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Në numrin e kaluar të revistës tonë patëm rastin ta njohim një djalë 

shestanas, Sandrin e Preçit, frizer me renome ndërkombëtare. Këtu po 

japim një figurë tjetër të kësaj treve.

Pjetri Markut Pjetrit Markut Pjetër Gjurs, prej Bardhonjsh të Salçit, tash 

në Braticë, Ulqin, 18 vjeçar, na flet për revistën tonë. Qe në moshën 12 

vjeçare i hyri sportit atraktiv të karatesë si një aventurë për këtë moshët. 

Por shumë shpejt u kuptua se ky sport nuk ishte vetëm një aventurë por 

ishte një thirrje dhe një dhuratë. Shumë shpejt edhe trejnerët dhe familja e 

kuptuan se karateja nuk ishte një kalim kohe për të, por një sport qe e kishte 

pasion.

Tregon Pjetri se në moshën 14 vjeçare korri suksesin e parë në një turnir në 

Maqedoni ku zuri vendin e tretë, dhe mandej pasuan sukseset një mbas 

një; më 2007 u  bë kampion i Malit të Zi.

Është pjesëmarrës në shumë turnire kombëtare dhe ndërkombëtare, 

pjesëmarrës në kampionatin ballkanik në Kragujevc; në një turnir 

ndërkombëtar në Zagreb në mesin e 18 vendeve pjesëmarrëse Pjetri zuri 

vendin e dytë. Pjetri e quan sukses edhe vetëm pjesëmarrjen në 

kampionati

n evropian 

të mbajtur 

në  Turqi ,  

e d h e  p s e  

n u k  p a t i  

fatin te marr 

ndonjë titull. 

Pjesëmarrës 

në turnire të 

ndryshme si 

në Kosovë, 

S h q i p ë r i ,  

B o s n j e ,  

Serbi, në të 

gjitha këto 

turnire u rendit në vendin e parë, të dytin ose të tretin, për çka tregojnë edhe 

medaljet dhe kupat e fituara.

Pjetri tregon për lexuesit se karateja është si çdo sport tjetër; nuk do të 

thotë që jesh karatist të sillesh si i fortë në jetën e përditshme; shpesh herë 

njerëzit kanë paragjykime për ne, në realitet jemi njerëz të thjeshtë, njerëz 

familjar, që shkollohemi, punojmë dhe angazhohemi në jetën familjare, në 

jetën e famullisë dhe të shoqërisë. Pjetri e shef sportin e karatesë si një 

sport që tregon edhe kulturë, disiplinë, është një art në vete, është edhe një 

hobi, por jo një sport që ta siguron jetën ekonomike se paku jo për 

momentin.

Pjetër, cili është mesazhi juaj për lexuesit e revistës BUZUKU?

Edhe unë kam filluar ta lexoj dhe ta kem në bibliotekën time si revistë që 

me jep shumë njohuri për popullin tim, për historinë e zonës time, si dhe 

për vendin se ku banoj dhe ku jetoj edhe sot, pra ia vlen që disa minuta të ia 

kushtoj revistës BUZUKU, sepse është një pasuri shpirtërore dhe 

kulturore për ne.

Intervistoi Cabriel Grabanica, më 23. 06. 2010  në restorantin Holegro.

Si m'ke n'jeh, sokoli i gjyshit? A ke fjetë? 
Mos dvet! Kam pa n'gjumë babën tan, Kocin, 
krejt ashtu si m'ke bjeseduo ti: Burrë i madh, i 
vishun me pekta leshit, i njishun me brez 
tarabullus, mustakë vesh n'vesh… si hypi 
n'shpí, ka metë harú! 
A je ti stërnipi jem, m'dveti? Edhe ma aviti 
dorën te buza. Unë e shikova i habitun! A 
s't'kanë suo se duhet plakut me'j puthë dorën, 
jo!? Eeee, eh, s'ke faj ti, por djali i jem e jytat. 
Po, i kanë hupë të tana çka u kam lanë unë. 

Nigo bir-o! Nji mos e ruojshit temelin, u bje 
edhe kulmi.
S'pos ka metë askurgja n'kit shpi! Ku isht 
votra, vargoni, saxhaku, postat, ërrgosta, 
sofra, rrakna, gjygymi, legeni, mjelca, 
bardaku, poçat e ujit, buljera, magjja…? Edhe 
sergjenin pos e kini rrenuo! Po koteci? Ahri, 
grazhdinjtë, tërplota, parmena, zgjedhi, taigat, 
plisat, usteni, kafazat, drapni, dallapi, mullini, 
mokna, babun'ja, shosha, furka, boshti, 
gërrhantë, tullartë, guda, kavalli, zamaret, 
unori, kafi e guri... Eeee, eh!
Pej marrjet qi se kuptova e z'dita me'j dhanë 
xhevap, m'kapi nji izjet e m'doli gjumi... Ku 
janë e çka janë ata gjana!? A kam faj unë qi z'di 
se ku janë e çka janë? Si t'i nap xhevap nji mi 
kërkotht kush n'tesull? Si t'krenohem unë me 
Shestan e Shestanas, me ranxtë tona? 
Gjyshi: Eee! T'pastë gjyshi. Po m'vjen mirë qi 
je ta menuo n'kit mnyrë. Gjidh e cilla gja vjen 
e shkon me kohë... E'rranxa isht kryesore. 
Plepi e selvija grabisin ka qielli por rranxa i 
ma qi mos t'i rrxonje furtuna.... Unë jam plak e 
i kam harruo shumë gjana. Tash nuk mlidhlna 
si motit, dimnit natën me bjeseduo për kohë 
t'kaluome. Por po shoh se ju i kini do marifete 
qi i thirrni kompjutera e s'kish me kjenë keq qi 
k'so pytjesh t'i bani njani tjetrit, se besonj qi ka 
gjysha qi mun t'pergjigjin në shumë pyetje. 
Shpejtoni sa janë k'tu hala..!   
** Në të folmën e Shestanit, në vend të dh përdoret lI
Shënoi Preçi Jakut Gjergjit Lek's,  prej Bardhajsh, punoi 
kohë të gjatë në Beograd, tash në Krythë, Ulqin, janar 2010.

Pjetri Markut PjetritShestanasi 
bjesedon me nipin

Gati çdo shtëpi kishte tullar (vegjë) deri më 1960
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Shala me Shosh e Mirditë... Dukagjini ... 
tharmi i parë asht Kanuni i Lekë 
Dukagjinit... kush njef ket Kanû ... 
pohon se rraca e jonë mâ virgjin âsht e 
ruejtun shij në ket blok fisesh. Ktu indo-
evropjani gjên tharmin trako-ilir..., 
turisti  bjeshkët mâ të madhnueshmet, 
glotologu  gjuhën mâ të bukurën e mâ të 
kulluemen, poeti  rapsodinat homer-
jane me prrallën e Polifemit e nji theo-
logji orësh e zânash në luftë me bushtra 
o kulshedra e shtoj Zo'rrjeshtash kundra 
Thoperkut damtues, e dragoj e ganeca, 
si në mâ të hershmet kohë mitologjike. 
Ktu gjâma e të dekunve me fijt e të 
bjerrëve; me bâ gjak berrit për me 
zgjidhë shpirtin e të dekunit; mandej 
nata e buzmit; dita e verave; lami 
Shknellës (buka e lamit); bêci i Pashkëve, e êjtja petulls, e  me shkrepë 
thngillt  për me diktue sykeqin e gjinesa e Maranajve; ajo beja me gur si edhe 
të kaditunt e gjâs, rrethimi i vorreve me qira, besa me gjarpën... Të gjith 
etnograft bindën për atillsië në të ruejtun të ktyne traditave indo-evropjane 
prej ktyne fiseve, më nji skundiell toke, ku pòs sa e sa komeve, katër 
perandorina shdukin njâna tjetren; ndësa kto fise vijojnë me kênë gjthnji po ai 
tharm... iliro-trak... indo-evropjan.
Marrë prej: At Bernardin Palaj (1894-1949): Mitologji doke e zakone shqiptare, 'Shpresa' Prishtinë 2000:105.

Vlerësime për Malësinë  

Ludwig Thalloczi (historian 
hungarez, 1854-1916) shkruan:
Nuk ka nji popull tjetër në Ballkan, 
as ai i Greqisë së re, qi të mundet me 
e ndjekë historinë e fisit të vet ashtu 
me rend gjenealogik, qysh prej 
kohvet mâ të lashta deri në ditët tona, 
si populli shqiptar.
Citoi: At Bernardin Palaj (1894-1949): Mitologji 
doke e zakone shqiptare, 'Shpresa' Prishtinë 2000:45.

Thethi, Malësi

Xhubleta e moçme mbi 2000 vjetë

Veshjet shqiptare
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ëndrra jetësore që i kishte në zemër- të Zotin Hyj, përkëdhelte dhe ndihmonte Dr. Dom Nikë Ukgjini* 
ishte në shërbim të plotë të vullnetit të me duart e saja, njeriun konkret pa  
Hyjit dhe të varfërve më të varfër, duke dallim race, ngjyre, moshe, gjinie, Bota ndihet krenare, por ne shqiptarët 
personifikuar kështu më së miri shtrese, feje, ideologjie si bij e bija të edhe më shumë, sepse Nënë Tereza u bë 
dashur inë ,  mirës inë  mëshirën  Zotit.. Ajo, sikur të kishte mësuar edhe një kartë identiteti dinjitoze për 

shpresëdhënëse të nga përvoja e hidhur shpirtmadhit  
Hyjit para njerëzi- Muhandas (Mahatma) Gandi, i cili në 
mit. autobiografi rrëfen, se deri sa ishte 
Nënë Tereza, për- student në Afrikën e Jugut, kishte pasur 
veç virgjërisë së një interesim të madh për Hyjin e Biblës, 
papërlyer, varfëri- Zotin që shfaqet vetëm nëpërmjet 
së dhe dëgjesës, tri njerëzve të mirë, të cilët në jetën e tyre 
kushte të rregull- dinë të flijojnë.
tarisë, sikur u shtoi Nëna Tereze, për ta flakur fanatizmin 
edhe të katërtin, fetar si sëmundje e kohës, e trashëguar 
shërbimin me gji- nga shekujt thonte: “I krishteri le të 
thë zemër e pa behët i krishterë edhe më i mirë, 
asnjë interes të Hindusi le të behët hindus edhe më i 
varfërve më të mirë, Budisti le të behët budist edhe më i 
varfër. Ky koncept, mirë, Muhamedani le të behët 
i cili u bë edhe moto muhamedan edhe më i mirë”. Ajo, më 
i këtij urdhri rregu- këtë bindje të thellë që kishte, e tregoi së 
lltaresh, kuptohej pari në hapësirën ku vepronte e pastaj 
si zëri i Hyjit, Zëri i edhe në mbarë botën. Andaj e gjithë 
Zonjës së Bekuar – vepra e saj ishte Dashuri për Zotin dhe 
Marisë, së cilës ajo njeriun konkret. Binome këto të 
u ishte kushtuar pandara njëra prej tjetrës më të cilat 
tërë jetën. Sikur, Nëna Tereze i tejkaloi kufijtë: kombëtar, 
nëpërmes të punës racor, fetar, kulturor, duke u bërë Nëna e 
së saj, po plotëso- të gjithëve. Ajo u ballafaqua me të 
heshin f jalët  e 
profetit Isaia të 

popullin tonë në qarqet ndërkombëtare. 
shënuar në Besëlidhjen e Vjetër: 

Të gjithë dimë të flasim për jetën e  
“Populli që ecte në errësirë, pa një dritë 

kësaj bije të dashurisë të gjithë dimë të 
të madhe; për banorët, që jetonin në 

përshkruajmë aq bukur veprën e saj të 
krahinën e hijes së vdekjes, zbardhi 

dashurisë, por disi e kemi vështirë ta 
drita plotë shkëlqim (Iz.9,1.). 

kuptojnë se si ajo arriti me anën e 
Nënë Tereza, duke i shërbyer të gjitha të ligat e botës së sotme dhe ia dashurisë, ta mposhtë sëmundjen e 
braktisurit, duke prekur trupin e tyre, doli, duke dëshmuar se për çdo të keqe përjetshme të njeriut - urrejtjen. 
kuptonte së është duke përkëdhelur gjendet vetëm një mjekim - dashuria në Për të bërë dashurinë e zemrës një jetë 
plagët e Krishtit, po i shërbente Fjalës veprimtë gjallë, dhe për ta bërë Fjalën e Hyjit, 
së mishëruar të Hyjit, Atij që në Në vitin 1985, në Asamblenë e një dashuri që ecë në këmbë, që flet, 
Besëlidhjen e Re shprehej “Sepse pata përgjithshme,të OKB ndër të tjera ndihmon, ushqen, Nënë Tereza, qe e 
uri e më dhatë të ha, pata etje e më dhatë thoshte: “Raca, feja dhe kombi nuk udhëhequr nga Jezusi, i cili i 
të pi, isha shtegtar e më përbujtët, isha i mund të na ndajnë dot, sepse të gjithë pëshpëriste në zemër “kush dëshiron të 
zhveshur e më veshët i 

jetë i pari le të behët i sprasmi i të 
sëmurë e erdhët të më shihni, 

gjithëve dhe shërbëtori i të gjithëve” 
isha në burg e erdhët tek unë. 

(Mk. 9,35). Ajo, duke u vënë në shërbim 
(Mt. 25, 35-36)  

të plotë të atyre që ishin në ngushticë 
Përndritur nga Shpirti i 

jete, me pëlqimin e ordinarit të Kalkutës, 
Shenjtë veprues, e dashura 

në vitin 1950, themeloi Kongregatën 
e Jezuesit, mbështetjen e vet 

“Misionaret e Dashurisë.” Pak me vonë, 
në Hyjin, ajo,  për brumë 

në vitin 1965, kjo Tendë e dashurisë, 
buke  k i sh t e  n j e r iun ,  

për shkak të misionit që kishte fitoi 
nevojtarin, të cilit tani i 

mbështetjen dhe  pëlqimin edhe të 
fliste Hyji nëpër zemrën e 

Selisë së Shenjtë. Më themelimin e 
saj. Ajo, në përngjasim me 

Kongregatës, asaj, sikur iu plotësua 

Nëna Tereze, bijë e dashurisë

Programin e drejtoi Ardita 
R a m a ,  d re j t o re s h ë  e  
Bibliotekës së Ulqinit

Përkujtojmë 100 vjetorin e lindjes së Nënës Tereze
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jemi bijtë dhe bijat e Hyjit”. Ajo, duke gruaje fisnike e 
jetësuar Fjalën e Hyjit, si një apostull i bujare dhurata të 
ri dashurie, ecte me plotë gëzim dhe shumta e shpër-
shpresë nëpër botë, nëpër rrathët e  blime kombëtare 
ferrit që kishin ndërtuar në tokë vetë dhe ndërkombë-
njerëzit dhe bënte të mjeruarit miq për tare, që nga viti 
Qiellin. 1963 e deri tek 
Nëna Tereza besimin në Hyjin e Biblës, mirënjohja e mu-
nuk e  kuptonte si ndonjë filozofi apo ajit gusht e vitit 
mendësi të lartë e të pakapshme të 1997, kur Nëna 
rezervuar vetëm për mendjet e Terezë shpallej 
lartësuara e të privilegjuara, por si një personalit i shek-
gjë krejt të thjeshtë, të cilën mund ta ullit të XX. Nëna 
zbatojë çdo njëri i cili fjalët i zbaton në Tereza, më shumë 
vepra. ka heshtur se ka 
Nëna Tereze duke e përhapur folur! Ajo e ka 
dashurinë dhe lavdinë të Hyjit si kuptuar se jeta 
realizim dhe përmbushje të jetës së vet, është një kësh-

tjellë, ku 
çelësin e 
portës e 
k a n ë  
e d h e  e  
m i r a  
e d h e  e  
k e q j a .  
A j o  e  
k i s h t e  
b ë r ë  s i  të vështira lindën njerëz të mëdhenj 
moto të veten, thënien e Shën “.Ne krenohemi se Nenë Tereza është 
Benedikti, Lutu dhe puno. një e lume shqiptare, e kemi për zemër 
Madje mund të thuhet se fjala ta quajmë Shenjtëresha e ditëve tona. 
për të ka qenë vetëm mjeti i Por duhet të kemi më përzemër të 
fundit për të komunikuar. Kjo ndjekim edhe gjurmët e saj. 
heshtje proverbiale e saj ka 
domethënien se fjala duhet të *Kumtesë me rastin e shënimit të 100-vjetorit të 

lindjes së Nënës Tereze, organizuar në Ulqin, më vijë pas veprave! Për këtë përhapi nëpër mbarë botën, “Misio- 30.6.2010, nga Bashkimi i Krijuesve Shqiptarë në qëndrim, nobelistja shqiptare në Oslo 
Malin e Zi.naret e Dashurisë”. Si dëshmi e kësaj 

(10 dhjetor) 1979 do merr shpërblimin vepre, janë të ndërtuar në vende të 
Nobel për paqe. Shenjtërorja e ndryshme, më qindra tenda dashurie, 
konsideruar qysh prej se gjalli, i kuvende, shkolla, spitale, strehimore, 
kthehet si mendimtare popullit shqiptar, kuzhina, qendra asistencë. 
për të cilin është lutur gjatë tërë jetës sё Bota e qytetëruar e vetëdijesuar për 
saj ashtu si edhe për boten. Unë jam veprën e madhe njerëzore të cilën bënte 
shumë tujë u lutë për ju, që dashnija e Nënë Tereza, apostulli bashkëkohor i 
Zotit të mbush zemrat e jueja. Edhe pse dashurisë ungjillëzuese, i dhuroi kësaj 
kishte mall të madh për Shqipërinë, për 

shkak te familjes 
se mbetur këtu, tek 
në vitin 1989, 
shteti shqiptar i 
hapë derën bijës 
së vet. Më këtë 
gjest Nëna Terezë i 
dëshmoi, botës 
dhe vëllezërve se 
nuk mund të jemi 
një popull i vogël e 
më i parëndësi-
shëm se të tjerët. 
Viktor Hygo do të 
thoshte “Në çaste 

Përkujtojmë 100 vjetorin e lindjes së 
Nënës Tereze*

Prim. Dr Gani Karamanaga

Gonxhe Bojaxhiu, shqiptare e lindur në Shkup, e njohur 
me emrin Nëna Tereze, sot është personaliteti më i 
respektuar në mbarë botën. Kombi i vogël shqiptar i dha 
botës një femër të madhe. Me veprimet e saja humane, 
Nëna Tereze arriti që ta nderojnë të gjitha racat njerëzore 
dhe të gjitha kombet e besimet fetare. Ne shqiptarët duhet 
të krenohemi që kjo femër e gjakut tonë u bë simbol i 
humanizmit botëror të ditëve tona. Ajo u bë edhe simbol i 
bamirësisë,  simbol i solidaritetit, simbol i tolerancës 
ndërmjet të gjithë njerëzve të besimeve të ndryshme fetare. 
Ajo u bë simbol i dashurisë mes njerëzve; parimi i Nënës 
Tereze ishte: duaje tjetrin si vetveten, pa marrë parasysh të 
cilit komb është ai dhe se cilës fe i takon.
Qëndron bindja, që vepra e Nënës Tereze ka rëndësi 
thelbësore për të ardhmen e shqiptarëve; nëpër mes 
saj neve do të na njoh bota, të gjithë do ta kuptojnë që 
shqiptarët kanë shpirt fisnik. Pra, të gjithë ne duhet të 
burrnohemi me Nënën Tereze të gjakut tonë.

*Nëna Tereze lindi më 26 gusht 1910. Në Oslo më 10.12. 1979 merr shpërblimin 
Nobel për paqe.
Ulqin, më 30.6.2010.

Nëna Tereze - qytetare nderi e 
Amerikës
Prej ditës së pavarësisë (4 korrik 
1776), Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës shpallen qytetarë nderi  
vetëm 7 personalitete (sa ishin gjallë 
vetëm dy, Çerçilin dhe Nënën Tereze).
1.Winston Churchill, më 1963,
2.Raoul Wallenberg, diplomat suedez, 
shpëtoi mbi 20.000 hebrenjë prej 
gjenocidit nazist, më 1981, 
3.Lafayette, gjenerali francez i 
revolucionit amerikan për pavarësi, 
më 1982
4.William Penn, anglez, guvernator i 
kolonisë Pensilvania, më 1984, 
5.Hannah, gruaja e William Pennit, 
më 1984,
6.Nëna Tereze, më 1996,
7.Kazimierz Pulaski, ushtar polak, 
luftoi me George Washingtonin për 
pavarësinë amerikane, më 2009Nëna Tereze me Ronald Reganin, kryetarin e SHBA-ve



6 Personalitete 33/2010

Lumturia ime vjen nga lumturia e tjetrit
Mr. Haxhi Shabani* fizikisht a po në numër mund të jenë të edhe pse i bërë një djalë burrë, vinte të 

vegjël, por që synimin e kanë aq sublim më zgjonte me atë zërin e saj të lehtë 
dhe kuptimplot sa që si në përalla, e dhe të dashur. Unë kujtoj nënën time Më ka lënë mbresa gjithnjë, deri në 
pamundura bëhet e mundur, fantastikja sepse ishte e imja, kurse të kujtuarit e shkallën e shqetësimit deri në palcë 
bëhet reale. Nënë Terezës e bëjmë sepse është nëna qëndrimi i Sizifit në fund të malit dhe 

e të gjithëve jo vetëm e shqiptarëve. Gonxhe Bojaxhiu ishte nisur nga përkulja e kurrizit të tij, por më kokën 
Dhe kjo nuk është frazë të cilën e themi, Ballkani, ajo shqiptarja të cilën edhe lartë para malit të lartë, me synimin për 
sepse duhet. Por, paradoksalisht, ajo popujt e tjerë nga kjo siujdhesë do të jetë a vdekje për t'u ngjitur në maje të 
ndonëse e kishte pranuar se ishte shprehin aspirata ta bëjnë të vetën,  për malit. Kjo më çon në fëmijërin time, 
shqiptare në raste të ralla dhe të përfunduar në një det popujsh, kur me nënën apo motrën përdore kisha 
konfidenciale, ka bërë në një  farë njerëzish e shkretërirë varfërie siç ishte filluar të njoh botën... Unë, ndonëse 
mënyre përgatitjen shpritërore të India e gjysmës së parë të shekullit të paksa i ndrojtur e ktheja kokën në 
shqiptarëve për të bërë fitoren kaluar. Po, kishte rrënuar sterotipin katundin  time nga tri anët e horizontit: 
vendimtare të tyre,  në fillim të këtij ballkanik, nuk u paraqit si përfaqësuese kah lindja, perëndimi, veriu që janë të 
shekulli.  e një kombi në misionin e saj, për të rrethuara me male. Dhe dëshira ime 

arritur lavdinë në të gjallë, e cila edhe Sa herë që kaloj pranë Shtëpisë së ishte të ngjitesha në maje të tyre, të dija 
Shëndetit në Ulqin dhe shoh çfarë ka atje. Në anën 
shtatin e saj të kërrusur, bindem tjetër shikoja drejt jugut, 
edhe më shumë se  në të voglën që shihet vetëm uji, 
duhet kërkuar madhështia. Ja qoftë  më i vogli- lumi, i 
pra kjo shqiptarja e vogël dhe e mesmi-liqeni apo uji 
kërrusur gëzimin e jetën, më i madh- deti. Në 
dashurinë e bukurinë qysh në këto ujëra dëshiroja të 
gjallje ua kishte dhuruar të zhytesha, të dija çfarë 
tjerëve.  kishte brenda. Doja ta 

bëj provën, por prapë Dhe bota, megjithëse e ftohtë 
malet e uji të bëra kishte ditur ta vlerësojë, sepse 
bashkë më bënin rrugën kishin  g je tur  te  a jo  të  
më të vështirë se vetë pamundurën, flijimin  në këtë 
Sizifi për t'u ngjitur në jetë, që njëmijë e një e pohojnë, 
mal. Sa larg ishin Sizifi por vetëm ajo e kishte e bërë. 
i vogël e mali i lartë. Por, Ajo këtë mesazh në mënyrë të 

pse as kjo nuk i mungoi. Ajo kishte ngjitjen e doja, por cilën ngjitje? vetme si një dhe e pashoqe ia kishte 
braktisur mendësinë ballkanike dhe dhënë botës. Kurse shqiptarëve u kishte Në qytetin, dikur më të madhin me 
ishte vënë tashmë në shërbim të njeriut, dhënë një mesazh tjetër,  edhe pse në shqiptar, në Shkup, ashtu krejt e vogël, 
pa marrë parasysh çfarëdo përkatësi të formë të tërthortë. Kosova, duhet të e imët një vajzushë me emrin e lules,  e 
tij. Ajo para tërë atij mali të varfër bëjë flijimin e saj për të arritur synimin lulet janë të gjitha të brishta, por janë 
vetëm me këtë armë mund të luftonte: sublim, lirinë, gjithë kombi shqiptar aroma e jetës, kishte nisur rrugën e saj 
para saj tashmë ishin zhdukur kufijtë duhet kthyer kah vlerat njerëzore. Dhe krejt naive, të pafajshme, por tejet të 
shtetërorë, gjuhësorë, rajonalë, racorë, ky synim ishte realizuar, mbase edhe vështirë dhe shumë fisnike. Kjo 
madje edhe kontinentalë. Ajo ishte pse po ndreqej një nga padrejtësitë më vajzushë që e kishte emrin Gonxhe, 
vënë në shërbim të shpëtimit të moralit të mëdha që ishin bërë ndaj një kombi qysh në rininë e saj kishte harruar vetën 
të njeriut, vërtet në pozicionin e një evropian, u ndreq me pavarësinë e si qenie dhe kishte nisur atë rrugën e 
idealisti, por a do të kishin kuptim jeta, Kosovës, në fillimin e këtij shekulli. fisme, por thuajse të pamundur për ta 
bota pa këta njerëz përballë gjithë kësaj çuar në fund, që është të ndihmosh ata Nga pavdekësia e shenjëtërisë së saj, 
hipokrizie që dominon qeveri e shtete, që më së shumti kanë nevojë. Ajo so t  Nënë  Tereza  shq ip ta rëve  
sisteme e procese botërore. tashmë kishte nisur rrugën e arritjes në grindavecë dhe Evropës së ngopur me 
Dhe kështu kishte marrë emrin Nanë. përjetësi. Kishte nisur atë udhë që dukej vetën e saj i jep edhe mesazhin se 
Në këtë rast më duket se tingëllon  më më e vështirë se rruga e të voglit Sizif, i lumturia nuk vjen nga lumturia ime, po 
mirë se në standard nënë, sepse kemi të cili ndonëse kurrë nuk kishte mundur të nga lumturia e tjetrit.     
bëjmë me një a të gjatë, pastaj ndonëse ngjitej deri në maje të malit, shpresa për *Kumtesë me rastin e shënimit të 100-vjetorit të 

zanorja ë të kujton dhimbjen,  zanorja t'u ngjitur nuk e kishte braktisur lindjes së Nënës Tereze, organizuar në Ulqin, më 

a-forma e saj duket më shumë e vuajtur. asnjëherë. Kjo, sigurisht që është 30.6.2010, nga Bashkimi i Krijuesve Shqiptarë në 

Dhe mua prapë më kujtohet nëna, kur  shpresë e njerëzve, e popujve, që Malin e Zi.

Përkujtojmë 100 vjetorin e lindjes së Nënës Tereze
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Misionare e dashurisë njerëzore
pamundurit, tek të sëmurët, tek të gjithë Gjekë Gjonaj*
ata që vuajnë nga mungesa e dashurisë,  
kujdesit dhe fatkeqësitë e tjera të jetës. Ne shqiptarët kudo që ndodhemi mendoj 
Ajo dashurinë ndaj njerëzimit gjithmonë se  sot më shumë se kurrë kemi nevojë për 
e ka shprehur me lutje  pranë Atit të dashuri të vërtetë shpirtërore e 
Gjithëpushtetshëm, duke iu drejtuar me vëllazërore. Shembulli më i mirë dhe 
këto fjalë:simboli më i përkryer i kësaj dashurie për 
 njeriun, sidomos për të varfrit e më të 
“ Kudo të jetë urrejtja, unë të sjellë varfërve, për të mjerët e për të braktisurit, 
dashurinë.është Nëna Tereze, bamirësia e së cilës i 

tejkalon kufijtë njerëzor.  Kudo të jetë padrejtësi, unë të sjellë faljen.
Kjo figurë me karakter universal dhe Kudo të jetë ngatërresa, unë të sjellë 
ikonë veçantë e humanizmit dhe paqes pajtimin.
në botë, e rritur në një familje Kudo të jetë gabimi, unë të sjellë të 
shqiptare me tradita dhe dashuri ndaj vërtetën,
të varfërve në të gjithë jetën e saj u shqua Kudo të jetë dyshimi, unë të sjellë besimin.
për besimin e saj të jashtëzakonshëm tek Kudo të jetë dëshpërimi, unë të sjellë 
Zoti, vlerat, dashuria dhe forca e saj shpresën.
transformuese, shpresa dhe forca e saj Kudo të jetë terri, unë të sjellë dritën.
udhërrëfyese. Askush nuk i ka dhënë më Kudo të jetë pikëllimi, unë të sjellë edhe indiane, italiane, amerikane, shumë nder dhe dinjitet njeriut, sesa ajo, gëzimin.” angleze... Të gjithë duan ta identifikojnë me veprimtarinë dhe virtytet  e saj, duke   si të tyren. Dhe kanë të drejtë, sepse ajo u bërë qytetarja e botës, e popujve, feve 

Falë dashurisë që dëshmoi për njerëzit nuk ishte vetëm jona, vetëm e ne dhe e qytetërimeve.
dhe flijimit që bëri për ta, pa i pyetur shqiptarëve, por ishte e botës mbarë, e Misionin e humanizmit dhe solidaritetit asnjëherë se çfarë emri kishin, nga vinin gjithë njerëzimit. Ne me të drejtë me të cilin pushtoi zemrat e jo miliona, dhe cila ishte feja e tyre, përpara saj ulen mburremi me emrin e saj. Me mirësinë që por miliarda njerëzve në planet, e filloi në kokat me respekt, mbretër e mbretëresha, ka bërë në tërë botën, ajo ka lartësuar dhjetëvjeçarin e parë të shekullit të fundit presidentë dhe politikanë, burra shteti edhe emrin e popullit shqiptar, kurse emri të mijëvjeçarit të dytë, në moshën më të dhe artistë. i saj është i shkruar me shkronja të arta. bukur, në moshën e artë, atëherë kur çdo 
Emri i kësaj shqiptare nobeliste me Për mendimin tim Nëna Tereze, e cila i vajzë ëndërronte princin e kaltër dhe 
përmasa botërore, duke mos njohur kufij, tregoi Evropës dhe botës mbarë se priste të kishte në duar foshnjën e parë, të 
dashuria e saj për të varfrit dhe të njerëzimi nuk mund të përparojë pa dëgjonte nga goja e saj fjalën Nënë. Por 
braktisurit, u bë me plot kuptimin e fjalës dashuri, se pa zhdukur varfërinë nuk ajo zgjodhi një rrugë tjetër, një rrugë të 
sinonim i forcës së Mëshirës Hyjnore anë mund të ketë qetësi, dhe Gjergj Kastrioti, gjatë dhe plot përpjekje, t'u ndihmonte të 
e kënd botës! Prandaj do të thosha se i cili hapi rrugën drejt Evropës, por dhe që tjerëve, t'u gjendej afër kur ato vuanin, t'u 
Nëna Tereze është përtej përmasave dhe tregoi se si mund të bëhet kjo Evropë, mjekonte plagët e trupit dhe të shpirtit. 
kornizës së shekullit në të cilin jetoi, janë dy krenaritë tona kombëtare, dy Kur e pyesnin “ … si do t'ia dalësh në krye 
punoi edhe vuajti. Ajo nuk qe e shekullit njerëz të pa përsëritshëm në historinë detyrës së vështirë që po i ve vetes?”, ajo 
të teknikës. Ajo i përket përmasës tonë. Ulqini është i nderuar dhe i përgjigjej: “Rrugët e Të Madhit Zot janë 
gjithëshekullore! Kjo grua e thjeshtë, privilegjuar, që në prehrin e tij mbanë sa të mistershme po edhe aq të 
murgeshë katolike, pa ndonjë përgatitje shtatoren e shenjtëreshës shqiptare - pafundme.“
të veçantë, arriti të bëhet kultura më e Nënës Tereze, e cila i jep hijeshi, mirësi, Nëna jonë Tereze kurrë nuk e ka mohuar lartë ndërlidhëse e njohjes së shqiptarëve rrezatim e dashuri këtij qyteti të lashtë kombësinë e saj dhe asnjëherë nuk në botë. Ish presidenti amerikan Bill mbi 2500 vjet.  Realizimi i kësaj vepre shprehu lodhje në shërbim të njerëzimit. Klinton ka thënë botërisht në qershor të madhështore pranë Shtëpisë së Shëndetit, Me plot gojën pohonte: “Me gjak jam vitit 2002 se “Nëna Tereze, ishte e para që që na zbardhë faqen para të gjithë shqiptare; me nënshtetësi, indiane. Për më bëri ta dua kombin shqiptar”, duke popujve, ishte një konkretizim i sa i përket besimit, jam murgeshë katolike. shtuar se “tani ndihem shumë krenar që bashkëpunimit të Shoqatës “Dom Gjon Sipas thirrjes, i përkas botës. Por zemra plotësova një detyrë morale ndaj Saj dhe Buzuku” me autoritetet e pushtetit vendor, ime i përket plotësisht zemrës së Krishtit“. ndaj vlerave të lirisë”. Ministrinë e Kulturës së Malit të Zi dhe të 

Ajo besonte se Zoti i do të gjithë njerëzit, Autoritete të botës Nënën Tereze e kanë diasporës shqiptare  të Amerikës. 
ndaj ata duhet të ndihmojnë njeri-tjetrin. cilësuar si “gruan vërtetë më të fuqishme Shoqata “Dom Gjon Buzuku” dhe 
Nëna Tereze si pëllumbeshë e dashurisë dhe më të madhe mbi  tokë, e cila nuk emigrantët tanë në Shtete të Bashkuara të 
dhe paqes, duke shkuar vend më vend në kërkon fjalë por kërkon vepra, si gruan që Amerikës  dëshirojnë që Ulqinit t'i 
skutat më të skajshme të njerëzimit, atje ka shënuar historinë e shekullit XX, dhurojnë edhe truporen e heroit tonë 
ku njerëzit nuk patën fuqi as të shikojnë gjigante e kohëve tona, simbolin e kombëtar - Skënderbeut.  
njerëzit që lindin, jetojnë dhe vdesin humanizmit, sakrificës njerëzore, paqes Dhashtë Zoti që pjesë e gëzimit tonë të rrugëve të botës, dhe me fjalën e saj të dhe bashkëpunimit të ngushtë midis përbashkët në Ulqin në një të ardhme jo të ëmbël, me vetëmohimin, sakrificën dhe  njerëzve, dëshmi e dashurisë engjëllore largët të jetë përurimi i bustit të Gjergj thjeshtësinë, tregoi se çfarë mund të bëjë që ushqehet nga feja dhe e përcjellë deri Kastriotit.një shpirt i mrekullueshëm. në vdekje, shembull i transformimit *Kumtesë me rastin e shënimit të 100-vjetorit të 
Kjo grua trup imët por shpirtmadhe arriti lindjes së Nënës Tereze, organizuar në Ulqin, më njerëzor të dashurisë së Zotit dhe inspirim 

30.6.2010, nga Bashkimi i Krijuesve Shqiptarë në të  shndërrohet  në emblemën e për të gjithë njerëzimin”. Malin e Zi.humanizmit në botë, në njeriun që solli Ajo edhe pse shqiptare, gjithashtu ishte 
dashurinë e Zotit tek të varfrit, tek të 

Përkujtojmë 100 vjetorin e lindjes së Nënës Tereze
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Doris Pinçiqi - artiste e Arbanasit
një dëshmi e talentit tuaj? shërbimi i shpëtimit i zhupanisë së Shkruan  Sylejman Morina
Po ajo shfaqje ishte argëtuese. Shoqja e Zarës. Ata i kanë koordinuar litarët dhe 
ime, Josipa Shtuliq, e cila merret  me gjatë tërë operacionit  kam  fluturuar  Elitës artistike të qytetit të Zarës 

-vallëzim, me të cilën shpesh kemi në ajër dhe kam aktrua  zogun..pra (Zadër) do t'i shtohet edhe një emër, ples
dalë për të pirë kafe, kemi kuptuar që duhet të dihet  se meritor janë Doris Pinçiq, ish nxënësja e gjimnazit 
kohën  mund ta harxhojmë në diçka të djelmoshat e  shërbimit malor  të “Juraj Barakoviq“ e cila tash për tash 
dobishme, në diçka që të mund të shpëtimit (GSS).jeton dhe studion në Osjek, në 
marrim pjesë në Ledrano*. Të dyja e Aftësitë tuja u shprehën edhe si Akademinë 
kishim këtë dëshirë. Pse mos ta bënim, moderatore në udhëheqjen e e  a r t i t  t ë  
realizuam shfaqjen e cila doli shumë e programeve të ndryshme artistike.  aktrimit dhe 
bukur. Pa dyshim se kemi pasur shumë Më tepër jeni për aktrim apo për kukul lave.  
angazhime rreth maturës, prandaj nuk moderatoreAfirmimin  ?
ishte bash e përsosur. Por ishim marrë më të madh e Natyrisht, udhëheqja e programeve më 
vesh që një ditë, kur të rritemi dhe të arriti gjatë është diç tërheqëse, më kryesore, është 
bëhemi të mëdha (ha-ha-ha) nga ajo të f e s t i v a l i t  se nuk duhesh të përgatitesh 
krijojmë një shfaqje për tërë mbrëmjen. ar t is t ik të  shumë,vetëm të dalësh në skenë dhe të 
Akoma në atë mendojmë dhe m b a j t u r  shoqërohesh me njerëz. Kjo nuk mund 
shpresojmë. Sigurisht edhe juve do t'iu  rrugëve të të jetë gjë e keqe. Nuk do të më 
ftojmë, në premier, të jeni të sigurt.Z a r ë s ,  i  pengonte në qoftë se një ditë karriera 
F l u t u r i m i  j u a j  a r t i s t i k  n g a  q u a j t u r  ime do të shkonte në këtë drejtim. 
kambanorja e Shën Stoshjes, gjatë KalelargArt, i cili për herë të parë u Vetëm të jetë argëtuese, të kënaqem me 
mbajtjes së programit të festivalit mbajt në Zarë, më 2008. Dorisi i të dhe të jem e lumtur. Kamerat nuk i 
artistik Kalelargart, e mahniti mahniti shikuesit me lëshimin artistik  kam provuar drejtpërdrejt, por mendoj 
publikun. Si i përjetuat ato çaste?nga lartësitë e kambanores Shën që së shpejti do t'i provoj. Mbetet të 
Ajo ishte diç e bukur. Në këtë çështje, Stoshja, qoftë me monologët e shohim.
ndoshta momentet më të bukura janë recituara në këtë festival.. Ndërsa si Për sukseset tuaja - a meriton dikush 
ato që ndodhin rastësisht dhe janë kaq udhëheqëse e programeve u dëshmua të falënderohet? 
të veçanta. Ajo nuk ishte një detyrë e në festivalin etnomuzikor të mbajtur në 

Duhet të falënderoj shumë njerëz, e më vështirë aktrimi, por ishte një kënaqësi Nadin, më 25 korrik 2009. Ajo ishte 
së tepërmi  familjen time që të gjitha i modeste; nuk u lavdërua e as shërbye 

d u r o n ,  d h e  i  me shkrimet afirmative në mjetet e 
bashkëpërjeton me mua, informimit që kishin shkruar për të.
sepse në këtë punë ka Kush është artistja e re e talentuar, 
shumë ngritje dhe rënie arbëreshja nga Zara, Doris Pinçiq?
të cilat njerëzit tjerë nuk  Jam studente e vitit të tretë dhe mendoj 
i shohin. Ata me të të mbaroj po këtu edhe vitin e katërt 
v ë r t e t ë  j a n ë  t ë  dhe të pestë e pastaj do të punësohem. 
mrekullueshëm, më Pasi që me origjinë jam nga 
besojnë, më përkrahin  Zara,shpresoj që në qytetin tim do të 
dhe kur  kam rënie, nuk më ofrohet mundësia të punoj dhe të 
më kërkojnë sqarime, jap kontributin në profesionin tim. 
vetëm janë pranë meje. Kush e zbuloi talentin tuaj artistik, Ju 
Kjo është me rëndësi.apo dikush tjetër?
Dy vitet e fundit edhe i Talenti është një gjë tejet relative, është 
dashuri im, që ka një diçka që nuk mund të preket. Unë më 

e jashtëzakonshme. Ne, aktorët durim ekstrem, më ndihmon në parë do ta konsideroja vullnet që të 
(ndoshta për atë jemi artistë), duam që ushtrimet e mia tërë ditën, në merresh me diçka. Ashtu që vullnetin 
të na shikojnë. E mua atëherë më kanë vërtetimin e teksteve bashkë me mua, për skenë, e më tepër për teatër, e kam 
shikuar numër i madh njerëzish dhe të për ndihmën rreth detajeve jetësore pa zbuluar rrugës së zhvillimit (rritjes). 
gjithë kanë pasur një përshtypje të mirë të cilat vështirë do të arrija diçka. Më është dukur disi që mund të punoj 
. Gjithherë dua të përmend Matiju shumë orë e të mos ndiej fare lodhje. 
Kjo ishte vërtetë shumë e bukur. Mirë Shangu Shimiurina, tek e cila, si fëmijë, Natyrisht, do t'i kisha falënderuar 
është të shikojnë atë që ti e bënë në kam shkuar në punëtorinë teatrore, ku profesorët që më kanë pranuar në 
çfarëdo mënyre, kur dikujt i intereson, edhe e kam kuptuar që ajo mua më akademi, e posaçërisht prof. Robert  
por edhe nëse nuk i pëlqen.. është dukur argëtuese. Ajo, natyrisht, Raponjin.
Atë me kënaqësi e kisha përsëritur, më është “fajtore” për të gjitha këto. Nuk Suksesi juaj në LIDRANO, si 
duhet  të  theksoj .  Që në a të  duhet harruar Ingris Smrkiniqin, maturante, a ka qenë frymëzim për 
përformancë, nëse kështu  mund ta drejtoreshën e  “Radio 57” nga Zara, e orientimin tuaj profesional, apo ishte 
quajmë, rolin më të madh e ka luajtur cila, mua si  vajzë 17 vjeçare më kishte 
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ofruar rastin të punoj  dhe fitoj së pari herë paratë e mia. Ajo 
që është me rëndësi duhet falënderuar gjithherë njerëzit, të 
cilët  s'pari të kanë dhënë shansin pa ndonjë arsye të qartë... 
Nuk e di!  Në këtë pyetje  mund të përgjigjem gjatë e gjatë. 
Rreth meje  është një grup i njerëzve të mrekullueshëm.
Sa jeni e kënaqur me paraqitjen e personalitetit tuaj në 
media?
Përgjithësisht jam e kënaqur, nuk jam një person për të cilin 
duhet të shkruhet, por as nuk është ky qëllimi im jetësor. 
Gjer më tani kam pasur disa raste për të dhënë intervistë, 
ashtu, disi. Asnjëherë nuk i refuzoj gazetarët, sepse e di se sa 
është punë e vështirë (edhe vetë kam punuar si  gazetare). 
Shpresoj që gjatë jetës do krijoj gjëra të cilat njerëzit do t'i 
kujtojnë me kënaqësi, dhe kjo është e mjaftueshme .

Në karrierën e gjertanishme, cili rol iu ka lënë më tepër 
përshtypje? 

 Gjer tani kam pasur pak role. Jam  ende e re. Mendoj pas 
disa viteve do të jap listën  e roleve të mia. Por, për ato që 
deri më tani i kam luajtur e veçoj shfaqjen të cilën e kemi 
përgatitur vitin e kaluar për provimin përfundimtar: “Don 
Zhuani i kthehet luftës ( Eden fon Horvat). Secila vajzë nga 
ansambli i ka pasur 5 role dhe ajo ishte e mrekullueshme. 
Një tregim jetësor në të cilin njihet lehtë se me çfarë shije e 
bëni. Do të isha e lumtur që edhe në të ardhmen të ketë 
shfaqje të tilla.
Si poliglote, cila është përparësia në profesionin tuaj?
 Jo,nuk jam poliglote. Shumë mirë shërbehem me anglishte, 
italishte për nevoja, gjermanisht më pak. Por kur është 
sezoni turistik në bregdet, natyrisht që është e 
domosdoshme që programet të jenë edhe në gjuhen angleze. 
Kjo nuk më krijon kurrfarë problemi, por vetëm kënaqësi. 
Ne jemi gjenerata e internetit, e globalizmit, prandaj gjuha 
angleze në realitet nuk më paraqet kurrfarë problemi.
Ju, si arbëreshe, a do të kishit  luajtur  në dramën "NITA" 
të shkrimtarit arbëresh, Josip Vladoviq Rela?

Më duhet të pranoj se jam e tmerruar, nuk di  gjë për 
ekzistimin e dramës “Nita“ Josip Relës. Nëse dikush do të 
më ofronte, do kisha lexuar me ëndje, e nëse drama është e 
mirë, natyrisht që do të luaja.
A njihni ndonjë artist apo artiste shqiptare?  
Mjerisht po them jo, por kisha dashur të njihem me kolegët e 
mi.
Planet tuaja për të ardhmen? 

Regjistrimi në studimet postdiplomike, të punoj edhe më 
tepër, të provoj aktrimin para kamerave, dhe para se gjithash, 
të jem e lumtur. 
*LIDRANO: Janë gara të nxënësve të shkollave fillore e të mesme, në krijimtari të 
ndryshme: gazetari, letërsi, arte skenike etj. Organizohen nga Ministria e Arsimit e 
Kroacisë, duke filluar nga niveli  komunal e deri te ai qendror.

Në BUZUKUN 31/2009, faqe 10, në artikullin: 
Jugosllavia: Dhuna në mjekët e Kosovës, në rreshtin 
10 prej lartit, shkruan: Gjatë vitit 1980, u bë shtypja 
sistematike policore.... kurse duhet: Gjatë viteve 80-ta 
(1980-ta), u bë shtypja sistematike policore (anglisht: 
During 1980s there was systemic police repression...).

Korrekturë

 
  Duaje jetën kështu siç është
  duaje plotësisht, pa pretendime
  Duaje kur të duan e kur të urrejnë
  duaje kur askush nuk të kupton
   e kur të gjithë të kuptojnë
  Duaje kur të gjithë të braktisin
  apo kur të ngrenë në qiell si mbret
  Duaje kur gjithçka të rrëmbejnë
  apo kur gjithçka të dhurojnë
  Duaje kur kuptim ka
  apo kur të duket se nuk ka aspak
  Duaje në lumturi të plotë
  apo në vetmi absolute
  Duaje kur je i fortë
  apo kur ndjehesh i dobët
  Duaje kur ke frikë
  a kur ke një mal me guxim
  Duaje jo vetëm për kënaqësitë e mëdha
  apo përmbushjet e mëdha të dëshirave
  duaje edhe për më të voglat gëzime
  Duaje edhe nëse nuk të jep atë që duhet
  duaje edhe se nuk është ashtu siç do ta doje

 Duaje çdo herë që Lind
 dhe çdo herë që je duke vdekur...

 Por mos DUAJ kurrë pa DASHURI
  Mos JETO kurrë pa JETË

Himni i jetës - pjesë nga poezia

Nëna Tereze-poezi

Arbana Kurmemi, gjimnaziste e Ulqinit, recitoi për 
bukuri thëniet e Nënës Tereze në tubimin kushtuar 
përkujtimit të 100 vjetorit të lindjes së Nënës Tereze më 
30.6.2010.

Nëna Tereze me papën Gjon Palin II
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Malësorët më 1612 e 1613
shihen tue ardhë t'armatosun radhë-Këtu, sikurse e thamë ma nalt, tri orë- Përveç se, sikuse asht thanë herë të 
radhë për t'u lëshue në përleshje, tue u udhë larg nga Gucija dhe po aq nga tjera, këta njerëz (që kapin numrin e 
tërheqë e tue sulmue, tue dredhue e tue Kelmendi, në një vend me pozitë 5.380 luftarëve) bahen të fortë nga 
u ndeshë, tue ngeh pusi e tue u ikë shumë të fortë, përmbi një kodrinë të vend-banimi i natyrshëm dhe pozita e 
pusive, sa që me të vërtetë duken vogël, në fundin e vjetit 1612, sulltani fortë e maleve të papërshkueshme, 

forca e tyne ma e madhe shumë të stërvitun dhe njohës shumë të ndërtoi një fortesë të quejtun Qutezja e megjithatë 
qëndron në bashkimin mirë, aq sa dalin ushtarë veteran tue Re, e madhe sa një ditë-arë, me një . Dhe shikohet 

stërvitë në çfaqje të tilla në çdo festë, (ky bashkim) qyshë kur ata vendosën 
dhe sidomos gjatë festave kryesore. në kuvend që banë ndërmjet vedit, të 
Shumica e tyne ecin zbathë, kështuqë mos ia japin mbretit haraçin e 
ati që i sheh nëpër ata shkambij i duken zakonshëm dhe aq ma pak detyrimet e 
dhi t'egra. Vazhdimisht oborri i pagesave spahillarëve të veçantë, 
Stambollit që nxitë dhe vazhdimisht sikuse u shkrue ma nalt. Gjithë kjo 
nxitet me kërkesa të pambarim kundër ngjau sepse turqit shumë i kishin 

lidhën besën vjedhjeve, plaçkitjeve dhe kryengri-shtypë, dhe prandaj , e 
tjeve të këtyre malësorëve aq sa ma në cila tek ata mbahet shumë, që mos ta 
fund sulltani vendosi të niste kundra braktisin njeni-tjetrin, por tue qëndrue 
tyne më 1612, një pashë, të birin e atij të bashkuem, t'i ndihmojnë atij që do të 
Mehmet pashës që qe vra në divan, që kishte nevojë, dhe kurr mos t'u lanë 
don me thanë audiencë. (Pasha që qe shteg turqve me hi ndër ta. Në këtë 
nisë) mori në sundim pashallëkun e rrugë ata u gjetën në një gjendje ma të 

ë Bosnjes, me seli në Banjalluka, e iu dha rehatshme, e hoqën tiranin  turke dhe, 
edhe sanxhaku i Hercegovinës mbasi nuk mundnin me u kalbë në 
n'arpallëk që turqisht don me thanë për papunësi, u dhanë mbas grabitjeve, tue 
kuaj. Ky doli në Podgoricë dhe bashkoi shkue me turma mbrenda vendeve 
nga anë të ndryshme nja 25.000 luftarë turke deri në Filibe (Plovdiv); dhe, tue 
dhe prej andej nisi për Kotorr një agë, plaçkitë keqas varoshe, fshate dhe 
besnik të vetin, të përciellun prej karvane mallrash, janë pasunue kaq rreth 400 hapash, të lidhun me trenë 
shumë turqve kryesorë të Podgoricës shumë sa që tek ata, dhe sidomos ndër shum të mëdha e të gozhduam, dhe të 
dhe me letra kredenciale të drejtueme kelmendas gjenden, në 188 shtëpitë që mbajtun me mure forcuese, të 
të përndritshmit zot rektor, tue i shkrue janë në llogari, secila ka së paku dy mbushun me hendeqe të gjana për rreth, 
veçan Bolicës, autor të sipërthanun, që takame kuajsh argjeti të praruam, ku ka sjellë ujin dhe ka ba tri ura të 

d.m.th.: jatagana, frej, parzmore lëvizshme. Mbrenda ka vendosë për 
dhe tek ndonjena deri shalë me roje 200 ushtarë këmbësorë e 50 
pafta argjenti e me gurë të kalorës. Kjo ndërtesë ka qenë ba me 
çmueshëm, aq sa ndonjeni takam kërkesën e Cem Çaushit, turk i parë i 
mund të vlejë 150 deri në 200 Podgoricës sepse, me që kishte timarin 
zekinë flori; (kanë) kuaj të në Plavë dhe me që nuk munde ta 
k u s h t u e s h ë m ,  p l a ç k ë  t ë  gëzonte, qoftë sepse rrenohej prej 
zgjedhuna e me vlerë të madhe; kelmendasve, qoftë edhe se nuk mund 
kupëza, kupa argjenti dhe florini, të shkonte i sigurtë atje, i çoi fjalë 
përveç një sasije të pafund sulltanit në Stamboll me anën e të 
kafshësh t'imta e të trasha. Ma të përndritshmit zot Nasuf pashës, 
shumtën shkojnë t'armatosun me derëtarët dhe oborrtarët e të cilit janë 
shpatë, shqyt dhe mëzdrak me një t'interesuem për timarin e Kelmendit, 
sasi të pafund hobesh që ata i se në dashtë me u shtypë tërbimi i 
përdorin me zotsi; rrallë gjenden këtyne rebelëve dhe të mbahen në fre e 
ndër ta arkiburgjë, megjithëse ata në bindje, të bahej ndërtimi, dhe këtë e 
që i kanë, për t'i pasë të të nxori. Por ata që e ruejnë nuk mund t'i 
furnizuem, bajnë barut shumë të pengojnë kelmendasit që mos të 
mirë ata vetë. Në të gjithë shkojnë me grabitë e me plaçkitë ngado.
malësorët nuk bahen kurr 100 Ma nalt u fol për rebelët malësorë në 
arkiburgjë. Këta njerëz janë kaq pëgjitrhësi. Tash pra duhet me kalue në 
të shkathët, kaq të zotë, të veçanti për të përshkrue vendet, 
guximshëm e të gatshëm, dhe me zakonet e tyne,  luftimet dhe ç'gjana me 
një mënyrë kaq të bukur radësi kanë ngjajtë ndër ta më 1612 e 
rreshtohen për të luftue, sa që 1613.
mrekullohet kush i shikon. Ata Malësori prej Kastratit

Armët e moçme
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t'ia çonte (kredencialet) atij kujt i e të Shkodrës. Këta kishin sjellë me sikuse u tha. Aty nuk kreu diçka për t'u 
drejtoheshin. Qeveriste aso kohe i vehte (fuqitë) e zakonshme të shënue, veçse grabiti nja 60 frymë çuna 
përndritshmi zot Hjeronim da Molino, sanxhaqeve dhe kishin mledhë nga vise e gra që, për të shpëtue, kishin ikë në 
i cili, si një fisnik shumë i hitishëm dhe të ndryshme ushtri, tue marrë edhe ata katunde të tjera të afërta. Asgjamangut 
i kujdesshëm për punët publike, ma të Malit të Zi, dhe ishin bashkue 15.000 burrat e katundit u hakmorën për këtë 
parë se të vinte pasha, e kishte lajmue luftarë, megjithëqë flitej se ishin ma sepse kur ai po kthente në drejtim të 
në Venedik fort të kthielltin Senat për shumë se 60.000. Kjo ushtri qëndroi pa Podgoricës, iu vunë në shpinë dhe banë 
çka po ngjiste, dhe ai (senati) i dërgoi punë për 24 ditë, pa veprue tjetër, dhe kortarë nja 20 turq dhe kapën nja 30 
një dhuratë me vlerë të mjaftë për mbastaj, si u ngrit prej Podgorice dhe si kuaj. Ma në fund, me ata të Palabardhit 
personazhin e thanun. Tashpra, si i pat bashkoi me vehte spahillarët dhe disa u ujdis me 1.000 dukatë dhe 12 skllavë. 
lexue letrat dhe si i pa se ishin shkrue këmbësorë të vendit, u rrugue në Po edhe ata, kur u shpërnda lami i luftës, 
prej qehajait të pashës, i cili mbas drejtim të Kelmendit, dhe aty qëndroi iu vunë në shpinë sanxhakut të 
v e ç a n t i v e  t ë  t j e r a  e  Kaçanikut dhe atij të Pejës, u 
përnderimeve, i kërkonte vranë nja 70 turq dhe kapën 
n'emnin e zotnisë së vet nja 80 kuaj. Ata ndoqën edhe 
dhuratën e zakonshme, iu pashën kur u nis prej 
përgjigj se dhurata që i përkiste Podgoricës, e pritën në një 
si sanxhakbe i Hercegovinës pyll që ishte shteg i ngushtë 
ishte e gatshme por, me që po dhe me kthesa të vështira, që 
shihej se letrën e kish shkrue quhet Kusev Lug; aty vranë 
qehaja i tij, që nuk dihet a asht nja 40 turq dhe kapën nja 60 
ai sanxhakbe i tillë, të lajmonte bagazhe, si: mushq e kuaj të 
rishtas dhe ta vuloste letrën me ngarkuem me rroba e me 
vulën myhyr, ose kokën e atij plaçka. Dhe këto kanë ngjatë 
pashë, dhe me kaq thonte se dy vjet ndërmjet rebelëve dhe 
mbetej i kënaqur. Dhe çdogja u këtyre ushtrive, tue përfundue 
ba dhe u krye me veprën e përleshjet n'asgja. Në këtë 
Bolicës së thanun. Si erdhi mënyrë ata (malësorët) kanë 
letra rishtas, e vulosun n'atë shpërblye 152 skllavë që bani 
mënyrë, qenë nisë turqit me pasha ose që i mori me ujdisje 
dorëzimin e dhuratës së dhe 1.000 dukatë, me 160 turq 
zakonshme të Hercegovinës, që vranë e 220 kuaj të kapun, 
dhe kundërshpreblim të saj i qe ndër të cilët 60 me bagazhe 
dërgue të përndritshmit rektor dhe të ngarkuem me plaçka. 
një kalë shumë i bukur. Për tjetër kanë qëndrue në 
Ndërkaq pasha, me ushtrinë e qetësi, tue gëzua gjanë, 
sipërthanun, mbasi disa herë pasurinë dhe shtëpitë e veta. 
sprovoi shumë rrugë për t'ia U tha kjo që ka ngjajtë 
dalë kundër rebelëve, ma në ndërmjet malësorëve dhe 
fund, si pat ndejë tre muaj në pashës deri me 10 nandor 
Podgoricë, tue pa se nuk mund 1613.
të vepronte as t'u shkaktonte ...U përpoq Bolica dhe, shkoi 

12 ditë pa bamë tjetër veçse, si mori ndonjë dam (malësorëve), tradhtisht i ai vetë në Podgoricë për të shkoqitë me 
vesh nga spiunë se disa familje dha zjarrin katundit të Palabardhit krenët malësorë, pau se ma parë duhej 
kelmendase ishin fshehun në disa (Bjellopavliq)* dhe bani skllavë nja 80 bisedue për paqe ndërmjet kuçasve dhe 
katunde të tjera, i robnoi ata që qenë 80 vetë, fëmijë e gra, e një sasi të vogël malazezve. E bisedoi pra, dhe n'atë 
fëmijë e gra. Katundi tjetër i Kelmendit kafshësh, sepse burrat dhe të tjerët mënyrë, sa ma së fundi edhe e kreu, tue 
ra në marrëveshje (të jepte) 50 skllavë e kishin shpëtue (tue ikë) ndër fshate të pague malazezët shumën e 100 
1.000 dukatë. Ndërsa (pasha) po priste tjera. Kështu (pasha) vendosi të nisej talerëve trashëgimtarëve të malësorëve 
zbatimin e ujdisjes, dërgoi 100 kuaj në dhe ngjau  që, tue e heqë lami i luftës (kuçasve)* të vdekur dhe u banë 
Podgoricë për pushim. Kelmendasit ua dhe tue u zhvillue marshimi, ma shumë vëllamënimet simbas zakonit të vendit, ... 
vunë pritën bagazheve në një shteg të *Më 1614, Marjan Bolica vërteton për malësorët e se 300 turq spahillarë qenë bamë 

Kuçit dhe Bjelopavliqit që nuk ishin malazezë ngushtë dhe vranë nja 30 turq dhe u kortarë (copë e grimë) prej malësorëve, (kuçasit - shqiptarë të ritit romak, shkruan Bolica).   
morën 50 kuaj. Nga kjo pashës i hyni          dhe iu morën kuajt e plaçkat. Dhe lufta 

Marrë prej: Relacioni i Marian Bolicës, STARINE friga dhe, tue qa e tue dyshue për ma u krye pa ndonjë luftim tjetër me 
XII: 274-93.keq, u nis prej Kelmendit pa veprue randësi. Përktheu Injac Zamputi. Zgjodhi Prof. Dr Jahja 

tjetër, dhe erdhi në Podgoricë. Drançolli, drejtor i Institutit Arkeologjik të Kosovës Në vjetin 1613 Stambolli nisi kundër 
dhe shef i Katedrës së Historisë në Fakultetin Menjëherë dërgoi të thirrte në ndihmë rebelëve malësorë Asllan pashën me Filozofik të Prishtinës, më 11.9.2008. Përgatiti për 

ata të Kastellnovos dhe shkoi me të shtatë sanxhakbejlerë, d.m.th. atë të shtyp S.Gj.Dobreci.
gjithë ushtrinë për të plaçkitë Przrendit, të Pejës, të Dukagjinit, të 
Vasojeviqin, katund 85 shtëpishë, Kaçanikut (?), t'Elbasanit, të Zadrimës 

Shqiptari i Kajros, pikturë e Jean-Leon Gerome (1824-1904)
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SHOQATA “DON GJON BUZUKU”

Ulqin, 10.08.2010; Bindi” (ofertat mund t'i dorëzohen në dorë personit: Zef Kovaçit) pranë 

Nr.30/1-10 hotelit Mediteran  Ulqin. Zarfi duhet të jetë i vulosur dhe me shenjë  

Ne bazë të nenit 2, 7 ”OFERTA, MOS E ÇELNI”. Ofertat dorëzohen çdo ditë të punës prej orës 

dhe 13 të Ligjit të 9-13, duke filluar prej ditës se publikimit deri më 30.09.2010. Ofertat do të 

menaxhimit publik çelen më 03.10.2010 në ora 12 në lokalet e villës “Bindi”.

d h e  n ë  b a z ë  t ë  VI.Përparësi për vlerësim me kushte të njëjta kanë:

Vendimit të Shoqatës, 1.Personat fizik dhe juridik të cilët merren me aktivitete të objekteve 

të datës 01.08.2010 sakrale. 2.Personat fizik dhe juridik të cilët kanë bërë projekte të këtyre 

publikon: objekteve. Të gjithë ofertuesi janë të obliguar të plotësojnë deklaratën e 

T H I R R J E N  pavarësisë. Ofertat të pakompletuara dhe ata që mbërrijne mbas kohës nuk 

NDËRKOMBË do të shqyrtohen.

T A R E  P Ë R  VII.Përveç përmbajtjes të kreut të dytë të tenderit, oferta duhet të 

DERGIMIN E përmbajë: 

OFERTAVE 1.Emri, titulli dhe adresa e saktë. 2.Teknologjia, vlera historike dhe 

I . L ë n d a  e  artistike dhe detajet tjera të objektit. 3.Dinamika e mundshme e realizimit 

tenderit është përpunimi i projektit ideor për rivitalizimin e të objektit në terren. 4.Çmimi i përafërt dhe specifikimi. 5.Referencat e 

objektit sakral: ofertuesit.

KISHA E VOGËL NË HYRJEN E POSHTME TË Ofertat në bazë të kritereve do të vlerësohen me poenë:

KALASË SË ULQINIT E SHEKULLIT IX DHE TË 1.Kualiteti, teknologjia, vlera historike dhe artistike e objektit    30 poenë

KISHËS KATEDRALE TË SHËN MËRISË (NË 2.Paraqitja vizuale e objektit                                40 poenë

KOHËN E VENEDIKASVE E QUAJTUR KISHA E 3.Referencat e ofertuesit      20 poenë

SHËN MARKUT). 4.Dinamika e mundshme e realizimit      10 poenë

Për kishën e vogël ekzistojnë themelet brenda kishës së madhe; është 5.Çmimi i përafërt dhe specifikimi     10 poenë

gjetur ciboriumi dhe supozohet së është ndërtuar në mes të viteve 813  820. Personat kontaktues për informim:

Gjerësia është 4 metra, gjatësia rreth 7 metra, me apsidën gjysmë harkore.  Zef Kovaçi             tel. 030/423 452 ,  069 655 920 (edhe për anglisht)

Hulumtimet janë bërë në vitet 1897 dhe 1981. Për kishën e Shën Mërisë  Zef Lukiqi            tel. 030/450 262,   069 229 125

Shën Markut, ka të dhëna historike se është ndërtuar më 1251. Gjergj Pepgjonaj   069 324 032

Dimensionet janë 18.25 me 7.53 m, e mbuluar me pullazin që ka VIII. Dokumentet i tenderit:

konstruksionin prej drurit. Në disa gravura të vjetra vërehet që kisha ka 1. Dokumentet historike dhe arkeologjike. 2. Ligjet dhe rregullat tjera në 

pasur kullën me kambanë. Apsida është gjysmë harkore e ndërtuar në Mal të Zi. 3. Paraprojekti i kontratës me kushte të  posaçme. 4. Përshkrimi  

stilin romano-gotik. dhe skica në variantet e ndryshme. 5. Lokacioni. 6. Zgjatja e kontratës. 7. 

II.Projekti ideor duhet të përbejë: Mënyra e pagesës. 8. Përshkrimi i obligimeve dhe garantimi.

1.Te dhënat historike me pjesë prej gravurave, 

fotografive të moçme si dhe njësi tjera. 2.Ekstraktin 

prej kadastrit të tokës me shënime. 3.Ekstraktin prej 

projektit urbanistik  Kalaja e Ulqinit. 4.Situata në 

terren me shënime të nevojshme. 5.Paraqitja e 

themeleve të rekonstruksionit, a.Rindërtim i 

pjesshëm, b.Rindërtim në tërësi. 6.Paraqitja 

kompjuterike e rindërtimit të pjesshëm dhe 

rindërtimit në tërësi me paraqitjen vizuale në të 

gjitha anët.

III.Në tender mund të paraqiten personat fizik dhe 

juridik, të cilët kanë eksperiencë dhe referenca për 

ketë lloj projektimit.

IV.Dokumentet mund të shikohen dhe fotokopjohen 

pa pagesë, të gjithë të interesuarit të cilët lajmërohen 

në pajtim me rregullat që vlejnë në Mal të Zi. 

V.Ofertat mund të shkruhen në gjuhën shqipe, 

malazeze dhe angleze. Ofertat dorëzohen me postë 

rekomande, ose personalisht në adresën “Villa Themelet e Katedralës së shën Mërisë te hyrja e poshtme e Kalasë së Ulqinit
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NVO „DON GJON BUZUKU“

Ulcinj, 10.08.2010, br hotela  Mediteran  Ulcinj . Koverta mora biti pečatirana i obavezno 

30/1-10. napisati znak” PONUDA NE OTVARAJ”. Ponude se predaju svakim 

Na osnovu člana 2 , 7 i radnim danom od 09-13 h počev od dana objavljivanja do 30.09.2010. 

13 Zakona o javnim Ponude će se otvarati  03.10.2010 godine u 12 časova u prostorijama vile 

nabavkama,  a  na  „Bindi”.

o s n o v u  o d l u k e  VI.Prednost za ocjenjivanje pod istim uslovima imaju:

U d r u ž e n j a  o d  1.Pravna i fizička lica koja se bave aktivnostima sakralnih objekata. 

01.08.2010 godine 2.Pravna i fizička lica koja su projektovala takve objekte. Svi učesnici su 

objavljuje: dužni da ispune deklaraciju o nezavisnosti. Nepotpune ponude i one koje 

ne budu stigle na vrijeme neće se razmatrati.MEÐUNARO
VII.Osim sadržaja iz člana 2 ovog poziva ponuda treba da sadrži :DNI POZIV 
1.Ime , naslov i tačna adresa, 2.Tehnologiju , istorijsku i umjetničku ZA DOSTAVU 
vrijednost i druge detalje objekta,PONUDA
3.Moguća dinamika  realizacija objekta na terenu, 4.Okvirna cijena sa I.Predmet tendera - 

specifikacijom, 5.Reference ponuđača, Ponude će se ocijenjivati na izrada idejnog projekta 

osnovu poenaz a  r e v i t a l i z a c i j u  

Kriterijumi za ocjenjivanje:sakralnog lokaliteta: 

1.Kvalitet, tehnologija, istorijska i umjetnička vrijednost objekta   30 MALE  CRKVE  NA  DONJEM  ULAZU  STAROG  GRADA  

poenaIZ  IX  VIJEKA I KATEDRALNE   CRKVE  SVETE  

2.Vizuelni prikaz objekta      40 poenaBOGORODICE  KOJA  JE  ZA  VRIJEME  MLEČANA  

3.Reference ponuđača      20 poenaZVANA   CRKVA  SVETOG  MARKA

4.Moguća dinamika realizacije      10 poenaZa malu crkvu postoje temelji unutar velike crkve, nađen je ciborijum i 

5.Okvirna cijena sa specifikacijom      10 poenanajvjervatnije je izgrađena od 813-820 godine.

Kontakt lica za informacije:Širina je 4m a dužina oko 7m, sa polukružnom apsidom. Izvršeni su 

Zefa Kovačević    tel. 030/423 452  ,  069 655 920  (i za Engleski jezik)istraživački radovi 1897 i 1981.  Za crkvu Svete Bogorodice  Svetog 

Zefa Lukić     tel. 030/450 262  ,  069 229 125Marka ima istorijskih podataka da je izgrađena  1251 godine.  Dimenzije 

Ðerđa Pepđonović   069 324 032su 18,25 sa 7,53; pokriven drvenom krovnom konstrukcijom. Na 

VIII.Tenderska dokumentacija:pojedinim starim gravurama postoje indicije da je crkva imala i kulu-

1.Istorijska i arheološka dokumentacija. 2.Zakoni i drugi propisi u Crnoj zvonik. Apsida je polukružna, izgrađena je u romano-gotskom stilu. 

Gori. 3.Nacrt Ugovora sa posebniom uslovima. 4.Opis i skice u raznim II.Idejni projekat treba da sadrži:

varijantama. 5.Lokacija. 6.Trajanje ugovora. 7.Način isplate. 8.Opis 1.Istorijski podaci sa izvodima iz gravura , starih fotografija i drugih 

obaveza i garancije.pojedinosti. 2.Izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima. 3.Izvod iz 

urbanističkog projekta Stari Grad. 4.Situacija 

terena sa podacima podloge. 5.Prikaz osnova 

temel ja  rekonst rukci je .  a.Djel imična 

revitalizacija. b.Potpuna rekonstrukcija

6.Kompjuterski prikaz djelimične revitalizacije i 

potpuna rekonstrukcija sa vizuelnim prikazom  

sa svih strana.

III.Na tender mogu učestvovati fizička i 

pravna lica koja imaju iskustva i referense za ovu 

vrstu projektovanja.

IV.Dokumentaciju  mogu pogledati  i  

fotokopirati  besplatno svi zainteresovani 

ponuđači koji se prijavljuju u skladu sa 

propisima koji važe u Crnoj Gori.

V.Ponude mogu biti napisane na Albanskom , 

Crnogorskom i Engleskom  jeziku. Ponude se 

mogu poslati preporučenom poštom ili lično 

dostaviti na adresi “Villa Bindi“ (ponude 

direktno i na ruke: Zefa Kovačević)  pored   

Ta ruajmë Kalanë e Ulqinit si sytë e ballit
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Mërgimtari malësor i përkushtuar për fe e atdhe

Shkruan Gjekë Gjonaj e vendlindjes, Kola në vitin 1971 gjitha kishave në Malësi, sikurse 
 rikthehet për herë të parë në Triesh edhe kishën Zoja e Shkodrës në 
Në atë kohë kur në shtëpitë për, siç thotë ai, t'u çmallur me Harsdell në Nju-Jork, dioçezën e 
trieshjane mungonin kushtet familjarët e tij të dashur e të varfër Nju-Jorkut, katedralen e Prishtinës 
elementare ekonomike për jetesë dhe për t'u ndihmuar atyre sadopak dhe shumë kisha të tjera në Kosovë 
normale, ndjenja e lirisë së fjalës,  financiarisht. Ai gjithmonë ka e Shqipëri. I shqetësuar për 
si dhe preokupime të tjera të infrastrukturën e dobët rrugore në 

vendlindje para do kohe investoi 
150 mijë dollarë për zgjerimin e një 
rruge prej fshatit të tij të lindjes e 
deri në qendër të Trieshit 4  
kilometra e gjatë dhe 6,5 metra e 
gjerë, e cila duhet riparuar për 
qarkullim pa pengesë të automje-
teve. Kola dhe zonja  e tij nuk 
kënaqen me këtë dhuratë vend-
lindjes, por vendosën me investime 
të veta të ndërtojnë kishën e re dhe 
shtëpinë e vet në fshatin e lindjes. 
Guri themeltar i këtij objekti fetar, i 
cili do të mbajë emrin e  shën 
Nikollës është vendosur më 19 maj 
të vitit 2009, në prani të arqi-
peshkëvit të Arqipeshkëvisë së 
Tivarit, monsinjor Zef Gashi dhe 

ushqyer dashuri, respekt të veçantë popullatës së varfër, Kolë Prëka autoriteteve të tjera fetare, si dhe 
dhe ka mbështetur ekonomikisht Cacaj, në moshën 25 vjeçare së besimtarëve nga Trieshi e trevave 
familjarët e tij në vendlindje, të cilët  bashku me vëllanë Lucën me tjera të Malësisë. Projektues i kësaj 
sipas fjalëve të tij, nga regjimi i familje, në vitin 1967 largohet nga kishe në ndërtim   është inxhinieri 
kohës janë trajtuar si qytetarë të fshati i  tij i lindjes Nikmarashi dhe Jak Tafaj nga Shkodra, kurse 
rendit të dytë. Meqë u rritë dhe u shkon në Trieste të Italisë. Një vit punimet i kryen firma Mitër 
edukua në një familje fetare e më vonë la Italinë dhe  vendoset në Dreshaj nga Shala. Këtë investim 
atdhetare, mori vendim të investojë Amerikë, në Cleveland, (Ohio). në shumë prej më shumë se 350 
shumë para në objekte fetare. Ky Aty filloi rrugën e biznesit dhe të mijë eurosh, çifti Cacaj ia kushton 
bamirës me paratë e tij  fillimisht ka suksesit, u martua dhe krijoi vendlindjes dhe Malësisë në 
ndërtuar kompanjelin në kishën familjen. Në vitin 1970 për shkak të respekt të fesë. 
Zoja Rruxare në Triesh dhe ka mungesës së komunitetit shqiptar 
ndërtuar lterin në varrezat e në Cleveland shpërngulet në Nju-
Nikmarashit. Falë bujarisë dhe Jork, ku së bashku me bashkë-
zemërgjerësisë të Kolë dhe Taze shorten Tazen, me shumë mundim e 
Cacaj u realizua ndërtimi i djersë krijoi pasuri e mirëqenie 
kompanjelit dhe 7 kambanave në ekonomike. Kola edhe pse prej 
Kishën e Madhe Katolike në atëherë jeton në dhe të huaj, në 
Shkodër e ndërtuar në vitin 1852, Shtete të Bashkuara të Amerikës, 
siç quhet Katedralja e Shën kurrë nuk e harroi vendlindjen e tij 
Shpjetrit, i njohur si i pari martir të varfër e të largët, ku kishte lindur, 
dhe pajtor i kishës së kështjellës rritur e kishte lënë familjen dhe të 
Rozafa, në vlerë prej afro 160 mijë afërmit, nga të cilët u nda me 
dollarë. Kola me këtë investim u bë dhimbje të madhe dhe me 
i  n johur  dhe  i  dashur  në  përshëndetjet e përlotura të nënës, 
komunitetin katolik në Shkodër. babait, vëllait e familjarëve të tjerë. 
Sipas fjalëve të tij, u ka ndihmuar të I ngarkuar nga malli edhe për gurin 

I dedikuar tek Zoti dhe 
vendlindja
 
O Kolë Caca,
çehren si shkëndia nga gaca.
I selitun si bisha,
na e bekove kulturën me kisha.
I krishteri i mirë,
e ndien veten
gjithmonë mëkatar!
Gjithmonë i drejtë!
Gjithmonë pendestar!     
                Dedë Elezaj, Nju-Jork

Kolë dhe Taze Cacaj
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Festa e verës 2010 në Krajë 
luajtur për mrekulli nga grupi i dramës para qindra shikuesish. Fituese e Shkruan Ali Gjeçbritaj
së shkollës “Gjergj Kastrioti-  ndeshjes doli ekipi i  Martiqit i cili edhe 
Skënderbeu”. Regjinë e së cilës  e bëri u shpall kampion i Ligës së Krajës për Nga data 14-20 korrik u mbajt 
Aishe Gjeçbritaj, profesoreshë e gjuhës vitin 2010. Të shtunën si edhe gjatë manifestimi “Festa e verës 2010”  
dhe letërsisë shqipe e cila tash më viteve të fundit u organizuan gara Ditët e kulturës dhe sportit në Krajë.   
shumë se dhjetë vite me sukses po sportive në ujë dhe u mbajtë ora 
udhëheq seksionin e dramës dhe atë ekologjike. E gjithë kjo u realizua në Manifestimi tashmë tradicional “Festa 

letrar e recitues të liqenin e Shkodrës, saktësisht në molin 
shkollës në Krajë. e Hutajve në Skje. Kësaj dite ekologjike 
Është kjo drama e i shkoi për shtati edhe moti i mirë me 
gjashtë që po i dhuron diell dhe i ngrohtë.
publikut artdashës kjo Të martën në Ostros, qendrën e Krajës u 
entuziaste me këta mbajt manifestimi qendror, ai 
aktorë të vegjël por të tradicionali i cili ishte më të vërtetë një 
talentuar dhe të mre- ngjarje e mirëfilltë kulturorë ku u 
kullueshëm. Kujtojmë gërshetuan për mrekulli tradicionalja 
se këtë vit është kjo me bashkëkohoren. Në skenë u ngjitën 
drama e dytë, që këngëtarë nga të gjitha trevat shqiptare 
shfaqët në Krajë nga të cilët më këngët e bukura shqipe i 
ky seksion. Një para- argëtuan deri në mesnatë manifestuesit 
qitje ka pasur edhe në e shumtë. Në programin artistik u 
Tivar në festivalin paraqitën këngëtarët e njohur Myzafer 
“Teatri në shkolla”. Koliqi, Valdet Luka, Blerim Marshiqi, 

e verës” në Krajë u mbajt edhe kësaj 
Salla e Shtëpisë së kulturës në Ostros Adelina Corraj, Gjeto Luca, Rifat Luka 

vere. Aj zgjati një javë, prej 14-20  
ku u shfaq drama ishte e mbushur plot nga diaspora, pastaj Sead Asllani, 

korrik. Ishte ky manifestimi i 
me spektatorë, da-

tetëmbëdhjetë, që këtu po organizohet 
shamirë të artit, 

çdo vit nga qershori i vitit 1993. S'do 
letërsisë dhe fjalës së 

mend se është ky manifestimi i parë në 
shkruar. Të pranish-

trevat shqiptare në Malin e Zi, ndoshta 
ëm në këtë mbrëmje 

edhe më gjerë i këtij lloji. 
ishin edhe persona-

Manifestimi nisi të mërkurën më 14 
litete të artit, shken-

korrik me një mbrëmje artistike; u 
cës e kulturës nga 

prezantuan të arriturat në lëmin e artit, 
Kraja, Ulqini, Ana e 

të themi kështu mes dy manifestimeve 
Malit, Tivari, Malë-

në këtë lëmi. Fjala është për një 
sia, Shkodra, Koso-

ekspozitë të artit figurativë të piktorëve 
va.

të vegjël, pastaj me disa recitime të 
Hapjen solemne të 

bukura të interpretuara nga recitues të 
manifestimit “Ditët 

shkollës fillore dhe të mesme dhe kulmi 
e kulturës dhe të 

i mbrëmjes u arrit pa dyshim me 
sportit në Krajë” e 

Luigji, Mirsad Haxhicani, Samir Veliqi.shfaqjen e dramës “Vatër e shuar” të 
bëri zyrtarisht Kujtim Boci, kryetar i 

Befasi e këndshme për të gjithë të autores Esmeralda Lekperaj, nxënëse e 
Këshillit Organizativ, i cili edhe 

pranishmit ishte pa mëdyshja perfor-klasës së nëntë të shkollës së Krajës, 
përshëndeti të pra-

mansa e mrekullueshme e grupit 
nishmit.

muzikor “Lika 5” nga Ulqini, pesë 
Të premten më 16 

fëmijëve vëllezër e motra Lika. Kënga e 
korrik organizatori 

kënduar nga ky grup u duartrokit gjatë 
k ishte  paraparë  

nga publiku. Një paraqitje të 
luajtjen e ndeshjes 

shkëlqyeshme në këtë natë festive pati 
finale të Ligës së 

edhe grupi i valltareve të reja të 
Krajës në futboll të 

shkollës së Ostrosit të cilat luajtën tri 
vogël, e cila u 

valle popullore të përgatitura  nga 
zhvillua në mbrë-

koreografi shkodran Aldo Nika. Edhe 
mje mes ekipit të 

veshja e bukur popullore autoktone u 
A r b n e s h i t  d h e  

dha hijeshi të posaçme këtyre 
Martiqit në terrenet 

valltareve të shkathëta. Organizatori 
sportive në Ostros 

gostiti të gjithë të pranishmit me  
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Përurim i dy librave dhe orë letrare 
Shkruan Ali Gjeçbritaj

Në kuadër të edicionit të 18-të të manifestimit 
letrar “Kalimera poetike” që organizoi “Art 
Club” nga Ulqini të shtunën, më 3 korrik në 
Krajë u bë promovimi i dy librave, gjegjësisht u 
mbajt përurimi i librit “Gruaja ndër shekuj 
/Arsimi dhe emancipimi i saj” i prof. dr. 
Hajruallah Koliqit, botim i Shtëpisë botuese 
Libri Shkollor në Prishtinë, libër ky i botuar më 
2009, si dhe i librit “Fjala e shkrimtarit, 
brusha e piktorit”, libër me ese të 
shkrimtarëve e vlerësime për piktorët, 
pjesëmarrës në “Kalimerën poetike” gjatë 
viteve, botim i “Art Clubit” nga Ulqini. 
Për jetën dhe veprimtarinë e prof. dr. Hajrulhah 
Koliqit foli moderatorja e manifestimit në Krajë, 
profesoresha Ardita Rama. Kumtesën lidhur me 

librin “Gruaja ndër shekuj/ Arsimimi dhe emancipimi i saj” e mbajti, dr. Nail 
Draga i cili në fjalën e tij e vlerësoi lartë librin e prof. dr. Hajrullah Koliqit. Kujtojmë 
se Hajruallah Koliqi ka lindur në Krajë ku dhe ka kryer shkollën fillore, ku edhe ka 
punuar si arsimtar pak kohë. Koliqi është profesor në Fakultetin Filozofik të 
Universitetit të Prishtinës. Ka botuar dhjetëra libra, pjesën dërmuese në fushën e 
arsimit dhe të edukimit. 
Publicisti, Ali Salaj foli për librin “Fjala e shkrimtarit/brusha e piktorit” i cili tha se 

ky libër përmban një numër të konsiderueshëm 
esesh të shkrimtarëve dhe vlerësime për piktorët, 
pjesëmarrës në “Kalimerën poetike”. Është ky 
libri i tretë i këtij lloji që boton edicioni i Art Clubit. 
Më parë në vitin 2008 me rastin e 16 vjetorit të 
“ K a l i m e r ë s  p o e t i k e ”  u  b o t u a  l i b r i  
“Autobiografia”, ndërsa vjet, libri “Orët letrare 
universitare”, studimet për autorët e ftuar në 
Kalimerën poetike.
Ora e madhe letrare me poetë të ftuar plotësoi këtë 
eveniment  kulturor në Ostros. Lexuan në këtë orë 
letrare poetët: Ag Apolloni nga Kosova, mr. Anton 
Gojçaj, nga Malësia, (lexoi një vjershë deri tash të 
pabotuar të patër Vinçenc Malaj), mr. Rrok Gjolaj 
nga Malsia, Hajredin Kovaçi, poet nga Ana e Malit, 
Ibrahim Berjashi nga Ulqini dhe Ali Gjeçbritaj nga 
Kraja.
Vargjet e lexuara të këtyre krijuesve u duartrokitën 
nga publiku dashamirës të fjalës së shkruar dhe të 
letërsisë. Këtë publik, kryesisht këtu sot e përbënin 

arsimtarë të shkollës nëntëvjeçare “Gjergj Kastrioti  Skëndërbeu” në Osros dhe  
dashamirë të tjerë të letërsisë. Shkolla në Ostros ishte nikoqire e këtij evenimenti 
kulturor në Krajë.
Përshëndetën manifestimin drejtori i shkollës në Krajë, Beqir Berjashi dhe drejtori i 
“Art Clubit” mr. Haxhi Shabani. 
Pas përurimit të librave dhe orës letrare në fjalë rrugëtimi i pjesëmarrësve shpie në 
liqenin e Shkodrës ku për të gjithë mysafirët dhe pjesëmarrësit e tjerë u organizua një 
lundrim nëpër liqenin e Shkodrës. Liqeni i qetë, pa valë, koha e mrekullueshme me 
diell por e freskët i kënaqi me bukurinë e vet liqeni piktoresk dhe lundrimi deri në Va të 
Arbneshit dhe të Shitarit la mbresa të pashlyeshme tek pjesëmarrësit e kësaj dite sa 
kulturore po aq edhe artistike. Për të gjithë kolektivin e shkollës dhe për mysafirët, 
pjesëmarrës në manifestim u shtrua një drekë me ushqim tradicional autokton të 
liqenit të Shkodrës, në Skje.
Krajë, më 05.07.2010.             

petulla, djathë vendi, mjaltë vendi, 
bukë misri dhe gruri si dhe 
ushqime tjera bashkëkohore.
Në manifestim një fjalë rasti e tha 
edhe autori i këtij teksti i cili ndër 
të tjera theksoi: “Uroj që kjo 
traditë e bukur të vazhdoj edhe në 
të ardhmen. Të rinjtë bartësit e 
ardhshëm duhet ta vazhdojnë këtë 
manifestim dhe ta pasurojnë edhe 
me përmbajtje tjera bashkëkohore, 
por gjithsesi të ruhet karakteri 
tradicional i tij. Jam shumë i 
kënaqur që sonte këtu shoh 
manifestues nga të gjitha trevat 
shqiptare, nga Shqipëria, Kosova, 
Maqedonia, Ulqini, Tivari, 
Malësia, Ana e Malit, Plavë-Gucia, 
Rozhaja, Kraja. I përshëndes të 
gjithë. Mirë se erdhët në Krajë. 
Një përshëndetje të veçantë dua të 
bëj sonte bashkëvendësve tanë në 
Amerikë, Australi, Evropë e gjetiu 
e në veçanti ata të cilët pushimet 
po i kalojnë në vendlindje e që 
sonte janë të pranishëm këtu. 
Kraja prodhon fidanë të shëndet-
shëm që rritën dhe lulëzojnë 
gjithandej nëpër botë dhe prapë 
kthehen dhe i japin shkëlqim 
vendlindjes. Këtë, të nderuar po e 
bën i  edhe  kësa j  he re .  U  
falënderojmë që nuk na harroni 
dhe verën në Krajë po e zbukuroni.
Falënderoj me këtë rast të gjithë 
ata që na mundësuan të mbetemi 
në skenë dhe na bënë të 
mundshme që ta vazhdojmë këtë 
traditë të bukur”.
Më këtë mbrëmje madhështor u 
arrit kulmi i festës së sivjetshme. 
Kur themi këtë kam parasysh se 
lirisht mund të thuhet se ishin të 
p r a n i s h ë m  m b i  d y  m i j ë  
manifestues.
Në fund duhet të thuhet se 
sponsorë të manifestimit të 
sivjetshme ishin Komuna e Tivarit, 
Lidhja Demokratike në Mal të Zi, 
Shoqata atdhetare “Kraja” me seli 
në Nju-Jork, shumë bashkëvendës 
me banim në SHBA, afarist nga 
Kraja Tivari e Ulqini. 
Edhe kësaj here organizatorë të 
manifestimin ishin Forumi Rinor i 
Lidhjes Demokratike në Mal të 
Zi- Dega e Krajës dhe Bashkësia 
Vendore Ostros
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Me moton “E dua qytetin tim”, më 31.7.2010 në 
Qendrën e Kulturës në Ulqin, OJQ “Hapi i gjelbër” 
organizoi veprimtarinë kulturore ku u shfaq filmi 
dokumentar “Ulqini jemi ne” dhe u hap ekspozita e 
fotografive me pamje nga Ulqini. 
Në realizimin e këtij projekti kanë marrë pjesë Zenepe 
Lika, Arijana Kurmemi, Anton Lulgjuraj, Gazmend 
Çitaku, Xhelal Hoxha, Zharko Miroviq, Driton 
Malohoxhiq dhe Azra Kurmemi -Vukoviq. Sipas 
organizatorëve, filmi “Ulqini jemi ne” është një film 
amator që mundohet të tërheqë vëmendjen për vlerat të 
cilat i ka Ulqini e të cilat po i humbasim çdo ditë. Ndërsa 
ekspozita përbëhej nga 46 fotografi të realizuara nga 
Zenepe Lika, Gazmend Çitaku dhe Anton Lulgjuraj, të 
cilat tërhoqën vëmendjen për problemet ekologjike në 
komunën e Ulqinit. 
Filmi dokumentar dhe ekspozita me karakter 
promovues kulturorekologjik paraqesin dy pamje të 

ndryshme të këtij qyteti: nga njëra anë peizazhin e tij të 
bukur natyror që ia ka dhuruar Zoti të ndërthurur me 
trashëgiminë kulturore të krijuar ndër vite, ndërsa nga 
ana tjetër pamjet e krijuara nga pakujdesia e popullsisë 
ndaj natyrës. 
Ulqini nuk do t'i ndërrojë këto pamje derisa ne të mos 
jemi më të gatshëm të bëjmë diçka për qytetin tonë”, 
theksoi Mr. Dritan Abazi duke folur për filmin 
dokumentar dhe fotografitë e ekspozuara dhe se 
mesazhi “E dua qytetin tim” na është drejtuar të gjithë 
neve dhe se dashuria ndaj qytetit duhet të ekzistojë në 
formën e sakrificës. “Nuk mund të keni dashuri pa 
sakrificë. Ne duhet të gjithë të sakrifikojmë dhe të jemi 
të gatshëm të bëjmë diçka për qytetin tonë. 
Kryetari i OJQ “Hapi i gjelbërt”, Xhelal Hoxha tha se 
me këtë film do të ndikojnë tek organet kompetente në 
ruajtjen e këtyre vlerave, kurse aktivistja e këtij projekti, 
Zenepe Lika tha “Nuk është akoma vonë që të zgjohemi 
që ta shpëtojmë qytetin tonë, të krenohemi me te”. 
Buzuku press 

E DUA QYTETIN TIMNën përkujdesjen e veçantë të Famullive të Braticës, Shën 
Gjergjit, Kollomzës dhe Klleznës bashkë me forumin rinor 
“Buzuku” u organizua “Festa e diasporës” për nder të 
bashkatdhetarëve tanë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 
Evropës dhe Australisë.

 Biseda të ndryshme në gjuhën shqipe përziheshin me fjalë të 
huaja në një mbrëmje jo të zakonshme verës në restorantin 
“Noki Beach” në Shtoj të Ulqinit. Shqipja me theks amerikan e 

australian si dhe të gjuhëve evropiane tërhiqte vëmendjen e 
atyre të pranishmëve të pamësuar me këtë mënyrë të të folurit. 
Mërgimtarët shqiptarë nga Ulqini me banim të përkohshëm në 
botën perëndimore të shtunën më 31 korrik janë mbledhur në 
darkën e shtruar për nder të tyre. 
Një fjalim falënderues burrave dhe burrneshave të ardhur prej 
diasporës e mbaji dom Gabriel Grabanica. Përshëndeti edhe 
deputeti Luigj Shkreli.
Pas viteve të shumta në mërgim  gjatë së cilës kohë kanë punuar 
palodhur  tashmë për mërgimtarët e Ulqinit e fshatrave përreth  
komuniteti i famullive të Braticës, Shën Gjergjit, Kullomzës dhe 
Klleznës për të parën herë të ka përgatitur një darkë solemne për 
të nderuar kontributin e tyre. 
Mbi 200 mërgimtarë ishin të pranishëm në restorantin “Noki 

Beach” ku janë 
gostitur me ush-
qimin tradici-
onal të përga-
titur nga pjesë-
tarët e famullive 
në fjalë.
S h q i p t a r ë  t ë  
larguar shumë 
vite më pare nga 
Ulqini dhe fsha-
trat përreth gjatë 
darkës së orga-
nizuar nën drej-
timin e mesh-
tarëve Dom Ga-
briel Grabanicës 
nga famullia e 

Braticës dhe Kollomzes dhe Dom Palush Gjinajt nga famullitë 
Kllezën e Shën Gjergj - me bisedat tyre përmalluese kujtonin 
kohën para ikjes në botën perëndimore. 
Gjatë darkës për nder të “festës së diasporës” janë shfaqur 
fragmente të disa  filmave dokumentarë lidhur me kontributin e 
mërgimtarëve në ndërtimin e rrugëve, kishave dhe investimeve 
të tjera të financuara nga këta pjesëtarë të mërgatës shqiptare të 
Ulqinit. Organizatorët synojnë që këtë ngjarje ta shndërrojnë në 
një aktivitet të përvitshëm. 
Ulqin, më 31 korrik 2010. Përgatiti Forumi rinor BUZUKU

Mbrëmja e mërgimtarëve

Zyrtarët e Brukselit: 

Shqiptarët - viktima të politikanëve të tyre. 
(TV Vizioni plus, më 6.4.2010; vlen për të gjithë shqiptarët).
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Mehmet Aloja lindi në Ulqin më 
1943. Shkollën normale e kreu 
më 1964, si dhe akademinë 
pedagogjike (dega e pikturës) në 
Nikshiq (ai është i pari prej 
Ulqinit që e kreu këtë akademi më 
1969), kurse fakultetin juridik më 
1984 në Prishtinë. Punoi si 
profesor në gjimnazin e Ulqinit, 
ku i pari e ligjëroi historinë e artit 
në gjuhën shqipe më 1972. Është 
anëtar i Shoqatës mbarëkom-

bëtare të artistëve figurativ me seli në Tiranë prej vitit 1992. 
Ai është kryetar i Shoqatës së artistëve figurativë të Ulqinit. 
Tash në pension, jeton dhe krijon në Ulqin.

Ekspozitat grupore
1958 Dubrovnik-Akuarelistët e rinj të Adriatikut (çmimi II)
1964 Pejë-Akuarelet me piktorin Vllado Radoviq
1973 Prishtinë-Shoqata e artistëve figurativë 'Bajram Curri', 
Teatri krahinor
2000 Tuz-Piktorët shqiptarë në Mal të Zi, 'Golden Gate'
2003 Ulqin-Piktorët shqiptarë në Mal të Zi, Biblioteka e qyteti
2003 Shkodër-Piktorët shqiptarë në Mal të Zi, Galeria e arteve  
2003 Cetinjë-Piktorët shqiptarë në Mal të Zi, 'Bilard'
2004 Ulqin-Piktorët ulqinakë, 'Real Gallery'
2004 Tiranë-Piktorët shqiptarë në Mal të Zi, Muzeu kombëtar
2005 Ulqin-Piktorët ulqinakë, 'Art Gallery' 
2005 Ulqin-Piktorët e pakicave nacionale në Mal të Zi, 'Art 
Gallery'N
2006 Shkodër-Në hapjen e 'Rozafa Art Gallery'
2007 Ulqin-Ekspozita e artistëve figurativë të Ulqinit, 'Art 
Gallery' (promovimi i Shoqatës)
2007 Vjen 23 (Austria)-galeria 'Art Erlaa'
2008 Pejë-Galeria e qytetit
2009 Skodër-Rozafa Art Gallery

Ekspozitat vetjake
1971 Prishtinë- Teatri krahinor
2003 Ulqin-Biblioteka e qytetit
2008 Prishtinë-Galeri 'Qafa'  
2009 Ulqin-Art Gallery
2009 Shkodër- Rozafa Gallery
2010 Mitrovicë-Muzeu i qytetit (çmimi II)
2010 Durrës-Muzeu 'Aleksandër Mojsiu’

  

Gjergj Noc Martini, piktor akademik, lindi në Shtoj, 
Ulqin, më 11.01.1945. Ai kreu 
Fakultetin e arteve figurative 
(dega pikturë) më 1972 në 
Beograd në klasën e profesorit 
Gjorgje Boshan. Qëndrime 
studimore pati në Francë, Itali, 
Spanjë, Gjermani, Holandë, 
Greqi, Amerikë dhe Rusi. E flet 
gjuhën franceze. 
Sekretariati republikan për 
arsim, kulturë dhe shkencë e 
shpërbleu për pikturë, si dhe 
qyteti i Podgoricës me deko-
ratën '19 dhjetor'. Në sallonin e 
dhjetorit të Podgoricës, për 

rezultatet e arritura në arsim dhe edukim, Këshilli 
pedagogjik republikan i ndanë shpërblimin 'Këshilltarë 
pedagogjik'.  
Është anëtar i Shoqatës së artistëve figurativ, kurse ka qenë 
edhe kryetar i Shoqatës si dhe kryetar të Këshillit artistik të 
Shoqatës. Përveç me pikturë, ai merret edhe me punë 

pedagogjike, me dizajnin grafik dhe skenografi.
Ka marrë pjesë në ekspozita grupore në Beograd, Novi Sad, 
Rijekë, Prishtinë, Podgoricë, Ulqin, Tivar, Kralevë, Tuzlla, 
Shkodër, Tiranë, Paris, Këln. Ekspozita vetjake ka pasur në 
Trebinjë, Dubrovnik, Herceg Novi, Ulqin, Podgoricë. Në 
Ulqin, në Ditët e Ulqinit, më 2 prill 2010, ai pati edhe një 
ekspozitë vetjake në Art Gallery, Shtëpia e kulturës. Jeton 
dhe krijon në Podgoricë.    

Piktori Gjergj Noc Martini Piktori Mehmet Aloja 

Pse ILIRËT humbën luftën
Mbas dy shekuj e gjysmë lufte kundër të huajve, gjatë së cilës 
disa herë ditën edhe të fitojnë, ilirët, më në fund, iu nënshtruan 
legjioneve superiore, më të organizuara të Romës. Gjatë atyre 
viteve të gjata e të përgjakshme, ilirët vetëm një herë e kuptuan  
në kryengritjet e Batove* (6-9 vit të erës se re)  se vetëm të 
bashkuar dhe me aksion të përbashkët mund të kundërshtojnë 
armikun superior.
*800.000 kryengritës ilirë (200.000 luftëtarë, 9.000 kalorës).
Marrë prej Aleksandër Stipçeviq: Ilirët /historia, jeta, kultura, simbolet e 
kultit/ Botimet Toena, Tiranë 2002:63. Përgatiti SGjD më 14.2.2010.



20 Botime 33/2010

Shkruan Mustafa Canka*

Dhunimi i së kaluarës 

Asnjë gjeneratë nuk ka të drejtë që nga gabimet e veta për pasardhësit 
të ndërtojë konceptin e ardhmërisë së tyre. Por, secila e bën këtë. Me 
këtë rast për ardhmërinë as që mendon.

Në këtë, pa dyshim, kampionë 
ishin dhe mbetën komunistët dhe 
pasardhësit e tyre të shumtë.  
Prandaj gjithnjë, në qytetin tonë, 
qendër urbane me histori të gjatë 
prej më se 2500 vjeçare, shpesh 
kemi situatën sikur çdo gjë fillon 
me vitin 1941.
Sepse, duke i vendosur çdo gjëje 
emra ideologjike që të tregohet 
forca dhe arroganca, të shkatë-
rrojnë identitetin dhe vlerat e 
qytetit dhe të popullit që jeton në 
të, t'i japin vulën e vet të re jetës 
edhe kohës. Andaj edhe nuk është 
e çuditshme që poezi i parë i 
pushtetit komunist në këtë qytet 
ishte djegia e arkivit të qytetit, 
asaj memorie të gjallë të qytetit. E 
aty ku digjen librat dhe doku-

mentet, më pastaj digjen edhe njerëzit! Dhe ndodhi kjo, edhe krime të 
tjera, sigurisht, ndërsa për plaçkitjen e pasurisë as mos të flasim! 
Sikuse edhe për prishjen e objekteve fetare, shkatërrimit të Çarshisë 
dhe të përmendoreve të tjera të kulturës dhe  asaj orientale.
Ajo politikë e dhunimit të historisë vazhdoi me degradimin e Kalasë 
ose me përpjekjet e egra për të ruajtur emrat e rrugëve dhe insti-
tucioneve të cilat mbajnë emërtime komuniste.
Vërtet e pabesueshme: në fillim të mijëvjeçarit të tretë në Ulqin sikur 
është ndalur koha.
Dhe, falë Zotit, çdo gjë nuk qëndron në fuqinë e njerëzve. Megjithatë 
problemi qëndron në atë që kjo politikë nuk dëshiron të përcjellë 
realitetin, sepse me këtë do të pranonte humbjen e vet dhe debaklin e 
asaj ideologjie.
Dhe për këtë, në mënyrë paradoksale, por të vërtetë, gjen përkrahje 
edhe te Gjyqi Kushtetues.
Pra, vazhdohet edhe më tutje me këto përpjekje të kota dhe qesharake 
të petrifikimit të modeleve, hartave dhe emrave ideologjike, edhe pse 
të gjithë e kanë gojën përplot fraza për integrimet euroatlantike, për 
demokracinë multietnike dhe për tolerancën ndërfetare.
Prandaj tani gjithsesi është shumë interesant të shikohen ato përzierje 
të imta, të vogla dhe qesharake, siç do të thuhej në komunizëm, 
përbrenda Lidhjes Socialiste të Popullit punues, në mes atyre që 
besonin se heshtja dhe durimi me gjakftohtësi mund të paguhen dhe 
atyre ngatërrestarëve dhe zhurmaxhinjve e të gjitha atyre viteve të 
tmerrshme.
Por, kështu ndodh në jetë: çdo gjë paguhet, herët a vonë.
Në çdo rast, atyre u nevojitet pushimi nga historia, ndërsa neve nga 
ata! Dhe na qoftë me fat të gjithëve!
Edhe ne jemi pasardhësit e dikujt, por do të jemi edhe paraardhësit e 
dikujt.
(Mars 2008)
*Marrë prej Mustafa Canka: QYTETI (komente), Ulqin 2008:171-2. Zgjodhi Gazmend Çitaku

Në Qendrën për kulturë të Ulqinit, në sallën e 
madhe që e kishin mbushur të pranishmit, më 5 
mars 2010, u bë promovimi i studimit të Dritan 

Abazit 'Kultura kozmo-
polite dhe drejtësia globale'. 
Autori, studiues i ri me per-
spektivë, merret me koz-
mopolitizmin dhe globa-
lizmin, çështje më shumë 
rëndësi të ditëve tona. Libri, 
punim studimor i magjistra-
turës, me 190 faqe, shtypur 
në Lezhë ('Gjergj Fishta') 
më 2009, botues Qendra për 
Kulturë Ulqin, është në 

gjuhën shqipe dhe malazeze.  
Librin e vlerësuan lartë Dr Ismet Dizdareviqi, 
profesor i psikologjisë në Universitetin e Sarajevës, 
publicisti Andrej Nikolajdis, teologu Edin Gjoni 
dhe Vuksan Vuksanoviqi, profesor i filozofisë në 
gjimnazin e Ulqinit.
Dritan Abazi është ulqinak, i lindur më 25 dhjetor 
1985. Shkollën fillore dhe gjimnazin i kreu në 
Ulqin, vijoi studimet në Fakultetin e shkencave 
politike në Universitetin e Sarajevës, ku merr 
titullin politolog i diplomuar. Është shpallur 
studenti më i mirë i asaj gjenerate, shpërblehet me 
çmimet më të larta të Universitetit 'Shenjën e artë' 
dhe 'Kartën e artë'. Gjatë studimeve ishte i 
angazhuar si asistent dhe demonstrues. Mbas 
kthimit në Mal të Zi, regjistron studimet e 
magjistraturës në Fakultetin e shkencave politike 
në Podgoricë, dega Marrëdhëniet ndërkombëtare, 
ku edhe magjistroi (tema 'Kultura kozmopolite dhe 
drejtësia globale'). Që prej shkollës së mesme 
angazhohet në organizata të shoqërisë civile, prej të 
cilave veçohen Komiteti malazez i Helsinkit për të 
drejtat e njeriut dhe Horizonti i ri. Ka marrë pjesë 
në seminare 
dhe konfe-
renca ven-
dore e ndër-
kombëtare. 
Gjatë vitit 
2 0 0 9 ,  n ë  
Universiteti
n e Oslos ka 
ndjekur ku-
r s i n  p ë r  
hulumtim-
in e paqes.  

PËRGJEGJËSIA Dritan Abazi
krenaria jonë
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Atje posht-e na mahallë,
Martohe nji vashë e bardhë*, 
Shkonin krushqit për m'e marrë.
Nisu nuse dal-kadalë!
Nisun jam e dalë s'po kam, 
Harrova gjerdanin-o
Në qafë të motrës-o.
Nisu nuse, motra jonë,
Se gjerdanin na ta çojmë.
Nisun jam, po dalë s'po kam,
Harrova unazën-o,
Shenj në gisht të motrës-o.
Nisu nuse, motra jonë,
Se unazën na ta çojmë.
Nisun jam, po dalë s'po kam,
Po la nanë e po la babë,
Po la motra e vllazni,
Po la gjak, po la gjini,
Po la miq elle kojshi.
Nisu nuse, motra jonë,
Për nji kjosh-e vetë e mirë
Gjien nanë e gjen babë,
Gjijen motra e vllazni,
Gjijen gjak, gjijen gjini,
Gjijen miq elle kojshi. 
*Shestanasit në vend dh përdorin ll. 
Shestanasit - banor ose me rranxë në Shestan, Pinç, 
Ljare, Brisk dhe Thtjan (pjesa perëndimore e 
Kranjës,  në jug-perëndim të Liqenit të Shkodrës, 
rrethi i Tivarit). 
Shënoi Stjepa'j Zefit Stjeps Niks Mar-Preçit, të 
ardhur prej Gurrzet, Shestani Naltë, tash në 
Krythë-Ulqin (më 23.5.2010).

Blegeron delja në mal, 
blegeron kërkon çoban.
Ç'ke dele, qi blegeron?
Kam nevojë me blegeruo, 
Se çobani m'isht martuo.
Sa kishesh çoban beqar, 
hanjesh maje barevet-ë, 
pinjesh ujtë këranjavet-ë, 
banjshesh mriz-ë nën foletë.
Kur m'u martuo çobani, 
po ha rranxë barevet-ë, 
po pi ujë zhakavet-ë, 
po banj mriz-ë nan murriz-ë. 
Shënoi Preçi Jakut Gjergjit Lek's,  prej 
Bardhajsh të Salçit, punoi kohë të gjatë në 
Beograd, tash në Krythë, Ulqin (më 22.01.2009).
Shih edhe BUZUKU 26/2008:20, BUZUKU 

Mollë e kuqe, top sheqere,
Qite kryet na penxhere,
Le t'i shoh e sytë njiher-e.
Sa e bukur pos ke kjen-e,
Sa e vogël pos ke met-e.
Pos ke metë e vogël-o,
Paç marak na zemër-o.
Alla kuj ti kjahem-o,
A t'i kjahem babës-o?
Baba s'm'i di hallet mue,
Se isht plakë, e ka harrue.
A t'i kjahem nanës-o?  
Nana s'm'i di hallet mue,
Se isht plakë, e ka harrue.
A t'i kjahem motërs-o?  
Motra m'i di hallet mue,
Se s'isht plakë, e s'ka 
harrue.
Shënoi Lulë Dobreci, Braticë, 
Ulqin, më 10.2.2006.

More drânajfilja barllë*,
Sa t'mirë erën pos ke pasë,
Kur të mora erën ty, 
Mora detin, o me sy-ë,       
Në mjedis të detit-o,
Ish nji pemë e vogël-o,
Sa e vogël pemë qi ishte, 
Sa hije të malle kishte,
Sa mrizonjin nantë grigjë,
Nantë grigjë me nantë kumon-ë,
Nji çoban po'j rrotullon-ë, 
Me thupër të arit n'dorë,
Ju zhdrell meja thuparas-ë,
E i ra delës na sy-ë.
Pikoj lotja synit zi,
Pikoj lotja, ra në det-ë,
Deti ngrini akullish-ë
E Bujena marmullish-ë.
Jalla frythtë nji Murrla, 
Dalin barka në Lima
Qesin mall-ë e qesin gja,
Barkat e detarvet-o,
Mallin e tuxharvet-o.
*Shestanasit në vend dh përdorin ll. 
Shestanasit - banor ose me rranxë në Shestan, Pinç, 
Ljare, Brisk dhe Thtjan (pjesa perëndimore e Kranjës,  
në jug-perëndim të Liqenit të Shkodrës, rrethi i Tivarit). 
Shënoi Kola'j Luk's Macit Luk'Pâlit-Pecaj (1927-), 
të ardhur në Salç prej Shestanit Poshtë, tash në Mal 
t'Bardhë, Ulqin (më 24.5.20101).

Atje posht-e na mahallë 

Mollë e kuqe, top sheqere 

More drânajfilja bardhë

Blegeron delja në mal 

Vegsh i vogël çobanësh
për të zier pak groshë (fasule) 
ose edhe pak mish

Qeshja është shëndet: 
Pse shqiptari nxen dashnore? 
Për të mos e harxhuar gruan...
(Nikë Palkola, Kllezën, Ulqin, tash n'Nju 
Jork, Amerikë, 29.1.2009).

Vorri i Pjetrit Vuks (25.XI.1875 - 27.XI.1914) të ardhun prej Dedonjsh, Shestani Nalt

Kranjanët, Shestanasit therin kaun për darzëm*
...kau për ilirët, ashtu si edhe për shumë popuj të tjerë rreth 
Mesdheut, ka qenë kafshë kulti...Therja rituale e demave 
(qeve) si simbol i plleshmërisë (lindshmërisë) dhe në lidhje 
me kultin e Nënës së Madhe (hyjneshës së pllëshmerisë) ka 
qenë, pra, në këto vise tejet e lashtë, dhe është ruajtur deri 
me sot, në esencë e pandryshueshme, në Ballkan e gjetiu.
Marrë prej Aleksandër Stipçeviq: Ilirët /historia, jeta, kultura, simbolet 
e kultit/ Botimet Toena, Tiranë 2002:368-71.
Përgatiti SGjD më 14.2.2010.
*Kranjanët, shestanasit thonë: ‘Kau pritet për dazëm qi t'lejnë thmi, 
mashkuj'.
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Panairi u organizua në Ranë të Ulqinit, prej 28 korrik deri 
më 4 gusht, ku morën pjesë mbi 60 botues nga Mali i Zi, 
Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Bosnja me mbi 6000 
tituj librash (ndër ta mbi 500 tituj të rinj) të zhanreve të 
ndryshme. Panairin e hapen ministrat e kulturës të Mali të Zi, 
Branisllav Miqunoviq, të Shqipërisë, Ferdinant Xhaferaj, 
dhe të Kosovës, Lutfi Haziri, bashkë me kryetarin e 
komunës së Ulqinit, Gzim Hajdinaga. U organizuan edhe 
dy mbrëmje letrare, ku i prezantuan veprat e veta dy të ftuar 
të nderit të Panairit, Besnik Mustafaj, shkrimtar shqiptar, 
dhe Radovan Zogoviq, shkrimtar malazez. 

 
Librin e Dr sci Selami Sylejmanit SËMUNDJET E 
GJIRIT ('Orbis', Prizren 2009; faqe 250) e vlerësuan 
shumë lartë prof. Dr Gjergj Minga, prof. Dr Ilir 
Gjylbegu, prof. Dr Orion Gliozheni dhe prof dr 
Rubena Moisiu, të gjithë profesorë të Fakultetit të 
Mjekësisë në Tiranë, të gjithë gjinekologë kompetentë 

të degës profesionale, me të 
cilën merret edhe autori i këtij 
libri Dr sci Selami Sylejmani. 
Këtu po citojmë vetëm pak fjalë 
të prof. Dr Gjergj Mingës: “... 
libri SËMUNDJET E GJIRIT i 
drejtohet opinionit publik jashtë 
fushës së gj inekologjisë 
onkologjike që të jenë syçelët, si 
për çdo anë të shëndetit të tyre, 
edhe për shëndetin e femrës 
(vajzës, gruas, nënës, gjyshes) 
në drejtim të një patologjie 

problemore siç janë sëmundjet e gjirit në përgjithësi, 
dhe kanceri i gjirit në veçanti”.
Në Kosovë, diagnostikimin me ultratingull të 
sëmundjeve të gjinjve i pari e filloi dr Selami 
Sylejmani në Prizren më 1991, çka, unë mendoj, ka 
rëndësi të veçantë, sidomos për zbulimin e hershëm të 
kancerit të gjirit, çka garanton mjekimin e suksesshëm.
Dr Selami Sylejmani disertacionin e doktoraturës 
“Parashikimi i ovulacionit dhe vlerësimi i funksionit 
të vezoreve te gratë me anë të ultratingullit” e mbrojti 
në Tiranë më 2000. Ai iu përmbajt rregullave 
shkencore, punoi pa ndërprerë, publikoi edhe shumë 
punime shkencore, organizoi disa simpoziume 
kombëtare dhe ndërkombëtare, kurse ne këtu kemi 
librin e tij shumë praktik, SËMUNDJET E GJIRIT. Ky 
libër është me këshilla shumë të dobishme. Atë duhet 
ta lexojnë si femrat, ashtu edhe meshkujt.

 Prof. Dr Simë Gjon Dobreci

Festivali XXIII  SKENA VERORE, Ulqin 2010, u organizua 
në Kala të Ulqinit prej 1-25 gusht 2010. E hapen Gzim 
Hajdinaga, kryetar i komunës së Ulqinit, dhe Shaban Gjekaj, 
drejtor i Qendrës së Kulturës. Gjatë festivalit janë prezantuar 
shfaqje të ndryshe kulturore, që ishin në shërbim jo vetëm të 
turistëve që vizituan Ulqinin, por edhe të vendësve.  
Në SKENËN VERORE, më 7.8.2010, u promovua edhe libri 
SËMUNDJET E GJIRIT të Dr sci Selami Sylejmanit, për të 
cilën folën prof. Dr Gjergj Minga (Tiranë), prof dr Simë Gjon 
Dobreci, primarius dr Gani Karamanaga dhe dr Zylfije 
Duraku. Të gjithë këta e vlerësuan lartë librin dhe punën 
profesionale dhe shkencore të dr sci. Selami Sylejmanit. 
Programin e drejtoi Ardita Rama, drejtoreshë e Bibliotekës së 
Ulqinit.

SËMUNDJET E GJIRIT Panairi X 
i Librit në Ulqin

SKENA VERORE, Ulqin 2010

SHQIPTARËT rrjedhin prej ILIRËVE
...analizat e lëndës onomastike dhe toponomastike 
kanë dhënë dëshmi të mjaftueshme, të cilat, tezën për 
origjinën direkte të gjuhës shqipe prej asaj ilire e bëjnë 
më të pranueshme. Këto argumente, përveç kësaj, 
gjithsesi përjashtojnë mundësinë që gjuha shqipe ka 
mundur të zhvillohet nga ndonjë gjuhë tjetër 
paleoballkanike. Disiplinat e tjera shkencore kohëve të 
fundit kanë kontribuar shumë në çështjen e 
kontinuitetit midis ilirëve dhe shqiptarëve.
Marrë prej Aleksandër Stipçeviq: Ilirët /historia, jeta, kultura, simbolet e 
kultit/ Botimet Toena, Tiranë 2002:72. Përgatiti SGjD më 14.2.2010.

PAK KRYPË
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Ndihmuan grupin folklorik BUZUKU 

Shoqata “Dom Simon Filipaj” në Nju-Jork  $500. 
Zef Gjokaj, anëtar i kryesisë i shoqatës “Dom 
      Simon Filipaj” $400 
Zef Brisku prej Uqinit, tash në Nju-Jork $100
Këta burra i përkrahën shumë herë projektet e 
shoqatës sonë. Ndihma është për grupin e folklorit 
“Buzuku” në Ulqin, i cili po përgatitet për luajtjen 
e lojërave gati të harruara të Shestanit, si dhe për 
blerjen e veshjeve të burrave shestanas të asaj 
kohe. Donacionet për folklorin po vazhdojnë edhe 
më tej.
Këshilli i kishës se Shna Zefit  Bishti i Malit  
       Ulqin-€1500.
Gradja Comerc  Ulqin-€100. 
Zefi Kols Dobreci, Krythë, Ulqin, tash në Nju-
      Jork, Amerikë-$200.
Edhe në të ardhmen do t'i botojmë emrat e atyre që 
na ndihmojnë. Të gjithë që na kanë ndihmua dhe 
që po na ndihmojnë  për folklor dhe projekte tjera 
të shoqatës “Don Gjon Buzuku” u jemi shumë 
mirënjohës. Qofshi gjithmonë faqebardhë.
Të dhënat janë të datës 17.08.2010. BUZUKU PRES

Aj bërtet n'kupë t'qiellit. N'kohën e Ballhuts.
Aj ha si qeni. N'kohën e Xhenevizit.
Aj isht e zeza vetit dhe e tjerve. U bâ dunã ose U bâ dunãr – u 
Aj isht faqezi. mbulua me ujë, ra ujë i madh, u 
Aj isht faqjae zezë.  b ë  v ë r s h i m ë ,  p ë r m b y t j e  
Aj isht ku rasha mos u vrasha.  (asociacioni me emrin e lumit 
Aj isht nimo Zot.  Danub në gjuhë të ndryshme: 
Aj nuk e shkelen as muravicën Duna-hungar ish t ,  Dunaj -

(dheulën). sllovakisht, Dunărea-rumanisht, 
Aj nuk isht as n'tokë as n'qiell     Dunav-serbisht,  kroatisht,  
Aj ta le kopilin te dera. bulgarisht, Donau-gjermanisht, 
Ata i kanë prishë pipat.  Danube-anglisht)
Dever dynjâja. U bâ fet e făní (u shkatërrua).
Dita shihet n'nâtje. U bâ korrovajë (u shkatërrua).
Do me nxjerrë vjamë pej morrit. U bâ Kosovë - u shkatërrua, u bë 
Do me rjepë morrin. shkatërrim i madh (asociacioni 
E gjien kupa kapakun. në luftën e Kosovës 1389); me 
E ka bâ fet e faní (grin e copë). kosovitë (lokalizëm, rrethi i 
E ká gjetë kupa kapakun. Shkodrës) – me coptue.
E ká kapë punën për bishtit. U nisen varg e vistër (një mbas një).
Fet e fanī. U nis turr e vrap.
Fle si i dekun. Untë si qeni.  
Floktë e gjata – ment e shkurta. Ush si gjikush.
Gjarpni isht orae shpisë. Vaj halli për atë.
Gjarpni - orae shpisë. Varg e vistër (një mbas një).
Gjien kupa kapakun. Verdh si ficka (lloj shpendi). 
Hyp e del e duku. Verdh si lulja zhuk's.  
I bân bisht pun's. Zi si furterja. 
I bân vizë qullit. Zi si futa.
I dekuni me t'dekun, i gjalli me Zi si korbi.

t'gjallë. Zi si koruni.
I kâ plasë likura pej shnetllokut. Zot na'j ruej ment e kresë!

 I rá t'fiktë. 
Shih frazat e botuara edhe në Buzuku I rá pika (sulmi n'tru ose n'zemër)

15/2004:23, Buzuku 24/2007:23, 
Ishalla i nimon Zoti. Buzuku 25/2007:20, Buzuku 26/2008:22, 
Ishte me hânë jasht (jo i disponuar). Buzuku 28/2008:23, Buzuku 29/2009:23 

dhe Buzuku 32/2010:23.Isht bâ matuf. 
*Shestanasit – shqiptarë me banim ose me Isht bâ eshtën e likurë.

rranxë në Shestan, Pinç, Ljare, Brisk ose 
Isht n'ethe. Thtjan (pjesa perëndimore e Kranjës, në 
Isht ny (lye) si thiu. jug-perëndim të Liqenit të Shkodrës, 

rrethi i Tivarit).Isht si zog qukut (e kundërta e të 
Mblodhi Simë Gjon Dobrecibukurës).

Ja ká pi sorra mentë.
Je bâ matuf.
Jena afër, ikë se t'zuna.
Ká ardhë kjameti.
Ká shterrë. 
Kjotht se vjen.
Kollomoq e grunë – mâ e mira punë.
Kshnellë e verë.
Ku ká tym - ka dhe zjarm.
Kush i rá - i doli.
Larg syve, larg zemret.
Më e mira punë – kollomoq e grunë.                   
M'é hjek qafet.
Me hupë pustull (me çorientue).
Me'j thânë sa me lá gojën.
M'é kërrkue me xhin-milet.
Me la mut me shurrë.
M'niej (me fal).
Mo Zo' mâ keq.
Munë haram.
Na n'jethtë (faltë) Zoti.
N'dorë t'Zotit.

Shestanasit thonë* 

Grupi folklorik BUZUKU ushtron Vallen e Shestanit

E thefsh qafën. Të plastë barku.
Mbeç me gojë hapun. Të plastë mullza.
Mos njehshë n'sabah. Të raftë hasallaku.
Mos paç nafakë. Të raftë pika.
Mos të priftë e mbara. Të shitoftë zana.
Mos të zatë akshami. T'u çaftë kryet.
Mos u gëzofsh. T'u ndaftë fryma.
Paç faqen e zezë. T'u ndaftë rrita.
Të fryftë bukula. T'u shkurtoftë ymri. 
Të hangërt dreqi. T'u thaftë shtati.
Të koptë loçka. T'u ziftë jeta.

Shënoi Të marroftë zoti.
Shaban Hasangjekaj, Të plaçin sytë. 
Martinaj, Guci

Mallkime të Plavë-Gucisë

Ndihmuan 
revistën Buzuku 33
 (renditja si mbas abecedës)

Dr. Ngadhnjim Domi, 
     Prishtinë -€50.
Idriz Blaku, Prishtinë-€20.
Kola'j Luk's Macit 
     Luk'Pâlit-Pecaj, Mali 
     Bardhë, Ulqin -€20. 

Qofshi gjithmonë faqe 
bardhë. Redaksia u falet 
nderit.



Me gëzime festa e Bajramit


