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PANAIRI I LIBRIT

Panairi i librit në Ulqin
Shkruan Ismet Kallaba
Panairi Librit në Ulqin, i organizuar në
shëtitore në Ranë nga Komuna e
Ulqinit dhe Instituti i Librit dhe i
Promocionit Tiranë, me mbështetjen e
Organizatës Turistike të Ulqinit,
qëndroi i hapur prej 19 - 24.08.2014.
Morën pjesë rreth 50 botues nga
Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe
Mali i Zi. U hap në mënyrë solemne në
praninë e personaliteteve të kulturës,
politikës, biznesit etj. nga Mali i Zi,
Shqipëria dhe Kosova. Ishin të
ekspozuar mbi 4 000 tituj librash, nga të
cilat mbi 400 tituj të rinj.
Kryetari i Komunës së Ulqinit, Fatmir
Gjeka, nën kujdesin e të cilit u zhvillua
Panairi, ka thënë se kjo ngjarje
kulturore vlerësohet në qytetin e
Ulqinit si festa e librit. “Ulqini e ka
ruajtur prej vitesh këtë manifestim si
një mundësi për t'u bashkuar në një
vend botuesit, krijuesit dhe lexuesit. Ky
manifestim ka për synim që mysafirëve
dhe të interesuarve të shumtë t'i
tregojmë se Ulqini është qytet që ofron
shumë jo vetëm në fushën e turizmit,
por edhe në atë të artit dhe të kulturës”,
ka thënë ai.
Presidentja e Institutit të Librit dhe
Promocionit në Tiranë, Irena Toçi, ka
falënderuar të gjithë botuesit
pjesëmarrës, të cilët sipas saj, “këtë
panair por edhe pjesëmarrjen në të e
kanë parë gjithmonë si një mision të
krijimit të urave të përbashkëta midis
Shqipërisë dhe Malit të Zi, por pse jo
edhe si një mision për të bashkuar
shqiptarët këndej dhe andej kufirit”.
Deputetja e Kuvendit të Republikës së
Shqipërisë, Valentina Leskaj, e cila

bashkë me homologët e saj nga Mali i
Zi dhe Shqipëria të ftuar të veçantë të
këtij panairi, e ka vlerësuar atë si një
kontribut për integrimet evropiane të
rajonit.
Në emër të Ministrisë së Kulturës,
Rinisë dhe Sporteve të Republikës së
Kosovës në ceremoninë e hapjes së
Panairit përshëndeti zëvendësministri
Gani Elshani.
Drejtoresha e OT Ulqin, Zana Sarvan,
duke u drejtuar në radhë të parë
turistëve që gjenden në Ulqin, ka thënë
se dëshiron që ata përpos pushimeve të
këndshme, të marrin me vete edhe një
pjesë të librave të ekspozuar. Në
ceremoninë e hapjes së Panairit, për të
pranishmit është shfaqur një program
kulturor-artistik, ku kanë marrë pjesë
violinisti Ramazan Peku, tenori Ferhat
Kasapi, dhe sopranoja Bojana
Pejanoviq nën përcjelljen e Davor
Novakut në piano. Përpos ekspozitës,
gjatë Panairit u zhvilluan edhe

veprimtari kushtuar librit dhe autorëve.
U mbajt një takim kushtuar poetit të
ndjerë Ali Podrimja, me ç'rast u
promovua vepra e plotë të tij, kurse
Shoqata Art Club dhe Komuna e
Ulqinit bënë përurimin e librit “Harapët
e Ulqinit” të autorit Ali Llunji.
Në Panairin e Librit edhe këtë vit si çdo
vit tjetër, edhe kësaj radhe, Ulqinin e
prezentoi Shtëpia botuese dhe Libraria
ARTI e cila prezantoi botimet shqiptare
në Mal të Zi dhe tjera.

Dalja n'Rumi
nji sqarim
Adeti me dalë në maje t'bjeshkës është
shumë i moçëm, hadet qi u ruejtë deri
tash vonë në t'gjidha territoret e
banueme me SHQYPTARË.
N'mé t'Rumisë isht dale njihere n'vjete,
t'diellen, diten e Errshajve (Rreshajve,
Rushajave), 7 jave mas Pashkve (simas
kalendarit julian t'moçem).
Kanë dalë të gjithë bashkë: Shestanas,
Kranjanë, Mikuliqas, Mërkotas, si të
fesë Katolike ashtu edhe të Myslimane
dhe Ortodokse. Prijësi në dorë mbante
1
kryqin .
Kryqi te ILIRËT ka qenë simbol i
diellit, i dritës, i jetës. Ai u krijua para
disa mijë viteve, në kohën pararomake,
para ardhjes sllave n'Ballkan.
Krishtenizmi e pranoi kryqin si simbol
të vetin.
2
Edhe hana ishte simbol i ILIRËVE , i të
parëve të SHQYPTARËVE.
1.Simë Gjon Dobreci, Me dalë n'mé t'Rumisë,
BUZUKU-b, nr 39, 2013:15.
2.Aleksandër Stipçeviq, Ilirët /historia, jeta, kultura,
simbolet e kultit/ Botimet Toena, Tiranë
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REVISTË
INFORMATIVE, KULTURORE
E SHOQËRORE
Këtë numër e përgatiti ndihmësi i kryeredaktorit

Përgatiti Simë Gjon Dobreci*
Numri i parë i revistës BUZUKU doli më 28 qershor 2001. U munduam që në këtë
revistë të paraqesim kulturën tonë, adetet e traditën, rrënjën tonë.
Grumbulluam fakte bindëse që na SHESTANASIT jena shqiptarë, njësoj si
KRANJANËT, ANAMALASIT ose MALËSORËT. Mirëpo, si ulemi ose ngulemi
në Tivar ose Podgoricë, shumë shpejt po e humbim gjuhën e ambël të nënave tona,
gjuhën shqipe e të parëve tonë. Në këtë gjuhë, gjatë shekujve u krijuan këngë të
mrekullueshme, shprehje dhe fjalë të urta, të cilat të partë tonë, shqiptarët në Mal të
Zi, i ruajtën deri sot.
Na SHESTANASIT, sikur dhe të gjithë shqiptarët, kemi ruajtë mjaft adete, besime e
simbole të moçme. Qe pak shembuj: vishja e bardhë (qeleshja, çakçirët), therja e
muzatit dhe falja e dashit për dasmë të djalit, vallja - një rreth i pakëputur, futja në
gojën e të vdekurit një pare metalike; besimi për gjarprin, shestanasit thonë: gjarpni
ruen shpinë.
Sidomos ka rëndësi besimi për gjarprin. Në katundet e Kranjës, simboli i gjarprit
është i gdhendur në gur të bardhë: në rrasë të vorrit në Lukiq/Shestani Nalt (Shih
Buzuku 25, fq 23), në mur të kishës në Ljare (Shih Buzuku 28, fq 3), në Thtjan në
mur të shtëpisë ku ka lindur dr Ahmet Maraj dhe në Ostrosin e Madh në mur të
shtëpisë të Rexhë Markashit.
Këto adete, besime e simbole janë krijuar në kohën ILIRE, para disa mija viteve, e
SHQIPTARËT i ruajtën deri sot, çka e vërteton: të gjithë SHQIPTARËT në Ballkan
janë popull autokton, ILIRËT janë të partë e tyre.
Duhet ta përmendim edhe Plinin Plak, historianin e famshëm romak, i cili në
vëllimin VII-56 (57) të shkrimeve të tija, të botuara në vitin 77 të erës sonë, thotë:
Ilirët e kanë krijua të parin alfabet dhe romakët shkrimin e morën prej ILIRVE
(Shih Buzuku 40, fq 18).
Mos të harrojmë, kuvendi i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara,
më 17.12.2012, miratoi rezolutën: Dita Ndërkombëtare e Bamirësisë është më 5
shtator, data kur ndërroi jetë Nana Tereze. Pra, u vërtetua: Nana Tereze është
Shqiptarja që e nderon krejt bota (Shih Buzuku 39, fq 3).
Simboli i gjarprit i krijuar në trevat ILIRE është sot simbol botëror i medicinës;
alfabeti/shkrimi ilir, ose iliro-latin ka mbizotërua sot në botë.
Pra, na shestanasit, kranjanët, anamalasit, malësorët jena shqiptarë autokton në Mal
të Zi, dhe, si të gjithë shqiptarët tjerë, kemi me çka me u mburrë, me u krenua me
rrënjën tonë ILIRE disa mija vite të moçme.
*Fjala e rastit në përurimin e revistës BUZUKU 40 më 28.12.2013.

Kryeredaktor:
Prof. dr. Simë Gjon Dobreci

1

2

3

4

Anëtarët e redaksisë:
Prim.dr. Gani Karamanaga,
Dr. Zylfije Duraku, dr. Lukë Gjokaj, Dr Nail Draga,
Gjokë Dabaj, Hajro Ulqinaku, Ali Gjeçbritaj,
Muzafer Çaushi, Mustafa Canka

1

Foto 1946

Ndihmës të kryeredaktorit
Msc Anton Lulgjuraj

Veshja e shestaneshave

Fotoshërbimi:
Foto Studio Ars, Foto Rozafa, Foto Arb, Art Foto
Prishtinë, Foto Bruno
Realizimi artistik:
Fisnik Dobreci & Gazmend Çitaku
Adresa e redaksisë:
Braticë
85360 ULQIN
Nr.tel. ++382 (0) 30 401-384, 069 441-943
www.buzuku.info
E-mail: fdobreci@t-com.me
Numri i llogarisë rrjedhëse
Banka komerciale malazeze A.D.
Ekspozitura Ulqin Nr. 510-0-40
Thirrje ne Nr. 510270393491001825
Me vendimin e Ministrisë të Punëve të Brendshme
të Malit të Zi, Podgoricë, nr.05-006/12-20622/2,
revista e regjistruar në nr. 6308, më 13.02.2014
Dorëshkrimet dhe fotografitë nuk kthehen
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n'Dedonj më 1939.
1.Lena (22.03.1928-), e bija Gjoks Preçit Mac
Lukut Vuçonj-Dedonj, shoqja e Sims Jakut
Simonit Niks Junkut, prej Nrobecit, tash në
Bostane buz Portomilës, Ulqin; Preçi, i biri
Sims Jakut dhe i Lens (nën 1) përkohësisht
jeton në Boston, Amerikë.
2.Prena (1880-1960), bija e Kols Gjoks prej
Gjuraçit, shtja Preçit Mac Lukut në familjen
Vuçonj-Dedonj, gjyshja e Lens (nën 1) dhe
Dils (nën 4).

Lena 18 vjeçe
3.Lena (1907-1997), bijë Margjononj prej
Vraket, e martueme për Gjokë Preçin Mac
Lukut, në familjen Vuçonj-Dedonj, e bija e
Prenës (nën 2), nana e Lenës (nën 1) dhe Dilës
(nën 4).
4.Dila (18.08.1929-), motra e Lenës (nën 1), e
shoqja e Gjoks Kols Martinonj, pej Dedonjsh,
tash n'Gaç, Ulqin.
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NGJARJE

Papa Françesku në Shqipëri
Shkruan prof. Murat Gecaj, publicist
e studiues, Tiranë

Tani, kur po i shkruaj këto pak
radhë, është mesdita e datës 21
shtator 2014. Të gjithë bashkëkom-

njerëzor dhe të stërgjatë, ku binin në
sy portretet e martirëve të fesë
katolike, i shoqëruar me lule e
brohoritje të fuqishme nga
besimtarët e të gjitha feve, të cilët
kishin dalë për ta pritur dhe nderuar

bësit e mi, që ndodhen në Sheshin
“Nënë Tereza” të kryeqytetit, por
dhe përgjatë Bulevardit
“Dëshmorët e Kombit” e kudo në
Shqipëri e trojet tjera amtare, me sy
e mendje të përqendruar kanë
ndjekur dhe po ndjekin me interes të
jashtëzakonshëm mbërritjen në
vendin tonë të Papa Françeskut.
Ndërkaq, ata po përcjellin me
shumë vëmendje Meshën e Shenjtë,
që ai po drejton, bashkë me
ndihmëtarët e vet.
I zbritur në Aeroportin Ndërkombëtar “Nënë Tereza” të Rinasit, në
mengjesin e kësaj të diele, përmes
rrjeteve të fuqishme audiovizive, ne
pamë që kreu i Vatikanit e përshkoi
“Rrugën e Durrësit” i pritur me
gëzim e brohoritje nga qindra veta.
Por, në saje të mjaft gazetarëve të
ardhur nga vende të ndryshme të
Evropës e botës, kjo ngjarje
historike u përcoll për miliona
besimtarë katolikë dhe të interesuar
të tjerë.
Në Tiranën tonë, Papa Françesku u
ndodh ndërmjet një befasie shumë
të këndshme, emocionuese dhe,
ndoshta, të papërjetuar ndonjëherë
më parë prej tij. Kështu, duke
“prishur” dhe protokollin e hartuar,
ai hyri nëpër “tunelin” e madh

atë. Ishte ky një rit i njohur e traditë
shumëshekullore e shqiptarëve, për
ta pritur mikun në shtëpinë e tyre.
Sapo mbërriti në afërsi të Sheshit
“Nënë Tereza”, Papa Françeskut iu
ofrua një pritje e paharruar, nga
Presidenti i Republikës, Bujar
Nishani. Pas fjalës mireseardhëse të
tij në mjediset e Presidencës, Papa
Françesku iu drejtua shqiptarëve
me fjalë zemre e dashamirëse. Ai i
bekoi ata për paqe, harmoni fetare
dhe përparim të pandalshëm, drejt
Evropës së Bashkuar.
Gëzimin dhe lumturinë e tij ne e
pamë të shprehur aq natyrshëm,
kur i përshëndeste pareshtur
mikpritësit e zjarrtë shqiptarë, të
moshave e feve të ndryshme.
Papa Françesku u përkul nga
makina e tij e hapur, i përqafoi
dhe i bekoi disa fëmijë. Me siguri,
kjo gjë do të jetë lumturi e gjatë
për ata dhe një kujtim, që rrallë u
përsëritet në jetë.
Emocionuese ishte edhe kur, para
Meshës së Shenjtë, kryebashkiaku
Lulëzim Basha i dorëzoi atij,
simbolikisht, Çelësin e kryeqytetit
Tiranë.
Nuk e di as se çfarë mendojnë
besimtarët katolikë të Romës e më
gjerë, në Italinë fqinje, por mendoj

që, me pritjen madhështore që iu
rezervua Papa Françeskut dhe me
Meshën e Shenjtë, që u mbajt në
Sheshin “Nënë Tereza”, u konkurua
me dinjitet me atë, në Sheshin
“Shën Pjetri” të Vatikanit.
Mesazhi i të gjitha veprimtarive të
deritanishme dhe i atyre që do të
organizohen deri në mbyllje të tërë
vizitës afër 12-orëshe të Papa
Françeskut në Shqipëri, është:
Paqe, vëllazërim e mbarësi për të
gjithë shqiptarët.
Sonte, por edhe nesër e më gjatë,
nuk do të rreshtin komentet e
shkrimet rreth kësaj vizite historike
të Papa Françeskut në Shqipëri, e
cila e pason atë të Papa Gjon Palit II,
në vitin 1993. Bazuar në ato çfarë
panë e dëgjuan, ata nuk kanë si të
mos shkruajnë me nota pozitive e
dashamirëse për Atdheun tonë, për
tërë këtë pritje të shumëpritur dhe e
cila do të ruhet gjatë, në kujtesën e
bashkëkombësve të mi.
Prandaj, si gjithë të tjerët, kam arsye
që sot të ndjehem krenar dhe nga
zemra të shprehem: “Të lumtë,
Shqipëria ime, vendi i paqes e
përparimit dhe i bashkëjetesës
shembullore fetare!” Në këtë udhë,
“çelësin” e hyrjes në Bashkësinë
Evropiane e kemi në duart tona.
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Festivali shkollave shqipe në Nju Jork
Te Dielën më 15 Qershor në orën 5pm zhvillohet Festivali i Pare i
Shkollave Shqipe në NY në adresën : 925 Astor Ave, Bronx, NY
10469. Hyrja është falas. Për më shumë informacion ju mund të
shikoni linkun me Konsullin e Përgjithshëm të Kosovës në NY,
Ambasador Bekim Sejdiu. Ju urojmë shikim të këndshëm dhe
mirë se të vini.
This email was sent to < fdobreci@t-com.me> by <albanianroots@gmail.com>

*

Shumë të nderuar bashkatdhetarë,
Më 14 dhe 16.06.2014, me njoftuat për: Paradën - Të gjithë kemi
rrënjët shqiptare; për Festivalin e shkollave shqipe në Nju Jork, si
dhe për zgjedhjen e Ulqinakut, zotni Mark Gjonaj, Shqyptarit
Amerikan, në kuvendin e shtetit të Nju Jorkut, si përfaqësues të
qarkut Bronx.
Ky lajm ma vërtetoi - Shqyptarët në Amerikë e nderojnë gjuhën e
të parëve, rranxën e vet me mija vite të moçme, çka shumë me
gëzoi. Këto njoftime do t'i paraqes në numrin 42 të revistës
BUZUKU (të gjithë numrat e revistës BUZUKU janë në
www.buzuku.info).
Përshëndetje vllaznore të përzemërta prej Ulqinit – florinit, më
18.06.2014
Simë Gjon Dobreci
Izvorna Poruka --Naslov: Përshëndetje prej Ulqinit – floririt Datum: 18.06.2014 00:08
Od: Simë Dobreci <fdobreci@t-com.me> Za: <albanianroots@gmail.com>
***

***

FJALË TË URTA - Krajë
Te Gjith Kemi Rrenjet Shqiptare

ALBANIAN
PARADE
SATURDAY June 21,2014

•
•

43rd Street & 6th Avenue
8:00AM
Honorary Grand Marshal

Assemblyman Mark Gjonaj
Mark is the first Albanian American ever elected to New
York State Assembly representing the 80th
assembly
district in the Bronx. Mark and his family always
contribute to the albanian national cause and the Albanian
American community in New York and fully sponsor and
organize the Albanian Flag day every year in the
Bronx
where in every corner of the Bronx the Albanian flags
stands proud next to the American flag the entire month of
November. Marks Albanian roots are from Ulqin.

Çilet dera, rritet ndera
Për mikun zemrën e për armikun
mendjen
Secili zog kërkon çerdhen e vet
Shtpinë e mbajnë të gjitha shtyllat
Miku i mirë shihet në ditë të veshtirë
Bota të nep aq sa t'i kesh dhanë asaj
Gjuha e ka rranxën në zemer
Bukuria terheq synin, morali tërheq
zemrëm
Çilsi që punon nuk ndryshkët
Kush punon nuk gjimon
Kali i botës të le në rrugë
S'e pret spata bishtin e vet
Guri luen e burri s'luen
Besa e burrit ransia e gurit
Idhnimin e mramjes lene për nesër
Detit i ka hije vala e burrit fjala
Kush nget shumë vanohet
Ma mirë me dijtë se me pasë
Si asht vendi bahet kuvendi
Nuk bje rrfeja n'hitha
Njeriu jeton me shpresë e harresë
I laguni nga shiu nuk tremet nga breshni
I mblodhën Albijona, Blerina, Elmedini, Enisa,
Fatjona dhe Jonida nxënës të klasës V të shkollës në
Arbnesh-Krajë (11.02.2011)
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KULTURË

Zëri i krijuesve shqiptarë n'Mal t'Zi
Shkruan prof. Murat Gecaj, publicist
e studiues, Tiranë
Tashmë, është e njohur se Bashkësia
Shqiptare në Republikën e Malit të Zi
është mjaft aktive dhe zhvillon një jetë
të pasur e të gjallë arsimore, kulturore
e shkencore etj., duke ruajtur e
zhvilluar më tej traditat atdhetare e
liridashëse, si dhe në fushat, që
përmendëm më lart. Janë të shumtë
shkrimtarët e poetët, studiuesit e
publicistët, të cilët gjurmojnë e
mbledhin pasuritë shpirtërore të
popullit tonë. Me përkushtim e pasion,
ata ulen e shkruajnë tema studimore
dhe i paraqesin në veprimtari të
ndryshme, ato i publikojnë në gazeta e
revista që kanë çelur, por dhe në libra
të veçantë.

Edhe në qoftë se na kërkohet një gjë e
tillë këtu, është e pamundur t'i
përmendim të gjithë këta autorë, por as
drejtuesit e gazetave e revistave të
Bashkësisë Shqiptare të asaj treve.
Megjithatë, ishte rast i veçantë dhe,
ndoshta, shumë i rrallë, që disa prej
tyre erdhën sot, më 8.4.2014, në
kryeqytetin tonë. Nismëtarë ishin
Biblioteka Kombëtare e Tiranës,
Akademia e Arteve dhe Shkencave të
Shqipërisë (ASHASH), në
bashkëpunim me Bashkimin e
Krijuesve Shqiptarë në Malin e Zi.
Pra, me këtë rast, u organizua një
veprimtari përuruese, për revistat dhe
botimet kulturore-shkencore, të
shqiptarëve në Malin e Zi.
Në sallën e leksioneve të Bibliotekës
Kombëtare ishin të pranishëm:
shkrimtarë, poetë e publicistë, mësues
veteranë, studiues e botues dhe
b i b l i o t e k a r e , n g a o rg a n i z a t a t
shoqërore dhe fusha të ndryshme të

jetës, në kryeqytet e
në Shqipëri, nga
media e shkruar dhe
ajo elektronike e të
ftuar tjerë.
Fjalën e hapjes e
mbajti drejtori i
Bibliotekës Kombëtare, Prof. A.Plasari. Ai ua uroi mirëseardhjen botuesve
shqiptarë, nga Mali i
Zi dhe nënvizoi se
veprimtari të tilla, me
bashkëkombësit tanë, i shërbejnë
afrimit tonë të mëtejshëm, shpirtëror e
kulturor. Pastaj foli kryetari i
Akademisë së Arteve dhe Shkencave
të Shqipërisë, prof. M. Spiro. Me
interes u ndoq përshëndetja e dr. Gani
Karamangës, në
emër të Bashkimit të
Krijuesve Shqiptarë,
në trevat e Malit të Zi
dhe e prof. E.Lafes,
në emër të organizatorëve të kësaj
veprimtarie përuruese.
Pastaj, të pranishmit
patën kënaqësinë të
dëgjonin për punët e
bëra dhe historikun e
revistave, që publikohen nga krijuesit
shqiptarë atje.
Kështu, për redaksinë e revistës
“Buzuku”, foli dr. Simë Dobreci; për
Qendrën Kulturore të Ulqinit dhe
revistën “Lemba”, dr. Nail Draga dhe
për bibliotekën e këtij qyteti, Ardita
Rama. Në vazhdim, të pranishmit
ndoqën informacionin e paraqitur nga
Ali Salaj, për “Art-Klubin” në Ulqin e
gazetën “Koha javore” dhe Gazmend

Çitaku, për revistën “Dija”, organ i
krijuesve shqiptarë në Malin e Zi. Në
pamundësi ardhjeje, u lexuan të dhënat
e dërguara nga Nikë Gashaj,
kryeredaktor i revistës së njohur
kulturore, shkencore e shoqërore,
“Malësia”.
Pjesëmarrësit në këtë veprimtari
mbresëlënëse vizituan një ekspozitë,
që ishte çelur në mjediset e Bibliotekës
Kombëtare, me revista e botime tjera
të autorëve shqiptarë, të cilët punojnë
dhe jetojnë në Malin e Zi ose e kanë
origjinën nga ato vise.
Mendimi i përgjithshëm ishte se kjo
veprimtari e parë, që u organizua në
Tiranë, është mirë të pasohet me të
tjera, në të ardhmen dhe në mënyrë të
ndërsjellët. Është e udhës që edhe
organet e larta shtetërore përgjegjëse
t'i vlerësojnë më shumë ato, jo si në
rastin e sotëm. Në këtë mënyrë, do t'i
shërbejmë më mirë edhe njohjes nga
afër të krijuesve e botuesve tanë, që
jetojnë, punojnë e botojnë jashtë
kufinjëve të Republikës së Shqipërisë.
Sigurisht, me bashkimin tonë
shpirtëror, arsimor e kulturor etj, do të
arrijmë në integrimin e plotë të
shqiptarëve, në Evropën e Bashkuar.
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Ministrja e kulturës
priti krijuesit nga
Ulqini
Shkruan Ismet Kallaba
Ministrja e Kulturës e Republikës së
Shqipërisë, Mirela Kumbaro Furxhi, në Tiranë, më 8.4.2014, ka
pritur një grup të krijuesve, botuesve
dhe përfaqësuesve të institucioneve
kulturore dhe shoqatave kulturore
në Ulqin, me të cilët ka biseduar për
problemet me të cilat përballet
kultura shqiptare në Mal të Zi. Ajo i
ka falënderuar ata për punën që
bëjnë në fushën e kulturës.
Përfaqësuesit e subjekteve kulturore
në Ulqin janë ankuar për mungesën
e mbështetjes së kulturës shqiptare
në Mal të Zi nga institucionet
shtetërore. Ata kanë kërkuar nga
ministrja Kumbaro më tepër
mbështetje për kulturën shqiptare në
Mal të Zi dhe veprimtarinë botuese,
duke theksuar se një gjë të tillë e
bëjnë shtetet e tjera pakicat e të
cilave jetojnë në Mal të Zi.
Drejtori i Qendrës së Kulturës në
Ulqin, dr. Nail Draga, ka kërkuar që
Ministria e Kulturës e Republikës së
Shqipërisë të mbështesë në të
ardhmen, të paktën pjesërisht, disa
aktivitete kulturore që zhvillohen
nga shqiptarët në Mal të Zi.
Ministrja Kumbaro ka thënë se qasja
e qeverisë për sa i përket
bashkëpunimit mbarëkombëtar
është një qasje e re dhe konkrete.
“Për herë të parë kemi një kalendar
konkret të veprimtarive midis
Shqipërisë dhe Kosovës”, ka thënë
ajo, duke shtuar se në këtë
bashkëpunim mund të bashkohen
edhe subjektet e tjera nga Mali i Zi,
Maqedonia dhe Lugina e Preshevës.
Në takimin e përfaqësuesve të
subjekteve dhe institucioneve
kulturore të shqiptarëve në Ulqin me
ministren e Kulturës, Mirela
Kumbaro – Furxhi, kanë marrë pjesë
edhe kryetari i Akademisë Shqiptare
të Arteve dhe Shkencave, prof. Dr.
Marenglen Spiro, dhe anëtari i kësaj
akademie, prof. Dr. Emil Lafe, me
nismën e të cilëve është realizuar
takimi.
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Mirela Kumbaro Furxhi
Ministrja e kulturës së Shqipërisë
Përshëndetje, po ju nis më poshtë një tekst për revistën tuaj.
Ju uroj gjithë të mirat.
Në takim e 13 shkurtit në Tiranë, mes
institucioneve kulturore të Kosovës dhe
Shqipërisë, ku ndërtohej kalendari i
përbashkët kulturor mes dy vendeve pata
deklaruar: “Takohemi këtu në Tiranë, në
Galerinë e Arteve, në një hapësirë të
përbashkët kulture, që mund të ishte e
njëjtë në Tiranë, në Prishtinë, në Vlorë

memories tonë kolektive, që nga rënia e
monizmit e deri tek lufta e Kosovës, por
sot ky kontribut, nën një realitet të ri, do
të duhet të dominohet nga arti, kultura
dhe komunikimet.
Këtë mision Ministria e Kulturës e
reflekton me disa politika që ka
ndërmarrë për herë të parë, si kalendari i

apo në Prizren, madje edhe përtej
qyteteve e krahinave tona”. Dhe sigurisht
që kjo hapësirë e përbashkët kulturore
përfshin shqiptarët kudo ku janë dhe
padyshim dhe ata në Mal të Zi.
Ky kalendar mes Kosovës dhe
Shqipërisë, nuk është vetëm i dy vendeve
por i gjithë rajonit sepse kultura është e të
gjithëve. Është elementi nëpërmjet të
cilit më lehtë reflektohen realitetet e reja
në rajon dhe nëpërmjet të cilit krijohen jo
vetëm ura mes shqiptarëve por edhe
përtej tyre.
Prandaj ai takim mund të ishte zhvilluar
edhe në Ulqin, Plavë, Tuz, etj. sepse
pikërisht këto ura mes nesh dhe përtej i
ndërtojnë edhe shqiptarët e Malit të Zi,
me gjithë atë trashëgimi që bartin.
Historia është ajo që është dhe nuk e
ndryshojmë dot, por së bashku sidomos
në frymën evropiane mund të ndërtojmë
një të ardhme tjetër, pjesë e të cilës do të
jemi të gjithë, ku tashmë shqiptarët e
Malit të Zi nuk do të duhet të jenë më aq
larg edhe pse shumë afër. Në të kaluarën
roli dhe ndikimi i shqiptarëve të Malit të
Zi në disa momente ka qenë jetik në
ruajtjen dhe mbrojtjen e vlerave
kombëtare, e njëjta gjë ka ndodhur edhe
në historinë e cila është edhe pjesë e

përbashkët kulturor me Kosovën, apo
mundësia për mbështetje për organizata
dhe artistë shqiptarë jashtë kufijve me
kusht bashkëpunimin me ata në Shqipëri,
duke bërë një hap më përpara në njohjen
tonë të ndërsjelltë, në lidhjet tona.
Si një person që vjen nga shoqëria civile,
nga bota e librit, nga komunikimet për
mua dhe për këtë Ministri të Kulturës
është me rëndësi vizioni dhe aksioni ynë,
është i rëndësishëm publiku kudo ku
është, janë të rëndësishëm artistët dhe
gjithë ata që kontribuojnë që nga folklori
e deri tek trashëgimia dhe sidomos është i
rëndësishëm krijimi i hapësirave për
prezantimin e tyre.
Nuk jam për patetizëm patriotik, do të
mbështes skena të hapura për të gjithë ata
që sjellin vlera të mirëfillta, për hapësira
komunikimi që na ndihmojnë për një
njohje gjithëpërfshirëse ku shqiptarët e
Malit të Zi janë pjesë e natyrshme. Pa
nacionalizma dhe me frymën e një brezi
që ecën bashkë drejt Evropës, ku kultura
është hapësirë e përbashkët, të cilën
askush s'e mbyll dhe askush s'e kufizon
dot, diçka që shqiptarët e dinë prej vitesh,
por që tashmë së bashku do ta bëjmë me
mbështetje institucionale, të lirë dhe pa
komplekset e të kaluarës.
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Pasurim i veprimtarisë botuese
Shkruan Ismet Kallaba
Në Galerinë e Arteve të Qendrës së
Kulturës në Ulqin, më 30 prill 2014 u bë
përurimi i numrit 11 të revistës “Dija”
dhe numrit 41(1) të revistës “Gjon
Buzuku”, që botohen nga Bashkimi i
Krijuesve Shqiptarë në Malin e Zi.
Drejtori i Qendrës së Kulturore të
Ulqinit, dr. Nail Draga, ka thënë se
revista “Gjon
Buzuku” edhe në
këtë numër ka një
q a s j e
shumëdimens i o n a l e .
“Bazamenti
kryesor ka të bëjë
me viset shqiptare
nga rrethina e
Tivarit dhe Ulqinit,
gjegjësisht krahina
etnografike e
Krajës, por nuk
mbetet në suazat
lokaliste. Kemi
a r t i k u j t ë
ndryshëm nga bota
mbarëshqiptare
dhe si e tillë nuk paraqet më një revistë
lokale, por një revistë të karakterit
mbarëkombëtar”, ka theksuar ai.
Kryetari i Bashkimit të Krijuesve
Shqiptarë në Malin e Zi, prim. Dr. Gani
Karamanaga, ka shpjeguar se pse kjo
shoqatë ka marrë përsipër të botojë
revistën “Gjon Buzuku”. “Kryesia e
BKSHMZ-së e ka kuptuar se është e
nevojshme që ta përkrahim prof. Dr.
Simë Dobrecin, ta ruajmë revistën
'Buzuku' me emrin 'Gjon Buzuku', dhe
ta pasurojmë veprimtarinë botuese”, ka

theksuar ai, dhe ka sqaruar se kjo
revistë është vazhdimësi e “Buzuku”-t i
cili është botuar prej vitit 2001.
Për publicistin Mustafa Canka, 11
numra të revistës “Dija” tashmë janë
bërë enciklopedi e llojit të vet të
shqiptarëve në Mal të Zi, por edhe të
komunës së Ulqinit. “Sepse, duke
marrë parasysh strukturën, mënyrën
dhe llojin e teksteve dhe autorët të cilët

janë të përfaqësuar aty, është lehtë të
konkludojmë që bëhet fjalë për revistë
serioze. Së bashku me Lembën, kjo
është revista e vetme e këtij lloji e cila
botohet në Ulqin. Kjo është hapësirë e
atyre që mendojnë dhe krijojnë, që, për
ato që vijnë, do të jenë dëshmi për ne
dhe kohën tonë në këtë botë të
përkohshme”, ka thënë ai.
Kryeredaktori i revistës “Gjon
Buzuku”, prof. Dr. Simë Dobreci, ka
thënë se qëllimi i kësaj reviste është
ruajtja e gjuhës së nënës. Duke krijuar
një paralelizëm ndërmjet shqiptarëve

që edhe pse u larguan nga vendi i tyre, e
kanë ruajtur gjuhën, ai ka thënë se ne
“shqiptarët n'Mal t'Zi, po e hupim
gjuhën e nanave tona n'oborrin e vet”.
Sipas tij, për ta ruajtur gjuhën, traditën
dhe kulturën tonë “detyra e parë është,
në shtëpi të flasim shqip me fëmijët
tonë; e dyta, fëmijët tonë ta kryejnë
shkollën fillore në gjuhën shqipe, e
mundësisht dhe shkollën e mesme, si
dhe shkollën e
lartë”.
Redaktori teknik i
revistave “Dija” e
“Gjon Buzuku”,
dhe pronari i
librarisë “Arti”,
Gazmend Çitaku,
duke folur për
revistën “Dija”, ka
thënë se ajo është
pozicionuar shumë
lart në listën e
periodikëve
shqiptarë, si nga
përm-bajtja ashtu
edhe për nga
jetëgjatësia e saj
pasi që ekziston
tash 11 vjet.
“Më duhet të krenohem sepse e gjithë
kjo punë, që nuk është e vogël, bëhet në
një qytet shumë të vogël”, ka thënë ai.
Përurimi është organizuar nga
Biblioteka e Qytetit – Qendra e
Kulturës Ulqin, Bashkimi i Krijuesve
Shqiptarë në Malin e Zi dhe Libraria
“Arti”, ndërsa është moderuar nga
udhëheqësja e Bibliotekës së Ulqinit,
Ardita Rama.

Proverba e fraza t'Plavë-Gucisë
I ra thumbit e potkonit.
E ka zânë bishtin me derë.
Kryet gjog, mendjen zog.
I ka zhdripë kalit ka bishti.
E ka bâ lugën lajthi.
Besnik banu, kuj mos i zë besë.
Me ni lule s'çelë pranvera.
Natën e Bajramit s'majet Kurbani.
Hip se t'vrava, zhdrip se t'vrava.
Shkon si muça mas daive.
Vetë shkruan vetë vulosë, kush s'i thotë
mos.
Kadal beg, se ka hendek.
Mos i hangsh dy bukë ni vend.
Nji dallëndyshe nuk e sjellë pranverën.

Qeni i keq e bjen ujkun n'vathë.
Zanin ta njefsha, sytë mos t'i pafsha.
T'mjerat kamë me krye t'marrë.
Ia ka shti dy kamtë në nji këpucë.
Ma mirë qirë i fikun, se burrë i koritun.
Burri i urtë kurrë nuk ngutet, prej
burrnisë e jo prej tutet.
Dy gjela nuk këndojnë në nji pleh.
N'kokë e ka nji dërrasë mangut.
Ka hi me trinë nëpër mal.
Me mik ha, pi e rri, pazar mos ba.
Ujku qimën e tërrnon, por hujin s'e
harron.
Tuci s'e ka as ketë jetë as atë jetë.
Dita e mirë shihet n'sabah.

Dita ka sy, nata ka veshë.
I ka plasë delli i marres.
I ka qitë sytë n'kodër.
Ka me derdhë e me shkelë.
Borxhi i vonë e gëzo t'zonë.
Kija inatë, por thuaja hakun.
Qeni s'e njeh të zonë.
S'i len dy gurë bashkë.
Duhani e rakija janë dy të kqija.
Gjuen gurin, fshehë dorën.
Mos shko n'mal pa sakicë.
Luej se t'luen nafaka.
Mos rri me duer kryq.
Shënoi Shaban Hasangjekaj, Martinaj,
Guci, më 11.4.2013
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Qëllimi i BUZUKUT
ruajtja e gjuhës së nanës
Simë Gjon Dobreci*
Rreth 200 mijë shqiptarë e lëshuan vendin e
vet në shekullin XV, gjatë pushtimit turk, dhe
zunë vend më të shumtën në Italinë e jugut.
Pra, kaluan afër 600 vite prej se shqiptarët
1
(arbëreshët) erdhën në Itali . Ata sot e kësaj
dite po e ruajnë gjuhën e nanave arbëreshe

(shqiptare). E na, shqiptarët n'Mal t'Zi, po e
hupim gjuhën e nanave tona n'oborrin e vet.
Rreth 50 vite punoi shkolla fillore në Braticë
më mësim në gjuhën malazeze; vetëm 5 prej
këtyre nxënësish të kësaj kohe e kryen
fakultetin. Shkolla pati edhe një interval 5
vjetësh, kur mësimi u zhvillua në gjuhën
shqipe; po ashtu 5 sish të kësaj kohe të
shkurtë e kryen fakultetin. Këtu shihet qartë
përparësia e shkollimit në gjuhën e nanës, në
gjuhën e familjes, çka do të ishte mirë ta
shtyjë Krythën e Ulqinit, katund i banuar
vetëm me shqiptarë, që mësimi të zhvillohet
në gjuhën shqipe, e jo, si po veprohet deri
tash, në gjuhën malazeze.
2
Edhe diçka interesante . N'udhtim prej
Ulqinit për Zagreb, më 1970, unë me gruen
Lulen dhe Arbrin e vogël u ndalem n'Arbanas
t'Zadrës (Arbneshi i Zarës,) te Pjetri i Nrekës
Stanonj. Pjetri e unë dolem n'sheti nëpër
Arbanas. Shkuam te Kiki, vëlla i Josip
Gjergjës (diplomat i Jugosllavisë së Titos).
Gjatë bisedës Kiki tha: “Hërvatët na thonë
Arbanas. Pra, na shqyptarë jena, isht marre
mos me e folë gjuhën e vet. Na i thona gjuha
jonë ose gjuha e Arbanasit, gjuha e shpisë.
Edhe shoqja jeme e flet mirë, njisoj si unë”.
Unë e pyeta: “Pse thatë ashtu për gruen tuej?”
Aj u përgjegj: “Po, Ivanka isht hërvaticë
(kroate). Fol grue”. Ajo tha: “Po, unë e kam
'sue ket gjuhë te burri. Kam dashë me nerue

burrin edhe familjen e burrit. Kjo isht nji
gjuhë e bukur, çdo gjuhë isht e bukur, duhet
me e nerue çdo gjuhë”. Kiki foli edhe për
Vishnjën, vajzën e vet, që e ka burrin kroat.
Ai tha: “Vishnja ia u ka sue edhe fmive vet
gjuhën tonë. Kur vinë te na, mesat e nipat
tonë flasin gjuhën e shpisë tonë me mue dhe
me gruen teme, me gjyshin dhe me gjyshen.

Fol grue, kush knaqet ma shum kur mesat e
nipat tonë flasim me ne në gjuhën e shpisë
tonë”? E shoqja ia ktheu: “Të dy knaqena
njisoj”.
Kiki foli edhe për organizimin e hapjes së
shkollës shqipe në Arbanas menjëherë mbas
Luftës II Botërore; ata besuan se erdh liria.
Mirëpo, policia e Rankoviqit i mblodhi
t'rinjtë, i futi n'burg, i keqtrajtoi. Kur dolën
prej burgut, t'rinjtë u shpërndanë, ikën edhe
jashtë Jugosllavisë.
E tash ne, si ta ruajmë gjuhën e ambël të
nanave tona, gjuhën shqipe të parëve tonë, që
ata ditën ta ruajnë me qindra e mija vite?
Është mëkat i madh nëse nuk ia u lamë
fëmijëve tonë, nipave dhe mbesave tona, këtë
gjuhë të mrekullueshme.
Si të veprojmë? Detyra e parë, në shtëpi të
flasim shqip me fëmijët tonë, e dyta, fëmijët
tonë ta kryejnë shkollën fillore në gjuhën
shqipe, e mundësisht dhe shkollën e mesme,
si dhe shkollat e larta.
Në këtë mënyrë do të ruajmë shqipen e
nanave tona, do t'i ruajmë traditat, adetet
tona, kulturën e popullit tonë. Kështu do t'i
nderojmë jo vetëm të parët tonë, por edhe
vetveten. Jam i bindur, nëse veprojmë
kështu, edhe popujt, kombet tjera do të na
nderojnë shumë më tepër.
1.BUZUKU 41, 21 prill 2014:2; 2.BUZUKU 13, 15 dhjetor
2003:3.
*Më rastin e përurimit të revistave, 30.04.2014.
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Përurohen
dy revista
Gani Karamanaga*
Për herë të parë BKSHMZ
paraqitet me dy revista:
BUZUKU dhe DIJA. DIJA
11 e përgatitur në vjeshtë
2013, doli nga shtypi këto
ditë me ndihmën e
Organizatës Turistike të
Ulqinit. Revista Gjon
BUZUKU 41 është rezultati
i punës së Prof.Simë
Dobrecit me bashkëpuntorë.
Kjo revistë është
vazhdimësia e BUZUKUT
të botuar prej vitit 2001.
Ne, në BKSHMZ, besojmë
se edhe Ju të gjithë i
respektoni mësuesit tonë,
ata që kanë merita të veçanta
për qytetin tonë, për kombin
Shqiptarë. Kryesia e
BKSHMZ e ka kuptuar se
është e nevojshme që të
përkrahim prof.dr Simë
Dobrecin, ta ruajmë revistën
”Buzuku” me emrin “Gjon
BUZUKU”, ta pasurojmë
veprimtarinë botuese.
Kanë kaluar 22 vjetë prej se
në ball të komunës tonë të
Ulqinit janë shqiptarët, por
nuk ka pasur përkrahje të
mjaftueshme për krijuesit
shqiptarë si edhe për
kulturën në përgjithësi.
Me siguri e keni përcjellur
aktivitetin e krijuesve
shqiptarë nga Mali i Zi në
Bibliotekën kombëtare të
Shqipërisë si edhe pranimin
te Ministrja e kulturës
Mirela Kumbaro Furxhi.
Kjo ngjarje kulturore është
vlersuar si moment historik
për kulturën e shqiptarëve
nga Mali i Zi.
*Me rastin e përurimit, Ulqin 30.prill
2014.

Shqyptari shestanas i
vorfun qinroj, lakmija
e tepërt për pasuni e
shkatrroj.
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Romancë pariziene për shqiptarkën
Pierre Chanlaine/ Gazetari dhe
shkrimtari francez në Shqipërinë e
Luftës së Parë Botërore, por dhe gjatë
qeverisjes së Mbretit Zog. Eksperiencën
shqiptare ai e solli në esenë “Luftimet
në Shqipëri” dhe në një roman
dashurie.

A do të bëhesh mikja ime /Moj
Shqiptarka këmbëlehtë?/Eja pra në mal
me mua/Mes rrezikut në më do…
Kur Pierrë Chanlaine, gazetar dhe
shkrimtar francez mbërriti në Shqipëri,
përpiqej të dallonte në ecjen e lehtë dhe
veshjen karakteristike në vështrimet e
femrave shqiptare, që e kishin joshur aq
shumë teksa lexonte vargjet e poetit
Ambroise Bétourné, shkruar që në vitin
1833. Vargjet e Bétourné, të jepnin
idenë e një Shqipërie romantike, ku një i
huaj kishte mbetur aq i mahnitur nga
shqiptaret sa u kishte kushtuar dhe një
vjershë. Ai i lutej të shkonte me të në
mal, mes rrezikut vetëm të bëhej mikja e
tij. Pierre Chanlaine ishte i frymëzuar
nga këto vargje teksa përpiqej të
kuptonte atë çfarë ndodhte me këtë vend
diku në Ballkan. Ai e pa Shqipërinë në
dy periudha para dhe gjatë regjimit të
Mbretit Zog. Ishte viti 1928 kur ai
shkruante “Kur unë luftoja dikur në
Shqipëri, ai ishte vendi më i
prapambetur që ekzistonte. Por
gjithashtu, një vend i bukur, ku përrenjtë
derdheshin gëzueshëm prej maleve
gjigante, – një vend simpatik.
Shqiptarët e kanë mbrojtur gjithherë
gjuhën e tyre kundër shtypjes greke
ose turke. Shqiptari është i drejtë; ai
çmon nderin më shumë se çdo gjë. Ai
është ushtar i mrekullueshëm e me
traditë. Të parët e tij kanë luftuar në

Fornoue (Fornovo, burg në Itali pranë
Taros në rrjedhën e lumit Po) në gjirin e
ushtrisë së Henrikut III, të
Maksimilianit, të Françeskut I. Ai është
i matur. Ai është trim. Si mund të mos e
duash me gjithë shpirt?”. Për Chanlaine,
qeverisja e Mbretit Zog, ndryshoi disi
kursin e vendit. “Anarkia po bënte
kërdinë dhe – me gjithë simpatinë që
shqiptarët kishin ditur të nxisnin dhe
pavarësisht protestave të tyre të zjarrta e
të ligjshme – po kërkohej që, nëse do të
ishte e detyrueshme, të bëhej copëtimi i
shqiptarëve ndërmjet Greqisë dhe
Jugosllavisë. Por erdhi Ahmet Zogu.
Dhe vendi u transformua. Në fillim ai
vendosi një Kushtetutë. Dy dhoma.
Dhoma e Deputetëve, e zgjedhur me
votime të përgjithshme; Senati, në të
cilin një të katërtën e zgjidhte
Presidenti, ndërsa pjesa tjetër zgjidhej
njëlloj si deputetët.
Presidenti i Republikës është në të
njëjtën kohë edhe kryetar i Këshillit të
Ministrave; njëlloj si në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës. Ai krijon
qeverinë dhe përgjigjet para Dhomës së
deputetëve”, shkruan Chanlaine. Teksa
tregon për rrugët e ndërtuara që po i
jepnin një tjetër frymëmarrje vendit dhe
për një projekt për tri linja avionësh
Tiranë, Vlorë, Korçë; Tiranë – Shkodër,
Brindisi – Vlorë që pritej të ndërtohej.
Ai ka vëzhguar me kujdes
xhandarmërinë, industrinë. “Industria e
vjetër – sapuneria, rafinim i vajit,
fabrikat e duhanit dhe të alkoolit –
mbrohen nga shteti; kultura e drithërave
dhe e verës është zhvilluar. Dhe
meqenëse një vend që përparon zgjon
edhe lakmi, e cila të shtyn drejt drojës e
njëkohësisht drejt admirimit, Ahmet
Zogu ka krijuar një ushtri dhe një
xhandarmëri. Për organizimin e secilës
prej tyre janë ngarkuar oficerë italianë
dhe anglezë. Gjithë forcat ushtarake
arrijnë afër 20 mijë vetë”, shkruan ai.
Teksa vlerëson në shkrim atë çfarë po
ndodhte në vend gjatë qeverisjes së
Mbretit Zog, Pierre Chanlaine nuk e
harroi Shqipërinë gjatë kthimit në Paris.
Në studion e tij të punës ai u ul dhe
shkroi një nga romanet e tij më të mira
“Shqiptarka dhe urrejtja e saj”, një
dramë e vërtetë shekspiriane në vitet '20
të shekullit XX. Libri është i përkthyer
në shqip nga Fotaq Andra dhe botuar
nga “Zenit”. I gjithë subjekti i këtij
romani është vendosur në viset
shqiptare. Duket që Pierrë ka qenë një
vëzhgues i mirë i dokeve zakoneve, por
edhe psikologjisë së vendit. Nga ky

roman kupton se ndonjë shqiptarkë me
vështrimin fatal i ka rrëmbyer zemrën,
aq sa ai e përjetësoi në një libër. Libri ka
qarkulluar në qarqet letrare franceze si
“romanca shqiptare” dhe personazhet e
tij kanë qenë emra të njohur për lexuesin
e kohës. “Ajo afroi pranë buzëve të
ethshme të komitit parakrahun e
zhveshur dhe pastaj krahun. Xhemali
me gjithë fuqinë e hojëzave të gufuara të
syve hermetikosur dehshim thithtë krejt
parfumin e atij mishi. Por, ngaqë s'po e
prekte, Bejla ia afroi gjer te kontakti i
buzës së plagosur. Xhemali ia mbërtheu
atëherë krahun. Mbi supin e saj të
lakuriqtë, dërrmoi gjithë shikimin e vet
përpirës, pasandaj, buzët e zjarrta duke
ndrydhur sakaq një rënkesë të lehtë
epshore. Puthja s'po ndalej…”, janë
disa pasazhe nga libri i Chanlaine.
Shqipëria mbeti si një nga eksperiencat
më të vyera në jetën e Chanlaine, të
cilën e përshkroi jo vetëm në biseda me
miq, por edhe në libra.
Pierre është një personazh i njohur në
letrat franceze. Kryetar i Shoqatës së
Shkrimtarëve Luftëtarë në vitet 19441969, kalorës i Legjionit të Nderit. Në
vitet e Luftës së Parë Botërore ai ishte në
Shqipëri. Në vitin 1918 shkroi esenë
“Luftimet në Shqipëri”. Pierrë ka
shkruar një sërë romanesh dhe librash
studimorë, mes të cilëve dhe një për
Napolon Bonapartin. Njohës i mirë i
shpirtit të luftës, personazhet ai i merr
nga ky terren. Komitët dhe karakteri i
tyre gjejnë një përshkrim te librat e tij,
një përshkrim i cili jep dhe psikologjinë
e kohës.
Zgjodhi Mehmet Bardhi (Mehmet Bardhi <
mbardhi@hotmail.com>)

42

PUBLIKIME

11

Doli numri i ri i revistës ”Malësia”
Shkruan Nikë Gashaj,
kryeredaktor i revistës
Doli nga botimi numri i 9 i revistës
për kulturë, shkencë dhe çështje
shoqërore „Malësia“ në Podgoricë,
Mali i Zi, me një përmbajtje të pasur
të punimeve shkencore dhe
artikujve studimorë nga mbarë
hapësira shqiptare dhe më gjerë. Në
këtë numër kanë bashkëpunuar
studiues nga Shqipëria,
Kosova, Maqedonia,
Kroacia, Bullgaria, Italia
dhe Mali i Zi.
Në rubrikën “kulturë”
punimet e veta i kanë
prezantuar 21 autorë:
Akademik Aleksandër
Stipçeviq ”Shqiptarët për
Arbreshët e Zarës”;
Akademik Gjovalin
Shkurtaj “Jup Kastrati, ky
bir i madh i Shkodrës
(1924-203 )”; Prof dr.
Matteo Mandala ”Revista
Hylli i dritës dhe
Arbëreshët”; Prof. Dr.
Anton Nikë Berisha
”Jerina ase Mbretnesha e
luleve-një kryevepër
poetike e Fishtës”; Prof.
Dr. Valter Memisha
“Matteo Mandala për
leksikografinë në
mjedisin arbëresh të
Sicilisë “; Prof. Dr.
Shaban Sinani “Motivi i
krijuesit të rruzullimit: Prej P.
Bogdanit e N. Ketës tek Pjetër
Zarishi e At Gjergj Fishta“; Prof. Dr.
Shpresa Hoxha “Gjuha Shqipe në
qendrat tona televizive“; Prof. Dr.
Zeqirja Neziri “Procesi i globalizmit
dhe studimet historike letrare
shqiptare“; Prof. dr. Josif Mita
“Mbërritje të veçanta dhe të
rëndësishme të gjuhtarëve Mazin &
Savoia“; Prof. Dr. Fatbardha Hoxha
“Afirmimi i identitetit etnokulturor
dhe kombëtar të shqiptarëve“; Prof.
as. Muharrem Jakupi “Romani
“Kronikë në Gurë“; Prof. as. Dr.
Mimoza Priku “Gjuha shqipe dhe
sfidat e saj përballë multilinguizimit“;

Dr. Griselda Doka “Realiteti jetësor
në poezinë e Ali Podrimjes“; Dr.
Zamira Shkreli “Faza të përvetsimit
të leksikut nga të vegjlit“; Mustafa
Spahiu “Kur kjason qumshti i
kulluar i fëmijërisë“; Ma. Gabriela
Minkova “Autori anonim ka vrarë
protagonisten e veprës së tij.
Protagonistja jo anonime ka vrarë
krijuesin e saj“; Mr. Ragip Gjoshi
“Shkolla e Stubës fillimi i arsimit

shqip në Kosovë“; Ma. Luljeta
Dushi “Fjalori Italisht-Shqip- I Luca
da Monte Giove“(Dorëshkrimi i
vitit 1848. ); Mr. Majlinda BushajMr.Marjan Lulgjuraj “Prof. David
Luka-personalitet i shquar i gjuhës
shqiptare“; Hilmi H. Kryeziu
“Mustafa Spahiu, burim i
pashtershëm mirësie...“.
Në rubrikën nga „historia“ janë
prezantuar tri studime shkencore:
P r o f . d r. E m i n e B a k a l l i
“Revolucioni Kombëtar Shqiptar:
Reflektime për lëvizjen e armatosur
kombëtare për autonominë e
Shqiprisë të vitit 1912“; Prof. Dr.
Lush Culaj “Vrasja e Luigj Palajt
sipas burimeve malazeze të vitit

1913“; Prof. Neki Babamusta
“Çameria, problem ndërkombëtar
që kërkon zgjidhje“.
Një rubrikën “ çështje shoqërore“
janë botuar artikujt shkruar nga: Dr.
Ermira Babamusta “Dita Botërore
Humanitare: Homazh në përkujtim
të masakrave në Kosovë“; Prof. dr.
Kaloyan Metodiev “Gjenerata e vitit
1968: nga rebelimi i të rinjëve deri
në politikë“; Mr. Danja Sinanaj
“Kisha dhe eutanazia-një konflikt
modern“; Nora Kalaja „Kongresi
Amerikan nderon Ermira
Babamusten “Gruaja Humanitare
Ndërkombëtare“.
Ky mumer mbyllet me recensione
ose shqyrtime për disa botime
aktuale të autorëve nga Shqipëria,
Kosova, Kroacia dhe Mali i Zi,
trajtuar nga Prof. dr. Simë Dobreci,
Prof. dr. Halil Halimi, Prof. dr.
Fiorella De Rosa, Dr. Vilma Proko,
Dr. Kastriot Marku, Dr. Albana Aliu,
Mr. Marash Dukaj, Mr. Sheremet
Krasniqi dhe publicisti Sokol
Demaku.
Redaksinë e revistës e përbëjnë një
numër i njohur i intelektualësh nga
rajonet e ndryshme shqiptare dhe
me gjerë ballkanike: Ruzhdi
Ushaku, Gjovalin Shkurtaj, Shpresa
Hoxha, Zeqirja Neziri, Zef Mirdita,
Rusana Bejleri, Emil Lafe, Emine
Bakalli, Riza Rexha, Tomor
Osmani, David Kalaj, Begzad Baliu.

Kënga e Çun Mulës
Ka po vjen more Çun Mula
Prej Kelmenit sot u ula
Kam marrë vesh se ma xanë rruga
Ma xanë rruga me shumicë
Pej n'Kastrat deri n'Kamicë
Ç'po gjemon ky mali i Hotit
E n'Podgoricë po kerrset topi
Kerset topi edhe pushka
Po na vinë topat me mushka
Nuk jam djalë unë me u korit
Jam Çun Mula pushkë me qitë
Nuk jam Shkodra me u koritë
Jam Malsia pushk me qitë
Zotni Rexhep Çunmulaj na njofton: Kënga e
Çunmulës nëpër dasmat tona është kënduar në
këtë version. Na ati ia dimë për nderë që na e
dërgoi këtë këngë.

12

42

NGJARJE

U përurua shtatorja e Dom Simon Filipajt
Shkruan Ismet Kallaba
Me rastin e 15 vjetorit të vdekjes së
Dom Simon Filipajt (01.05.1925 –
02.09.1999), të martën, më 2 shtator,
në fshatin Shën Gjergj të Ulqinit u

përurua shtatorja e tij, e ngritur për
nder dhe kujtim të shqipëruesit të
Biblës dhe këtij personaliteti të shquar
të kishës katolike dhe kulturës
shqiptare.
Shtatorja e punuar nga skulptori
Kreshnik Xhiku nga Tirana, i cili jeton
në SHBA, është vendosur në oborrin e
famullisë së Shën Gjergjit, aty ku Dom
Simon Filipaj shërbeu si meshtar
pjesën më të madhe të jetës së vet.
Arqipeshkvi i Tivarit, Imzot Zef Gashi,
e ka cilësuar Filipajn si një figurë
madhështore në historinë e kishës
katolike dhe kombit shqiptar. Ai ka
thënë se me ngritjen e shtatores po
vlerësohet së paku deri diku vepra dhe
jeta e tij. “Ka qenë shumë me vend që
të ndodhi kjo sot para nesh, që së paku
deri diku t'ia kthejmë borxhin atij
personaliteti të cilin e kemi vlerësuar
ndoshta jo aq shumë sa ka qenë gjallë,
por duhet të dimë ta vlerësojmë në të
ardhmen edhe më shumë sepse veprat e
tij flasin dhe mbesin në historinë e
kishës dhe në historinë e kombit”, ka
thënë imzot Gashi.
Shtatorja është ndërtuar me financimin
e Fondacionit që mban emrin e Dom
Simon Filipajt, me seli në Nju Jork.
“Ne anëtarët dhe aktivistët e
Fondacionit të të gjitha trevave dhe

besimeve, si vëllezër, dëshiruam ta
përjetësonim kujtimin për njeriun e
madh, kolosin kombëtar, shqipëruesin
e shkrimit të shenjtë, me shtatoren e tij
mu këtu në këtë vend ku punoi, ku
derdhi djersë e dashuri, ku la mbresa të

pashlyeshme në zemrat dhe kujdesin e
çdo personi, ku priti dhe përcolli
personalitete të shquara të kulturës,
shkencës dhe politikës shqiptare, por
mbi të gjitha na la shkrimin e shenjtë në
gjuhën tonë të ëmbël dhe falë tij ne i
lutemi Zotit në gjuhën shqipe”, ka
thënë kryetari i këtij fondacioni Tomë
Shkreli.
Në emër të familjarëve të Dom Simon
Filipajt, të pranishmit nga të gjitha
trevat shqiptare në Mal të Zi, por edhe
nga Shkodra, Lezha, diaspora etj., që
kishin ardhur për të marrë pjesë në këtë
ceremoni, i përshëndeti vëllai i tij,
Dedë Filipaj.
Ai ka thënë se vëllait të tij po i ngritet
shtatorja pas vdekjes në shenjë të

dashurisë së pa hile dhe respektit të
posaçëm për të. “Falënderoj të gjitha
katundet ku Dom Simoni ka qenë
famullitar ose ka çuar meshë. Në emër
të familjarëve të tij, ju falënderoj të
gjithëve që ma keni dashur dhe ma keni
nderuar vëllain tim Simonin si për së
gjalli, ashtu edhe sot për së vdekuri”,
është shprehur ndër të tjera ai.
Nënkryetarja e Komunës së Ulqinit,
Zenepa Lika, ka thënë se emri i këtij
kleriku përmendet me nderim dhe
respekt nga të gjithë. “Kudo që punoi
ishte i nderuar dhe i respektuar nga të
gjithë. Njerëz si Dom Simoni
vazhduan traditën e klerikëve tanë të
nderuar që asgjë nuk i dhimbsej për fe,
komb dhe atdhe. Ne brezat që do të
vijmë do të mburremi me emrin e tij”,
ka thënë ajo.
Me këtë rast është mbajtur mesha e
shenjtë në kujtim të Dom Simon
Filipajt, kurse Grupi artistik “Shqiponja” nga Malësia ka shfaqur një
program artistik për pjesëmarrësit në
ceremoni.
Dom Simon Filipaj u lind në fshatin
Kllezën e Poshtme më 1 maj 1925.
Studimet filozofike dhe teologjike i ka
kryer në Fakultetin Teologjik të
Zagrebit në vitin 1950, kur u shugurua
meshtar i Kryedioqezës së Tivarit. Në
periudhën 1950-1966 ka shërbyer si
famullitar në Triepsh, Kojë dhe Grudë
të Malësisë së Madhe, kurse nga viti
1966 deri në vdekjen e tij më 2 shtator
1999, në Shën Gjergj dhe Kllezën.
Në shenjë mirënjohjeje për punën dhe
veprën e tij, Dom Simon Filipaj u
shpall “Prelat Nderi” nga Papa Gjon
Pali II në vitin 1992, kurse Presidenti i
Republikës së Shqipërisë Alfred
Moisiu e dekoroi me urdhërin “Naim
Frashëri i Artë” për kontributin e dhënë
për kishën katolike dhe kulturën
shqiptare.
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Ulqini bashkohet me rininë italiane
Shkruan Gabriel Grabanica
Nga data 24–26 qershor, në qytetin e
Ulqinit qëndruan për vizitë një grup
gjimnazistësh së bashku me profesorët
e tyre nga regjioni Pulja i Italisë. Përpos
angazhimeve të përditshme që nxënësit
kanë në mësime, ata janë të angazhuar

për të shijuar bukurinë e këtij qyteti
kaq të lashtë.
Në mëngjesin e ditës së shtunë, pritja e
këtyre kalorësve të paqes do të bëhej
në Qendrën e Kulturës, ku ligjërues
ishin personat më kompetentë që kanë
dhënë shumë për këtë qytet. Dr Nail
Draga mysafirëve iu tregoi për

gjithë atë bashkëpunim që kanë pasur
mes veti këto dy popuj dhe që z. Salaj
qartë e ceki në ligjëratën e tij.
Takimi në Qendrën e Kulturës mbaroi
duke shpallur bashkëpunimin mes
rinisë italiane dhe rinisë së Ulqinit, ku
koordinatore e rinisë për bashkëpunim u zgjodh Kristina Junkoviq.
Nga Qendra e Kulturës nën shoqërimin e arkeologut Anton Lulgjuraj
vizituam Kalanë e Ulqinit dhe qytetin.
Ky shtegtim i
rinisë për një botë me më shumë paqe
përfundoi me një drekë vëllazërore të
shtruar nga banorët e katundit Braticë,
duke i përcjellë drejt misionit të tyre
në Kosovë dhe Shqipëri.
Një falënderim i veçantë për
Televizionin “Teuta”, z. Nail Draga, z.
Ali Salaj, z. Anton Lulgjuraj, rininë
tonë dhe braticianjët për drekën
vëllazërore.

Moj e mira n'gur t'mermerit
në një lëvizje, tani me përmasa
ndërkombëtare, duke u solidarizuar me
vendet në konflikte dhe duke
promovuar një botë më të bashkuar dhe
me më shumë paqe.
Nën përkujdesjen e Don Gabrielit, në
bashkëpunim me drejtorin e Qendrës së
Kulturës, dr. Nail Draga dhe me
përkrahjen e z. Ali Salaj, u bë e mundur
që për dy ditë grupi i nxënësve me stafin
e tyre të profesorëve të njihen për së
afërmi me jetën në qytetin e Ulqinit,
kulturën, historinë dhe jetën e popullit
autokton shqiptar.
Gjatë gjithë vizitës grupi ishte nën
shoqërimin tim dhe dy bashkëpunëtorëve të mi, piktorit Jozo Koçi nga
Kllezna dhe vullnetarit të devotshëm
Aleksandar Nilaj nga Bratica.
Nga një qytet piktoresk siç është
Dubrovniku, i shoqëruam përmes
rrugës bregdetare duke përshkuar
Herceg Novin, Risanin e mbretëreshës
Teuta, Kotorrin turistik, Budvën, Shën
Stefanin, Tivarin dhe arritur në Ulqin,
qytet mbi 2500 vjeçar. Tërë grupi mbeti
i mahnitur me bregdetin e bukur dhe
peizazhin e mrekullueshëm.
Po atë ditë, para perëndimit të diellit,
grupin e shoqëruam deri te lumi Buna
dhe plazhi. Edhe pse ishin nga Italia, as
që e kishin ëndërruar një bukuri të tillë.
Të befasuar për këto bukuri përrallore, u
kthyen në hotel duke pritur ditën e dytë

qytetin, pasurinë e tij, kulturën,
traditën, dhe gjithë atë histori të
lavdishme në njërën anë, por dhe të
dhimbshme në anën tjetër, pasi që ky
qytet dhe populli i tij kanë jetuar dhe
rezistuar me shekuj në këtë vend dhe
në këtë truall jo pa sakrifica.
Qyteti i Ulqinit, shtoi Draga, i ka të
ruajtur në vetvete të gjitha periudhat e
pushteteve që kanë zotëruar në këtë
vend.
Në pjesën e dytë, z. Ali Salaj vuri në
dukje urat lidhëse mes popullit italian
dhe popullit të këtyre trevave,
gjegjësisht atij shqiptar. Ishin disa
reflektime mbi bashkëpunimin e
hershëm që këto
dy popuj gjithmonë kanë pasur dhe
edhe sot e kësaj ditë vazhdojnë ta
kenë. Ai solli në kujtesë kontributin që
Gjergj Kastrioti kishte dhënë për
Mbretërinë e Napolit dhe anasjelltas.
Në këtë drejtim,
ishte një pasuri historike që i mungon
gjeneratës së re, jo vetëm asaj italiane
por edhe gjeneratës së re të kësaj treve
e cila është shumë pak e informuar për
këto pasuri historike që populli ynë i
ka.
Një fakt shumë domethënës ishte
informacioni i një profesori italian, i
cili tregoi se një shkollë e mesme në
rrethinën e qytetit të Fogjias, mban
emrin “Gjergj Kastrioti”. Kjo vërtetoi

Moj e mira n'gur t'mermerit
Ti m'u bafsh lule gjenetit
Lul' gjeneti m'u marua
Nan's e bab's fjal' m'u çua
Kjoft'e zez' pushka e bab's
Kjoft' e zez' e kjoft'e ngritë
Si m'vrau mua, ma thau t'ritë
Si m'vrau mua, ma thau t'ritë
Kah mahiten axhamitë
Amanet mori kunatë
Mos e le pa m'çelë n'bark
Mos e le pa m'çelë n'bark
M'ja hjek' bab's q'at' merak.
Kedoj Oso Rrustem Daci, 77 vjeç, nga katundi
Bukël i Poshtëm, Rozhajë, më 21 maj 2006.
Mblodhi Ali Daci

Kjo këngë flet për një tragjedi familjare
në Malësinë e Rozhajës. Një prind fanatik
mendohet se ka bërë krim mbi vajzën e
vet, për shkak të dyshimit se e bija mund
të ishte shtatzënë në moshën e re. Fjalët
janë të rënda dhe amaneti i vajzës që i len
së kunatës është tejet tragjik, dhe tejet
mitik. Thuhet se kunata e kreu me
besnikëri amanetin, ia hapi stomakun dhe
ai doli e zbrazët. Varri i vajzës për shumë
kohë nuk u mbulua nga bari. Lotët e së
ëmës dhe të kunatës e njelmuan varrin
dhe bari as lulet nuk mbin mbi varrin e saj.
Thuhet se kjo ngjarje është më se e
vërtetë, andaj dhe këngëtari popullor këtë
elegji e ruajti me fanatizëm ndër shekuj,
shkruan Ali Daci, katundi Dacaj,
Rozhajë.
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Shembull për kohën dhe brezat e ardhshëm
Shkuan Ismet Kallaba
“Në qoftë se kam pasur ndonjë sukses
në jetë, merita është e familjes sime, e
të parëve të mi, e shqiptarëve
shestanas, e të gjithë shqiptarëve. Këta
më kanë frymëzuar të punoj për të
mirën e të gjithëve. Por, nuk e di a ju
kam dalë hakut”, ka thënë profesor
Dobreci.
Bashkimi i Krijuesve Shqiptarë në
Malin e Zi dhe Qendra e Kulturës –
Biblioteka e Qytetit në Ulqin më
9.08.2014, u shënuan 80-vjetorin e
lindjes së prof. Dr. Simë Gjon Dobrecit
me një takim ku merrnin pjesë një
numër i madh i kolegëve, miqve,
dashamirëve të tij dhe të ftuar të tjerë.
Të gjithë folësit e kanë çmuar lart jetën,
veprën dhe kontributin shumëdimensional të profesor Dobrecit.
Kryetari i BKSHMZ-së, prim. Dr. Gani
Karamanaga, ka thënë se jubileu i Simë
Dobrecit ka një rëndësi të madhe për
ne, por edhe për të gjithë popullin
shqiptar. “Me siguri që në Ulqin dhe në
vende të tjera shqiptare në Mal të Zi
kemi respekt për jetën dhe punën e prof.
dr. Simë Gjon Dobrecit. Por unë e kam
vërtetuar se edhe në Kosovë, Shqipëri
dhe në pjesën shqiptare të Maqedonisë,
ai zë një vend të posaçëm. Emri i tij
përmendet edhe te shqiptarët në
diasporë”, ka theksuar ai. Sipas
Karamanagës, rikthimi i Dobrecit në
Ulqin pas pensionimit ka pasur efekte
të shumëfishta në të gjitha fushat
shoqërore dhe kulturore.
Për drejtorin e Qendrës së Kulturës në
Ulqin, dr. Nail Dragën, angazhimet
profesionale, pjesëmarrja në takimet e
sesionet shkencore, si dhe botimet

profesionale
nga fusha e
mjekësisë të
Dobrecit
dëshmojnë se
kemi të bëjmë
m e
n j ë
profesionist të
rrallë të kohës
së vet. “Me
punën e tij
profesionale,
pasionin,
qëndrimin
p a r i m o r
shoqëror e atë
kombëtar do të
m b e s ë
shembull për
kohën tonë dhe brezat që do të vijnë pas
nesh”, ka thënë ai.
Studiuesi dhe publicisti Gjokë Dabaj ka
thënë se shpreh bindjen që Simë Gjon
Dobrecin e ka shoqëruar gjatë gjithë
jetës e njëjta lodhje, mendore dhe
shpirtërore, e cila ka qenë përherë e më
e rëndë. “Dhimbja më e madhe dhe
njëkohësisht sfida më e madhe ka qenë
degradimi shpirtëror dhe kulturor i
pikërisht atyre shqiptarëve të cilëve ky
po u jepte mundësi normale mjekimi”,
ka theksuar ai. Sipas tij, “këmbëngulja
racionale e patriotit tonë dhe humanistit
të papërkulshëm, progresist, nuk
shterron asnjëherë. Ajo pasqyrohet më
së miri në revistën 'Buzuku', një
përpjekje titanike e tij për t'i shëruar
pacientët e vet jo vetëm si dermatolog
mbi lëkurë, por edhe nën lëkurë”.
Duke iu drejtuar profesor Dobrecit,
kryetari i Komunës së Ulqinit, Fatmir
Gjeka, ka thënë se të gjithë e vlerësojnë
punën e tij
ndër vite dhe
dekada, dhe
se ai ka çfarë
të tregojë
dhe me çfarë
të mburret.
“Të flasësh
për punën
tuaj si mjek e
profesor, për
botimet që
keni ndër
vite, për
pjesëmarrje
n tuaj në
kongrese,

simpoziume dhe konferenca shkencore
duhet kohë. Por të gjitha këto kanë
mbetur të shkruara në periodikë e
buletine dhe libra të Universitetit të
Prishtinës e veçmas të Fakultetit të
Mjekësisë ku ju keni qenë të angazhuar
për vite dhe dekada”, është shprehur ai.
Vetë profesor Simë Dobreci ia ka
atribuar suksesin e tij në jetë familjes, të
parëve dhe të gjithë shqiptarëve.
Për jetën, veprimtarinë dhe kontributin
e Dobrecit kanë folur edhe drejtori i
Shtëpisë së Shëndetit në Ulqin Pavle
Marnikoviq, mësimdhënësi Ali
Gjeçbritaj i cili lexoi një poezi kushtuar
Simë Dobrecit, i frymëzuar nga jeta dhe
vepra e tij, si dhe ka përshëndetur
Valerina Dedvukaj nga Fondi për
Mbrojtjen dhe Realizimin e të Drejtave
të Pakicave. Po ashtu, në mungesë të
prof. Dr. Emil Lafes dhe prof. Dr.
Ruzhdi Ushakut, moderatorja Ardita
Rama ka lexuar përshëndetjet e tyre.
Në këtë veprimtari u bë publik
propozimi i Qendrës së Kulturës Ulqin,
Shoqatës së Artistëve dhe Intelektualëve “Art Club” dhe Bashkimit të
Krijuesve Shqiptarë në Malin e Zi
drejtuar Kuvendit të Komunës së
Ulqinit që prof. Dr. Simë Dobrecit t'i
jepet titulli “Qytetar Nderi” i Ulqinit.
Përpos shënimit të 80-vjetorit të prof.
dr. Simë Dobrecit, në këtë takim u bë
edhe prezantimi i numrit të fundit (12)
të revistës “Dija”, për të cilin ka folur
kryeredaktori i saj, shkrimtari Hajro
Ulqinaku.
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Simë Gjon Dobrecit
(me rastin e ditëlindjës së tetëdhjetë)

SHOQËRORE

Dita e Diasporës 2014 n'Anë t'Malit

E qiti Ali Gjeçbritaj, Krajë*

Shkruan Ismet Kallaba

Udhëtoi në vargun e moteve
Lundroi nëpër valët e trazuara
Dallgët se ndalën kurrë

Për të dytin vit me radhë, Biznis Klub
Anamalit, Shoqëria Artistike „Tradita“
dhe Shoqata Shqiptaro-Amerikane
„Ana e Malit“ në Nju Jork organizuan
manifestimin „Dita e Diasporës“ më
12.08.2014.
Manifestimi filloi me lojërat
tradicionale dhe
garat sportive, të
cilat u mbajtën
në mjediset e
restorantit „Shasi“ në Shas, për
t'u përmbyllur
me programin
kulturo-artistik
me këngë dhe
valle në mjediset
e kompleksit
„Lamiga“ në
Krythë.
Kryetari i BKAsë, Kabil Kurti,
duke i përshëndetur pjesëmarrësit, në veçanti
ata që jetojnë në vende të ndryshme të
botës, ka thënë se kjo shoqatë është në
çdo kohë në dispozicionin e tyre si
partner.
Kryetari i Komunës së Ulqinit, Fatmir
Gjeka, ka thënë se diaspora me të drejtë
është konsideruar nderi dhe shpresa e
kombit, dhe se ajo është një thesar i
madh i kulturës, traditës dhe miqësisë
sonë me shumë vende.
Avokati Sabri Gjoni nga Shoqata
Shqiptaro-Amerikane „Ana e Malit“
në Nju Jork ka thënë se „Diaspora ka
luajtur një rol të rëndësishëm në
çështjen shqiptare, mbrojtjen e shtetit
shqiptar, më vonë krijimin dhe

Në rrugëtim gjithmonë rrezatio
mirësi
Jetën ia fali njerzimit
Kombin e veshi me kostum të ri
Nderoi vetën, konakun, kullën e
gurit
Orës së shtëpisë i dha bukurinë
Zanës së malit hijeshinë
Nën sqetull mban Mesharin e
Buzukut
E pagëzon shqip gjithandej kah i
ka rrënjët
Mos i kërkoni rrathët e trungut
tjetër kund
Ai i ka atje ku i kanë pasur të
parët e tij
Në Dobrec, në Ljare , në Krajën
nën Rumi
Tek fisi i Labeatëve, në Iliri
Në rrudhat e ballit të tij
Në qimet e bardha të flokut bilur
Unë lexoi historinë e kombit tim
E në bebzat e syve dritën e jetës
Ulqinit i jep dritë e Tivarit
blerim
Në Qytetin e bardh thuri kuror
me degë ulliri
E në kryeqytetin Dardan mbolli
bardhësi
Ata që kanë humbur rrugën
E memorja i ka lënë
Kam një porosi
Çelsin do ta gjejnë në veprën e
tij
*Autori u lut të botohet në BUZUKUn;
Ulqin më 9.08.2014.
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mbrojtjen e shtetit të Kosovës.
Diaspora ka dëshirë ta shohë Anën e
Malit dhe Komunën e Ulqinit të
bashkuar, pa marrë parasysh se çfarë
grupimi politik apo opinione politike
kanë“.
Aktivisti tjetër i komunitetit shqiptar
në SHBA, Cafo Boga, ka folur për rolin

dhe punën e diasporës shqiptare në
SHBA në raport me vendlindjen.
Mr. Haxhi Shabani ka folur për
veprimtarinë e deritashme të BKA-së,
duke thënë se për dy vjet e gjysmë kjo
shoqatë ka arritur të themelojë dy
veprimtari të rëndësishme: „Ditën e
shegës“ dhe „Ditën e Diasporës“.
Në programin kulturo-artistik kanë
marrë pjesë SHA „Tradita“, Ansambli
„Xhavit Haziri“ nga Obiliqi dhe
këngëtari i këtij ansambli Shefki Saliu,
SHKA „Dedë Gjon Luli“ nga Malësia,
Grupi i vajzave të Shkollës fillore
„Gjergj Kastrioti – Skënderbeu“ në
Ostros, këngëtarët Naxhije Popi,
Blerim Marshiqi.

Balosh,-i qen, ká, ose dash me shenjë të bardhë (tufë qimesh të bardha më të shumtën në ballë); Eqrem Çabej thotë,
balash me shenjë të bardhë, të përkujton mbretin ilir Balaios, sundimtar i Shkodrës dhe Malit të Zi, shekulli II para
Krishtit. Fjala balash ose balosh, si e përdorin shestanasit, e përkrahën besimin që jo vetëm shestanasit, por të gjithë
shqiptarët janë mbasardhësit e ILIRËVE.
Dun? (dun?r) – shestanasit thonë U bâ dun? (dun?r) u mbulua me ujë, ra ujë i madh, u bë vërshimë, përmbytje
(asociacioni me emrin e lumit Danub: Duna-hungarisht, Dunaj-sllovakisht, Dunărea-rumanisht, Dunav-serbisht,
kroatisht, bulgarisht, Donau-gjermanisht, Danube-anglisht). Kjo fjalë, dun? (dun?r), që mund të jetë vetëm ILIRE
dhe, që e ruajtjen shqiptarët shestanas, vërteton që shqiptarët janë mbasardhësit e ILIRËVE.
Buenim,-i mikrotoponim në Braticë, një gropë në pyjet Rrenime, vend ku mbas shiut qëndron uji kohë të gjatë; të
përkujton lumin Buena (Buna) ; buenat – përmbytjet, vërshimet (lokalizëm, rrethi I Shkodrës.
Komentoi Simë Gjon Dobreci
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Simboli i gjarpërit në Krajë
Shkruan Ali Gjeçbritaj
Thuhet në popull se çdo shtëpi ka
gjarprin e vet. Besohet se ata zakonisht
janë të qetë. Gjatësia e tyre është e
ndryshme, thuhet se mund të jetë edhe

magjia e kanë mbartur kokën e gjarprit,
në qafë dhe midis gjinjve. Në fakt, kur
dikush rastësisht gjate punës së
përditshme në arë, duke korrur grurin,
thekrën apo elbin, mbyste ndonjë
gjarpër, ia merrte kokën, të cilën sipas

Simboli i gjarprit në këtë shtëpi

deri në dy metra. Shqiptarët i thonë
“gjarpri i shtëpisë” ose “Ora e
shtëpisë”, bile edhe “Roja e shtëpisë”.
Në Krajë termi “Ora e shtëpisë” është
përdorur gjithmonë. Edhe sot e kësaj
dite ky term për gjarprin në shtëpi nuk
është hequr nga fjalori. “Nuk bën ta
mbytni gjarprin e shtëpisë sepse ai
ruan shtëpinë nga të këqijat, nga të
ligat', na thonin prindërit tonë kur në
shtëpi dukej ndonjë gjarpër. Ai ka
punën e vet. Nuk ka punë me ne, na
thoshte gjyshja dikur. Ata dikur lëvizin
nëpër shtëpi lirisht dhe askush nuk
guxon t'i ngacmojë, kështu që shpesh
herë janë gjetur nëpër teshat apo
mbulesat e fjetjes, nën jastëkët, nëpër
djepet e foshnjeve. Besohet se dikur iu
jepej qumësht në vendet e caktuara, ku
gjarpri i shtëpisë zakonisht e kishte
daljen e vet. Thuhet nëse e mbysim
gjarprin e shtëpisë, në atë shtëpi
ndodhin ngjarje të kobshme, u digjet
shtëpia, mund të vdesë dikush prej
anëtarëve të familjes, t'u haje ujku
bagëtinë, të bjere rrufeja në shtëpi ose
në stallat e bagëtive. Në bisedë me një
grua të moshuar nëntëdhjetë vjeçare,
ajo ndër të tjera më thotë se "koka e
gjarprit të mbron nga magjia, falli”.
Vajzat e bukura dhe nuset e reja të
shtëpisë, me qellim që të mbrohen nga

nevojës më vonë mund t'a mbante një
vajzë ose nuse e re e shtëpisë. Koka e
gjarprit e mbajtur në qafë ose midis
gjinjve është një ritual i trashëguar që
nga ilirët, të cilët besonin në forcën
mbrojtëse të gjarprit. Gjarpri edhe sot e
kësaj dite tek shqiptarët konsiderohet si
"roje e shtëpisë" dhe mendohet se secila
shtëpi diku në themelet e saja e ka
gjarprin e vetë i cili e mbron shtëpinë
(Kjo s'ka si të mos ndodh edhe në Krajë,
populli i së cilës trevë ka ruajtur në
kujtesën e vet shumë gjëra nga

paraardhësit e tyre, fisit ilir Labeatëve).
Prandaj kur ai paraqitet në oborrin e
shtëpisë as nuk mbytet e as nuk
ngacmohet, por lihet i qetë. Pra, koka e
gjarprit tek shqiptarët e ka pasur
kuptimin e një objekti sigurie për
individin dhe shtëpinë.
Dëshmi për këtë mitologji ilire paraqet
edhe gdhendja e simbolit të gjarprit në
gurët e shtëpisë. Në Krajë ky fenomen
haste gjithandej në shtëpitë e banimit.
Në Ftjan, në shtëpinë familjare të
Rmazan Marajt dhe në Markashaj, në
Ostros të Madh në shtëpinë e Xhafer
Markashit. Kohë më pare shkova në
Markashaj ku më priti i zoti i shtëpisë. I
thash qëllimin e vizitës time dhe i
tregova se kam ardhur të shkruaj diçka,
me porosi të dr. prof. Simë Dobrecit
lidhur me shtëpinë e tij ku në gurë
faqok është gdhendur gjarpri. Për ta
plotësuar rrëfimin e tij Xhaferi ka ftuar
që ta ndihmoj edhe nipi i kësaj shtëpie
Ali Sylë Perashi.
Xhafer Markashi, pinjoll i kësaj shtëpie
ku është e skalitur figura e gjarprit në
gurin e shtëpisë, për historinë e kësaj
shtëpie shprehet: “kjo shtëpi është
ndërtuar në fillim të shekullit të kaluar,
para Luftës ballkanike të vitit 1912.
Këtë dëshmi e plotëson nipi i kësaj
shtëpie Ali Sylë Perashi i cili shton se
nëna e tij, Fatimja e cila ka dale nga
dera e kësaj shtëpie me familjarët e tjerë
ikën për të shpëtuar nga ushtria
malazeze në Shkodër në vjeshtë, 1912.
Themelet e shtëpisë i ka vënë Salë dhe
Rexhë Markashi, dy djemtë e Nezir
Markashit. Në trungun katër brezash,
siç më njoftojnë bashkëbiseduesit e mi,
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rore të paraardhësve të tij, ilirëve, gjë
që e dëshmon simboli i gjarprit në
shtëpinë e tij. Për ta ilustruar këtë fakt
dëshmi e pamohueshme është se Salë
Musa, nipi i tij vazhdon rrugën e tij dhe
të axhës së babes së tij, por tashti në një
formë tjetër, kështu që në fillim të
viteve tetëdhjeta formon grupin
“Jehona e Krajës” për të cilin është
folur e shkruar shumë. Për këtë ai dhe
anëtarët tjerë të grupit dënohen me
shumë vjet burgim. Ndër ta edhe Ali
Sylë Perashi, nip i kësaj shtëpia dhe
bashkëbiseduesi im Xhafer Markashi
I frymëzuar nga kjo, si dhe nga shumë
të dhëna tjera gojore që dëshmojnë se
simboli i gjarprit, rojë e shtëpisë në
Krajë thura këtë poezi :

Sala le trashëgimtarë dy fëmijë Xhafen
i cili vdes i ri, ishte i fejuar dhe Hazizën,
ndërsa Rexha katër djem: Selimin,
Lezin, Musën dhe Nezirin. Për respekt
dhe për të mos humbur emrin e Xhafës,
Selimi i Rexhës i vë emrin djalit të tij,
Xhafer, i cili jeton në këtë shtëpi edhe
sot e gjithë ditën. Nga ana tjetër
pinjollët tjerë të kësaj shtëpie jetojnë në
Amerikë (Sala i Musës me djemtë) në
Ulqin e gjetiu.
Nuk duhet harruar se Sala, i biri i
Nezirit, të cilit i vdes djali i ri, vritet më
1912 nga ushtria malazeze në prag të
shtëpisë. Thuhet se ka bërë rezistencë
për të ruajt shtëpinë nga djegia. Aty
thonë, Xhaferi dhe Aliu ka rënë
dëshmor. Mulla Osman Brahimi, imam
i xhamisë i cili është dorëzuar dhe nuk
ka ikur në Shkodër aso kohe ka thënë se
nuk e ka njohur Salën kur e ka varrosur
nga masakrimi që i është bërë nga

malazezët. Atëbotë, më 1912 u dogj kjo
shtëpi dhe u masakrua Sala nga ushtria
malazeze, por një pjesë e sajë ka
shpëtuar pa u djegur e kjo pjesë
pikërisht ka qenë ajo në të cilën ka qenë
i gdhendur simboli i gjarprit.
Përndryshe kur flasin për shtëpinë,
Xhaferi thot se Rexha ka qenë mjeshtër
i dalluar i ndërtimit. Si murator, nuk i
është gjetur shoqi në Ostros. Nga ana
tjetër ka qenë edhe shumë intelegjent
nga natyra, shton Aliu. Përveç
ndërtimit të shtëpive ai ka bërë edhe një
ubël që ndodhet afër ublës së Krajës me
thellësi 11 metër. Kjo ubël njihet si ubla
e Rexhë Mrakashit. Është me shumë
interes se ndërtuesi i shtëpisë në
Markashaj, Rexhë Markashi edhe pse
nuk ka ditë shkrim – këndim ka pasur
intelegjencë të jashtëzakonshme që t'i
ruaj e t'i përcjell traditat e vendit dhe ta
ruaj trashëgiminë kulturore e shpirtë-

ORA E SHTËPISË
Në Ostros në Markashaj
në gur gdhendur me mjeshtri
Ruan shtëpitë
Në Ftjan nën Rumi
gdhendur për mrekulli
Mbi derë në gur
roje e shtëpisë
Në Krajë në Iliri
gjithmonë ka qenë
Ora e shtëpisë.
Asnjë kafshë në simbolikën religjioze
tek ilirët nuk ka luajtur rol të
rëndësishëm sa gjarpri. Kjo kafshë
misterioze, me formë të jashtëzakonshme e cila pa zhurmë zvarritet dhe del
nga thellësia e tokës aty ku jetojnë
demonët dhe zotat e nëntokës, si edhe
shpirtrat e të ndjerëve, i cili me
kafshimin e vet mundet aty për aty ta
mbys jo vetëm kafshën, por edhe vete
njeriun, ka nxitur respekt.

Fjalë të urta nga Kraja
Djali isht për emën e vajza për zemër
Mllefi ta prish gjakun
Ta marrtë anmiku t'keqen
Ajo në diell e mendja në qiell
Unë në hanë e ti n'Garanë
Kur t'thotë mramja mirë, ik se t'ka xan
nata
Iku pej shiut e ra në breshën
Ka hypë ka dera e jo ka hatllat
Ma mirë nji ve sot se nji pulë mot
I djeg tamli e i fryn kosit
Qinji i butë thith dy nana
Kur s'ke micë n'shpi, mijt luejn valle
Nga çuba e vogël del ljepri i madh

I bukri dhe qorri nuk shohin ku shkojnë
Rri shtremtë e fol nreqtë
I ka marrë kryet erë
Kush ha hudra i vjen era
Mos ja fut kot
Mos i bjer ujit turbull
Mos shkel në rrasë të lmueme
Ka hanger nji lugë çorbë të çartun e po
vjellë gjitë jetën
Mos luej me zjermin
Mos e tepro me asgja
Çka ke mjell ke me korrë
Qinro ne kamë tuja
Qinro me kamë në tokë

Nuk rrinë brinat n'thes
E paç faqën e zezë
Na marrësh t'keqen
Na i marrsh pleshtat
E kputsh qafën
Bje shi i butë, për t'marrë e t'urtë
Nuk ia di i nginjni t'untit
Shkon gjuha ku dhem dhami
Mos fol çka t'vjen prej gojet, mos puno
çka t'vjen prej doret
Atje ku t'shkosh t'na nerosh
Mblodhi dhe shenoi Ali Gjeçbritaj, Arbnesh,
Krajë

18

42

PËRVJETOR

Përkujtohet 103 vjetori i Kuvendit të Greçës
Shkruan Luigj Camaj
Tuz, Malësi (23/06/2014) – Një vit më
parë shoqata “LABEATËT” vendosën
që shtegtimi drejtë Greçës historike
(Malësi e Madhe) të bëhet tradicional
dhe i hapur për të gjithë të interesuarit.
Qëllimi i kësaj ekspedite është që të

Shkodra, si dhe Luigj Camaj, Anton
Pllumaj, Anton Lulgjuraj, Bernard
Hasanaj, Nrekë Lulgjuraj, Zef Ujkaj,
Robert Ivezaj, Fran Camaj, Albert
Camaj, Prëlë Pllumaj, Nosh Lucaj
(udhërrëfyes), Amina dhe Emin Nikaj,
Dorontinë Berishaj, Ilir Sinishtaj,
Miran Gashaj, Pashko Gojçaj,

përkujtohet kjo ngjarje e rëndësishme
për historinë e popullit tonë.
Në aktivitetin e sotëm morën pjesë 27
persona. Falënderim të veçantë për
pjesëmarrje meriton Don Gabriel
Grabanica, famullitar i Braticës. Duhet
të veçohen edhe Shtjefën Ivezaj,
Nikollë Fran Lucaj dhe Gjekë Gjoku
Ulaj të cilët, përkundër moshës, patën
guximin t'na bashkëngjiten.
Në aktivitetin e sotëm morën pjesë
Giorgio Faragianna nga Italia, Alma
Bazhdari dhe Irfan Domnori nga

Aleksandër Vulaj, Leonard Junçaj,
Nikë Berishaj.
Si çdo herë, aktivitetin tonë e përcollën
mediat (Malesia.org). Pjesmarrësit e
ekspeditës së sotme u tubuan te Lujt e
Koritës (1370 mlm); kaluam (13 km)
nëpër t'banat të Kojës deri që mbërritëm
në Greçë të Trieshit (Bëkajve). Rreth e
për qark janë: Kodra e Muzheçku, Maja
e Sokolit, Gropa e Zezë (vend në të cilin
sipas legjendës Kuçi dhe Trieshi e
prenë Hotin), Lugu i Prosekut, Pusi i
Kalbt, Shkalla e Kuns, Gropa e Harushs

Vazhduam rrugën nën hijen e aheve
shekullore, si të “vetmit dëshmitarë të
gjallë” të kësaj ngjarjeje të rëndësishme
historike të kombit tonë. Siç na rrëfeu
Noshi (udhërrëfyesi), trupat e ahut
dikur ishin gjigantë saqë disa burra
duhej ti pushtonin me duart e tyre.
Kaluam pran t'banave të Luk Toms
Nikprëlaj, nëpër Gropën e Lins, në anën
tonë të majtë qëndronte Maja e Kujit.
Dhe arritëm te ahu shekullor, që
besnikërisht po përcjellë dëshminë e
Kuvëndit të Greçës (1911), kurë burrat
e Shqipnisë hartuan kërkesat drejtuar
Portës së Lartë, kërkesat që i paraprinë
shpalljes së pavarësisë së vitit 1912.
Orën historike të paraparë e hapi
kryetari i OJQ “LABEATËT”, ndërsa
për rëndësinë e Memorandumit foli
historiani i ri Zef Ujkaj. Mandej
pjesëmarrësit vizituan Kronin e Greçës,
t'banat e Greçës, buzat e Cemit (lartësia
vertikale e tyre 1100 - 1200 m). Kanioni
i Cemit është margaritari më i
rëndësishëm i trashëgimisë natyrore
gjeografike jo vetëm i Malësisë.
Përreth Greçës gjinden: Bregu i Galë
(Gala Smajlajve ), Lugu i Dulë (
Dulajve ), Lugu i Kol Dokë (Kol
Dokajve ), Gropa e Carë (Carajve),
Kroni i Greçës, Kroni i Krenë, Dritat e
Greçës, Maja e Lerthit, Mjegu
(vendbanim i përhershëm ), Kamat e
Greçës.

Edith Durham për ballkanasit1
Nahija e Cërmnicës Mund të thuhet
me bindje se deri në shekullin e
tetëmbëdhjetë Piperi dhe Vasojeviqët
flisnin shqip dhe ishin katolikë.
Bratstvoja e Plamenacëve, një nga më
të rëndësishmet e Cërmnicës, në të
vërtetë, e njeh prejardhjen e vet
shqiptare. Më 1322... Midis emrave që
përmenden aty janë edhe ato të
shqiptarëve (p.sh. Vogliç, nga shqipja
“i vogël”) ...kurse një dokument i
hartuar në Raguzë më 1402 që ka lidhje
me disa pasuri, përmendet “Lumi
Çirnica”, d.m.th. Lumi Cërmnica (lumi
– fjalë shqipe). S'ka dyshim se kjo
krahinë është e përzier dhe ato fise që e
lidhen fatin e tyre me Malin e Zi, u
bënë ortodokse dhe flisnin serbisht (fq.
57-58).

Bërda ka 3 fise:
1.Bjellopavliqi (d.m.th. bijtë e Palit të
Bardhtë të birit të Lekë Dukagjinit)
2.Piperi dhe 3.Vasojeviqi të Malit tl Zi
dhe Hoti e Krasniqi i Shqipërisë, të
gjithë e kanë prejardhjen shqiptare të
përbashkët
Tre fiset e përmendura. ..as që
quheshin malazezë. Kodi i Danilit
(1865) fillon kështu: “Danili, Princ e
Zot i Malit të Zi dhe i Bërdës”, dhe bën
fjalë në mënyrë të veçuar si “malazezë
e bërgjanë”. Raporti i të dërguarit
austriak Jozef Kërmpotiç, më 1788,
tregon se në atë kohë, të gjitha këto fise
ishin shqiptare katolike. Ai përshkruan
mungesën e besimit ndaj malazezëve
dhe vazhdon: “Shumë më tepët mund
të mbështetesh në besimin dhe

trimërinë e katolikëve të Bërdës (sic),
dhe të fiseve me numër të madh
banorësh të Pjeshevcit, Bjellopavliqit,
të Piperit, të Kuçit, të Bratonozhiqit, të
Vasojeviqit, të Drekalloviqit, të
Klementit, të Hotit dhe të Kastratit”.
Kjo është një e dhënë me shumë vlerë,
sepse sot, të gjithë, me përjashtim të
Këlmendit, të Hotit, të Kastratit dhe të
një pjese të Kuçit, janë ortodokse dhe
flasin serbisht. Me t'u aneksuar, filloi
sllavizmi I detyruar. Hoti dhe Gruda që
iu dorëzuan armikut të tyre më 1913,
tani po bluhen në mullirin serb. Aty
nuk lejohen as shkolla, as libra në
gjuhën shqipe (fq. 59).
1.Edith Durham, Për fiset, ligjet e zakonet e ballkanasve, Arbëria,
Tiranë 2009:fq 57-8, 59, 60, 66, 67, 68, (Këtu bëhet fjalë për
shënimet në çerekun e parë të shekullit XX, e sidomos më 1908).
Shih edhe BUZUKU 41 2014:23
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Ditët e Shna Nout
Shkruan Gabriel Grabanica
Jemi në fillimin e sezonit turistik dhe
secili nga ne jemi të angazhuar në këtë
fushë për të siguruar mjetet e
nevojshme për jetesë. Mua më takon të
falënderoj shumë njerëz vullnetmirë që
ju kanë përgjigjur pozitivisht aktiviteteve në manifestimin Ditët e shen Ndout
(6-13.06.2014).
Është viti i pestë që jetoj dhe shërbej në
Ulqin. Po i falënderohem gazetës se
vetme shqipe në Mal të Zi, KOHA
JAVORE, dhe me përkrahjen e saj po i
drejtohem lexuesve të saj dhe gjithë
atyre pjesëmarrësve, që në këtë
manifestim ishin të pranishëm në
aktivitet tona.
Më 23 maj filloi manifestimi me
turnirin e futbollit, turnir tani regjional
dhe ndërkombëtar. I falënderoj ekipet
nga Kosova, Shqipëria dhe Mali i Zi, e
sidomos ekipin fitues Bunongiorno nga
Ulqini për fitoren e merituar, me
shpresë se edhe në turnirët ndërkombëtarë do të sjellë fitore.
Ishim aktivitë edhe në sportet tjera:
Volejboll në plazh, më shumë ekipe të
përgatitura mirë; Gara me biçikleta,
pjesëmarrja e garuesve të rinj tregoi se
ky sport është në rrugë të mbarë për këtë
qytet; Ping Pong me ka befasuar për të
mirë, qyteti ynë ka djem që janë në rang
evropian dhe botëror; Shahu, tani miqtë
e shahut janë gjithmonë të pranishëm në
këtë sport fisnik dhe modest. Futbolli
për moshat e reja, jam i bindur se treva
jonë ka talente dhe fëmijë të edukuar
mirë si në sjellje, në sport. Dhurimi i
gjaku vullnetarisht, pjesëmarrja e
shumë donatorëve preku zemrat e
shumë njerëzve.

Festimi kulturor në Sheshin e shen
Ndout në katundin Braticë me
pjesëmarrjen e folklorit TRADITA nga
Ana e Malit, si dhe ekspozita
fotografive nga Malësia, manifestim që
i tejkaloi kufijtë e një mentaliteti të
vjetër. Ishte një natë ku Bratica rreth
sofrës saj të pasur më ushqime
tradicionale vendore bashkojë
vëllezërit e tyre nga Ana e Malit përmes
valles, dhe Malësinë përmes fotografisë.
Atë që shën Ndou bënë nga qielli duke
bashkuar të gjithë njerëzit vullnetmirë,
më të njëjtin zell edhe ne në Braticë në
natën e 12 qershorit i bashkuan
vëllezërit pa dallim feje, zonë apo
kombësie.
E falëminderoj secilin pjesëmarrës,
secilin bashkëpunëtor, secilin njeri që
kohën e çmuar ia u dhuroi tjerëve që
brengat, shqetësimet t'i largojnë me
argëtime sportive, kulturore, edukative.
Sal Marseni na lejoi fushën e futbollit 5
ditë pa pagesë, na dhuroi 200 euro, për
çka ia dimë për nder, si edhe Tv-Teutës,

që na i përcoli aktivitetet tona.
Lista e falënderimeve është e gjatë, e
pamundur që të përmblidhen në një
shkrim, të gjithëve u dëshiroj suksese në
punën e tyre. Qytetit tonë i dëshiroj një
sezonë të mirë turistike, dhe atyre që do
të vizitojnë qytetin tonë ju urojmë
pushim të bukur, dhe miqësi të reja mes
trevave dhe popujve. Zoti e bekoftë
këtë popull dhe qytetin tonë.

Pak humor
FATI
Dy mikesha flasin për burrat e tyre.
-Jam fatlume – thotë njëra – e kam
marrë mashkullin që e doja.
-E, unë jam edhe më e lumtur – ia
ktheu mikesha.
-Unë jam martuar me njeriun që e
deshi tjetra.
MARTESA
-Dëgjova se do të martohesh me atë
studenten e trashë? – i thotë studenti
kolegut.
-Po, do të martohem. Ajo është jeta
ime.
-S'ke arsye ta konsiderosh jetën aq
të rënd
ZËRI NGA DOLLAPI
Në komodinën pranë shtratit të
gruas së vet, burri sheh një cigare të
shuar.
-Prej nga kjo cigare?!
Qetësi.
-Po pyes, prej nga kjo cigare? –
pisket me nervozitet burri.
Në atë moment, nga dollapi
dëgjohet një zë mashkulli:
-Prej Havane, i marrë! A nuk po e
sheh?!...
Shënoi: Shaban Hasangjekaj,
Martinaj, Guci
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Ngjarje e thurur artistikisht dhe e luajtur mjeshtërisht
Shkruan Gjekë Gjonaj
.
Kush e ka parë shfaqjen premierë “
Servantesi dhe Dulçinea” të trupës
amatore të Ulqinit, në regji të Munib
Abazait e cila është shfaqur më 16
maj 2014 në Qendrën Kulturore të
këtij qyteti jam i bindur se ka
përjetuar mjaft emocione që vetëm
arti di t'i dhurojë. Kjo shfaqje erdhi
në skenë si një freski për publikun
vendas, i cili atë mbrëmje u shkri me
ngjarjen e thurur artistikisht (e
bazuar në legjendë-gojëdhënë) e të
luajtur mjeshtërisht nga amatorët
ulqinakë. Shfaqja po ashtu ia rikthei
qytetit të Ulqinit një nga vlerat e
munguara me vite të artit skenik.
Ishte një shfaqje e punuar me shumë
përkushtim, me invencion dhe me
ndjenjë për detajet, me një
sinkronizim të pranueshëm në mes
të zërit dhe lëvizjes së aktorëve.
Edhe skenari (Flutur Mustafa)
skenografia (Agron Ujkashi),
kostumet (Jetmira Hoxha) dhe
muzika (Ardian Hasanaga) ishin në
funksion të shfaqjes, e cila nga
kompetentët e kulturës së kësaj
komunë,u cilësua si ngjarje e dorës
së parë në sferën e kulturës dhe
arteve skenike teatrore.

Protagonistët e skenës nga rrafshi
gjeografik i Komunës së Ulqinit,
edhe pse amatorë, bënë një punë me
vlera të mëdha. Aktorët: Atif
Hasanaga, Shefqet Luca, Muho
Uruçi, Flutur Mustafa, Munib
Abazi, Jonuz Abazi, Barbana Draga,
Samir Ismaili, Ali Peri, Sakib Lika,
Eldin Kurti, Ardian Veliqi, Xhemal
Peri, Albana Kurti dhe Ilirjana Rama
u përfshinë nga pasioni, këmbëngulja, guximi për të bërë më të
mirën për vete, për trupën dhe për
publikun.
Kolektiviteti dhe këmbëngulja
për të bërë më të mirën e mundur i
mbajtën gjallë në skenë këta
artistë amatorë, duke filluar nga
më i riu e deri më i vjetri. Aktorët e
ndien publikun teksa ishin në
skenë. Komunikuan drejtpërdrejtë me të. U gëzuan bashkë. Edhe
publiku i ndjeu ata për së afërmi, i
adhuroi dhe i duartrokiti. Dëshmi
kjo që rolet e tyre i lozën bukur,
bindshëm dhe natyrshëm. Këtë
pohim e dëshmoi edhe juria
profesionale në Fetsivalin e
amatorëve teatral të Malit të Zi në
Bijello Pole, e cila trupës amatore
nga Ulqini i ndau dy çmime: çmimin
për rolin më të mirë mashkull

Shefqet Lucës (Mehmet Begut) dhe
çmimin për kostumografinë më të
mirë.
Si përfundim: shfaqjen e përjetova
me emocione të forta si një bukuri që
vërtetë më ka magjepsur, një
ambient të këndshëm, një log i një
suksesi, ku u laujt një lojë e bukur
skenike. Do të thoja me gjithë shpirt
ajo më shkaktoi mbresa të
pashlyeshme. Që nga shfaqja “Ora
bizare” në regji të regjisorit të
mirënjohur Emin Halilit, në vitin
1997, në mos gabohem, nuk kam
parë një vepër teatrale me aktorë
vendas që ta mbushte kështu sallën e
Qendrës Kulturore të Ulqinit dhe të
ketë kaq sukses sa vepra “Servantesi
dhe Dolçinea”. Ky sukses obligon
pushtetarët dhe përgjegjësit për
kulturë t'i thërrasin mendjes,
ndërgjegjes dhe arsyes për një
politikë të re kulturore, ku
gjithsesi vend meritor do të duhej
të ketë themelimi (ngritja nga
hiri) i teatrit në Ulqin.
Po nuk e deshe gjuhën e vet,
kush t'beson qi e neron gjuhën
e tjetrit!
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Mergimtari ndihet i nderuar në shtepinë e vet
Shkruan Gabriel Grabanica
Me datën 2 gusht 2014. Kisha katolike
që vepron në trevat e Ulqinit, priti
mërgimtarët të cilët edhe këtë vit kanë
zgjedhur të pushojnë në vendlindjen e
tyre. Në natën e dy gushtit Reçi buzë
lumit Buna i priti mërgimtarët që

kaherë e kanë boshatisur këtë vend e
këto troje.
Në oborrin e kullës së familjes Zagreda
në kujdesin e meshtarëve dhe
besimtarëve, në orët e vona të
mbrëmjes mbi 300 mërgimtarë dhe
familjarë u bashkuam për ti dhënë
nderim dhe falënderim mundit dhe
djersës se atyre që më se shumti kanë
dhanë për këtë treve. Në secilën fytyrë
shihej gëzimi dhe dashnia që më aq
bukuri vllëzerit dhe motrat ishin
bashkuar.
Nuk munguan fëmijët, nuk mungoi
rinia, nuk munguan familjet, nuk
munguan të moshuarit, pra të gjithë

ishim bashkuar në një familje të
madhe, të cilës iu ofrua ushqim i
shijshëm dhe muzikë e bukur
shqiptarë. Shoqata “Shqiponja” i
kënaqi të pranishmit më këngë e valle
të shkëlqyeshme.
Fjalët mikpritëse të Don Simon Filipajt
(i riu) i duartrokitën të gjithë. Bukuritë
e veshjeve
kombëtarë
nuk munguan këtë
natë, Sara 6

vjeçe e veshur si
bregasore, motra e saj
Izabella me shoqet e
saja Shestanesha, e xhubleta malësore,
nën vargjet e Norës, treguan se këtu ka
një histori, ka një traditë, ka një shpresë
për të ardhmen, se këtë popull e ka
bekua Zoti.
Risi e kësaj nate ishte urimi nga
asambleisti në New York, biri i kësaj
toke Z. Mark Gjonaj, si dhe dekorimi
më mirënjohje njeriun e dekadës për
këtë trevë Dr. Simë Dobrecin, për
kontributin në veprimtari të gjere për
mbrojtjen dhe rritjen e dinjitetit dhe
identitetit të njeriut.

Një natë që do të mbesë në kujtesën e
secilit të pranishëm, në një natë ku nuk
munguan bekimet e shumta për këtë
organizim, morëm shumë urime,
shumë gëzime. E kjo na bën të
reflektojmë së në të ardhmen duhet më
shumë dhe më mirë t'i nderojmë dhe
falënderojmë diasporën tonë të bekuar.
Duke shpresuar së vitin tjetër në
Kullomzë takimi i radhës do të jetë
edhe me më shumë bekime.

Fletëfalendërim për prof.Dr Simë
Dobrecin prej Mark Gjonaj, anëtar i
Kuvendit të Shtetit Nju-Jork.
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Shkruan Gjokë Dabaj
(Niko Stilloja, Branko Manolovski, Simë
Dobreci)
Janë 3 (tri)
p i k a
gjeografike të
Shqipërisë,
që, me punën
e veprën e 3
(tre) njerëzve,
bashkohen në
një nyjë të
përbashkët:
në nyjën e
Gjokë Dabaj
përpjekjevet
për të mos u shpërbërë Kombi Shqiptar.
NIKO STILLOJA është nga PREVEZA.
Ai po përpiqet, në mënyrën e vet, të
dëshmojë kush janë çamët dhe cilët janë
paraardhësit e çamëvet. Po përpiqet të
dëshmojë me argumente rrënjët e Kombit
Shqiptar, ndërsa prevezarët e tij po
vazhdojnë të shkollohen në gjuhën greke
dhe po vazhdojnë të flasin greqisht nëpër
rrugë, nëpër zyra dhe në tubimet, ku
mblidhen për të zgjidhur hallet e
përditshëm.
BRANKO MANOLOVSKI është nga
REKA E DIBRËS. Ai erdhi nga Amerika, e
rindërtoi shtëpinë e dikurshme që ia kishin
lënë të parët dhe ngriti aty flamurin
shqiptar. Ndërkaq, bashkëkrahinasit e tij,
të shpërndarë gjithandej nëpër Rep. e
Maqedonisë, po vazhdojnë të shkollohen
në gjuhën sllavo-maqedone, po vazhdojnë
të flasin njëri me tjetrin në gjuhën sllavomaqedone dhe hallet e përditshëm po i
trajtojnë e po i zgjidhin jo si shqiptarë, por
sikur të ishin sllavë.
SIMË DOBRECI është me prejardhje nga
një fshat në bregun veriperendimor të
LIQENIT TË SHKODRËS. Ai ka një jetë
të tërë që po përpiqet t'i sqarojë
bashkëkrahinasit dhe bashkëfshatarët e
vet, që nuk janë sllavë por shqiptarë. Me
anë të revistës “Buzuku”, botuar në disa
dhjetëra numra, me 1000 vështirësi, ai s'ka
pushuar së foluri, me argumente e me
dëshmi, që popullsia e Tivarit, e Shestanit
dhe e vendevet të tjerë të asaj ane, ka qenë
dhe është shqiptare. Megjithatë, as në
fshatin e tij Dobrec, as në Ljare e as në
Tivar, nuk ka shkollë shqipe, ndërsa
njerëzit, nëpër zyra e kudo gjetkë, nuk i
zgjidhin dot problemet që kanë në gjuhën e
të parëvet të tyre, por në gjuhën malaziase.
Pikërisht kjo kontradiktë midis qenies dhe
veprimtarisë së tyre dhe ambientit për të
cilin ata veprojnë, na bën që t'i shikojmë
këta 3 bashkëkombës me sy dhe vlerësim
të veçantë. Çfarë mund të themi dhe çfarë
duhet të themi, kur ndalemi përpara këtyre

3 shqiptarëve dhe para këtyre 3 gjendjeve
të shqiprarëvet në vendet ku këta kanë
jetuar apo jetojnë?!
Për NIKO STILLON do të themi, pa
mëdyshje, të njëjtën gjë që kemi thënë për
Marko Boçarin, për Abedinpashë Dinon,
për Hoxhë
H a s a n
Tahsinin, për
Papa Kristo
Negovanin dhe
për Aristidh
Kolën. Sado i
vogël t'i duket
dikujt Niko
Stilloja, ai është
e mbetet një
kolos i Kombit
tonë, i së njëjtës cilësi me të tjerë gjigantë
të po atyre krahinave të Shqipërisë.
Për BRANKO MANOLOVSKIN do të
themi të njëjtën gjë që kemi thënë për
Vojsavën (që lindi Gjergj Kastriotin), për
Iljazpashë Dibrën, për Josif Bagerin, për
H o x h ë
Najdenin, për
Elez Isufin
dhe për
Migjenin.
S a d o
i
thjeshtë t'i
duket dikujt
B r a n k o
Manolovski,
kur e shohim të zbresë shkallët e shtëpisë
së vet apo kur e shohim tek e puth flamurin
tonë të saponxjerrë nga arka, ai është dhe
mbetet i së njëjtës kahje me të tjerë
gjigantë që kanë nxjerrë pikërisht ata vise
të Dheut të Shqiptarëvet.
Për SIMË DOBRECIN do të tehmi të
njëjtën gjë që kemi thënë për Gjon
Buzukun, për Dedë Gjo Lulin, për Hafiz
Ali Ulqinakun, për Cafobeg Ulqinin, për
Atë Leonard
Tagajn dhe për
A t ë Vi n ç e n c
Malajn. Sado 5
gram njeri t'i
duket dikujt
Simë Dobreci, ai
është dhe mbetet
i së njëjtës udhë
me të tjerë
gjigantë që kanë
nxjerrë ato treva
të shqiptarëvet
në atë krah të
Dheut tonë.
Thashë, çfarë mund të themi dhe çfarë
duhet të themi. Por s'është puna vetëm aty.
Puna është, se çfarë mund dhe duhet të
bëjnë SHQIPTARËT E TJERË, sidomos
ata që kanë në dorë të bëjnë diçka, kur
gjenden para të këtillë individësh dhe,

njëkohësisht, para të këtillë realitetesh që i
rrethojnë këta individë.
Heronjtë, ndonëse mund të mos kenë topa
e mitralozë në duar, janë njerëz që bërtasin
fort, janë njerëz që lëshojnë kushtrimin:
“Kthejeni mendjen këndej! Këtu po ndodh
diçka që nuk duhet të ndodhë!”
Në PREVEZË po duan ta shndërrojnë një
UJË gjakun e Marko Boçarit, Abedinpashë
Dinos, Hoxhë Hasan Tahsinit, Papa Kristo
Negovanit e Aristidh Kolës dhe Niko
Stilloja po lëshon alarmin, ashtu si mund
dhe si di, por gjithsesi me profilin e një
heroi: “Ndaleni këtë epidemi! Mjekojeni
këtë kancer kombembytës!”
Në REKË dhe gjithandej në ata vise po
duan ta kthejnë në HIRRË gjakun e
Vojsavës, të Iljazpashë Dibrës, të Josif
Bagerit, të Hoxhë Najdenit, të Elez Isufit e
të Migjenit dhe Branko Manolovski po
thërret, ashtu si mund e si di: “Ndaleni këtë
ligështi gjuhë-e-emërtharëse!”
Në TIVAR po punojnë ditë e natë për ta
kthyer në URINË DELEJE gjakun e Dom
Gjon Buzukut, të Hafiz Ali Ulqinakut, të
Cafobeg Ulqinit, të Atë Leonard Tagajt e të
Atë Vinçenc Malajt dhe Simë Dobreci po
tërheq vëmendjen ashtu si mund e ashtu si
di, por gjithsesi me sakrificën e një heroi:
“Ndalini këtë li e këtë lebër etniasgjësuese! Shërojini këto sëmundje këtu ku
janë shfaqur, sa s'janë përhapur edhe në
pjesët e tjera të trupit të Kombit tonë!”
Kjo është përpjekja titanike e këtyre 3
heronjve të kohës sonë, e cila, ndonëse
s'kërcet me topa e mitraloza, më në fund,
do të duhej ta tërhiqte vëmendjen, edhe të
Tiranës, edhe të Prishtinës.
Puna e parë dhe më pakta që do të duhej të
bënin, edhe z.B.Nishani (apo dikush
tjetër), edhe z.A.Jahjaga (apo dikush
tjetër), do të ishte: T'i thërrisnin të 3 këta
njerëz, që të 3 së bashku, SA JANË ENDE
GJALLË, dhe t'ua jepnin nga një dëshmi
mirënjohjeje në emër të Kombit, të cilit po
i dalin zot pa i paguar askush. Kjo duhej të
ishte puna e parë.
Pas kësaj, duhet të merren masa të atilla që
heroizmi i këtyre 3 heronjve, dhe i shumë
të tjerëve rrotull tyre, të mos shkojnë kot:
Të krijohet sa më parë një institucion i
vetëmbrojtjes kombëtare! Vetëm ashtu do
të mund të ringjallen së vdekuri, edhe
Preveza, edhe Reka, dhe Tivari. Të
ringjallen (jemi të detyruar ta theksojmë
këtë), pa i bërë dëm asnjërit prej kombevet
që na rrethojnë. Përkundrazi, duke e
shëruar edhe gjakun e tyre nga helmi që u
është injektuar prej shumë shekujsh.
Parë me këtë sy, që të 3 këta zjarre që po
bëjnë prush, mirëfilli rilindës, në të 3 skajet
e Dheut tonë, do të mund t'u shërbenin
shqiptarëvet të sotëm për të ndezur mu në
PRIZREN një zjarr tonin TË
PËRJETSHËM, të cilit tashmë ia kemi
vënë edhe emrin: PËRKUJDESJA
GJITHSHQIPTARE (25 qershor 2014).
E botuen:
Heronj që lëshojnë alarmin - KOHA JAVORE nr 622, 10
korrik 2014:10-11; Podgoricë
Profile heroizmi të kohës sonë - KOHA DITORE nr 6130,
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Dr Luka i qëndroi besnik betimit t'Hipokratit
Dr. Lukë Gjokaj (27.07.1950 17.08.2014) ka lindur në katundin
Muzheçk të Trieshit, në një familje me
tradita malësore të kristalta dhe me
prirje e traditë për shkollim (i ati Nike
Luli, e ama Age). Në moshën katërpesë vjeçare, së bashku me prindërit e
vet dhe familjarët e
tjerë, u vendos në
fshatin Sukruq, pranë
liqenit të Shkodrës.
Shkollën fillore e kreu
n ë Vu k s a n l e k a j ,
gjegjësisht në Tuz,
më1966. Mbasi atëherë
në Mal të Zi nuk kishte
shkolla të mesme në
gjuhën shqipe, iu desh
të shkojë në Kosovë për
të vazhduar shkollimin
në gjuhën amtare. Më
1970, në Gjakovë ai
mbaroi Gjimnazin –
drejtimi shkencormatematikor.
Si në
shkollën fillore, ashtu
edhe atë të mesmen u dallua ndër
nxënësit më të mirë, me ç'gjë krijoi
parakushte për regjistrim në çdo
fakultet që do të dëshironte. Por ai u
përcaktua për atë që i flinte në zemër,
për atë që kishte afinitet dhe për atë
profesion për të cilin kishte më së
shumti nevojë Malësia. Ai u regjistrua
në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë
më 1970. Falë suksesit të arritur gjatë
studimit, ai si student i dalluar, u
zgjodh tre vite demonstrator i lëndës
së biokimisë dhe katër vite ishte
bursist i këtij universiteti. Diplomoi në
dhjetor më 1975, në afat rekord.
Pas diplomimit, menjëherë u pranua
në Qendrën Mjekësore në Titograd
(Podgoricë), ku kreu e stazhin e
praktikantit; ai ishte një ndër mjekët
më i riu me moshë.
Më 1977 u punësua në Shtëpinë e
Shëndetit në Klinë, ku i vuri në
shërbim të popullit të gjitha aftësitë e
veta profesionale e njerëzore, duke
mbetur kështu përgjithmonë i
paharruar në kujtesën dhe në zemrat e
banorëve të kësaj qyteze dhe të
rrethinave të saj.Në njajtën mënyrë Dr
Luka u ofroi shërbime shëndetësore
edhe qindra kosovarëve refugjatë e
punëtorë krahu, që kërkonin strehim
në Malësinë tonë në ditët e luftës së
tyre për jetë a vdekje, ose kërkonin

punë për të fituar një kafshatë bukë për
veten dhe më të dashurit e tyre.
Më 1978 filloi specializimin e
Mjekësisë e Përgjithshme në
Prishtinë. Mbas tri viteve mbrojti
temën e specializimit “Prevalenca e
skabiesit në shkollat fillore të Klinës”,

studim me vlerë të veçantë, dhe fitoi
titullin Specialist i Mjekësisë së
Përgjithshme.
Mirëpo dashuria e malli për
vendlindjen dhe për njerëzit e vet e
detyruan të kthehet më 1982 në
Malësi, për të zënë punë në Shtëpinë e
shëndetit të Podgoricës, Stacioni
shëndetësor i Tuzit, si mjek specialist i
mjekësisë së përgjithshme. Ashtu si
punoi në mënyrë njerëzore në Klinë,
Dr Luka veproi edhe në Malësinë e
vet.
Gjatë kësaj kohe dr. Luka ishte edhe
përgjegjës dhe punëdrejtues në disa
mandate në këto
institucione shëndetësore ku ai
punonte.
Veç punës së rregullt profesionale, dr.
Luka u mor edhe me publikime nga
lama e mjekësisë në revista të
ndryshme, në radioemisione dhe
programe televizive të Malit të Zi.
Nga temat e shumta të shtjelluara nga
dr. Luka dhe të botuara në shtypin
periodik apo ditor (Koha Javore,
Tribina,
Medical, Rilindja); duhet veçuar:
“Qelizat amë – Stem Cells” (KJ),
“Qelizat amë të klonuara” (KJ),
“Ushqimi dietetik veror” (KJ), “Kripa
në ushqimet tona dhe ndikimi i jodit në
inteligjencë” (KJ), “Diagnostikimi i
infeksioneve me HIV” (KJ), “Testovi

za dijagnozu HIV infekcije”
(Medical), “Pandemia A | H1N1”
(KJ), “Pandemija A1N1H1”
(Medical), “Ujësjellësi i Duklës”
(KJ), Aleksandri i Madh dhe
shqiptarët, reagim në shkrimin e
gazetës The Guardian 19 nëntor 2004
– Patriot Games”
(Rilindja, Koha Ditore).
Pas punës disavjeçare
në këtë institucion
shëndetësor Dr. Luka
pensionohet, por me
këtë nuk merr fund puna
e tij si mjek.
Përkundrazi shtëpia e tij
në Tuz shndërrohet në
ordinancë të vërtetë
(Medical Arts)., ku dr.
Luka u ofron shërbime
shëndetësore të rinjve e
të vjetërve, grave e
fëmijëve, punëtorit e
shtegtarit, të varfrit dhe
të pasurit, me një fjalë të
gjithëve që kishin
nevojë, në çdo kohë të ditës dhe të
natës, me pagesë simbolike, por më
shumë pa kurrfarë shpërblimi. Ai
gjithmonë i qëndroi besnik betimit të
Hipokratit.
*Marrë prej:
1.Prim. Dr. Gani Karamanaga, Mjek i dalluar
dhe intelektual i madh, KOHA JAVORE nr
627, 21 gusht 2014:29.
2. Fjalimi i Fran Camajt në mbledhjen
komemorative organizuar për nderim të Dr.
Lukë Gjokajt.
Përgatiti Simë Gjon Dobreci

Brezi arbëresh është prej argjendi,
me pjesë të praruara. Ky në figurë
është Shën Gjergji. I takon Muzeut
Pitré në Palermo, daton nga mesi i
1800-tes.
Me të fala dhe urime,
Zef Chiaramonte, arbëresh, zef chiaramonte
<zef.chiaramonte@yahoo.it> Datum: 05.05.2014

Jaho Brahaj për Gjon Buzukun
Shkruan prof. As. Dr. Shefqet Hoxha
Libri: “Kronikë e Derës së Gjon
Buzukut”, i autorit Jaho Brahaj sjell
risi në ndriçimin e një prej figurave
më të spikatura të kulturës kombëtare
shqiptare, të qëndresës kulturore,
krahas luftës së armatosur të
shqiptarëve në shekujt e parë të
robërisë turke.
Autori i monografisë në fjalë i njohur
edhe me botimet e mëparshme si;
“Emblema Shqiptare”, “Flamuri i
kombit Shqiptar” e monografi tjera,
ka krijuar personalitetin e tij në
studimet historike e etnokulturore të
mesjetës.
Monografia: “Kronikë e Derës së
Gjon Buzukut” është një punë
shumëvjeçare gjurmuese në
dokumente të botuara nga arkivi i
Venedikut, Napolit e Romës, por të
gjitha këto të ndërthurura në varësi të
objektit studimor me botimet e
autorëve më në zë të letrave shqipe.
Në këtë monografi zgjidhet
përfundimisht enigma nga ishte autori
i monumentit të kulturës shqiptare,

Gjon Buzuku dhe shpalosen fakte të
panjohura mbi mjedisin ku kaloi
fëmijërinë.
Në këtë libër të mbështetur në
studimet dhe referencat e shumë
autorëve e materialeve dokumentare,
sillet atmosfera dhe kushtet që
mundësuan botimin e librit të parë në
gjuhën shqipe, në vitet më të vështira
që kalonte populli ynë pas pushtimit
të shekullit XV.
Në monografinë në fjalë sillen edhe
fakte dhe argumente për lëvizjen e
koordinuar të shqiptarëve në gjysmën
e parë të shek. XVI për t'i bërë ballë
agresionit kulturor të pushtuesit, dhe
analizohen rrethanat e botimit të
“Mesharit” të ndërthu-rura me
veprimtaritë e tjera kulturore e të
armatosura.
Të gjitha përpjekjet e shqiptarëve
analizohen e shihen në dritën e
vazhdës kulturore perëndimore të
trashëguar të shoqërisë shqiptare të
para pushtimit dhe të përpjekjeve për
të mos u ndërprerë këto lidhje në
atmosferën e ngjarjeve politike të
popujve të Ballkanit.

Botimi i kësaj monografie në këtë vit
jubilar (2005) të 450-vjetorit të
botimit të librit të parë shqip, është me
vlera dhe në nderim, që i bëjmë
traditave tona kulturore.
Për autorin, studiuesin Jaho Brahaj ky
botim është fryt i një pune disavjeçare
në hullinë e studimeve të historisë
tonë kombëtare.
Ndihmuan revistën BUZUKU 42 dhe
librin KRAJA ME VEÇANTITË
SHSTANASE...
(Renditja si mbas abecedës)

Për kuriozitet
Po ti nisi këto dy foto, thjeshtë janë fotografuar në një distancë 100
vjeçare, por që kanë të njëjtën PAMJE, 12 persona në foton e parë, po
ashtu 12 në të dytën, në të dyja nga 6 femna dhe 6 mashkuj; ka një
çadër në të parën, ka çadra në të dytën. Një koincidencë.
Me respekt nga Don Gabrieli
Izvorna Poruka --Naslov: foto me distance kohore 100 vjecare Datum: 21.04.2014 23:02
Od: Gabriel Grabanica teologushqip@hotmail.com Za: SIM DOBRECI fdobreci@t-com.me

Gjokë Kola Gjeli - Dabaj, Krythë,
Ulqin, tash në Durrës (librin)-€100.
Don Pren Kola nga Beci (Gjakovë), tash
n'Misionin katolik shqipetar n'Aarau,
Zvicër-€250.
Hasllani Dem Fazlisë-Ravja, Braticë,
Ulqin, tash në Paris, Francë-€30.
Isko Etem Ajdini, Prishtinë, tash në
Londër, Angli-€50.
Kola'j Ejll Preç Gjinit-Zagreda, Reç,
Ulqin, tash n'Njujork-€50..
Kola'j Luk's Macit Luk'Pálit-Peconj,
Salç, tash Mali Bardhë, Ulqin-€20.
Lekë Simë Dobreci, Bratica, Ulqin, tash
n'Vankuver, Kanada (librin)-€200.
Luigj Pashuk Hila-Zadrima, Sutjel, tash
në Ulqin-€70.
Lukë Dedë Shkreli, Amull, Ulqin, tash
në Bischofrotweg 5, Germani-€50.
Mark Jak Pekaj, Bishti Malit, Ulqin,
tash në Melburn, Australi-€50.
Nikollë Tomë Gega Koçaj, Kllezën,
Ulqin, tash n'Melburn, Australi-USA
$50.
Tahir Tahiri 162B Gossame drive
Pakuranga 2010 Auckland, New
Zealand-€80.

