtur atej ka dalja e diellit.
Kur rrethi i puthjes së detit me qiellin nisej të çelej dhe kuqja
zëni të derdhej mbi qytetin (citta) e lashtë të Thuriit të
Ipodamit të Miletit dhe anembanë dheravet përreth tij,
atëherë, cu Fedeli ngrehej më këmbë, dorën e djathtë, me të
cilën mbani shapkën, që fare pak përpara kish helqur ka
kryet si shenjë nderi, e kumbisni mbi gjirin ka ana e zemrës
e, në qetësinë më të madhe, përshëndetni lerjen e Diellit. Po
t'i gjendeshe atij pranë, mund të rrëmbenje, aty-këtu, nga
murmurisja që i dil ka goja pa dhëmbë, fjalë si këto më
poshtë, të cilat bëjin pjesë në ceremonialin e vet të
adhurimit të Diellit:
'Të fala e mirë Yll ndër yltë, ti çë na ndritën e na ngrohen,
piqi faqen botës që ajo të bëhet sa më pjellore e të na mbanjë
gjallë. Ëmna motra të mira e paqeje dhe falna shira të holla.
Bëgatna sënduqe e tryesa. Kafshat e shpivet si edhe ato të
drizavet le të gjëllijnë e të gëzohen nën sperat e tua të
ngrohta e gjallëruese. Ripërtërit (rinnova) çdo menatë
mrakullën e jetës dhe mbarë Botën mos e harro!'**
Pëstaj, rikumbisni shapkën ndër kryet, vëni thesin nën sjet
dhe mirrni udhën e Hjimzavet, ku e pritni dita e punës. Gjatë
rrugës, mbjidhni e vëni në thesin të gjitha të mbeturat e
gadhurvet çë gjëni. Me to plehëroni (concimava) botën e
Hjimzavet që të bëhej më e butë e më pjellore. Mbani gjallë
familjen e tij ture bënë kopshtra e mbjellur grurë, ture
vjelur, si mbas motit, vreshta e ullinj, fiq e dardha, mollë e
kumbulla, shega, pjeshka e të tjera, e të tjera. Gjatë dimrit,
dhe me mot të lig rrini në shpi, ndreqni upritë dhe, kur i
ndodheshin para këmbëvet fëmijët e gjitonisë, u rrëfyeni
përrallëzën: 'E bila e diellit'. ...
*Marrë vetëm një pjesë e tregimit prej revistës arbëreshe LAJME
NOTIZIE XXI/2 2009:69-73 (botohet në Lungro, Corso Skanderbeg
54, Itali).
**Përrallëza flet për traditën e adhurimit të Dielli në kohën
parahistorike, para krishterimit, në kohën ilire. Këtë traditë e ruajtën
shqiptarët, stërnipat e stërmesat e ilirëve.

18

Tregim

32/2010

Tregim prej Malësisë

Guri i Gjo' Dacit
Në anën lindore të Sukës së Grudës, në
vendin e quajtun Qafë Nagrivë,
ndodhet nji shénjë monumentale me
emën Guri i Gjon Dacit. Ky gur asht i
naltë gadi nji metër dhe i gjanë diku 7080 cm i fiksuem mirë në truall dhe
duket se nuk asht luejt nga vendi që nga
koha e vendosjes së tij. Asht i
pagdhendun dhe në të nuk shifet ndonji
shkronjë apo shënjë e vizatueme.
Duhet quejtë shënjë (gur)
monumentale ngase me të asht i
lidhun nji tregim që fletë se si burri
Gjon Daci e vret një krijesë të
tmerrshme - kulshedrën e cila
kishte shkaktue tmerr shumë të
madh në popullatën vendore. Kur
e ndigjon këtë tregim të duket sa
real aq edhe joreal. Asht reale
sepse flitet për nji person, Gjon
Dacin, i cili asht i plangut
(vëllaznisë) së Dacajve të Trieshit
dhe sipas gjenealogjisë i takon
brezit të shtatë nga gjenerata e
sotme. I biri i tij, Prëla asht i
shënuem në rregjistrin e famullisë
së Trieshit me 1855, si zot shtëpiet
dhe familja e tij numronte shtatë
antarë, shkruen aso kohe frati
Teodosio da Parma (nr 11, dok. për
Muzheckun). Edhe sot bisedohet
se kjo familje, shekuj me radhe,
ishte oxhak në zá për gja e mall të
madh dhe të përmendun për bujari
e trimni. Të vjetrit e këtij plangu
(Lula) tregojnë se shtëpia e tyne
deri vonë i kanë ruejtë “Shënjat me
Orë”: Kokrrën e rrufesë (résë),
Gurin (ashtin) e shpuem dhe
Cigaren e buçit. Ata japin të njejtin
shpjegim, për vleftën që kanë këto
shenja, si në të dhanat e at Shtjefen
Gjeçovit edhe pse ai i ka shenue
para 100 vjetesh.
Por, ky tregim asht edhe mistik
sepse ngjarja gërshetohet me emna
dhe veprime mbinatyrore; si
vrasja e kulshedrës, pastaj se si ajo
kishte qitë flakë për gojet në nji
distancë tepër të madhe; nga Qafë
Nagriva e deri në lumin Cem e ngjarje
tjera, të cilat gjatë shtjellimit të
ngjasojnë, pothuaj krejtësisht, në
filmat e sotëm vizatimorë.
Në këtë ngjarje krijesa e tmerrshme
është një buç i madh, që sipas tregimit
quhej kulshedra. Ai lidhet për një qarr

në Qafë Nagrivë dhe nga aty sulmon
çdo gja që kalon rrugës. Kur ndonji
shtazë i avritei pranë, ai me trupin e tij
të fortë e të madh 5-6 metra, e
mbështjellte disa herë dhe e shtërgonte
fortë derisa e mbyste e pastaj e
përmbinte. Kalimtarët e rastit tue pa
nga larg se si kjo hatá kapërdiste dhen e
dhi, qengja, krapoj e shtazë të tjera,
ishte ba makth për popullatën vendore.

Askush nuk guxonte t'i afrohej as të
kalonte asaj rruge për në Cem e vende
tjera. Kjo i pengonte shumë në punët e
tyne të përditshme; me i çue bagëtinë
në kullata, në rrugëtimet e tyre e
veprime tjera.
Buçi (kulshedra) mbeti këtu për 13 javë
rresht, deri sa ndigjoi burri Gjon Daci i
cili ishte me bagëti në fushë Dhe t'Zi
(sot Karabushko Pole). Ai nuk dinte
për këtë ndodhi, por kur mbaroi

kullotat dhe donte të kthehej në shtëpi
me grigjën e tij, atëherë i treguen për
rrezikun e madh që asht në Qafë
t'Nagrivë dhe se asht e pamundun të
kaloi asaj rruge. Megjithatë, ai nuk u
shmangë, por vazhdoi rrugën drejtë
asaj qafe. Para se me iu afrue qarrit ku
ndodhej kulshedra, Gjoni e preu një
dash dhe me lëkurën e tij e mbështjelli
dorën e majtë dhe në shpinë të dorës e
përforcoi kryet e dashit me gjithë
brienat e tij të mëdhejë, kurse në
dorën e djathtë e shtërngoi shpatën.
Posa iu avritë krijesës së hatashme,
ajo filloi të zgjatet dhe e hapi gojën
me e përbmi, por me të shpejtë,
Gjoni ia futi në gojë dorën e majtë
me kryet e dashit. Kulshedra tue u
mundue me e gëlltitë zgjati nofullën
e saj dhe mu atëherë në qafë iu
zbulua nji pullë e bardhë, ku Gjoni e
goditi me shpatë dhe kulshedra
menjihere filloi të përplasei përtokë.
Ai e dinte se aty asht pika e dobët e
saj. Në at moment, nga goja qiti një
flakë zgjarmi aq të madhe sa
mbërrijti deri në lumin Cem dhe
pastaj cofi.
Kështu u çlirue rruga për të udhëtue
njerëzit dhe bagëtia drejt Cemit dhe
vendeve tjera,
kurse për nder dhe guxim të këtij
trimi, në vendin ku kulshedra cofi u
ngritë kjo shënjë dhe u quejt Guri i
Gjon Dacit.
Përshkrimi i kësaj krijese, mënyra e
vrasjes së saj si dhe koha kur ka
ndodhun janë përafërsisht të
ngjajshme me tregimet që rrëfejnë
M.Lucgjonaj për vrasjen e grabovçit
në rrugë për Shkodër ose Pavle
Rovinski për buçin e madh në Ploçë,
ose legjenda e Vuk Kataxhiqit për
vrasjen e blorit afër liqenit të Hotit në
rrugë për Shkodër (Vijesti, 31 maj
dhe 1 qershor 2009 arhiv nr.17,18).
Por ka disa veçori ngase, kulshedra e
Gjonit qet “zgjarm për gojet” e jo lëngë
si “buçi i madh” i P. Rovinskit. Pastaj,
tek Gjoni përmendet vetëm shpata ose
tagani e jo pushka që do të thotë, është
deshtë të jetë trim dhe guximtar fort i
madh për t'iu avritë gojës së kësaj
krijese kaq të tmershme. Sipas tregimit
dhe breznisë së Gjon Dacit, ngjarja ka
ndodhun diku kah mbarimi i shekullit
XVIII, që do të thot përputhet me
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kohën që përshkruhet në
legjendën e V.Karaxhiqit,
në kohën e Mahmut pashë
Bushatlisë.
Nëse rikujtojmë tërmeqet
e shumta që kanë ngja në
bazenin e Liqenit të
Shkodrës në fillim të
shekullit XIX dhe
veçanarisht at të vitit 1826,
kur nga lëkundjet e mëdha
të tokës asht ndrue rrjedha
e lumit Drin dhe asht ngritë
niveli i ujit të liqenit,
atëherë do të rezonojmë
për mundësinë e largimit
dhe ikjen e gjallesave nga
brigjet e liqenit drejt
maleve përqark.
Noshta ndonji Anaconda
(Python, bloar) i klasës së
rrëqitësve (reptil retikular)
i cili ka cilësi konstriktore,
të përmbijë kafshë dhe të
ngjitet në lisa, aso kohe të
ketë jetue në këtë bazen
dhe nga vërshimet e liqenit
asht largue në male dhe
atje, si i pa njohun për
popullatën vendore dhe i
pa pamë ndonji herë, ka
shkaktue frikë dhe tmerr
aq të madh sa që kanë
krijue legjenda të tilla.
Përdryshe, buçi (gjarpni)
si krijesë jo vetëm se ka
qenë i njoftun tek
malesoret, por ai ka qenë i
shëndrruem ne kult të rojes
(totem) dhe asht gdhendë e
shkalitë si ornament në
kryqa e objekte tjera
sakrale e zbukuruese deri
vonë, deri në gjysmën e
shekullit XX.
Gërshetimi i ngjarjes me
emnime mbinatyrore dhe
veprime fantastike ka ba
që tregimi të zgjoi
interesim shumë të madh
veçanërisht tek fëmijët dhe
mosha rinore, të cilët e
ndjeknin me vëmendje sa
herë që tregohej; dhe ashtu
të freskët e përjetonin dhe
e mbanin mend për t'ua
tregue gjeneratave që
vinin dekada më vonë.
Zgjodhi Dr Lukë Gjokaj,
Tuz
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Thesari i mençurisë njerëzore
Shkruan Ali Gjeçbritaj
Libri ”Nga thesari i mençurisë njerëzore” i
koleksionistit Hamid Alaj, që u botua më
2009 në Nju Jork (Amerikë), është një
përmbledhje fjalësh të urta shqiptare, e
thënieve të ndryshme të personaliteteve të
botës shqiptare, si dhe të atyre nga mbarë
bota. Për t'i mbledhur të gjitha këto në një
libër, pa dyshim se ka kërkuar punë të
mundimshme dhe shumë flijime prej
koleksionistit Hamid Alaj. Por kur njeriu i
qaset një pune me vullnet, siç veproi autori,
gjithçka është e arritshme, çka e dëshmon ky
libër.

Lexuesit, si dhe studiuesit vërejnë radhitjen
që autori i ka bërë librit. Është i ndarë në
kapituj, ku secila flet për veti. Të gjitha këto
paraqesin një thesar me shumë vlerë të
urtësisë popullore, zanafilla e së cilës është e
vjetër sa edhe vetë shoqëria. Autori i ka
tubuar të gjitha në një vend dha ia ka dhuruar
lexuesit.
Libri është i ndarë në 6 kapituj, ku secila ka
cilësitë e veta, por nuk dallohen shumë nga
përmbajtja dhe forma. Kapitulli i parë, me 48
faqe dhe me mbi 1700 fjalë të urta shqiptare
të radhitura si mbas alfabetit, është një
koleksion i mençurisë të popullit shqiptar
nëpër shekuj. Në kapitullin e dytë lexuesi
hasë në thënie të ndryshme të autorëve
shqiptarë nga të gjitha kohërat. Alaj këtu ka
grumbulluar thëniet më pikante të njerëzve të
mençur të kombit shqiptar.
Proverbat nga vendet e ndryshe të botës
mbushin faqet e kapitullit të tretë. Shtrirja

gjeografike e mençurisë të popujve të globit
këtu është pasqyruar me qindra fjalë të urta.
Mbi 100 faqetë e librit autori i ka mbushur me
thënie të njerëzve të mençur të rruzullit
tokësor. Për t'i grumbulluat të gjitha këta në
një kapitull 150 faqesh, autorit ia është
dashur të hulumtojë gjatë edhe në gjuhë të
ndryshe të botës. Hasën edhe thënie anonime
që janë radhitur në kapitull të veçantë. Në
kapitullin e fundit, autori ka shënuar disa
emra të autorëve botëror prej kohës romake e
deri në ditët e sotme.
Pa pasur pretendime që të hyj në analizë të
thuktë të librit, me plot gojë mund thuhet se
autori, koleksionisti Hamid Alaj ka bërë një
punë të madhe me grumbullimin e një thesari
të çmueshëm të krijimtarisë popullore
shqiptare, si dhe të asaj botërore; në të njëjtën
kohë ka vjelë edhe thënie e mendime shumë
domethënëse të njerëzve të mëdhenj të
kombit dhe atyre botërorë. Këtë do ta shoh
vetë lexuesi.
Përndryshe, autori Hamid Alaj ka lindur,
është rritur dhe shkollimin fillor e ka kryer në
vendlindje, Krajë, ndërsa shkollim e mesëm
dhe studimet për inxhinieri i ka mbaruar në
Kosovë. Ai, si edhe shumë të rinj tjerë nga
këto anë, këtu e më shumë se 20 vjet, emigroi
në Amerikë, ku punon e jeton.
Me këtë përmbledhje, Hamid Alaj dëshmon
se me vullnet dhe dëshirë të fortë mund të
krijohen vepra të çmueshme kombëtare. Kjo
edhe ka qenë traditë e njerëzve tanë
gjithandej, çka e bëri me kënaqësi edhe
autori.
Mençuria njerëzore që haset në faqet e këtij
libri, sado pak, mendoj se do të ndikojë në
ruajtjen e identitetit kombëtar në diasporë.
Autorë librash si ky janë udhërrëfyes të
gjeneratave të reja, që të ndjekin rrugën e
ruajtjes së identitetit kombëtar në Amerikë e
gjetiu nëpër botë. Në fund të them se ky është
libri i parë i këtij lloji i autorit Hamid Alaj.
Ostros, më 3.03.2010.

Pak krypë
O dynjâ, more belâ,
dikush kâ e dikush s'kâ,
kurrkush qefin n'ven s'e kâ,
por nuk kâ se çka me bá.
* **

Pi dohân, e pi raki,
rrënon barkun me mushkni,
as gëzim s'ke si njeri,
po t'sunon ajo gotë raki,
po at'herë dreqin pse m'e pi,
ajo t'prishen dhe me shoqni
Tha Halili Muratit Mehmet Alisë HaxhisëBraconj, Pinçanjor, tash në Braticë, Ulqin (më
5.12.2008)
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Në kërkim të shprehjes artistike
Shkruan Gjekë Gjonaj
Fisnik Dobreci me origjinë nga
Shestani tash disa vite i është qasur me
përkushtim fotografisë. Fotografia tek
ai krijoi një lidhje të drejtpërdrejtë dhe
të pavetëdijshme, por e cila bashkë me
pjekurinë e tij u bë pjesë e jetës dhe
formimit të tij si fotograf. Kontaktin e
parë me fotografi e ka filluar para nëntë
vitesh, si nxënës i klasës së dytë të
gjimnazit në Ulqin. Përvojën e parë në
këtë fushë e bëri në Studion “Foto
Bruno” në Ulqin, si praktikant. Në vitin
2004 mbaroi një kurs të fotografisë në
Prishtinë, te fotografi Burim Myftiu.
Më pastaj vazhdoi të punojë te “Foto
Nesha” në Prishtinë, kurse që nga viti
2005 punon si fotograf në gazetën e
përditshme të Kosovës “Exspres”.
Fotografët e tij të preferuar janë
hungarezi Balazs Gardi nga i cili u
frymëzua shumë për fotografinë
dokumentare, anglezi Andrew Testa,
braziliani Sebastio Salgado, Henri
Cartier- Breson, e sidomos fotografët
shqiptar me përmasa botërore
“Marubi”.
Në albumin e këtij fotografi 24 vjeçar i
cili premton shumë ka qindra foto me
kompozime mjaft të realizuara, me
tematikë të larmishme, ku spikasin me
art tema shumë të forta sociale. Ai ka
qenë i fokusuar sidomos në
dokumentimin e jetës së Romëve në
Kosovë e në Shqipëri, ku ka bërë disa
fotografi, që kanë të bëjnë me jetën e
tyre.
Çmimet
Ky fotograf i cili kërkon forma të reja të
shprehjes artistike është fitues i çmimit të
parë të edicionit të IX të ekspozitës
ndërkombëtare të fotografisë “Gjon Mili”
në Prishtinë, e cila si temë kishte “E
çmendura e botës”. Fotoja fituese e
Dobrecit ishte pagëzuar “Të jesh rom”. Ai
bashkë me çmimin fitoi edhe shpërblimin
prej 1 mijë eurosh. Vlera e këtij çmimi

Pak humor
Mblodhi Shyqyri Islami, Abnesh, Krajë

Një plak 90 vjeç me shkop në dorë doli
në rrugë. Gjatë ecjes, fëmijët po e
gjuanin me gurë. I sheh njëri dhe i
qorton për gjestin e keq të tyre. Plaku i
drejtohet atij që u bërtiti fëmijëve: Nuk
kanë faj fëmija por vitet e mija.

është e madhe meqenëse është hera e parë
që komisioni vlerësues ka qenë i përbërë
nga fotografët e njohur si Samir Karahoda,
Blerta Kambo, Haki Ukëhajdari e Naim
Shala.
Komisioni vlerësues, pas
përzgjedhjes së fotografisë fituese në
mesin e 30 fotografive konkuruese, foton e
Dobrecit e cilësuan si e përsosur.
Fotografja dhe anëtarja e komisionit
vlerësues, Blerta Kambo, është shprehur se
“pjesa teknike, zvogëlimi dhe heshtja
ulëritëse që fotografi Dobreci ka realizuar
është e përsosur”. Kuratori i ekspozitës në
fjalë, fotografi Samir Karahoda është
shprehur se “përveç temës frymëzuese,
elementet të cilat e kanë përcaktuar fituesin
janë edhe fotografia cilësore, teknika e
fotografimit, kompozicioni dhe mënyra e
ndërlidhjes së të gjitha elementeve të
përmendura”. Përzgjedhjen e fotografisë
fituese të Fisnik Dobrecit nga ana e
komisionit vlerësues e ka përshëndetur
edhe drejtori i Galerisë së Arteve të
Kosovës, Fahredin Spahia. Fituesi i këtij
çmimi prestigjioz më parë është shpërblyer
në ekspozitën ndërkombëtare në Tiranë, ku
krahas çmimit ka marrë edhe shpërblimin
prej 1 mijë eurosh dhe në ekspozitën e të

Shkon një djalë në pazar me shetitë.
Hynë te berberi me u rrua. Berberi nuk e
kishte fort zanat rruajtjen dhe e preu, e
bëri copë. Duke e rruar berberi në
bisedë e sipër e pyeti djalin sa vëllezër
janë. Ky, duke u dridhur prej frikës së
briskut, i përgjigjet: Tre mbesim nëse
unë sot shpëtoj nga ti.

rinjve të Forcës së Re Demokratike në
Ulqin, ku mori çmimin e dytë për çka u
shpërblye edhe me 200 euro. Fotografitë e
Fisnik Dobrecit janë të pranishme në faqet
e disa gazetave dhe revistave në gjuhën
shqipe dhe në gjuhën angleze. Ato tashmë
kanë depërtuar kufijtë e Malit të Zi,
Kosovës dhe Shqipërisë.
Ekspozitat kolektive
“Gjon Mili” - ekspozita ndërkombëtare e fotografisë,
Galeria e Arteve, Prishtinë 2006.
Bienalja e grafikës dhe dizajnit, Galeria e Arteve,
Prishtinë, 2006
"Ojo De Pez", Teatri Oda, Prishtinë, 2007
“Gjon Mili” - ekspozita ndërkombëtare e fotografisë,
Galeria e Arteve, Prishtinë 2007
Project “Exchange”, Galeria e Arteve, Tiranë, 2007
“Kosovo from inside” Central European House of
Photography. Bratisllavë, 2007
”Në fokusin e të rinjëve” Shtepia e Kulturës, Ulqin,
2008
"Ojo De Pez", Galeria Pravi Put, Runjaninova 3,
Zagreb, 2008
“Gjon Mili”, ekspozita ndërkombëtare e fotografisë,
Galeria e Arteve, Prishtinë, 2008
“Në Fokusin e të rinjëve” , Shtëpia e Kulturës, Ulqin,
2009
“Pervjetori i Pavarësisë se Kosoves” DokuFest,
Prizren, 2009
“Gjon Mili”, ekspozita ndërkombëtare e fotografisë,
Galeria e Arteve, Prishtinë, 2009
(Marrë nga Koha Javore 394, 19 nëntor 2009:12)

Njëri kishte gruan dhe një djalë të
vogël. Ishin shumë të varfër. Kishin veç
një gomar. Kur u rrit djali, burri i thotë
gruas së vet: Djali u ba për fejesë, na
duhet me shitë gomarin e me ba nji
gostë për fejesë të tij. Mirëpo, ata e
harruan e nuk e përmendën më aspak
fejesën. Djali u mërzit shumë e një ditë
po e pyet nënën: Kur po e shitni
gomarin?

Popullore
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Kanon blega

Baba po ban kasavet

Kanon blega*, zánë në male,
Menon se s'e nijen kush-ë,
Gjidh** ushtria p'e nigon-ë,
Sa mirë blega po kanon-ë.
Kush isht trim, o kush isht djalë,
Qi e ze blegën në mal-ë.
Gjon Petrika trim e djalë,
Aj e ze blegën në mal-ë,
Për flokash e hjek ërrshqánë.
Mos hiq trim e i pa gán-ë,
Se nuk jam nji bi e shkret-ë,
Por e kam nji vllâ dikun.
Ku e ke, ti mos e paç-ë.
Mos ma nem, goja t'u thathtë.
Në ushtri e kam diku-ë,
Emënit e si t'i thojnë?
Emënit m'i thojnë Gjon-ë,
M'i thojnë Gjon e Gjon Petrika.
A ti je, Fazile motër?
Unë jam, o Gjon vëllâ-ë.
Aty u kapen ngryka, ngrykë,
Si motra e me vëllâ-ë.
Ty dy plasen tye kjâ-ë.
Ku râ Gjoni bini thtoni,
Aty çili lule thtoni.
Ku râ blega bini shega,
Aty çili lule shega.
*Blega çobaneshë, bareshë
** Në të folmen e Shestanit, në vend të dh
përdoret ll.
Shënoi Preçi Jakut Gjergjit Lek's, prej
Bardhajsh, punoi kohë të gjatë në Beograd, tash
në Krythë, Ulqin, më 31.1.2009.
Shih edhe BUZUKU 10/2002:2, BUZUKU
14/2004:21.

Blegeron delja në mal
Blegeron delja në mal
Blegeron kërkon çoban
Ç'ke dele qi blegeran
Kam nevojë me blegerue
Se çobani m'isht martue.
Kur pata çoban beqar
Rrijsha maje maleve
Hajshe maje bareve
Pijsha ujë krojeve
Bashe mrizin tanave.
Sot qi m'u martue çobani
Hangra barin rrugave
Pina ujë brrakave
Bana mrizin çubave.

Baba po ban kasavet.
Po t'kalxonj si mikut n'besë,
m'duhet dikuj m'u ërrfye,
frigë kam, djali m'isht kmye.
Si ka shkuo në gërbet,
tanë hadetet i ka tretë,
s'ka ardhë n'shpi tash çy sa vjet.
Mas shum kohet erdh me'm pa,
s'i pëlqen ktu as kurrgja;
del me shoqe, me shokë t'ti,
as nji natë nuk rri në shpi.
Për nji ka ardhë me'm pa muo,
pse nuk rri me bjeseduo,
pse s'kupton, se'e kam dishruo.
Pak sa nenja me te mramë,
po si s'la kurrgja pa'm thanë!
Nigo, babë, daç me niguo,
gjidh bota ka përparuo
e shum gjana krejt kanë nrruo.
Do hadete shum të vjetër,
Ulliri po ju shikon dhe po ju flet:
qi
nuk shkojnë njani me tjetër;
Më ruani, se do të ju ruaj
po ta tham shemllin e parë:
shkoni n'e djelle n'spital,
Fryni nji freski e hollë
diken t'lig me vizituo,
menoni se çka me'j çuo,
lang mollash e donj bananë,
Fryni nji freski e hollë
e bani grumllim si lamë.
Na'j holli kumllat për tokë.
T'tana i bani për hadet,
Dilni vajza mlidhni kulla
jo për atë qi ka izjet.
Dilni djelm e zgjidhni t'bukra
Grumull gjinsh mlidhi rreth ti,
E mira të keqin-o
e i ligu do qetsi,
E keqa të mirin-o.
si n'spital, ashtu në shpi.
E mira ku bujte mramë
Qe me kaq e pat hadeti,
ju bani kuven nor veti,
E mirë kam kjenë e nuk jam
ç'kini ba, ç'kini punuo,
Se m'ka marrë i keqi n'dorë
aj ka zor e me u niguo.
Më ka shti zeher në gojë.
Bela do diç m'u ankuo,
E keqe ku bujte mramë
a munet kush me'j nimuo.
E keqe kam kjenë e nuk jam
Nigoni hallet e tija,
Se m'ka marrë i miri n'dorë
se ashtu'j kalon mërzija,
Më ka shti sheqer në gojë.
pej menet i hup ligshtija.
Ksi shemllash shum m'ka rrjeshtuo,
Këndoi Naxhija Muha Salës, Arbnesh, Krajë.
qi m'bani thellë me menuo.
Shënoi Enisa Elmazit Selimit, nxënëse kl. IV, Arbnesh.
E qiti Preçi Jakut Gjergjit Lek's, prej
Bardhonjsh, Salç, jetoi kohë të gjatë në
Beograd, tash në Krythë, Ulqin (6.12.2009).

Fjalë t'urta e fraza të Plavë-Gucisë
Sorra sorrës s'ja xjerr sytë.
Shkolla e dija na nxorrën nga
mrapametunia.
Shpia â thes i çkyem.
Shpisë sate çoban baju vetë.

Këndoi Naxhija Muha Salës,
Arbnesh, Krajë.
Shënoi Enisa Elmazit Selimit,
nxënëse kl. IV, Arbnesh.
Shih edhe BUZUKU 11/2003:16
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Shënoi Shaban Hasangjekaj, Martinaj, Guci
Shih edhe Buzuku 31/2009:23

’Deri vonë isht livrue toka me qie’.
Në foto: Marku’j Niks Kol’ Niks-Dobreci (1903-1987),
Braticë, Ulqin

Për përparimin e shoqërisë, më të
dëmshëm se keqbërësit janë njerëzit e
mirë që heshtin (Martin Luther King).
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Poezi

Hasan Shala
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Ali Podrimja

Marie Shllakut

Hija e rrashtës

Guximshëm urove jetë
Çdo fjalë e flisje për të mirë
Himni nga plagët tingëllonte
Atdheun në një sofër e ftonte

Dibra ishte Kosovë e vogël
Po Kosovë plagë e saj

S'e humbe ndjenjën e trimërisë
Ti jetën me vdekjen e këmbeve
Se rrite bimën e lirisë
Vdekje që në heshtje jeton
Ndeze zjarrin në prehër të djallit
Ranë tiranët në pikë të hallit
Vetëm atdhetares i vjen për dore
Të bëjë veten përmendore

Ali Podrimja

Në Teatrin Ilirik
Pikërisht Mihal Hanxhari
Sa po e kreu poezinë për Kosovën
Urën e Tabakëve kishte kaluar

Krepave zbriste Radika
Luftëtarëve plagët ua lante
dhe drunjve

Nën një rrap të Tiranës
Kafenë e mëngjesit tek pinte

Mbi dhe një rrashtë bënte hije
(Dibër, 2000)
Marrë prej Koha Ditore, Prishtinë, 28.11.2009:45
Zgjodhi Prof. Dr. Mentor Disha, Prishtinë

Pyllin e selvive shikonte
Tek pushtonin dhe majën e Dajtit
Mes ëndrrës e zhgjëndrrës zgjohej
Me Pan American kish aterruar
Në Bari të Italisë Suzan Sontag
Mbretëresha e fjalës së bukur

Prej ZERIT DITOR 02.12.2009:24
Zgjodhi Prof. Dr. Mentor Disha

Zbathur vraponte në Teatrin Ilirik
Tokë e djegur, kërkonte Godonë
mes dardanëve
Loja kishte qenë e kobshme
se regjisori i marrë

Mos ma ndërpre
këngën
Me lejo të lutëm
Ta këndoj këngën time
Deri sa zemra të me digjet
Këtu shkruan: Më 1902, në Pilla
e shpirti të me pëlcasë
(Dubrovnik), Fisnikët Nikaj e ndërtuan
ma lejo të lutëm ta shuaj etjen time kroninh. Nikajt kishin ardhur prej Malësisë
e pastaj e qetë të udhëtoj në parajsë
Dua të eci drejtë dritës që errësirën sfidon
Të me shkëlqejnë sytë e buzët të me qeshin Shaban Hasangjekaj
Ritmin e këngës të lutëm mos ma ndërpre
Mos i këput vargjet që bashkë po ecim

Në dorë mbante një tufë lule
Kujt t'ia dhurojë ato copa
Shpirti fjalësh
Në udhëtimin e fundit të Hanxharit
Sytë e vogëlushëve errësoheshin
Te varri i poetit mbinte
Pylli Magjik i selvive
(Ulpianë, 2006)
Marrë prej Koha Ditore, Prishtinë, 28.11.2009:45
Zgjodhi Prof. Dr. Mentor Disha, Prishtinë

GISHTËRINJTË

Lërma këngën time
Le të jehojë e qetë
Si pëllumbi i bardhë
Anë e mbanë botës
Paqen ta shpërndajë

Pak kryp
Shfletojnë ditarët
e shpresa të tretura,
shpalojnë kujtimet
e zemrave të vyshkura,
Tregojnë diellin
e fikur n'perëndim,
Numërojnë vuajtjet
e zogjve n'shtegtim.

U lutëm të gjithëve
Me ndihmoni të këndoj
Ngritëni zërin lart edhe ju me mua
Le të jehojë kënga
Botën ta shpojë
Se jemi fëmijë
Duam paqe
Duam liri

Gishtërinjtë e thyer,
Gishtërinjtë e tharë,
Të shumë nënave
që mbetën pa djalë.

Mevlyde Gjençiqi, kl.VI, Krajë

UDHËZIM

Nëse të shtyjnë pengesat të
dorëzohesh, kurrë s'do ta
mbërrish cakun (SGjD).
Monotonia është vrasësi më
i madh i njeriut (Baster
Martin).

Pranverën kurrë mos e nëm,
sa zemrat i mbush me gëzim,
e mallin e kallë flakë dashurie.
Kur zemra dhemb,
kërko pushim
ndër kroje e hije.

Silver Korda mesazh m'nisi,
si di ai e kallajtisi (S):

Urime edhe për këtë Krishtlindje
festimi të jetë me zemër dhe bindje.
Nji Perëndi ashtë për krejt njerëzimin
-të gjithë duhet ta shijojmë gëzimin.
Për shumë mot dhe me shëndet
shtëpiat plot me bereqet.
Nëse bie shi, merrni ambrellat,
dilni shijoni Kërshëndellat.
Silver Korda, Zvicër, 22.12.2009, 12h

BALADA PËR NE
Rrezet e para t'mëngjesit
m'i sjellin vargjet
e këngës s'ime.
E unë me epshin e zemrës
i bashkoj dhe krijoj
simfoni të re - baladën për ne.
Shaban Hasangjekaj, Martinaj, Guci, 15.3.2010.

Të ndryshme
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Afaristet e Ulqinit
solidarizohen me familjet e dëmtuara nga përmbytja
Me rastin e fatkeqësisë natyrore, përmbytjes e cila
ndodhi në janar më 2010, si pasojë e së cilës janë
përmbytur shtëpi në disa fshatra të Anës së Malit,
komuna e Ulqinit.
Ulqin Biznes Asociacioni (UBA) ka organizuar
aksionin humanitar dhe ka ftuar afaristët e
komunës së Ulqinit, si dhe të Malit të Zi, që të
ofrojnë kontributin e tyre në shenjë të solidaritetit
për familjet që kanë pësuar dëme. Falë kontributit
dhe solidaritetit të treguar nga afaristët e qytetit të
Ulqinit, si dhe të qyteteve tjera, UBA ka
organizuar, ka mbledhur dhe dërguar ndihma për
familjet në nevojë në dy faza.
Në fazën e parë janë dërguar pako ushqimore për
tridhjetë familje që kanë qenë të izoluar nga uji në
fshatrat Fraskanjel, Lisen, Bore dhe Sukobinë.
Në fazën e dytë kemi dërguar ushqim për kafshë,
mbasi banorët vendas e kanë vlerësuar si të
nevojshme.
Me lejoni që përmes revistës Buzuku të falënderoj
të gjithë donatorët që kanë dhënë kontributin e tyre për ndihmë familjeve në nevojë.
Me nderime,
Faik Nika, UBA, më 11.02.2010.

Shestanasit thonë*
Nuk isht gjaku ujë.
Nuk isht hajri ti.
Orae ligë.
Pa pritë e pa kujtue (gand).
Plasa si kangalla.
Po'j ban naze.
Po m'preken n'erz.
Po m'vjen qyryf (gërdi).
Po shtjell moti.
Pse me bâ ish pa pasë pula.
Punon si dhevla.
Qefi ma i madh se Stamolla.
Qesh e njesh.
Rri n'mut t'vet.
Rrugs e toks – kah shpija Paloks.
Sá me lá gojën.
Sá për sy e faqe.
Sá zogj (fëmijë) i ke?
S'e ke kryet për dy kâmë.
Sillet si pordha nëpër tlinë (brekë).
Si n'kohën e Ballhut's.
Si n'kohën e Xhenevizit.
S'isht gjâ sit.
S'isht gjâ sojet.
S'ja përngjet pordha parmakut.
S'ka birë nânet qi ja del.
S'ka birë nânet qi ja kalon.
S'ka burrë qi ja kalon.
S'ka insán pa naksán (të meta).
S'ka sy për Qábe.
S'ka zog nânet qi ja del.
S'ke ç'i ban gomarit, e bjeri samarit.

S'ta ma bötha (s'ke guxim).
S'ta nep nji gurë me çâ kryet.
Shkoj huq.
Shkon e zeza te i ziu.
Shkon si me pasë rrodhe nër shalë.
Shkothtë e keqja n'mal t'shkretë.
Shmri, Shmri - kap parmenën e ik shpi.
Shnosh si akulli.
Shnosh si ujku.
Shyqyr qi dolem n'Shnjergj.
Shpjetri djeg e pjek (Ka të bëj me kohën
e nxehtë; Shën Pjetri festohet me 29
qershor).
Ta pi gjakun me pamuk.
Tash i lau krejt borçet (vdiq).
Tash mush me'j ra kavallit.
Ta u rritë ta u çoroditë.

T'bukrat (bukurat) e dheut.
Ti je ma e mrapta birë e kavallit.
T'i ka pi sorra ment.
T'i krypsha ment.
T'isht ba men'ja ujë.
T'jam borç deri n'vorr.
Tremet pej hijes vet.
Treten pustull (i shmanget çështjes që
atij s'i shkon për qefit).
Tretsh n'Itále.
Trim si ljepri (lepuri; thuhet për
tucanin).
Trim si zâna.
Tromët e shestanasve shih Mallkime
Thngill i mluem t'djeg e t'shuen.

* Shih frazat e botuara edhe në Buzuku
15/2004:23, Buzuku
24/2007:23, Buzuku
25/2007:20, Buzuku
Ndihmuan revistën Buzuku 32
26/2008:22,
Buzuku
(renditja si mbas abecedës)
28/2008:23 dhe
Buzuku 29/2009:23.
Gjergji Kol's Luk's Macit Luk'Pâlit-Pecaj, Mali Bardhë,
*Shestanasit – shqiptarë
Ulqin, tash n'Floridë, Amerikë -$100.
me banim ose me
rrënxë në Shestan, Pinç,
Hasani Shaqirit Nuros-Veliqi, Braticë, Ulqin -€20.
Ljare, Brisk ose Thtjan
Mons. Lucjan Avgustini, ipeshkëv i Sapës (Vau i Dejës) (pjesa perëndimore e
€50.
Kranjës, në jugLukë Dedë Shkreli, Amull, Ulqin, tash në Ubstadtperëndim të Liqenit të
Shkodrës, rrethi i
Weiher, Germani -50€.
Tivarit).
Nikollë Dukagjini, SOLARIS, Ulqin -€100.
Mblodhi Simë Gjon
Dobreci

Qofshi gjithmonë faqe bardhë. Redaksia u falet nderit.

Për shumot Pashkët

