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KULTURORE

Recituesit e rinj të shkollave shqipe
Shkruan Ismet Kallaba
Fondacioni “Studenti” organizoi të
shtunën në Galerinë e Arteve të
Qendrës së Kulturës në Ulqin, Garat e
recituesve të rinj për shkollat shqipe në
Malin e Zi.
Kjo është hera e
parë që këto
Gara mbahen në
nivel të shkollave në gjuhën
shqipe në Mal të
Zi dhe në to kanë marrë pjesë
nxënësit e dhjetë shkollave
fillore dhe katër
shkollave të
mesme nga
Ulqini, Kraja,
Malësia, Plava
dhe Gucia.
Sipas kryetarit të
Fondacionit
“Studenti”, Hajredin Kovaçi,
qëllimi i këtyre
garave është që
të zhvillojnë frymën garuese, të
zbulojnë talentë të rinj, nxënësit dhe
mësimdhënësit të njihen me njëritjetrin dhe të shtojmë dashurinë për
letërsinë dhe fjalën e bukur artistike.
Duke përkujtuar se Fondacioni
“Studenti” organizon që nëntë vjet me
radhë Garat e recituesve të rinj në nivel
të komunës së Ulqinit, ai ka thënë se
“nuk mund të premtojmë se Garat për të
gjitha shkollat shqipe do të bëhen
tradicionale, por do të përpiqemi që të
gjejmë fonde dhe t'i organizojmë ato

herë pas here”.
Pas prezantimit të të gjithë garuesve,
juria në përbërje Rajmonda Marku,
aktore nga Shkodra, Idriz Gjokaj,
regjisor nga Malësia, dhe Shefqet Luca,
aktor nga Ulqini, ka zgjedhur fituesin e
përgjithshëm

të Garave të recituesve të rinj 2014,
fituesit e tre vendeve të para në
kategorinë e shkollave fillore dhe
fituesit e tre vendeve të para në
kategorinë e shkollave të mesme.
Çmimi i Parë i ka takuar Behar Palit,
nxënës i klasës së tretë në Shkollës
fillore“Bedri Elezaga” – Katërkollë, i
cili ka recituar poezinë “Vaje” nga
Çajupi.
Në kategorinë e shkollave fillore,
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Duhet cekur se në
Nëntor të vitit 2014,
në mbështetje nga
Ministria e Kultures
se Shqiperise u mbajt
për herë të parë
"Novela Grafike
Shqiptare", ku me anë
te konkursit, pjesëmarrës ishte edhe punimi
i krijuesit nga Ulqinit,
Agron Ujkashit.

Lajmërim
Historia e Shasit të lashtë
"Toka që s'e lshan arin" është titulli
i novelës grafike të autorit Agron
Ujkashi, që ka si tematikë
legjendën e Shasit, qytetit të lashtë
të Anës së Malit. Ujkashi bën të
ditur se ky punim është krijuar si
legjendë, kombinim me vizatime
grafike; legjendë që ai e ka dëgjuar
si fëmijë nga nëna e tij. Kjo
epiqendër e qytetërimit të lashtë të
Ilirisë e kishte po aq faltore sa
kishte ditë mot moti. Ajo, për herë

Çmimin e Parë e ka fituar Esmerinda
Lekperiqi, nxënëse e klasës VII e
Shkollës fillore “Gjergj Kastrioti –
Skënderbeu” – Ostros, Çmimin e
Dytë Arnisa Muçoviq, nxënëse e klasës
VIII e Shkollës fillore “Marshall Tito”
– Ulqin, kurse Çmimin e Tretë Kristina
Lulgjuraj nga
Shkolla fillore
“Mahmut Lekiq”
– Tuz.
Ndërkaq, në
kategorinë e
shkollave të
mesme, Çmimin
e Parë e ka
fituar Aida Rexhepi nga Gjimnazi Privat
“Drita” – Ulqin,
Çmimin e Dytë
Ermina Palaj,
nxënëse e vitit të
katërt e Shkollës
së Mesme “25
Maji” – Tuz,
kurse Çmimin e
Tretë Rilinda
Gjonbalaj, nxënëse e vitit të katërt e Shkollës së
Mesme të Përzier “Beqo Bashiq” Plavë.
Fituesit e çmimeve janë shpërblyer me
të holla dhe diploma, kurse të gjithë
nxënësit pjesëmarrës dhe mësimdhënësit e tyre me libra.
Garat e recituesve të rinj 2014 për
shkollat shqipe në Mal të Zi janë
realizuar me mbështetjen e Fondit për
Mbrojtjen dhe Realizimin e të Drejtave
të Pakicave dhe Komunës së Ulqinit.

të parë e punuar si novelë grafike
dhe në gjuhen e ambël gegnishte,
do të dal në dritë n pranverë.

Pëgaditi Fisnik Simë Dobreci
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Shkruan Shaban Hasangjekaj
Filmi dokumentar “Eposi i
Kreshnikëve”, i përgatitur për
UNESCO nga studiuesi ynë i
mirënjohur prof. dr. Zymer Ukë
Neziri, u shfaq në Shkodër për
studentët e Universitetit “Luigj
Gurakuqi” të Shkodrës, më 24 tetor
të këtij viti, me organizimin e
Fakultetit të Shkencave Shoqërore.
Amfiteatri ku u shfaq dokumentari,
ishte i mbushur me profesorë të këtij
universiteti dhe studentë të letërsisë,
personalitete të njohura nga
Shkodra, përfaqësues të Shoqatës së
Shkrimtarëve Shkodër, Shoqatës së
të Burgosurve Politikë të Kosovës,
veprimtarë të njohur nga trevat e
ndryshme shqiptare, lahutarë të
njohur nga Malësia e Madhe etj. Të
pranishëm ishin edhe bashkëpunëtorët e jashtëm të projektit: Halil Kuliqi nga Drenica, Fadil Javori nga
Llapusha dhe Adil Emini nga Tetova. Sipas profesor Nezirit, këngët
përfaqësuese
të këtij dokumentari, fragmente të zgjedhura,Gjokë
me Nonaj
gjatësi 27 minuta,
sjellin bukurinë poetike të vargut të eposit tonë heroik legjendar me të
gjitha elementet dëshmuese të lashtësisë së tij paraosmane dhe të
vijimësisë së epikës heroike ilire, siç janë: legjendariteti, qeniet mitike,
sidomos Ora e Zana, fuqia mitike e kryeheronjve Muji e Halili, rrëfimi
epik, gjerësia epike, formulat epike, poetika e kohës, poetika e hapësirës
etj.
Ato sjellin para shikuesit temat e mëdha të këtij eposi monumental:
mbrojtja e nderit, mbrojtja e territorit, mbrojtja e bagëtisë, mbrojtja e
kullës dhe mbrojtja e familjes nga kundërshtarët e tyre serbë.
Filmi dokumentar “Eposi i Kreshnikëve” është pjesë e dosjes së
Kosovës dhe e Shqipërisë për UNESCO. Autor i filmit është Zymer
Ukë Neziri, kurse regjisor Orhan Kerkezi. Xhirimet janë kryer në
katër vende të Ballkanit: Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Mal i Zi,
nga vjeshta 2012 dhe kanë përfunduar në janar 2013.
Aty janë përfaqësuar Triepshi, Gruda, Kelmendi, Kastrati, Shkreli,
Shala e Dukagjinit, Malësia e Lezhës, Kurbini, Krasniqja, Rugova,
Shala e Bajgorës, Drenica, Tetova, Gostivari. Krahas zërit shqip të
folësit, në shirit është vënë edhe përkthimi në gjuhën angleze, nga Justin
Elliott, Londër.m Dosja, sipas profesor Nezirit, është përgatitur nga
Komisioni profesional: prof. dr. Shaban Sinani, Tiranë, prof. dr. Vasli
Tole, Tiranë, prof. dr. Zymer U. Neziri, Prishtinë, përgjegjës i
Komisionit të Qeverisë së Kosovës. Puna në dosje ka filluar më 2010
dhe ka përfunduar në mars 2013. Në maj 2013, ajo, në emër të
Komisionit, është dorëzuar në Ministrinë e Kulturës të Qeverisë së
Kosovës, kurse dorëzimi i saj në UNESCO, nga qeveritë TiranëPrishtinë, sipas deklaratës së ministrit të Kulturës së Republikës së
Kosovës, Memli Krasniqi, do të bëhet kur Kosova të fitojë statusin e
anëtares së OKB-së.
Porosia e filmit është se Eposi i Kreshnikëve, ndër eposet e fundit në
Evropë, është pasuri kombëtare me vlera botërore dhe ai e ka
vendin në grupin e vlerave të trashëgimisë botërore të njerëzimit.
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Rrënjët
Fadil Kraja, Shkodër*
Kur mora së lexuari poezitë e vëllimit
“Nata me hënë”, pa dashje më erdhi në
mendje një thënie e Biblës dhe e
Kur'anit: “Ai që nuk din nga ka ardhur,
nuk din edhe ku do shkojë”.
Autori i këtyre poezive në çdo varg, në
çdo titull, në çdo kapitull e ka pasur
parasysh dhe brenda në shpirt këtë
thënie biblike apo Hadith kuranor.
Rrënjët e qenies së tij, rrënjët e
koshiencës dhe subkoshiencës së
poetit nxjerrin kokën në çdo poezi, dhe
janë aq të thella, sepse vijnë nga
thellësia e shekujve, ashtu si rrënjët e
gështenjave të Krajës, apo burimet e
ublave, apo si rrezet e diellit që
gjithmonë kur lindin diku nga majat e
Cukalit shkrepin e përplasen së pari në
thepat e Rumisë dhe bash prapa këtyre
thepave shkojnë e fshihen në muzgjet e
përflakura.
Rrënjët flasin edhe me emrin e vetë
poetit Ali Gjeçbritaj, më saktë Gjeç
Bitri, nga një fshat që mban emër
katolik (kristian), megjithëse pesë herë
në ditë muezini i fton t'i falen Allahut.
Poeti Ali Gjeçbritaj e din nga vjen
dhe është krenar për rrënjët e thella
të tij, të familjes së tij, të fshatit dhe
krahinës, dhe të Krajës së tij që ka
një fshat me një emër unikal në
gjithë shqiptarinë, Arbnesh. Ndaj
dhe poezitë e tij i këndojnë Krajës,
krajanëve deri në pangjerizëm. Ka
shumë dhimbje nëpër cirilicat që
mundohen të fshijnë rrënjët e thella të
këtij vëllimi. Dhimbje për Shkodrën që
është aq pranë dhe aq larg. Dhimbje për
bashkëfshatarët që rropaten pa shpresë,
për liqenin me vatë e portet që tani
heshtin si të shkretuar, dhimbje për
muezinin që nga minarja e xhamisë
lajmëron se vdiq një krajan, por nuk do

të ketë xhenaze dhe varr, sepse ka
vdekur tej deteve në mërgim, dhimbje
për të rinjtë që posa u dirset mustaku
braktisin Krajën dhe kalërojnë dete e
oqeane. Dhimbje... në vargje prekëse.
Dhimbje sepse Kraja i ngjanë një
muzgu ku hëna me zor e vështirësi
depërton, duke u munduar të shqyejë
retë e zymta që e pengojnë të hedhë
rrezet e kuqërremta të shpresës te
banorët e kësaj zone. Dhimbje... që të
therë shpirtin.
Në këtë vëllim poetik ka edhe
zemërim, bile të fortë, nganjëherë
shpërthyes. Zemërim për ferrat që po e
mbulojnë Krajën me cirilica dhe ojna të
huaja, zemërim se Rumia, kjo krenari
shqiptare të cilën Mjeda thotë se ishte
“Strofka krenare dhe e ngrohtë e
mbretëreshës Ilire, Teuta”. Kjo krenari
shqiptare, ky Olimp i Ilirisë, po ndotet
me “llamarina e teneqe”. Zemërim se
udhëtojnë drejt Amerikës një poet, një
mjek dhe një analfabet sharlatan që
thur nuska “hajmali”. Ky i fundit ka
xhepa plot me dollarë dhe në aeroport e
presin qindra veta, me gëzim dhe
ngrohtësi, ndërsa poetin që shëron
shpirtin dhe mjekun që shëron trupin,
të dy me xhepa të
shpuar nuk e pret
askush. E pra, të tre
janë krajanë, por ai i
treti është realiteti i
hidhur, është koha
perverse që po jetojmë. Zemërim se në
varret e stërlashta
cimbisin dhe helmojnë germat qirilicë dhe
grremçat arabe.
Zemërim sepse në
festat e stërlashta të
verës, në festën e Shën
Mërisë së Krajës, ku

qesin krye veshjet e huaja dhe ndonjë
këngë e kënduar me gjuhë që nuk është
shqipe, nuk është e “Rumisë së
Teutës”, nuk është e shestanasve që
zbukuronin mbrëmjet idilike rreth
ublave, nuk është e asaj date që është
gdhendur në themelet e një uble dhe një
kishe, 1001. Zemërim që herë belbëzon
i maskuar, herë ushtin si bubullima pas
shkreptimave të rrufesë. Zemërim
poeti.
Por në vëllim ka edhe dashuri, bile
shumë dashuri. Dashuria e poetit prek
çdo cep të vendlindjes së tij, por mbi të
gjitha prekë rrënjët krajane. Dhe kjo
dashuri të kujton një krajan të famshëm
që daton në vitin 1555, të kujton
Buzukun, deri tani guri i parë i
themeleve të shqipes së shkruar. Kjo
dashuri të kujton një dramaturg të
famshëm shqiptar Josip Relën, një
krajan nga Brisku i cili edhe atje në
viset arbëreshe të Dalmacisë, jao
vetëm nuk e harron Krajën dhe
Briskun, por në të gjitha dramat e tij
tema është krajane, personazhet janë
krajanë, dhimbja, zemërimi dhe
dashuria janë krajane, dashuri e veshur
me krenari të ligjshme dhe me rreze
shprese për ditë më të mira për Krajën e
tij. Kjo dashuri deri tani është unikale
për një poet që në libër “kopësht” të tij
ka vendlindjen dhe banorët që e
rrethojnë. Dashuri që është krejt e
veshur kuq e zi. Dashuri ku ka hapur
krahët një shqiponjë dykrenare.
Sa bukur kur një autor që deri tani e ke
njohur si didakt, si studiues, si gazetar,
të shpaloset papritmas edhe me një
vëllim të dytë poetik, si një poet
befasues. Meriton përgëzime për këtë
befasi, Ali Gjeçbritaj, krajan safi dhe
shqiptar 24 karatësh
*Me rastin e përurimit të librit me poezi “Nata me
hënë” të autorit Ali Gjeçbritaj, në Ulqin, më
25.10.2014.
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U përuruan dy libra
Shkruan Ismet Kallaba
Qendra Kulturore dhe Libraria “Arti”
Organizuan më 25.10.2014, në
Galerinë e Arteve të Qendrës së
Kulturës në Ulqin përurimin e vëllimit
poetik “Nata me hënë” të Ali
Gjeçbritajt dhe librit “Metodologjitë
bashkëkohore të mësimdhënies” të
autores Arlinda Sukaliqi.
Në fjalën e tyre, të gjithë folësit e kanë
cilësuar këtë veprimtari të veçantë, për
faktin se autorët e librave janë babë e
bijë.
“Në didaktikë dhe në poezi kemi dy
gjëra të përbashkëta: ecjen përpara dhe
mos ta harrojmë të kaluarën. Kjo është
shumë e bukur, prekëse,
domethënëse”, ka thënë Fadil Kraja ai.
Libri “Metodologjitë bashkëkohore të
mësimdhënies” i autores Arlinda
Sukaliqi trajton problematikën e
arsimimit dhe edukimit të brezit të ri
dhe të shkollës në përgjithësi, në
frymën e ndryshimeve dhe metodave të
reja që duhet të zbatohen në shkollë sot.
Udhëheqësja e përurimit, Ardita Rama,
duke bërë prezantimin e autores ka

thënë se ajo ka dhënë
një kontribut të çmuar
me botimin e këtij libri
sepse mungon literatura
profesionale nga kjo
lëmi në gjuhën shqipe.
Për recensenten e librit,
psikologen Ardita
Kovaçi, kontributi i
autores me këtë libër
është “përcjellja e
mesazheve për
misionin e bukur të
mësimdhënies, rikujtimi i fakteve se
çfarë parasheh puna e mësuesit, çfarë
rolesh duhet të marrë mësuesi gjatë një
ore mësimore, si duhet të përgatitet dhe
të vlerësojë, si duhet të pyesë dhe t'i
aktivizojë nxënësit, si duhet të sillet
duke marrë parasysh se përveç të
tjerash mësuesi është model për
nxënësin”.
Redaktori i librit, Ali Gjeçbritaj, ka
thënë se ka shumë kohë që një
përmbledhje e tillë nga lëmia e arsimit
nuk është botuar te shqiptarët në Malin
e Zi.
Drejtori i Qendrës Kulturore, dr. Nail

Draga, ka thënë se autorja
nuk është një mësuese e zakonshme,
një mësuese e thjeshtë, por një mësuese
krijuese e cila vazhdimisht hulumton,
publikon e mbi të gjitha na ofron një
materie shumë interesante e cila ka
munguar për shqiptarët në Mal të Zi.
Autorja Arlinda Sukaliqi ka treguar se
libri është rezultat i punës së saj që në
periudhën 2003-2007, kur ajo ishte
studente. Ajo ka thënë se babai i saj e ka
nxitur të shkruaj dhe t'i publikojë
artikujt e saj, në fillim në gazetën
“Koha javore” dhe në periodikët e
tjerë.

Takimi me shkrimtarët shkodranë
Shkruan Ali Salaj
Fjala përshëndetëse në Takimin me
shkrimtarët shkodranë në Ulqin
Shoqata e Artistëve dhe Intelektualëve “Art Club”, si shoqatë
joqeveritare, arriti në këto vitet e
fundit të zhvillojë një raport më të
avancuar të bashkëpunimit
institucional me Bibliotekën
Publike “Marin Barleti”, Shkodër
dhe me Shoqatën e Shkrimtarëve
Shkodër. Ky bashkëpunim, i cili
për rrethana të ndryshme ka munguar, u fuqizua edhe falë angazhimit të drejtorit të Bibliotekës,
Gjovalin Çuni, dhe kryetarit të
Shoqatës së Shkrimtarëve Shkodër,
Skender Temali, të cilët ndihmuan
në prezantimin e kulturës së shqiptarëve në Mal të Zi në Shkodër.
Përveç këtyre dy, me punime të
veta u paraqitën edhe Farida
Ramadni, Dashamir Cacaj Pjetër
Vuka, Duke qenë se letërsia e
shqiptarëve në Mal të Zi është një
filiz i kulturës kombëtare, mbetet

obligim i përbashkët në avancimin
dhe thellimin e bashkëpunimit me
qëllim që të njihemi më mirë dhe t'i
zhdukim barrierat e panevojshme
kulturore. Në të vërtetë, kultura
jonë do të kthehej atje ku ishte gjatë
historisë – një kulturë e përbashkët
ndër shekuj. Për t'i përtërirë këto
marrëdhënie duhet të bëhemi pjesë
e komunikimit të përbashkët letrar,
duke i tejkaluar sforcimet e
nganjëhershme provinciale në
kulturë. Ky tejkalim bëhet vetëm
me mbështetjen e ndërsjellë të
krijuesve, shoqatave dhe instituci-

oneve përkatëse.
“Art Club”-i gjatë këtyre viteve ka
ideuar, nxitur dhe mbështetur
veprimtarinë kulturore, si botimet
letrare e shkencore të shqiptarëve
në Mal të Zi, konferencat,
simpoziumet, ekspozitat etj. Në
këtë kuadër, e shoh si tejet pozitive
partneritetin me institucionet
kulturore të Shkodrës ku besoj se
në të ardhmen do të jetë dominues
komunikimi letrar dhe kulturor
midis dy qyteteve, Ulqinit dhe
Shkodrës
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Dronët e netëve të kristalta
Shkruan Dinko Gruhonjić*
Nëse e merrni një gurë dhe e thyeni
furrën e dikujt, të motivuar me
logjikën e egërsirës, se pronari i asaj
furre është shqiptar, prokuroria do t'u
akuzojë për aktin penal “të prishjes së
mallit të huaj”. Dhe assesi për
“nxitjen e urrejtjes kombëtare,

fetare, raciste...” vepër kjo që bartë
më shumë pika “shpërblyese” të
burgimit. Në fund të fundit, a ka gjë
më logjike se here pas here t'ia
thyejmë komshiut tonë shqiptar
furrën, ëmbëltoren, kokën…?
Është kjo pasojë e natyrshme e
qeverisë “huligane” të Serbisë, siç e

quajti me të drejtë Teofil Pançiqi. Pse
huligane? Thjesht: në kreun e qeverisë
është këmbë e kokë - një huligan. Më i
njohur me emrin Aleksandar Vuçiq.
Apo Skrraja Ultras, siç e quanin në
kohën kur ishte huligan i KF Cërvena
Zvezda. Vuçiqi edhe sot mburret me
këtë. Kështu, personalisht nga ai
dëgjuam se kishte marrë pjesë edhe në
ndeshjen historike
Dinamo – Zvezda,
në Maksimir, në
maj të vitit 1990.
Pas ndeshjes u
shkrua një libër i
dokumenteve mbi
pafytyrësinë mediatike të asaj kohe.
Titullin e kishte:
“Lufta filloi në
Maksimir”.
Pas ndeshjes së
ndërprerë Serbi –
Shqipëri më 14
tetor 2014, në të
vërtetë pas të
mërkurës, më 15
tetor 2014, do të
filloi të shkruhet libri me titullin
punues “Lufta filloi në APJ”. Edhe
një antologji e pandershmërisë
mediatike, ndonëse kjo luftë (së
paku për momentin?) ka përmasa
të kufizuara, ngase “akterët e
panjohur” me shkumë të tërbuar në
gojë vëzhgojnë “vetëm ato pak”

furra që kanë mbijetuar në
Vojvodinë, pronarë e të cilave janë
shqiptarët. Herë-herë edhe gabojnë
dhe e thyejnë edhe furrën e ndonjë
turçelie. Herë-here kalojnë edhe aq
shumë në trans, sa që e shkatërrojnë edhe ndonjë furrë apo pastiçeri
“serbe”. Por, qija nënën, furrat dhe
akulloret janë gjithsesi “çështje
shqptare”, kush ka faj për këtë…
Më 14 tetor 2014, gjithçka filloi në
momentin kur një fluturake e vogël
pa pilot, diku në minutën e 40 të
ndeshjes hyri në stadiumin e APJ
(JNA) duke tërhequr me vete flamurin
e njëfarë “Shqipërie të madhe”. Kjo
pati për pasojë arsimimin teknik
masiv të papritshëm të popullsisë së
Serbisë. Tani, të gjithë e dinë se kjo
fluturake quhet “dron”. Kjo lodër e
dreqit që, siç thuhet, u ngrit nga kisha
e afërt (sic!), e shkatërroi atmosferën
deri atëherë idilike në stadium:
himnin shqiptar nuk mundëm ta
dëgjojmë nga fishkëllimet bashkuara
të “publikut” vendor gjithmonë
objektiv dhe mikpritës. Kur ia filloi
ndeshja, filloi folklori i zakonshëm:
“Ubij, ubij, ubij Šiptara” (vraje, vraje,
vraje shqiptarin), “Ko ne skače taj je
Šiptar” (Kush nuk kërcen ai është
shqiptar) e deri tek klimaksi në
formën e klithjeve të egërsirave
“Ubij, zakolji, da Šiptar ne postoji”
(Vraj, prej që shqiptari të mos të jetë).
Për këngë të tilla këtu një kohë të gjatë
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nuk përgjigjet askush, si dhe as për
“uratën” e njohur kriminogjene :
“Nož, žica, Srebrenica” (Thika, teli,
Srebrenica). E pastaj u paraqit droni.
The rest is history…
Natyrisht, pasuan reagimet e
“autoriteteve”, që nga huligani
kryesor i njohur qysh përpara për
policinë me inicialet A.V. dhe me rend
të gjithë tjerët. Mediet transmetuan,
por edhe shtuan me kreativitetin dhe
stilin e të nëntëdhjetave, askurrë të
vdekura. Në fakt, ishte ky urdhri që të
fillojë shkatërrimi. Dhe mesazhi u
kuptua drejt. Dhe, për çudi, fillimisht
nëpër tërë Vojvodinë. Gojët e liga
thonë se kjo nuk ishte e rastit, por
mënyrë që t'i bien shuplakat edhe më
tepër krahinës multietnike. Të tjerët
thonë se kjo ishte mundësia e vetme,
ngase furra, ëmbëltore dhe xhami nuk
ka më në jug të Vojvodinës. Zgjidhje
përfundimtare.
Disa pronarë kërkuan si preventivë
mbrojtjen e policisë. Nuk ua dhanë.
Të nesërmen objektet u thyen. Pastaj
policia një natë “e përforcoi
prezencën” në Novi Sad. Atë natë
asgjë nuk u thye. Pastaj policia “u
lodh”. Fashistët vepruan sërish. Pastaj
policia u zgjua përsëri. Dhe kështu me
radhë. Një pafundësi e dobët, që
ndodhi sa e sa herë deri tash. E keqja
banale, aktorë të miturit, si qentë e
lëshuar nga zinxhirët. Edhe ata e duan
luftën e vet, që mos t'ua kenë zili
prindërve. Huliganët – politikanët në
pushtet filluan të japin deklarata
“paqësore” dhe të ftojnë në zbutjen e
epsheve.
Në anën tjetër, nuk ndalen nga
veprimet antishqiptare. Edi Rama,
kryemninistri i Shqipërisë nuk do të
vijë në Beograd në vizitën e
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kontraktuar përpara. Vëllain e tij e
akuzuan se e ka drejtuar dronin. Po
pyes veten, çka do të thoshin
huliganët, sikur t'u tregonim se Edi
Rama është shqiptar – ortodoks?
Ashtu siç është. Dhe se në qendër të
Tiranës ekziston kisha e madhe
moderne ortodokse. Dhe se shqiptarët
nuk janë vetëm myslimanë, por janë
edhe ortodoksë dhe katolikë? Si do të
reagonin në këto fakte trutë e zogjve
me gur, penë apo mikrofon në dorë?
Ata që e kanë bindur veten se janë në
“rrugën e shenjtë të ortodoksizmit,
për kryqin e ndershëm dhe lirinë e
artë”.
A ka mundur të parashikohet dhe të
parandalohet kjo? Natyrisht se po. Të
shohim se si është mbajtur, më në
fund, Parada e Krenarisë. Dhe si e ka
falënderuar huligani kryesor popullin
“që ka mbetur te shtëpia” në vend se të
dilnin “t'i rrahnin pederët”. E pse
mbeten te shtëpia? Për arsye të lutjes
që u bënë? Apo bëhet fjalë për dronët
me formë njeriu që reagojnë me
telepilot? Të kujt janë ata dronë dhe në
duar të kujt është telepiloti? Gjithçka
është e qartë si kristali, siç janë të
qarta edhe
këto netët
tona të reja
të kristalta,
që po i përtypim për të
satën herë.
Dronët njerëzorë, këto
hordhitë e së
keqes mezi
presin “klikun” magjik
i cili do t'u
l e j o j ë
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përfundimisht të bëhen grusht që të
rrahin dhe mundojnë gjithçka dhe
gjithkënd që i përngjan “tjetrit” dhe
asaj “ndryshe.” Nëse nuk u lejohet
kjo, problem do të ketë ai, të cilin këta
padyshim e marrin edhe më tutje si të
vetin. Pavarësisht nga “transformimi i
tij evropian”. Dronët, si ai që u fut në
transmetimin e drejtpërdrejt të
ndeshjes së ndërprerë dhe bërtiti në
kamerë “Vuçiq, peder!”. Fal kësaj
klithjeje, dronëve ua qitën dromcat
nga tryeza në formën e furrtarëve,
ëmbëltorxhinjve dhe të xhamisë në
Suboticë. Që të thithin pak gjak deri
në rastin tjetër. E di këtë mirë Huligani
Kryesor, deri dje shkatërruan së
bashku.
I madh është potenciali i tyre
shkatërrues, ata janë të futur thellë në
themelet e kësaj shoqërie postgjenocidale. Njerëzve normalë, ndonëse
janë në pakicë, nuk u mbetet asgjë
tjetër vetëm të vetorganizohen dhe të
tregojnë se ekzistojnë. Për shembull
në Novi Sad, më 23 tetor 2014 në
tubimin e madh antifashist. Të thonë
se nuk frikësohen. Dhe të gjithë ata
qytetarët e ndrydhur, të hutuar dhe të
thëngjillosur që fshehën nëpër birat e
minjve në banesat e tyre, ta kuptojnë
se, nëse heshtin, do t'i gllabërojë terri
dhe frika. Sepse, të gjithë do të vine
ngadalë në rend në këtë Serbi që nuk
ka zgjidhje për asgjë, por ka potencial
të jashtëzakonshëm për terrorizim,
për dhunë dhe dëbim, pra për një luftë
“të vogël” të brendshme.
*(http://lupiga.com)
Përktheu Nikollë Berishaj

Ujku nrron qymen, por
hadetin jo (popullore).
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SHOQËRORE

N'mos rrjedhtë, pikon
Shkruan prof. Dr Hajrullah
Koliqi / Prishtinë
Lekë dhe Gjergj
Perkola (sllavisht,
Perkoliq), babë e
b i r. S h e s t a n a s .
Lekë Perkola,
burrë fisnik, atdhetar dhe humanist.
Ishte kryetar i
Komitetit Shqiptar
të Shestanit (1941),
me synim bashkimin kombëtar të shqiptarëve. Punoi
për Shqipërinë etnike. U akuzua si
“armik i popullit” dhe u dënua me
vdekje-pushkatim. Nuk bëri as më të
voglin krim ndaj kombit të vet, as ndaj
kombeve të tjerë. Për më tepër ai e
shpëtoi disa herë Shestanin dhe
Cërmicën gjatë Luftës së Dytë
Botërore.
Vetë kryetari i gjyqit (malazias) në
Cetinë, djalit të Lekës (Zefit) i thotë
(në konfidencë) se babai juaj është i
pafajshëm, se ai e ka shpëtuar, jo
vetëm Shestanin, por edhe Cërmicën
dhe se ai për këtë vepër të
jashtëzakonshme dhe shumë humane
meriton t'i ngritet një përmendore, por
për dënimin e tij me vdekje ka
vendosur Partia (komuniste)! Gjithashtu, ai e udhëzoi Zefin që, për të
dëshmuar pafajësinë e të atit (për ta
shpëtuar atë nga dënimi me vdekje), të
bëjë një ankesë, të nënshkruar prej 50
qytetarësh nga Shestani e treva të tjera
përreth dhe ta dërgojë në Beograd, në
instancat më të larta të gjyqësorit
komunist. Zefi e bëri ankesën dhe
mblodhi, jo 50, por 280 nënshkrime të
tilla, por atë (Zefin) e ftuan në
komitetin e Partisë, ia morën ankesën
me nënshkrime dhe e grisën. Në vend
të saj, Partia, nëpërmjet të famëkeqit
Vaso Lukiq (dikur
Lukaj) me bashkëpunëtorë, mblodhi 30
nënshkrime, ku të
nënshkruarit kërkonin që Lekë Perkola
“të dënohet me
vdekje.” Dhe, ashtu u
bë.
Lekë Perkolën e
dënuan me vdekje. E

pushkatuan me
disa shokë të tij
dhe e varrosen
në Cetinë
(1945). Ai u
dënua me vdekje
për të vetmin
“gabim” se “kje
shqyptar, kje
katolik e demokrat, nuk kje
simpatizer i komunizmit”, thotë Gjergji, djali
tjetër i tij.
Sot mbetjet mortore të Lekë Perkolës prehen në
Shestan, në varrezat gjyshstërgjyshore
të tij. Siç thotë Gjergji, “mas 56 vjeç
eshtnat e tats i kena pru ne Shestan.”
Respekt idealit, veprës dhe personalitetit të atdhetarit Lekë Perkola!
Gjergji, sot 88 vjeç, jeton në Fushë
(Polje) të Tivarit. Ai është një
shestanas i urtë dhe i ndershëm, krenar
për babain e tij. Ai është krenar edhe
për faktin se është shqiptar. Pohon
hapur dhe me këmbëmbëngulje se
shestanasit kanë qenë dhe janë
shqiptarë. “Kurr s'e mohoj komin,
gjuhën e nanës. Edhe sot në Tivar në
shpinë teme flitet shqyp, por edhe në
kojshi”, thotë Gjergji.
Ai kujton vitin 1976, si këshilltar në
Komunën e Tivarit, në një mbledhje, u
ngrit kundër emërtimit poshtërues
“shiftari”, duke argumentuar se në
Krajë dhe në Shestan jetojnë
shqiptarët (Albanci), e jo “shiftari.”
Gjergji shkruan shqip, madje shkruan
mirë. Për shumë kohë bashkëpunoi me
revistën “Buzuku” në Ulqin. Dëshiron
të këmbejë mendime edhe me
intelektualë, ndaj të cilëve ka

konsiderata të veçanta. Ai herë i ka
shkruar edhe mitropolitit serb
Amfillohije Radiviqit, duke e
akuzuar dhe kritikuar ashpër për
punët e liga të tij. Ai është një arkiv e
gjallë për historinë dhe traditën e
Shestanit, të Krajës e të Tivarit.
Por, Gjergj Perkola është shumë i
dëshpëruar, për faktin “qi perdit sho
Shestanin si des para syshë mi”, për të
cilën gjë fajin e kanë vetë shestanasit,
konsideron ai.
E shqetësojnë, gjithashtu, edhe sjelljet
jo të mira dhe mendimet e pavërteta,
sipas tij. Madje, punës se keqe nuk
duhet përgjigjur me të keqe, thotë ai.
Kujton fjalët biblike, “Nëse të gjuajnë
me gurë, ti gjuaji me bukë.”
Sa mirë do të ishte po të kishim më
shumë shestanas si z. Gjergj Perkola
(Perkoliq)! “N'mos rrjedhtë, pikon”;
ose: “Si i ati, ashtu i biri”, thotë urtia
popullore.
E botoi edhe Koha Javore nr 622, 10 korrik 2014:6.
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Dr Simë Dobreci - 80 vjetori
Prof. Dr Ruzhdi Ushaku*
I nderuar Simë Dobreci, e nderuara
familja Dobreci, të dashur bashkëvendas, zonja dhe zotërinj.
Të flasësh për meritat e mëdha
pedagogjike, diturake-shkencore të
bashkëvendasit tonë, Zotëri Simë
Dobreci, është relativisht lehtë, sepse
flet vepra e tij, por është vështirë,
madje shumë vështirë të flasësh për
një jetë të tërë prej mjeku-specialisti,
dermatologu të spikatur, studiuesi të
shkencave të mjekësisë, por edhe
gjurmuesi në fusha të tjera, dhe këto t'i
thuash brenda dhjetë minutave. Andaj
kam edhe ndjenjën e drojës që, brenda
një teksti kaq të shkurtër për një jetë të
gjatë dhe veprimtari aq të pasur diturore e
shkencore, të
mos i dal hakut
ashtu si duhet
dhe sa duhet,
figurës së njeriut
që me punën e tij
të ndershme dhe
të palodhshme, i
dha kuptim dhe
peshë jo vetëm
jetës së tij por
edhe qenies sonë
këtu në trevën e
Ulqinit dhe më
gjerë, të kombit
tonë në përgjithësi. Këtë privilegj dhe kompetencë
po ua lë profesionistëve, specialistëve, pse jo edhe kolegëve e studentëve të tij, pse jo edhe pacientëve të tij,
të cilët kanë treguar respekt të veçantë
ndaj Simës, si profesionist i nivelit të
lartë dituror, shkencor, pedagogjik,
por edhe Simës si njeri i kulturës në
përgjithësi, me virtyte të larta
njerëzore dhe atdhetare në veçanti.
Për të gjithë këtë bagazh pedagogjik,
shkencor, dituror ai ka investuar më
shumë se gjysmë shekulli pune të
palodhshme kërkuese-krijuese, përfshirë këtu edhe një pjesë të jetës
kushtuar traditës kulturore të shqiptarëve në Malin e Zi, duke qëmtuar,
mobilizuar shqiptarët e kësaj treve
dhe më gjerë, për të mbledhur të
dhëna autentike lidhur me trevën e
Ulqinit, Krajës në veçanti por edhe
arealet e kulturës përkatëse në

përgjithësi.
Të më lejohet, pra, që me këtë rast, në
kontekstin e veprimtarisë kulturorepopullore edhe të shoqatave të
krijuesve shqiptarë në Malin e Zi, të
përqendrohem e të flas sadopak për
Simën redaktor dhe bashkëpunëtor i
palodhshëm dhe i palodhur, drejtues i
revistës “Buzuku”, të cilën e ka
mbajtur gjallë prej themelimit, dhe po
e drejton me mund, përkushtim dhe
sakrifica edhe sot e kësaj dite.
Ajo, për mendimin tonë, ka qenë dhe
mbetet ndër revistat më të qëlluara,
më të dobishme, më kuptimplote, jo
vetëm për lexuesit shqiptarë në Malin
e Zi por edhe më gjerë. Ajo ka qenë
dhe mbetet tribunë, tryezë e fjalës

artistike, historike, shkencore, e fjalës
burimore buzukiane, folklorit popullor, tribunë e dijes dhe e shijes së
dijetarëve, përkatësisht krijuesve
eminentë. Dhe jo vetëm të tyre, por
edhe të atyre të tjerëve që Sima i ka
nxitur, inkurajuar, edhe me shembullin e tij personal, që të mbledhin apo
gjurmojnë, prezantojnë thesarin
kulturor vendor, shpesh në mënyrë
autentike, në gjuhën arkaike, burimore të trevës së Shestanit dhe të
trevave përreth.
Në faqet e kësaj reviste kanë zënë
vend meritor materiale, punime të
niveleve dhe llojeve të ndryshme,
tejet të dobishme, instruktive, historike, edukative-arsimore, kulturore,
frymëzuese edhe për gjeneratat e
ardhme.
Falë konceptit të qëlluar tematik,
mobilizimit të bashkëpunëtorëve të

profesioneve dhe niveleve të ndryshme, dhe mbi të gjitha angazhimit të
pashoq të dr. Simë Dobrecit, vullnetit
të tij të çeliktë, prirjes së rrallë
diturore, sensit për fushat e dijes
filologjike, historike, etnogjeografike, folkloristike, falë Simës,
TRIM I MIRË ME SHOKË SHUMË,
në këtë revistë-tribunë ofrohet një
mozaik multidisiplinar aq i preferuar
e i përkrahur edhe si qasje bashkëkohore.
Falë punës së tij në këtë drejtim Sima,
si kryeredaktor përgjegjës por edhe
autor, ia ka dalë që t'i shpëtojë shumë
vlera tona, t'i ringjallë shumë gjurmë
etnogjeografike të zbehura, duke
ngritur vetëdijen e popullatës së kësaj
ane për pasurinë
e çmueshme
shpirtërore,
kombëtare të
cilat kanë qenë të
lëkundura në katrahurat e kohëve
edhe me emigrime të popullatës së kësaj hapësire në diasporë.
Mirënjohje Simës nga bashkëvendasit e tij nuk
janë të rastit kur e
quajnë trim i
Braticës, burrë i
dheut, kurse në
filmin dokumentar kushtuar Simë Dobrecit, intelektuali, publicisti i mirënjohur, bashkëvendasi ynë Ali Llunji, profesionalisht, shpirtërisht e përjetësoi në
mënyrën më të denjë dhe më meritore
personalitetin e tij, duke e vendosur
në Plejadën e figurave më të ndritura
të trevës sonë dhe me gjerë.
Këtë mbrëmje e shoh dhe e ndjej
personalisht, besoj edhe me ju, se
Sima është pranuar me të drejtë për
Profet në vendin e vet, gjë që po
dëshmohet edhe me organizimin e
kësaj mbrëmjeje të madhe, për një
njeri të madh tonin dhe jetë të madhe.
Shëndet, lumturi dhe jetë të gjatë me
energji të pashterrshme, është dëshirë
imja, dëshirë jona, që po ndajmë
kohën dhe një pjesë të jetës me
*Paraqitja me shkrim në ditën e shënimit të 80
vjetorit të Dr Simë Dobrecit, më 9.08.2014.
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PËRVJETOR

Për prof. Simë Dobrecin
Prof. Dr Emil Lafe, anëtar i
Akademisë së Shkencave, Tiranë*
Bashkë me time shoqe dhe me tim
bir ju përshëndesim përzemërsisht
dhe ju përqafojmë me dashuri në
ditën e shënuar të jubileut tuaj!
Dëshirojmë ta ndieni se edhe ne

jemi aty mes jush, me rrethin tuaj
familjar e shoqëror, me bashkëpunëtorët tuaj të vyeshëm, me anëtarët
e Shoqatës së Krijuesve Shqiptarë
në Malin e Zi, dhe marrim pjesë në
festën tuaj.
Ju dhe familja juaj, dhe bashkë me
ju edhe ne, kemi arsye të festojmë,
jo vetëm se prof. Simë Dobreci i la
prapa 80 vite (nuk janë pak!), por
sepse ju keni ditur t'i jetoni këto 80
vite denjësisht: si mjek i përkushtuar në shërbim të njerëzve, si profesor e shkencëtar në shërbim të rinisë universitare e të shkencës, dhe
si shqiptar idealist në shërbim të
kulturës e të çështjes kombëtare.
I dashur prof. Sima, ne krenohemi
me ju! Ju shohim si simbol të virtytit, të mirësisë, të zjarrit atdhetar,
të vullnetit dhe të vendosmërisë. Ne
ju çmojmë e ju nderojmë si një
pasuri intelektuale e morale jo vetëm për mjedisin shqiptar në Malin
e Zi, por në një rrafsh më të gjerë,
mbarëkombëtar!
Miqësia ime me prof. Simë
Dobrecin zë fill nga një artikull me

titull “Dita e madhe e 20 Marsit
1554”, që pata shkruar para dhjetë
vjetësh për të përkujtuar heroizmin
intelektual dhe atdhetar të Don
Gjon Buzukut. Pikërisht më 20
mars 1554 ai nisi punën për
“Mesharin” e tij, një përmendore e
lavdishme që qëndron në themelet e

shkrimit shqip e të kulturës
shqiptare. Ky artikull tërhoqi
vëmendjen e prof. Simës dhe ia di
për nder që e ribotoi te revista
“Buzuku” e tij. Shumë e shumë vite
punë mbi “Mesharin” e Buzukut
më kanë bërë ta adhuroj autorin e
tij, atë meshtar të thjeshtë, të cilit i
dimë vetëm emrin, por i njohim pa

dyshim dashurinë e thellë që
ushqente për popullin e vet ndë
Arbëni dhe që e frymëzoi për atë
vepër madhore!
Prof. Simë
Dobreci ka edhe më shumë arsye të
krenohet për këtë prijatar të
shkrimit shqip, sepse sipas gjithë
gjasave ai ka qenë bir i rrethinave të
Tivarit. Revista “Buzuku”, e ideuar
dhe e drejtuar nga prof. Simë
Dobreci, ka nxjerrë nga harresa dhe
ka sjellë në dritën e dijes së sotme
vlera të mëdha të kulturës popullore
shqiptare të trevës së Tivarit e më
gjerë. Pas kësaj fjalët e Pashko
Vasës: “Qysh prej Tivari ...” mua
më tingëllojnë edhe si një thirrje që
gjuha shqipe dhe shqiptaria të mos
birret kurrë në Tivar dhe në malësitë
e tij, treva më veriore e gjuhës
shqipe në bregdetin adriatik. Këto
troje prej nga na vijnë dëshmitë e
lashtësisë së shkrimit shqip, kanë
qenë në shekuj porta e lidhjeve të
botës shqiptare me kulturën dhe
qytetërimin evropian.
*Paraqitja me shkrim në ditën e shënimit të 80 vjetorit
të Dr Simë Dobrecit, më 9.08.2014.

Një kishë ose një xhami që nuk
përmend dhe nuk e nderon Gjergj
Kastriot Skënderbeun, nuk është
shqiptare (Gjekë Gjonlekaj, NjuJork).
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SHOQËRORE

Borxhi për t'parët
Simë Gjon Dobrecit*
Një qoftë që kam pasur ndonjë
sukses në jetë, merita është e
familjes time, e të parëve mi, e
shqiptarëve shestanas, e të gjithë
shqiptarëve. Këta me kanë
frymëzua të punoj për të mirën e
të gjithëve. Por, nuk e di a ju kam
dalë hakut.
Në simpoziumin ndërkombëtar
për Sëmundjet e Lëkurës
n'Dubrovnik më 1986 pata një
referat për sëmundjet endemike
n'Kosovë. Pjesëmarrësi i këtij
takimi, prof. dr Karlo Luigji
Menegini me tregoi që në Bari
t'Italisë në tetor të vitit 1987,
organizojnë një kongres për
sëmundjet e lëkurës dhe mu lutë
të paraqitëm me një referat për
këtë sëmundje, për cilën
mendohet që është zhdukur nga
Evropa. Gjatë bisedës, unë e
pyeta për arbëreshët e Italisë; ky
interesimi për popullin e gjakut
tim atij i bani përshtypje. Në
Berlin në maj të vitit 1987, në
kongresin botëror të sëmundjeve të lëkurës, përsëri u takova
me Meneginin, ku ai ma përkujtoi kongresin në vjeshtë të ati viti
në Bari t'Italisë.
Në kongres në Bari t'Italisë
ishim vetëm dy dermatologë nga
ish-Jugosllavia, unë dhe njëri
nga Beogradi, punimi i të cilit
nuk u botua në materialin e
kongresit, ndërsa i imi po. Gjatë
drekës, me prof. Dr Paolo de
Angelis nga Napoli, ndërruam
vizitkartat. Ai deshi të dinte
arsyen e pranisë se emrit Gjon në
vizitkartën time. Ju përgjigja, që
në këtë mënyrë nderoj prindin
tim dhe të parët e mi, kombin
shqiptar, të cilit i takoj.
Është njerëzore me e dashtë dhe
me e nderue kombin e vet. Çdo
komb duhet me e nderua.
Kurrsesi me e urrejtë dhe veprua
keq kundra tij, se ky veprim
kthehet si bumerang kundra
kombit tanë.

Unë jam shkollua në gjuhën
malazeze, por sa isha në tetëvjeçare dhe gjimnaz lexojsha edhe
shtypin në gjuhën shqipe; në atë
kohë në Beograd dilte Zani
Rinisë, u parapagova, me vinte
rregullisht, kënaqesha gjatë
leximit.
Në Zagreb, më 1970, sa ishe në
specializim të sëmundjeve të
lëkurës, me shkonte mendja që
ndoshta mund të bëjë diçka për të
mirën e të gjithëve. Vendosa të
provoj të përgatis një fletushkë në
gjuhën shqipe për nevojat e
studentëve të mjekësisë në
Prishtinë. Mirëpo, për të shkruar
një tekst deri diku të mirë, me
nevojitet literatura botërore. U
mundësua që në Klinikën e
lëkurës të Prishtinës të vijnë 10
revista, ku publikohen njohurit
shkencore më të reja për sëmundjet e lëkurës nga krejt bota. Me
literaturë më ndihmuan edhe Preç
Simë Junku nga Amerika, si dhe
Lezina Karaliolios nga Kanada.
Shfrytëzova edhe materialet e
kongreseve. Nga kjo veprimtari e
imja doli libri Dermalogjia, deri
me tani 4 botime. Mbas pensionimit u ktheva ne Braticë, Ulqin
dhe redaktova revisten Buzuku,
nga e cila kane dale deri me tani 41
numra.
Hiç nuk me lodhte kjo veprimtari;
punojshe me vullnet të mirë dhe
me dashuni, si çdo punë që kam
bërë deri tash. Me shtynte qëllimi
për të bërë diçka të dobishme për
çdo njeri. Jam shqiptar, pra, ky
ishte edhe borxhi që ia kam
kombit vet.
Na, të gjithë shqiptarët e fesë
myslimane, katolike dhe ortodokse, a punojmë e veprojmë kështu;
a e nderojmë kombin e vet, a e
duam dhe a e nderojmë gjuhën
shqype të nanave tona, a i
nderojmë traditat tona, hadetet
tona shumë të moçme? Për fat
t'keq, jo aq sa duhet.
*Fjala në ditën e shënimit të 80 vjetorit, më
9.08.2014.
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Nike Palkola
Mjerë Shqiptaria
Sa larg Dashnisë së vërtetë!
Sa larg emancipimit!
Sa larg moralit bashkohor!
Sa larg barazisë gjinore!
Sa larg bashkimit, bashkpunimit, dhe
harmonisë!
Pak larg nga virtytet!
Larg prej Dritës!
Sa larg prej Zotit!
Sa afër veseve dhe mkateve!
Sa afër errsinës!
Sa afër përçamjeve!
Sa afër ngatrresave!
Sa shumë afër asimilimeve!
Sa kemi prirje me qenë internacionalista!
Nuk dijmë apo nuk dojmë /disa/ me e
dashtë mjaft kombin tonë!
Mjaft shqiptarë flasin kur duhet me
heshtë!
Mjaft shqiptarë heshtin kur duhet me folë!
Mjaft shqiptarë janë pasivë kur duhet me
qenë aktivë!
Mjaft shqiptarë janë aktivë kur duhet me
qenë pasivë!
Nju-Jork, më 2 maj 2014, Nike Palkola
<shpirt1946@yahoo.com>
Zgjodhi Fisnik DOBRECI

Prej letërsisë serbe
Lažemo da bismo obmanili sebe, da
utešimo drugog; lažemo iz samilosti,
lažemo da nas nije strah, da
ohrabrimo, da sakrijemo svoju i tuđu
bedu. Lažemo iz ljubavi i čovečnosti,
lažemo zbog poštenja. Lažemo zbog
slobode. Laž je vid našeg patriotizma i
potvrda naše urođene inteligencije.
Lažemo stvaralački, maštovito,
inventivno.
Rrejmë që të mashtrojmë veten, që të
ngushëllojmë tjetrin; rrejmë për shkak
të mëshirës, rrejmë që mos të kemi
frikë, që të trimërohemi, që ta fshehim
mjerimin e vet dhe të tjerëve. Rrejmë
për arsye të dashurisë dhe sjelljes
njerëzore, për shkak të ndershmërisë.
Rrejmë për shkak të lirisë. Rrena është
mënyra e patriotizmit tonë dhe
vërtetim i inteligjencës tonë të lindur.
Rrejmë në mënyrë krijuese,
fantazuese, shpikëse.
Marrë prej Dobrica Ćosić: DEOBE
(roman)
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STUDIM

Katër urata origjinale të Buzukut*
Autor Dr Ibrahim Rugova
1.Buzuku i Çabejt
Botimi i veprave të vjetra është një
solemnitet i veçantë për çdo kulturë.
Kështu mund të themi, tash, edhe për
MESHARIN e Gjon Buzukut (1555),

monumentin e parë të letërsisë shqiptare
më sa dimë deri sot, që këto ditë doli në dy
vëllime nga botuesi ynë i mirënjohur,
Redaksia e Botimeve e Rilindjes. Në të
vërtetë, ky është botimi i përgatitur nga
Eqrem Çabej më 1958, e që u botua më
1968. Këtë botim e quajtëm Buzuku i
Çabejt, sepse ai bëri një punë të madhe, një
botim kritik fundamental filologjik e
tekstologjik, që do marrë si model në
botimin e veprave të traditës, e sidomos të
veprave të letërsisë së vjetër. Në vëllimin e
parë, ku jepet edhe një studim i gjerë dhe i
thelluar mbi veprën dhe personalitetin e
Buzukut, jepet edhe transliterimi i tekstit të
veprës, kurse në vëllimin e dytë vepra e
transkriptuar në shkrimin e sotëm bashkë
me fototipinë e botimit të parë. Pra ky është
një botim i plotë, që nuk iu hyn në punë
vetëm specialistëve të gjuhësisë, po edhe
atyre të fushave të tjera dhe publikut të
gjerë lexues. Po përmendim se Redaksia e
Botimeve për këtë botim ka bërë një
fototipi më të re nga kopja e vetme e
Mesharit, që ruhet në Vatikan, prandaj do të
jetë më e lexueshme nga ajo e vitit 1968.
Në këta vjetët e fundit kemi një interesim të
shtuar për letërsinë e vjetër, i cili po
realizohet me studime e në formë konkrete me botimin e veprave të saj. Kështu vetëm
para pak kohësh, po nga ky botues, doli
edhe vëllimi Poezi i Pjetër Budit, përgatitur
nga gjuhëtari R. Ismajli, ku përfshihet e
gjithë poezia e këtij shkrimtari dhe po nga
ky studiues u paralajmërua botimi i prozës
së Budit. Më 1983 u botua Fjalori latinisht
shqip (1635) i Fran Bardhit përgatitur nga
E.Sedaj, e po këtë vit nga R. Ismajli doli
edhe Gramatika e Parë e gjuhës shqipe. Më
1984 në botim kritik të Italo K.Fortinos me
përkthim në italisht, doli edhe vepra e Jul
Varibobës Gjella e Shën Mërisë virgjër
(1762), që do të duhej botuar edhe këtu.
Mbetet që së shpejti të përgatitet edhe vepra
e Pjetër Bogdanit. Kështu, përditë e më
shumë po plotësohet botimi i veprave të
vjetra, çfarë flet për një vetëdije edhe

qëndrim të ri e të formuar në kulturën
shqiptare ndaj traditës në përgjithësi. Më
një punë të këtillë po plotësohet dhe po
zgjerohet imazhi ynë bashkëkohor për
letërsinë dhe kulturën e vjetër, e në anën
tjetër veprat e kësaj letërsie po dalin nga
kuptimi i raritetit dhe po bëhen pronë e
opinionit të përgjithshëm dhe objekt i
studimeve në fusha të ndryshme, pra pronë
e bashkëkohësisë sonë, që na ndihmojnë në
formimin e konceptit të stabilitetit tonë
kulturo - historik, çfarë e provokon pozitivisht dhe në formë krijuese edhe aktualitetin tonë të përgjithshëm intelektual.
2. Katër uratat origjinale
Kësaj here nuk po ndalemi më gjerë në
veprën e Buzukut nga fusha e interesimeve
tona, sepse këtë do ta bëjmë një herë tjetër
dhe në një vend tjetër, po për opinionin e
gjerë, me rastin e këtij botimi, po i sjellim
disa të dhëna të reja nga kjo vepër që më
parë nuk janë vërejtur nga studimet
buzukiane, siç do të thoshte studiuesi i
letërsisë së vjetër, Injac Zamputi.
Në studimet buzukiane është konstatuar se
Meshari, është vepër e përkthyer nga një
meshar i vjetër, i cili, siç vëren Çabej, ku
pos fillimit me urata e pjesë të ndryshme,
fillon lënda e një meshari me shumë pjesë
nga Dhjata e Vjetër dhe Dhjata e Re e
Biblës. Përkundër këtij fakti, Çabej në
formë municioze ka vërejtur se Buzuku në
vepër ka bërë në shumë vende një përkthim
të lirë dhe të zgjatur sidomos të pjesëve të
Biblës dhe pastaj ka përdorur mbi 120
shtesa fjalësh, shpjegimesh e fjalish të
ndryshme, çfarë flet për kreativitetin e
autorit, jo vetëm si përkthyes po edhe si
autor. Kurse si tekst origjinal studiuesit e
konsiderojnë pasthënien e autorit të dhënë
në fund të librit, ku na njofton për
autorësinë dhe për punën në vepër dhe
kohën e kryerjes. Këto ditë, pas një leximi
të sërishëm me interesim që ta lexojmë si
vepër letrare në tërësi, vërejtëm se në f.XIX
53, 55, Buzuku në kuadër të Litanive
(lutjeve), jep edhe katër lutje duke dhënë
emrin e vet. Këtu më poshtë po i japim këto
lutje apo urata simbas Çabejt, pra këtij
botimi për të cilin po bëjmë fjalë:
1.Oratio (Ligjëratë)
O Jezu Krisht, shelbuosi i gjithë shekullit e
shpërblesi i shpirtënavet, Zot, regji i
pāmort, u t? të lus, Dom Gjoni, sherbëtori
uit, të madhenë zotënī tande të pāfine për
këta të kënduom të këtyne Psalme, qi u ī
pādenji këndova, ti të më liberonjsh
shpirtinë tem ņ katit (mëkatit), e ti vëliz
(lëviz) zemërënë teme përapëtë ņ duorshit s
atyne qi për të keq ecnjënë. E ņ së
kujtuomeshit së pādërejta e të pāligje ti
libero (liro) korpnë (trupin) tem, aj
përņdenë sherbëtyrë ņ kati me mos klenë. E
ti dbo (largo) ņ meje të deshëruomitë e katit

gruosë. E ņ meje hiq gjithë të pāligje qish i
pāemëni mundë shtjerë ņdë mend, ansish
qish dukenë e ansish qi z dukenë, qi ata
lypnjënë shpirtinë tem me ? bajtunë me
mos ecunë pr udhë të Tinëzot. O Zot, bāsi
(krijuesi) i gjithë shekullit, t? të klofsha
truom, qi më Atët e më Shpirtinë shenjtë
gjellin e jetë, për gjithë jetë të jetësë. Amen.
2.Oratio
Zot, ti qi bane qiellë e dhenë, afërë veti venë
oratëtë (lutjet) e mī. E për të madhet
mishërier (mëshirë) tande e për të kënduomit qi u t? këndonj këta Psalma sod, u i
pādenji tue t u lutunë u t? të lus, muo sherbëtorit tit ? bë këtë jetë ti të të denjonesh
muo me më dhanë shëndet ņ mendjet e ņ
korpit, e mot u me bām pendesënë e dërejtë
përpara mortsë sime. E më ban hir, Zot, me
pasunë të liruomitë e katevet mive. Përse u
? bë tjetëret jetë me gjithë Shenjt të tū u të
mundinj me pasunë patrienë e jetesësë
amëshuome. Amen.
3.Oratio
O Zot i gjallëvet e i vdekunet, Shelbuosi i
gjithëve, qi ti z do mortnë e t përkatënuomit, ma aj të konvertonetë e të gjellinjë,
ņdijemë, u t? të lus, e m ī afërë muo Dom
Gjonit. E muo shkatëro të shkruomitë e
gjithë katet mive. E t? tue t u pëlqyem,
përze (prano) oratëtë e mī qi u ? t? përdā (i
ruaj), Zot, për muo e për gjithë njerëzit të mī
ņ gjakut sim, e për miq të mí e pr anëmiqt të
mī, për të gjallët porsi për të vdekunitë.
4.Oratio
O Zot, ti qi ordënove (urdhërove) na me
ņderunë atënë e amënë, kī mishërier, t? tue t
u pëlqyem ņ shpirtit së tatësë tim e të
mamësë sime, e atyne ? ņdije (ua falë) katet
e tyne; e muo e ata na ban neve na me
pasunë gazëmendnë e dritësë jetësë glatë
(gjatë). Për Krishtnë Zotnë tanë. Amen.
E këtu sosenë të shtatë Psalmat të
Pendesëvet. E tash zë ņfill Vespëri për të
vdekunitë. Antifena. U të pëlqenj Tinëzot
(Nënvizimet dhe fjalët shpjeguese tonat).
Në bazë të një analize të hollë mund të
themi se këto katër lutje janë tekste
origjinale të Buzukut. Shenja e parë që na
sugjeron këtë është emri i tij bashkë me
titullin fetar që e kishte: Dom Gjoni del në
dy lutje dhe në veten e parë, i cili i përgjigjet
plotësisht emrit të tij që e gjejmë në
pasthënie të librit f. LXXXX 2-387, ku
thotë U Doni Gjoni, i biri i Bdek Buzukut.
Te këto lutje jep vetëm pjesën të emrit, pra
pa mbiemrin e tij. Për një autoreferencë me
emrin e autorit, Çabej na sugjeron
f.XXXVII 99 të librit: E dëshmoj u Gjoni:
lat. Et testimonium perhibuit Ionnes. Më
këtë kthim në vete të parë mos ka dashur
B(uzuku) t'i referehet vetes së vet, me
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emrin e tij të parin Gjon? Në të vërtetë, aty
ku sugjeron Çabej, kemi të bëjmë me një
pjesë të sjellë nga Dhjata e Re të Shën Gjon
Gojartit apo Pagëzuesit, që po ashtu jepet
në veten e parë, po pa u përmendur emri i
këtij të shenjti. Ky sugjerim i Çabejt, i cili
në këtë vepër kërkonte edhe ndonjë gjurmë
më shumë të autorit se nga pasthënia,
vetëm e forcon tezën tonë, që në f.XIX e
gjejmë të plotë pjesën e parë të emrit të tij.
Pos këtij fakti evident, vetë teksti i këtyre
uratave apo lutjeve na flet se janë të autorit.
Së pari, këto lutje vijnë në fund të Litanive,
lutjeve të përgjithshme dhe thuajse në fund
të pjesës së parë të librit që përfshin
lavdërime, lutje e të tjera me karakter
solemn, për të kaluarën pastaj në mesharin
e mirëfilltë. Këtë na e deshmon edhe
raporti komunikues subjekti-objekti, pra
autori dhe destinuesi. Në lutjen e parë i
drejtohet Krishtit, në të dytën Zotit si dhe
në dy të tjerat. Por këtë raport me së miri na
e zbulon destinimi i tij kur thotë ... u ty të
lus, Dom Gjoni... për këta të kënduom të
këtu ne Psalme, qi i padenji këndova... Pra
e njofton për psalmet që autori ia kushton
atij. Këtë e gjejmë edhe në lutjet drejtuar
Zotit ... u ty të këndonj këta Psalma sod...
Siç mund të shihet edhe nga tekstet që i
dhamë me sipri, del se Buzuku lutjet e veta
i thotë në fund të Litanive dhe mbasi i jep
Shtatë Psalmet e Pëndesës. Në këtë pjesë
të librit autori, që nga f.VIII i jep rreth 30
psalme, me një shqipe të kulluar nga
Dhjata e Vjetër, që në letërsinë biblike
çmohet si kryevepër letrare. Pastaj, siç e
pamë, autori përdorë veten e parë në këto
lutje, si në shumë psalme, e madje mund të
thuhet se ai përdor shumë fjali apo vargje
të psalmeve brenda lutjeve. Sa i përket
ndërtimit gjuhësor e stilistik të teksteve të
lutjeve të tij, do vërejtur se ato kryesisht
ndjekin modelin e psalmeve, si këngë
solemne, drejtuar dikujt, e në këtë rast
Krishtit dhe Zotit. Kjo flet edhe për nivelin
krijues të Buzukut që teksti i lutjeve të tij të
ketë ndërtim dhe karakter të lartë si
psalmet. Sidomos për bazë e ka psalmin 53
e kështu me radhë. Pra në mbështetje të
kësaj analize mund të themi se këto katër
lutje do konsideruar si origjinale, meqë
pos të tjerash, në literaturën mesjetare
edhe interpolimet e tilla si tekstore apo
brendatekstore dhe nominale konsideroheshin origjinale.
3. Idetë kombëtare dhe kulturore
Në të mirë të origjinalitetit të këtyre
lutjeve, flet edhe mesazhi i tyre, që lidhet
plotësisht me idetë kombëtare e kulturore
që i gjejmë te Pasthënia. Po e shikojmë
këtë më gjerë. Ndër shtesat më të gjera që i
ka vërejtur e shkoqitur Çabej, është ajo e
thënë dhënë në f.XVII, para këtyre lutjeve
po ashtu te Litanitë, në mbarim të lutjeve
për shenjtët, ku lutet për Gjithë popullinë e
kërshtenë ndër Arbanit ata ņ mortajet
largo, ty të lusmë Zot, pastaj shtesa tjetër
në f.XXIII, duke folur për mëkatet, thotë
se i pari mëkat është: Vete banem turk, që e
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vëren Çabej, po nuk u komentua nga
studiuesit. Dhe në f.XXV-77, duke
përshkruar momentin e pagëzimit të
fëmijës sipas meshës së pagëzimit, jep
edhe këtë shtesë: Mbasandej thuo, prift
Pater noster, qi vjen me thashunë në shqip:
Ati ynë që je mbë qiellt, u festoftë emënitë
tat. Kurse nga teksti i lutjes së tretë del se ai
lutet për vetën e për gjithë njerëzit të mi ņ
gjakut sim. Duke qenë plotësisht në
rrjedhën e kohës së vet dhe duke ndier fatin
e rëndë që përjetonte populli shqiptar në
këtë kohë, kur islamizimi i popullsisë
bëhej me të madhe nga dhuna turke, ai në
planin e idesë religjioze, që atëherë
paraqiste edhe idenë kombëtare, e merrte
si mëkat kur dikush shkonte të bëhej turk,
siç e thoshte vetë. Por duke e parë këtë si
akt të rëndë, ai e zgjeron idenë religjioze,
siç e pamë në lutjen e tretë kur lutet për të
gjithë njerëzit ņ gjakut sim, pra të gjakut të
tij, pa dallime religjioze, çfarë lidhet me
konceptin e njësisë kombëtare, të cilën
formulë do ta gjejmë më vonë edhe te Budi
e te tjerë dhe në letërsinë arbëreshe.
Këto ide i gjejmë edhe në pasthënien, në
fund të librit, ku thotë se këtë libër e bënte
në së dashunit së botës sanë dhe pse në
gjuhën tonë nuk kishte vepër të tillë. Pastaj
këtë e bënte për të zdritunë pak mendjet e
atyne qi të ndiglonjinë dhe pse diçka të tillë
nga të Shkruomitë e shenjtë nuk kishte në
këtë gjuhë. Këtu kemi të bëjmë edhe me
idetë kulturore të tij, që përmes një libri të
tillë në gjuhën tonë t'u ndihmonte njerëzve
në ndriçimin e mendjes së tyre. Këto ide
kulturore dhe kombëtare nga pasthënia i
analizoi mirë Injac Zamputi, para sa
kohësh, duke përfunduar së Buzuku ishte
biri i Reformës që filloi me Luterin në
Gjermani me përkthimin dhe krijimin e
veprave në gjuhët e popullit, jo vetëm në
latinisht, siç ishte më parë. E dihet se
Reforma ishte, në planin filozofik, bijë e
Renesansës. Jo vetëm si gjest, me veprën e
vet në shqip, po edhe me idetë që i thotë në
vepër, e që i forcojnë më shumë këto katër
lutje që i veçuam kësaj radhe, mund të
themi se Buzuku ishte në rrjedhën e kohës
dhe kësaj i kontribuoi me veprën e tij, si bir
aktiv, sepse po niste letërsinë shqiptare dhe
po vinte themelet e gjuhës moderne
shqipe.
Këtu nuk po ndalemi më shumë te këto
çështje të ideve të tij, sepse janë theksuar,
po do shikuar më shtruar. Këto katër lutje
origjinale që i vështruam këtu, që do
vërtetuar më tutje, e pasurojnë kuptimin
tonë se vepra e Buzukut, pos parathënies
dhe shtesave që janë vërejtur, nuk është
vetëm një përkthim, meqë idetë e dhëna në
to, e plotësojnë konceptin e autorit tonë të
vjetër. Pastaj, duke i veçuar këto lutje si
pjesë origjinale të Buzukut, të dhëna në
stilin e psalmeve, kemi parasysh edhe
faktin tjetër se edhe pasthënia, që deri tash
konsiderohet si origjinale, përmbanë në
vete shprehje nga Dhjata e vjetër dhe e Re,
që i ka vërejtur Çabej, të cilat shprehje
përdoreshin si formula, si topoi, siç i quan
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Karciusi, dhe inkorporoheshin në
shkrimet mesjetare.
Dhe, duke i konsideruar këto lutje
origjinale, që po e shtrojmë si tezë, e që u
munduam ta argumentojmë sadopak, po
që do thelluar më shumë edhe nga studiues
të tjerë, del mendimi se me Buzukun
fillojnë elementet origjinale në letërsinë
tonë dhe se veprën e tij nuk mund ta
konsiderojmë vetëm si përkthim. Në
gjendjen e tashme të hulumtimit të këtij
problemi po shtojmë se ne, kësaj here,
vumë re këto lutje origjinale, që thënë më
figurë, ndoshta i shpëtuan syrit të mprehtë
e të rreptë shkencor të Çabejt, të cilit i bie
merita që këtë vepër të madhe të Buzukut
dhe të letërsisë sonë të kemi mundësi ta
lexojmë të gjithë.
Proza poetike nga MESHARI
1.Hinje se dimëni shkoi, e shi? vote. E
hinje(ja) se luletë zunë me ? dukunë
përmbī dhēt e hera me kiem (kuitje, kije) ?
afëruo; e zani i turtullit u gjegj ņdë dhēt
tanë; fiku zū me lëshuom tītë (frutat), e
ŗdhitë (hardhitë) zunë me bām grestrënë
(gresën, të zënë rrush), e lëshuonë erënë e
endet (lulet) tyne. Ņgre?, e eja, e dashuna
eme, e e bukura eme, ?ite ti. Pollumbi em
ņdë plasët të gurit, ņde e ņfshehunat të
gjirdhevet, dëftomë të klenëtë tat, banmë u
t? të të gjegjem zanë tand; përse zani uit
anshtë i amblë, e të panëtë tat anshtë të
dëshëruom. (Kënga e këngëve, kap.2,814, që mban titullin I fejuari kërkon të
fejuarën, që nuk e jep Buzuku në
MESHAR 2, LXXXVII-333, 1987,
Prishtinë).
2.Të gëzonenë shkretëtītë, e pyllja të
lëshonjë ente (lulet) porsi drandofillja. Tue
frujtuom të gëzonetë, tue gëzuom ņdë të
madh gazëmend e ņdë kankë; të madhtë
(madhështia) e Libanit anshtë dhanë atyne
e të bardhëtë e malit Karmeljesë e fushësë
Saronit. Ata kanë me pām të madhtë e
Tinëzot e të bardhëtë e Tinëzot. Konfortonī
(forconi) ju duortë e pāfuqī, e forconī ju
glunjëtë (gjunjtë) votë ņ fī. E thoni atyne qi
janë zemërëkëmbyem (frikësuar):
Konfortonī, e gjā droni: se hinje yj Zoti të
vinjë tue vendekuom (marrë) e tue
kthyem, e juve t u shelbonjë (shpëtojë).
Ashtu atëherë të ? çilenë sytë d verbënet, e
veshëtë e t shurdhënet të ņçilenë. E atëherë
të këcenjë i shkjepëni (i çali) porsi dreni, e
gluha e pāgojë t apë lavde Tinëzot; përse ?
ņçelnë ujënatë ndë shkretëtīt, e ujënatë
mëdhā ? bë visēt pānierëz: tha i mujtuni
Zot. Tinëzot hiri (Kap.40,9-11, Ezaia në
MESHARI 2, XXXII-93).
Këto dy proza poetike, si dhe psalmat e
Buzukut, Çabej i cilëson si shembuj të një
shqipje klasike dhe ndër më të bukurat dhe
më artistike në gjithë letërsinë shqiptare.
*E publikuan gazeta Rilindja, 24-25.10.1987:12;
dhe revista BUZUKU 14, 2004:8-9. Ribotohet me
rastin e 70-vjetorit të lindjes të autorit
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SHOQËRORE

Ngjarje që na tërheqë vëmendjen
Shkruan Gjokë Dabaj
Është fjala për një pjesë të Shqipërisë
Veriperendimore që gjendet në shtetin e
Malit të Zi. Atje, para disa ditësh, u
përurua një përmendore e përmasavet
madhore gjithshqiptare.
Kur them që duhet të na tërheqë
vëmendjen, madje edhe të na angazhojë
të gjithëvet, e kam fjalën në radhë të
parë te të gjithë njerëzit e kulturës
shqiptare, kudo që janë, te të gjithë ata
që merren me arsimin shqiptar,
te të gjithë ata që kanë në dorë
gazetarinë dhe krejt median
shqiptare, si dhe te njerëzit që
kanë në dorë politikën, pushtetin dhe financat, qoftë në Republikën e Shqipërisë e në Republikën e Kosovës, qoftë në hapësira të tjera ku jetojnë shqiptarë.
Vetëkuptohet, kusht është që
individët dhe grupet e individëvet, midis kategorivet të
lartpërmendura, të jenë patriotë.
Me pjesën tjetër, që urojmë të
mos jetë shumicë, ky shkrim as
që ka të bëjë.
Më 2 shtator 2014 në fshatin Shëngjergj
të komunës së Ulqinit u përkujtua 15vjetori i amshimit të njërit prej personaliteteve më të veçantë të kulturës sonë
kombëtare, Dom Simon Filipaj.
Dom Simon Filipaj është njeriu i parë
që ia ka dalë të përkthejë dhe të botojë
në gjuhën shqipe krejt Biblën, që do me
thënë: Besëlidhjen e Vjetër apo Dhjatën
e Vjetër dhe Besëlidhjen e Re apo
Dhjatën e Re, me gjithsej 1806 faqe.
Ka pasur në botën tonë, në botën e
arbro-shqiptarëvet, edhe para Dom
Simon Filipajt njerëz që e kanë
përkthyer Biblën, por ata nuk ia kanë
arritur që ta botojnë. Dy prej tyre,
Gregorin nga Durrësi, arqipeshkëv,
+1772, dhe Theodhor Haxhi Filipin,
1730-1806, i përmend me nderim në
fjalën e tij paraqitëse edhe vetë Dom
Simoni.
Në atë ditë përkujtimi, në fshatin
Shëngjergj, ku përkthyesi ynë i madh
pat shërbyer një kohë të gjatë si meshtar
dhe ku e pat kryer punën më të madhe
mbi këtë libër, u përurua edhe një
shtatore e tij. Në përurimin e asaj
shtatoreje dhe në përkujtim të jetës dhe
veprës së tij, qenë mbledhur disa qindra
pjesëmarrës. U tha mesha, u bënë
predikime, u mbajtën fjalime dhe u dha
një koncert i bukur folklorik. Mua më ra

në sy veçanërisht fakti që në atë tubim
merrnin pjesë edhe të krishterë, edhe
myslimanë. Ajka e inteligjencës
shqiptare të Ulqinit, Anës së Malit dhe
Kranjës, që është shumica e përkatësisë myslimane, ishte atë ditë aty.
Por nuk është aspak e çuditshme një
pamje e tillë në botën shqiptare.
Mjafton të hapim faqen 2 të këtij libri
të madh, që të shohim atje, në ekipin
korrektues e redaktues, plot 5 dijetarë,

me grada të larta shkencore, me emra
myslimanë. Ekipi përbëhet prej
gjithsej 12 personalitetesh dhe 5 prej
tyre, Prof. Dr. Gani Luboteni, Prof. Mr.
Isa Bajçinca, Prof.Isak Ahmeti,
Prof.Seliha Ramaj dhe Prof.Mr.Abdyl
Ramaj, janë të traditës myslimane.
Për të gjithë popujt e tjerë të planetit
tonë kjo mund të ishte diçka e pakonceptueshme, ndërsa ndër ne shqiptarët
kjo është krejt e natyrshme. Jemi një
komb dhe kemi një kulturë të pandashme. Pjesët mbeturinore nuk janë
pjesë e progresit tonë.
E vetmja dukuri tragjedishkaktuese, që
ne iliro-arbro-shqiptarëvet na ka
rënduar pa masë dhe na ka zvogëluar
deri në zgrip të zhdukjes, ka qenë
mospërkthimi i kësaj vepre gjithbotërore në gjuhën ilire qysh në shekujt e
parë të krishtërimit. U përmend disa
herë atë ditë Shën Jeronim Eusebi,
autori i së famshmes Vulgatë, iliri që e
përktheu Biblën nga hebraishtja dhe
greqishtja në latinisht. Vepra e tij ka
mbetur e pazëvendësueshme në
themelet e krejt literaturës së krishterë.
Pse nuk u përkthye edhe në ilirisht po
në atë kohë, në shekullin IV kjo
vepër?! Shën Konstantini i Madh ishte
në ata vite perandor i gjithfuqishëm.
Ishte ilir nga Naissusi, Nishi i sotëm,
ishte çliruesi i krishtërimit, fuqia e tij

prej perandori mbështetej kryesisht
te etnia, së cilës i përkiste, pra, te
ilirët. Bibla qysh atëherë lexohej në
tri gjuhë. Pra, s'ish tabu gjuha latine.
Ne nuk e dimë plotësisht cilat kanë
qenë rrethanat, por dimë se feja, që e
legalizuan ilirët, megjithate, nuk u
shkrua në gjuhën ilire.
Jo plot dy shekuj më vonë ishte rasti
tjetër që Bibla do të mund të shkruhej
e lexohej edhe ilirisht. Justiniani i
Madh krijoi Kishën e
Ilirikut Lindor.
Qendrën e kësaj kishe
e vendosi në vendlindjen e vet, në Shkupin
e sotëm. Një Justinian,
i cili ndërtoi një katedrale nga më madhështoret në botë, Katedralen e Shën Sofisë,
një Justinian, i cili
reformoi një sistem të
tërë juridik me peshë
gjithkohore, a thua
nuk kish mundësi të
organizonte edhe përkthimin e Biblës në
gjuhën ilire dhe ashtu t'i jepte Kishës
së Ilirikut lindor edhe liturgjinë në
gjuhën e saj?!
Pas atij shekulli, i cili lirisht do të
mund të quhej shekulli i Justinianit të
Madh, sidomos po ta kish kryer edhe
këtë punë, erdhën për ilirët, që më
vonë mezi mbijetuan si arbër, kohëra
gjithnjë e më të vështira. Sllavët do të
krijonin kishat e veta autoqefale në
tokën tonë. Cirili dhe Metodi, prej
këndej, prej tokës sonë, do të
niseshin për të përhapur fenë e
Krishtit në gjuhën sllave, ndërsa ne
nuk do të mund t'i kishim as meshën,
as sakramentet, as katekizmin në
gjuhën tonë.
Në fillim të shekullit XII, 1219, do të
krijohej dhe do të përhapej në një
shumicë të tokavet arbërore Kisha
Autoqefale Sërbe dhe, në vend që t'u
predikohej feja arbërisht, një
shumice të popullit tonë do t'u thuhej
mesha në gjuhën sllave, gjuhë, e cila
ish praktikuar në viset tanë jugorë
qysh me krijimin e Kishës Autoqefale Bullgare.
Në njërin krah në gjuhën greke, në
krahun tjetër në gjuhën sllave. Do të
duhej të vinte shekulli XX që
shqiptarëvet t'u bëhej i mundur më në
fund leximi i librit themeltar të fesë
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së krishterë në gjuhën e vet dhe njeriu që
do t'ia bënte këtë dhuratë Kombit të tij,
do të ishte një meshtar, në dukje i
thjeshtë, famullitar i një famullie
mrekullisht të mbijetuar në bregun e
djathtë të lumit Bunë.
Këta ishin mendimet që po më kalonin
nëpër kokë, tek po përjetoja ceremoninë
aq të bukur e njëkohësisht aq modeste të
zbulimit të përmendores prej bronzi të
të pavdekshmit Dom Simon Filipaj.
Shtatorja kish bërë rrugë të gjatë, që nga
Njujorku e deri në Tivar, pastaj, me një
kamion të vogël, prej Tivarit deri këtu,
te piedestali, ku ne po shpresojmë se do
të qëndrojë në jetë të jetëvet.
Më shkoi mendja, me atë rast,
te Imzot Gjon
Bruni, martir
arbër i krishtërimit, i shekullit XVI. Do të
duhej ta kish
edhe ai një përmendore. Pastaj
pashë me sytë e
mendjes Atë
Sebastianin,
1588, Atë Gjergj
Jubanin, 1646,
dhe Atë Gjergj
Sumën, 1649,
që të 3 klerikë të
martirizuar në
Tivar. Edhe për
ta do të duhej në
qytetin e Tivarit
nga një përmendore.
Abati i famshëm i manastirit të Ratëzit,
Gjergj Pelini, sh.XV, dhe arqipeshkvi
uniat i Kranjës, Pal Dushmani, sh.XV,
secili në vendin ku kanë bërë epokë, e
duan nga një përmendore.
Arqipeshkvinjtë e Tivarit, njerëz
mirëfilli të persekutuar, si roje të
përkushtuara të krishtërimit perendimor
në këto hapësira, pjesa më madhe e tyre,
e kanë merituar nga një përmendore, jo
brenda objektevet të kishavet, por në
vendet më të dukshëm, veçanërisht të
Tivar Nalt. Unë po përmend vetëm disa
prej tyre, sa për t'i pasur parasysh:
Imz.Gjon Zaulini, 1341-1348, Imz.
Teodor Kalompsi, 1571-1579, Imz.
Marin Bici, 1608-1624, Imz. Pjetër
Mazreku, 1628-1634, Imz. Gjergj
Bardhi, 1635-1644, Imz. Mark Kryeziu,
1654-1656, Imz. Mark Gjorga, 16961700.
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Në Shestan, në fshatin Lukiq dhe në
oborrin e kishës së Shën Palit, duhet t'i
kenë përmendoret e tyre Imz. Mark de
Luki, 1743-1749, dhe Imz. Lazar
Vladanji, 1749-1786.
Në Ljare e Dobrec, në vendet më të
përshtatshëm, duhet të kenë monumentet e tyre 4 arqipeshkvinj të Arqipeshkvisë së Tivarit: imz. Gjergj Junki,
1786-1887, Imz. Gjergj Radovani,
1787-1790, Imz. Frano Borci, 17911822, dhe Imz. Vinçenc Batuçi, 18241839.
Bashkëkohës I Imz. Gjon Brunit, ka
qenë edhe Dom Gjon Buzuku, autori i
librit të parë arbërisht (që njihet deri më

sot), gjithsesi nismëtar i librashkruarjes në gjuhën tonë. Është
pohuar, me argumente të fortë, që ai e
ka shkruar atë libër duke shërbyer si
famullitar në krahinën e Shestanit, që
gjendet ndër male sipër Tivarit. Do të
duhej, pra, edhe për Dom Gjon
Buzukun një e këtillë përmendore siç
iu bë Dom Simon Filipajt.
Do të bëheshin kështu, 10, 20 apo më
shumë përmendore personalitetesh të
merituar të katolicizmit në Tivar e
Ulqinj dhe në hapësirat përreth, në
vendet ku e ka pasë selinë e vet për gati
1000 vjet Arqipeshkvia Arbërore e
Tivarit, në një farë mënyre zëvendësuese dhe vazhduese e Kishës së
Ilirikut Lindor, themeluar në Shkup në
sh.VI prej Justinianit të Madh.
Papa Françesku, siç e deklaroi z.Edi
Rama, po ua dhuron shqiptarëvet
veprën e Dom Gjon Buzukut, të
digjitalizuar. Do të ish kjo një nga
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dhuratat më të buklura që do t'i bëhej
kombit tonë në shenjë respekti për
kulturën që ka gjeneruar ky komb
ndër shekuj. Me këtë udhë, do të ish
mirë t'i luteshim Papa Françeskut, që,
në vazhdim të vlerësimit të traditës
sonë, të na ndihmojë, me autoritetin e
tij, që t'ia ngrejmë edhe Dom Gjon
Buzukut një përmendore mu atje, lart
ndër malet e Shestanit, ku edhe e ka
vënë themelin ose një nga themelet e
libërshkrimit në gjuhën tonë.
Duke ia parashtruar Papa Françeskut
këto kërkesa, njëheresh fetare,
kulturore dhe historike të popullit
shqiptar, duhet të vëmë në dukje me
forcë, që një
punë e këtillë do
t'u shërbente
shumë mirë, jo
vetëm mirëkuptimit fetar në
këto hapësira,
por edhe afrimit
e mirë-kuptimit
ndërnacional
midis shqiptarëvet dhe malazezëvet. Është
shumë e nevojshme të vihet në
dukje edhe fakti
që, nëse ndërtimi i të këtilla
përmendoreve
në Ulqin e rrethina hë për hë
nuk është shumë
i vështirë, në
Tivar e rrethina
kjo punë do të haste në mjaft pengesa.
Pikërisht në këtë aspekt do t'u duhej
shqiptarëvet edhe ndërhyrja e
autoritetit papal.
Njëkohësisht, siç thashë edhe në
fillim, kjo nuk mund të arrihet as me
një shkrim e as me kërkesën e vetëm
një shestanasi, gjegjësisht tivarasi,
siç jam unë.
Këto punë të bukura, paqendjellëse,
harmonikërkuese midis popujvet,
duan angazhim të gjithanshëm. Duan
preokupim të të gjithëvet, që nga
njerëzit e kulturës, arsimit e gazetarisë, e deri te njerëzit që kanë në dorë
politikën, pushtetin dhe financat e
kombit të cilit i përkasim.
Durrës, 17 shtator 2014.
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Përtej lajthitjes – Flutur Mustafa*
Më 13 dhjetor 2014 në
Galerinë e Arteve në Ulqin
nën organizimin e Qendrës
kulturore Ulqin dhe Librarisë
Arti u bë përurimi i librit me
poezi ”Përtej Lajthitjes” të
autores së re ulqinake Flutur
Mustafa.
Të pranishmëve, që ishin në
numër mjaftë të madh, rreth
veprimtarisë botuese të
Librarisë Arti, së pari u foli
botuesi, Gazmend Çitaku.
Ismet Kallaba bëri një
vështrim rreth angazhimeve
të Flutures ndërsa rreth vlerave të librit dhe analizën e

poezive e bënë Liridona
Sinishtaj dhe redaktori i librit
Jaho Kollari. Të pranishmit dhe
autoren në mënyrë të këndshme i
befasuan aktorët e shfaqjes
”Servantesi dhe Dulcinea” të
cilët me këtë rast enkas për
autoren kishin përgatitur poezi
nga libri të cilat i recituan.
Mbrëmja kaloi në një mënyrë të
relaksuar dhe jashtë shablloneve
të zakonshme ku pastaj autorja
dhe botuesi të gjithë të
pranishmëve u dhuruan nga një
libër.
*Botoi Diti&Oli – Libraria Arti, Ulqin, 2014

Deti
Libraria Arti nga Ulqini prej 1
marsit e deri më 31 gusht 2014,
organizoi konkursin e dytë me
radhë të poezisë. Për ndryshim nga
viti i parë ku tema ishte e lirë këtë
vit temë ishte ”Deti”. Në adresë të
redaksisë mbërritën mbi 70 poezi
nga 22 autorë ku shtrirja
gjeografike dhe mosha ishte shumë
e ndryshme. Poezi, përveç nga
Ulqini, arritën edhe nga Shkodra,
Durrësi, Korça, Tirana, Gjilani,
Suedia, Italia, SHBA, Gjermania
etj.
Juria e Librarisë Arti në përbërje:
Hajro Ulqinaku – shkrimtar, Jaho
Kollari – poet dhe Gazmend Çitaku
pronar i librarisë njëzëri zgjodhën 3
poezitë më të mira të cilat kishin
mbërrit në Konkurs.
Vendin e parë e zuri Arjan Kallço nga
Korça me poezinë Një tjetër Itakë,
vendin e dytë e zuri Alma Begaj nga
Durrësi me poezinë Akorde të
mpakura dhe vendin e tretë Flutur

Mustafa nga Ulqini me poezinë I
bekumuni det.
Shpërblim gjeneral për të gjithë
konkurruesit ishte botimi i librit me
emrin e temës së parashtruar pra DETI
dhe më datë 1 nëntor 2014 u bë edhe
përurimi i këtij libri. Në bashkëpunim
me poetin ulqinak i cili jeton dhe
vepron në Gjermani – Jaho Kollari së
bashku bënë përurimin e të dy librave.

Pra, Deti – libri me poezi nga Konkursi
me po të njëjtin emër, dhe libri Poet i
mijëvjeçarit të tretë të autorit Jaho
Kollari. Poezi nga të dy librat lexuan
autorët e poezive si dhe nxënës dhe
aktorë nga Ulqini. Në fund të përurimit
të gjithë të pranishmëve iu dhurua nga
një libër nga autorët si shenjë
mirënjohje për kohën e tyre.

Edith Durham dhe shqiptarët
Të shtunën më 20 dhjetor 2014, në organizim të Qendres kulturore në Ulqin u bë
përkujtimi i 70 vjetorit të vdekjes së veprimtares së shquar për çështje kombëtare
shqiptare dhe humanistes së madhe angleze Edith Durham. Me këtë rast në
Galerinë e Arteve në Ulqin u bë përurimi i librit Mary Edhith Durham dhe
shqiptarët të autores ulqinake Medina Çoba. Në fjalën hyrëse e mbajti drejtori i
Qendres kulturore z.Nail Draga i cili i përshëndeti të pranishmit dhe bëri një
rekapitulim të veprimtarisë së Edith Durham për çështjen shqiptare. Gjithashtu
fjalën e rastit e pati edhe botuesi i veprave të Edith Durhamit, Mehmet Gëzhilli.
Për vlerat e librit folën prof.dr. Refik Kadija nga Shkodra si dhe botuesi i librit
prof.dr. Jusuf Mustafai. Në fund të pranishmit i përshëndeti autorja Mr Medina
Çobi ku të gjithëve u dhuroi nga një libër.
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Gratë duararta të Krajës
Shkruan Ali Gjeçbritaj
Më 15 tetor 2014, në Ostros u mbajt
një solemnitet me rastin e Ditës
Ndërkombëtare të grave të fshatit dhe
të formimit të OJQ “Kranjanija” në
Krajë. Në të morën pjesë dhe folën
ministri për të Drejtat e Njeriut dhe
Pakicave, Suad Numanoviq, përfaqësuesja e OSBE-së Lia Magnaguango,
përgjegjëse e sektorit për demokratizim, përfaqësuesi i Ambasadës së
SHBA-së Bernard Çobaj, kryetari i
Kuvendit të Komunës së Tivarit
Osman Subashiq, përfaqësuesja e
Qendrës për Afarizëm në Tivar Ivana
Tomasheviq.
Në emër të OJQ “Kranjanija” foli dhe
përshëndeti kryetarja e saj Senada
Ramushaj. Ajo tha se në kuadër të
projektit “Gra të sforcuara, shoqëri e
begatë” deri sot kanë ndjekur dy kurse
për kompjuterë, kursin e gjuhës
angleze, kursin për punimin e
sendeve në teknikën e pikturimit
dekupazh, kursin e punimeve nga
leshi i shprishur i ashtuquajtur teknika
e fillit, kursin e rrobaqepsisë dhe
punimin e bizhuterive unikat me
fimomasen.
Sipas saj, për të gjitha këto aktivitete
kanë pasur mbështetjen e Sekretariatit për Administratë të Përgjithshme
dhe Veprimtari Shoqërore të komunës
së Tivarit - Zyra për barazi gjinore,
OSBE-së, Qendrës për Afarizëm
Tivar, me mbështetjen financiare të
Ambasadës së SHBA-së, Drejtoratit
për Zhvillimin e Ndërmarrjeve të
Mesme dhe të Vogla dhe Entit për
Punësim të Malit të Zi.

“Projekti 'Gra të sforcuara, shoqëri e
begatë' na ka mësuar shumë gjëra. Më
e rëndësishmja është se në këtë
drejtim formuam OJQ-në “Kranjanija” me qëllim të përmirësimit të
gjendjes ekonomike të gruas, ruajtjen
e vlerave autoktone dhe vazhdimësinë e traditës së begatë të trevës.
Ne merremi me punë dore dhe deri
tani kemi marrë pjesë si shoqatë në
disa panaire, siç janë: në Tivar,
Podgoricë, Plavnicë etj. Gratë e këtij
vendi kanë qenë gjithmonë duar arta
dhe punimet e tyre kanë lënë përshtypje te shumë vizitorë në panairet e
shumta”, shprehet Ramushaj.
Momentalisht në shoqatë janë 15 gra
e vajza nga Kraja. Meritën më të
madhe për themelimin e saj e ka
Nadire Milla, e cila ka bërë aktivitetin

më të madh në grumbullimin e këtyre
grave duararta në shoqatë. Nga
modestia, ajo nuk thotë asnjë fjalë,
por puna e saj në këtë drejtim flet vetë.
Kohë më parë, gratë e Shoqatës
organizuan shëtitje njëditore në
Prizren.
Me këtë rast, ministri Numanoviq u
shpërndau çertifikata grave anëtare të
Shoqatës për pjesëmarrje në punëtoritë e organizuara nga Qendra për
Afarizëm në Tivar.
Në fund të solemnitetit, pjesëmarrësit
patën rastin që të vizitojnë panairin e
vogël me punime dore të grave të
Krajës si dhe të shijojnë ushqimet
tradicionale kranjane, të përgatitura
nga gratë, anëtare të Shoqatës.
Nga ky tubim solemn, OJQ
“Kranjanija” doli me një kumtesë
për opinion nëpërmjet së cilës i bën
thirrje autoriteteve të Bashkësisë
vendore në Ostros, Komunës së
Tivarit dhe Qeverisë së Malit të Zi
që të angazhohen më shumë për
zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të Krajës me qëllim të
parandalimit të migrimit

Veteranët e Gjakovës: Luftuam
për liri, e jo për fe e mjekra dhe
matrapazë të shitur (04.01.2014,
telegrafi.com).
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Proklamatë e Asamblesë së Nju Jorkut
Shkruan Beqir Sina, Gazeta 55 online
Me rastin e takimit të 5-të me
emigrantët nga Ulqini, që u mbajt me 2
gusht 2014 në Reç, Ulqin, u nderua me
Proklamatë nga Asambleja e Nju
Jorkut, me sponsorizimin e asambleistit shqiptar Mark Gjonaj, Doktor

Simë Dobreci, nga fshati Braticë i
Ulqinit. Në proklamatë thuhet se
motivacioni për nderimin e tij është:
“Duke pá punën e Dr. Simë Dobrecit
për arritjet e jashtëzakonshme në
shkencë, kulturë, dhe art, dhe në
ruajtjen e identitetit kombëtar…”
Simë Dobreci (lindur më 1934, në
Braticë të Ulqinit), mjek i shquar dhe i
nderuar në Tivar, Ulqin dhe në
Prishtinë, doktor i shkencave të mjekësisë, profesor universiteti, autor
tekstesh universitare dhe studimesh
shkencore-profesionale, tani i pensionuar, sikur të kujton Gjon Buzukun,
idealin dhe përpjekjet e tij. Ndoshta
edhe rrënjët i kanë të përbashkëta. Në
këto anë, doktor Sima është një
majemali e lartë, e bardhë si bora e
Rumisë. Trashëgoi dhe kultivoi, gjatë
gjithë jetës, dashuri të veçantë për
vendin dhe për kombin e vet. Emrin e
ka Shqiptar, mbiemrin Njeri. Është
shqiptar i mirëfilltë dhe altruist i madh,
gjithnjë në shërbim të njerëzve, pa
asnjë dallim. Është fisnik dhe zemërbardhë. Nuk e ndanë fjalën nga vepra.
Por, Doktor Simës i dhemb shpirti i tij
prej atdhetari, i dhemb shpirti për fatin
e trevave stërgjyshore, për gjakun dhe
gjymtyrët e shprishura të bijve dhe
bijave të Nënrumisë. Megjithatë, ashtu

si Buzuku shekuj më parë, ai nuk
pajtohet me këtë gjendje, me
përshkrimin dhe me “vajtimin” e saj.
Simë Dobreci është krenar për të parët e
tij dhe ka shpresa për të ardhmen. Ka
kohë që përpiqet të bëjë diçka me vlerë
për brezat e kaluar, për brezin tonë dhe
për brezat që do vijnë. Ndonëse me një
peshë moshe mbi
supe, Doktor Sima,
pa ndjerë lodhje
dhe pa përfillur
asnjë pengesë,
ashtu si rilindës i
vërtetë, qëmtoi dhe
1
2
qëmton me akribi
dhe me përkushtim
për admirim vlera,
fakte, ngjarje, personalitete…, sidomos nga e kaluara e
Anës së Sipërme. I
evidentoi ato me
besnikëri e me
korrektesë metodologjike dhe i publikoi në revistën
“Buzuku”, në gjuhën e burimit të tyre.
Kur lexon njeriu materialet e tilla të
kësaj reviste, natyrshëm të duket sikur
je duke biseduar me Gjon Buzukun,
apo me tezën Tone! Të gjitha ato i
shoqëroi dhe dokumentoi me të dhëna
të nevojshme për burimet e tyre
përkatëse. Doktor Sima, i mbështetur
nga bashkëshortja e tij fisnike, zonja
Lule, dhe me ndihmën e vullnetmirëve
të tjerë, përpiqet me të gjitha forcat dhe
me mundësitë që ka në dispozicion të
shpëtojë atë që mund të shpëtohet nga
pluhuri i harresës, të ringjallë atë që
mund të ringjallet. Shumë nga
përmbajtjet dhe ilustrimet e kësaj
reviste të kujtojnë Krajën,
sidomos Shestanin dhe shestanasit e hershëm, të shquar
për vlera e virtyte të larta
njerëzore dhe
kombëtare,
pasardhësit e të
cilëve, dheut
dhe varreve të
të parëve, fatkeqësisht, u

lanë lamtumirën. O Zot, Shestani-pa
shestanas! Kanë marrë botën në sy!
Koleksioni i 38 numrave të revistës
“Buzuku”, të botuar deri sot, është një
burim shumë i çmuar, jo vetëm për
kujtesën atërore dhe kombëtare, por
edhe për studiuesit e gjuhës, historisë,
etnografisë, folklorit etj., si të këtyre
anëve, ashtu edhe në shkallë kombëtare. Koleksioni i revistës “Buzuku”
është një “përmendore” e të parëve, por
edhe një “arkiv” shumë e çmuar,
njëkohësisht. Doktor Sima është
pjesëmarrës aktiv edhe në aktivitete të
tjera shoqërore, shkencore dhe kulturore, që lidhen me Shestanin, Krajën,
Anën e Malit, Ulqinin, Tivarin etj., me
të tashmen dhe me të kaluarën e tyre. I
vogël me trup, por i madh me shpirt dhe
me vepër, Simë Dobreci, ky pinjoll
dinjitoz i Gjon Buzukut dhe i të parëve
të tij, është model për t'u ndjekur nga
intelektualët dhe veprimtarët tjerë të
këtyre trevave të Arbërisë etnike dhe
më gjerë. Personaliteti dhe vepra e prof.
dr. Simë Dobrecit të bëjnë të mendosh
se këto treva, në të gjitha kohërat, kanë
pasur dhe do të kenë bijë dhe bija që e
duan dhe punojnë për mëmetin, gjuhën,
kulturën dhe Atdheun e vet. Ndonëse,
3
shpesh eremitë , ata janë njerëz me
dinjitet dhe me integritet shembullor,
ashtu siç është edhe prof. dr. Simë
Dobreci.
1.qëmton - mbledh nga pak duke kërkuar aty-këtu e
duke zgjedhur; 2.akribi - dituri shkencore; 3.eremit murg i krishterë që jeton i vetmuar në kushte të
vështira.

Knaqu me pak, n'daç me pasë
mjatht (S.Gj.D).
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Bibliotekë me thesare letrare

Shkruan Ismet Kallaba
Shkruan Ismet Kallaba
Me moton: “Të protestojmë për dinjitet, stop diskriminimit,
duam të arsimohemi si shqiptarë”, u zhvillua
protesta para godinës së Komunës të Ulqinit, më 14.11.2014.
Nismëtari i protestës, gazetari Gëzim Ibroçi, tha se jo rastësisht
ky tubim mbahet në ditën kur u mblodh Kongresi i Manastirit dhe

Kongresi i Abetares, për të dëshmuar se shqiptarët në Mal të Zi si
popull autokton duan të mbrojnë identitetin, duan barazi dhe
duan të respektohen të drejtat tyre elementare, të njohura me çdo
konventë ndërkombëtare. Ai këtë porosi ia drejtoi politikanëve
shqiptarë në Mal të Zi. Ibroçi përmendi bazën kushtetuese e
ligjore në të cilën mbështeten kërkesat e shtruara.
Gjuha amtare shqipe, edhe pse përdorimi i saj është i garantuar
me ligj, nuk zbatohet në praktikë nëpër dokumentet shkollore,
mbledhjet apo aktivitetet tjera në shkollë; politika dhe
centralizimi i ka lënë jashtë shqiptarët nga procesi, duke filluar
që nga Ministria e Arsimit, drejtimi i institucioneve shkollore
dhe ato vendimmarrëse; shkollat, në veçanti paralelet e ndara në
zonat rurale ku mësojnë nxënësit shqiptarë, janë në gjendje
shumë të keqe dhe nuk i plotësojnë kushtet për zhvillimin e
mësimit; dhe tekstet shkollore, në veçanti libri i historisë, është
diskriminues dhe ofendues, e po ashtu ai i kulturës muzikore.
Ibroçi theksoi se këto janë vetëm disa prej anomalive që rëndojnë
arsimin e nxënësve shqiptarë në Mal të Zi, duke kërkuar që
fëmijët e tyre, nxënësit shqiptarë të mësojnë si shqiptarë, duke
mësuar për historinë, këngët dhe kulturën kombëtare në tekstet e
tyre shkollore. Ai kërkoi që tekstet shkollore aktuale të
zëvendësohen me botimet e Prishtinës deri në hartimin e teksteve
të reja, ku edhe shqiptarët do të ishin pjesë e këtij procesi.
Nëpërmjet mesazhi të shkruar, tubimit iu drejtua edhe kryetari i
Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në Malin e Zi, Genci
Nimanbegu, i cili mbështet çdo aktivitet që ka për qëllim
përmirësimin e situatës së shqiptarëve në Mal të Zi. Këshilli i ka
përpiluar kërkesat e veta në qershor të vitit 2014 për
përmirësimin e pozitës së arsimit në gjuhën shqipe në Mal të Zi
dhe këto kërkesa janë dërguar në të gjitha adresat relevante.
Kërkesa, të mbështetura me nënshkrime, do të jenë obligim për
përfaqësuesit politikë shqiptarë në Mal të Zi, që t'i mbështesin
dhe përcjellin Ministrisë së Arsimit, për të ndryshuar ajo
rrënjësisht politikat e deritashme, duke inkuadruar praktika
demokratike perëndimore. Në protestë ishin të pranishëm edhe
përfaqësues të subjekteve politike shqiptare, kryetari i Komunës
së Ulqinit dhe përfaqësues të shoqërisë civile.

Shoqata e Artistëve dhe Intelektualëve “Art Club” organizoi
nga data 2-4 gusht 2014, të Muzea në Kala të Ulqinit,
manifestimin letrar tradicional “Kalimera Poetike”. Mysafirë
të edicionit 22 të këtij manifestimi ishin poetja Luljeta
Lleshanaku nga Shqipëria, shkrimtari malazias Mirash
Martinoviq dhe shkrimtari nga Kosova, Beqë Cufaj, të cilëve
u kushtuan mbrëmje të posaçme autoriale. Kryetari i SHAI
“Art Club”, Ali Salaj, tha në fjalën përshëndetëse se
“Kalimera Poetike” është “një festival i veçantë i artit, i cili që
në zanafillë shfaqi synimin për të ndërtuar një festë të artit
artizanal të fjalës”.
Mbrëmja e parë autoriale në kuadër të manifestimit
“Kalimera Poetike” i është kushtuar poetes Luljeta
Lleshanaku, autore e shtatë vëllimeve poetike në gjuhën
shqipe dhe shtatë vëllimeve të tjera në gjuhë të huaja. Në
bisedë me moderatorin e mbrëmjes, mr. Haxhi Shabani, ajo
ka treguar se përkundër faktit që poezia anglosaksone ndërroi
perceptimin e saj për poezinë, autorët e saj të preferuar janë
poetët mesdhetarë.
Mbrëmja e dytë autoriale ka qenë takimi me Mirash
Martinoviqin, shkrimtarin e romanit “Teuta”, të përkthyer
edhe në gjuhën shqipe. Kjo ishte hera e parë që ky shkrimtar i
njohur malazias, autor i dhjetë romaneve dhe i po aq
përmbledhjeve me poezi, i veçantë për faktin se romanet e tij i
kushtohen temave antike dhe peizazheve të harruara të Malit
të Zi, u prezantua para publikut të Ulqinit.
Mbrëmja e tretë autoriale në kuadër të manifestimit

“Kalimera Poetike” ka qenë ajo me shkrimtarin nga Kosova,
Beqë Cufaj, i cili jeton e krijon në Gjermani, i cilësuar nga
mediat gjermane si avokat letrar i Kosovës në Evropë. Në
bisedë me moderatoren e mbrëmjes, dr. Sabina Osmanoviq,
ai ka folur mbi krijimtarinë e tij, letërsinë shqipe dhe atë që
krijohet jashtë hapësirës shqiptare, punën e tij si gazetar në
mediat gjermanofolëse
Qëllimi kryesor i kësaj veprimtarie është të promovojë
krijimtarinë më të mirë letrare shqiptare, por edhe ballkanike
dhe të huaj, në mënyrë që ta bëjë atë të njohur për publikun
vendas dhe turistët. Gjatë ditëve të zhvillimit të saj, Ulqini
shndërrohet në qendër dhe vendtakim të shkrimtarëve.
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Dita e Flamurit – festimi në Ulqin
Shkruan Ismet Kallaba
Me koncertin premierë „Epoka në
pentagram“ të Teatrit Kombëtar të
Operas dhe Baletit nga Tirana, të

qeverisëse, t'i lënë anash familjarizmat dhe lokalizmat, si vlera të
gabuara, duke adoptuar vlerat e
vërteta evropiane.
“Kjo është sfida kryesore e shqipta-

shfaqur më 25.11.2014, në Qendrën e
Kulturës në Ulqin, Këshilli
Kombëtar i Shqiptarëve në Malin e
Zi filloi manifestimet për nder të 28
Nëntorit – Ditës së Flamurit.
Programi ka filluar me këndimin e
himnit kombëtar shqiptar nga
sopranot Mariana Leka e Eva Golemi,
dhe bariton Ylber Gjini, nën shoqërimin e orkestrës simfonike të TKOB-it.
Në fjalën përshëndetëse, kryetari i
Këshillit Kombëtar i Shqiprarëve në
Mal të Zi, Genc Nimanbegu, ka
thënë se shqiptarët në Mal të Zi, si
popull autokton kanë dhënë
kontributin e tyre të fuqishëm në
lëvizjet demokratike në Mal të Zi.
Këtë mision do ta vazhdojmë dhe do
të dëshmojmë që jemi dhe do të
vazhdojmë të jemi faktor bashkëpunimi, stabiliteti dhe paqeje”,
është shprehur ai.
Sipas tij, shqiptarët në Mal të Zi
ballafaqohen me probleme të shumta,
prandaj për zgjidhjen e tyre duhet
bashkëveprim. “Kërkesat politike për
decentralizim, rritje të ingerencave të
komunave dhe përmirësimi i të
drejtave politike do të jenë synimi ynë
i vazhdueshëm”, ka thënë ai.
Nimanbegu ka theksuar se me qëllim
të përmirësimit të pozitës, shqiptarët
duhet t'i ngrisin kapacitetet e tyre

rëve. Kur vlerat evropiane të
përvetësohen dhe jetësohen, të gjitha
qëllimet tona politike, ekonomike,
kulturore do të jenë më lehtë të
realizueshme”, ka deklaruar ai.
Kryetari i KKSH-së ka përfunduar
duke thënë se shqiptarët duhet të jenë
krenarë për atë që janë, “të bindur se e
ardhmja do të sjellë më tepër begati
dhe drejtësi, që fëmijët tanë të
kujtojnë të kaluarën, të ruajnë gjuhën,
kulturën dhe traditën tonë, të jenë
krenarë për vete dhe të sigurt në të
ardhmen në shoqëri më të drejtë, më
demokratike dhe më njerëzore”.
Të pranishmit kanë ndjekur më pas
koncertin e titulluar “Epoka në pentagram” të solistëve
dhe Orkestrës
Simfonike të
TKOB-it, të
përgatitur enkas
me rastin e Ditës
së Flamurit, nën
dirigjimin e Edmond Dokos. Pjesë e
koncertit kanë qenë disa nga veprat
më të njohura të
kompozitorëve
shqiptarë, të
krijuara ndër vite,
si Çesk Zadeja (G.

Sviridov) “Beteja, O ju male” - nga
muzika e filmit “Skënderbeu”, Rauf
Dhomi “Goca e Kaçanikut” - uvertura
e operës me të njëjtin titull, Thoma
Gaqi “Borova” - poemë simfonike,
Avni Mula “Aria e Boranës” - nga
opera me të njëjtin titull, Feim
Ibrahimi “Prolog” - nga muzika e
filmit “Ngadhnjim mbi vdekjen”,
Limoz Dizdari “Hyri prilli shkriu
bora majave” - romancë vokale nga
muzika e filmit “Malet me blerim
mbuluar”, Vasil Tole “Contrast” variacion simfonik, si dhe kompozitorët Nicola Piovani “La vita e
bella” - nga muzika e filmit me të
njëjtin titull dhe John Williams
“Baladë për violinë e orkestër” - nga
muzika e filmit “Schindler's List”.
Kjo ishte hera e parë që orkestra
simfonike e TKOB-it prezantohet në
Ulqin.
Në mesin e të pranishmëve kanë qenë i
ngarkuari me punë i Ambasadës së
Shqipërisë në Mal të Zi, Lirim Ujka, i
ngarkuari me punë i Ambasadës së
Republikës së Kosovës, Srgjan
Sentiq, kryetari i Këshillit Kombëtar
Kroat, Zvonimir Dekoviq, kryetarë të
partive politike shqiptare, deputetë në
Kuvendin e Malit të Zi dhe personalitete të tjera nga fushat e ndryshme.
Manifestimet e organizuara nga KKSH për
nder të 28 Nëntorit – Ditës së Flamurit do të
vazhdojnë sot në Qendrën Informative
Kulturore “Malësia” në Tuz, ku do të shfaqet
programi kulturo-artistik “Rreth flamurit”, i
organizuar në bashkëpunim me SHKA “Dedë
Gjo Luli” dhe SHKA “Koha”, kurse nesër do të
mbahet “Maratona e Pavarësisë” 2014 në
relacionin Ulqin – Shkodër dhe programi
festiv në bashkëpunim me Shoqatën “Alpet
Shqiptare” dhe SHKA “Maja e Karajfilit” në
Pallatin e Kulturës në Plavë.
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Shën 'Kolli
Shkruan msc Anton Lulgjuraj,
arkeolog
Kisha e Shën Kollit gjindet në
Shtojin Nalt, në bregun e djathtë të
lumit Buna (Buena) rreth 13 km
larg prej Ulqinit. Nga burimet
historike dijmë se në vitin 1313
ishte seli e etërve Benediktin dhe
njihej me disa emra si “San Nicolo
nel Fiume” (Shën Kolli në lumë) ,
“San Nicolo alla Marina” (Shën
Kolli në det), “San Nicolo della
Fozza” (Shën Kolli i gropës). I
vendosur në grykëderdhjen e lumit
Buna, e cila në mesjetë ka qenë një
rrugë e rëndësishme që të çonte në
Shkodër, dhe ishte zonë që
furnizonte me lëndë drusore të
nevojshme për ndërtimin e galerave Venedikase (Venecia) dhe
Raguziane (Dubrovnik), pra Shën
Kolli u bë një fshat i rëndësishem
në aspektin ekonomik.
Kisha u ndertua për nderim të
Shënjtit Nikollë të Mires apo Shën
Nikollës të Barit, përndryshe njihet
si mbrojtësi i lundërtarve dhe i
fëmijëve. Kjo histori fillon me vitin
1087 kur disa lundërtarë dhe
tregtarë Venedikas dhe nga Bari i
Apulies moren rrugen e rrezikshme dhe plot me avantura duke
shkur në Mira të Azisë së Vogël, e
cila atëherë ishte e pushtuar prej
Turqve. Me plot guxim por edhe
dinakëri ua moren eshtrat e
shënjtnorit dhe arriten mbas nji

rruge të gjatë që ti çojnë në Bari me
9 maj. Sipas gojëdhanave popullore, anija me detarët të cilët po
transportonin eshtërat për Bari, të
nxanë nga stuhija u dëtyruan që të
ankorohën në bregun e lumit Buna
deri sa të pushojë stuhia. Në vendin
ku pushuan eshtrat, u ngrit edhe
kisha në fjalë dhe në kujtim të asaj
date aty për çdo vit me 9 maj organizohet proçesioni i madh fetar.
Këtë dëshmi e kemi edhe prej
konsullit francez në Shkodër
Hekardit, i cili na dëshmon se në ky
vend ndodhet në rrënoja të kishës
ku nji herë në vit mblidheshin
njerëzit në festen qendrore.
Janë ruajtur deri në ditët e sotme
shumë gojëdhëna për këtë vend si:
“këtu kishte aq shumë shpija sa çi
maca kalonte prej çatijet në çati me
nji të kërcyeme “ apo “... ka qenë
vend i madh e masandej asht shue
prej nji smundjet të madhe“ e

shumë të tjera. Të gjitha këto
gojëdhana janë nji informacion i
mirë për neve, sipas të cilit na
mundemi ta mendojmë se këtu ka
qenë nji vendbanim i madh dhe se
zhdukja e këtij vendbanimit mundet të lidhet me ndonjë smundje siç
ka qenë atëherë në mesjetë e
shpeshtë murtaja, por edhe gjithashtu mundemi të supozojmë edhe
për ngritjen e nivelit të lumit Buna e
cila në mesin e shek. XIX, që u ba
shkaku kryesor i transformimit të
shumë tokave bujqësore në moçale
dhe u ba e pamundur jeta aty.
Kisha është aktive edhe në ditët e
sotme. Duke ju falenderue komunititetit vendas mirëmbahet në gjendje të mirë. Perreth kishës ndodhen
edhe varret e fshatit në numër të
madh.
Disa prej tyre karakterizohen me
simboliken e pasur siç janë, për
shembull, kryqi, dielli dhe hëna.
Këto simbole të vjetra, të krijuar
nga ILIRËT para më shumë se 10
mijë vjet, këtu të pranishme në
gurët e varreve të kishës së Shën
Kollit, të rikujtojnë dhe vërtetojnë se ne shqiptarët jemi mbasardhësit e ilirëve.
Në këtë vend duhen veçuar edhe
ambientin shumë të gjelbëruar me
drunj të dendur dhe të lartë të lisit,
frashrit si dhe shumë bimë tjera, që
çdo vizitorit ja japin pamjen e vendit shumë piktoresk dhe çlodhës
sidomos në muajt e pranverës kur
natyra është në lulëzimin e plotë.
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Nata e Buzmit me vishkuj
Shkruan Dom Gabriel Grabanica
Kaluan dy vjet të bashkëpunimit në
fushën e folklorit mes Ansamblit
Shqiponja nga Malësia dhe Kishës
Katolike në Braticë, Kullomzë, Shen
Gjergj dhe Kllezën. Në bashkëbisedim
më përgjegjësit e Ansamblit lindi ideja
që veprimtaria dhe bashkëpunimi të
vazhdojë edhe në fusha tjera.
Vazhduam me aktivitete sportive në
dhjetorin e vitit 2014. Rinia e

Ansamblit e Malësisë më rininë e
Kishave të Ulqinit shfaqi dramën
teatrale, Nata e Buzmit dhe e
vishkujve, adet i trevave të Malësisë,
katundeve Shestanase dhe të
Dukagjinit të Kosovës.
Më gatishmërinë e rinisë së mrekullueshme, të cilët sakrifikuan kohën e
çmuar për të dhënë kontributin e tyre,
si dhe më kontributin e Agron Pllumajt, arritëm të prezantonim shfaqjen
në Malësi dhe Ulqin.
Falë këtij bashkëpunimi mes rinisë,
më datën 20 dhjetor 2014, në shtëpi të
kulturës në Tuz u organizua shfaqja, në
një atmosferë vëllazërore, që vetëm
malësorët dinë si pritet dhe përcillet
miku.
Pas suksesit dhe gëzimit që përjetuam
në Malësi, një ditë më vonë hapi dyert,

hapi zemrën Ulqini, si kurrë më pare;
artistët tanë më shfaqjen e kësaj drame e
rikthyen kujtimin e adeteve me mija vjet
të moçme, që na i lanë trashëgim
ILIRET, të parët tonë. Në sallën e
Shtëpisë së Kulturës në Ulqin, të
stërmbushur me publikë, kjo natë dhe
kjo shfaqje e llojit të veçantë, për herë të
pare në këto treva, i gëzoj të gjithë të
pranishmit, prej moshave nga Ardijani e
vogël i pagëzuar atë ditë, e deri të
pishtari dhe dijetari i urtë e fisnik i kësaj

treve, shumë i nderuari Simë Dobreci.
Kjo ngultas na ndihmoi të besojmë që
një bashkëpunim vëllazëror do të
vazhdojë edhe në të ardhmen. Grupi i
valleve dhe artistëve *Trandafilat e
Shën Terezës* nga Kishat e Ulqinit, në
të ardhmen do të dalë në skenë me
shumë befasi të mira në fushën fetare,
kulturore, kombëtare. Për festën e
Pashkëve do të jetë befasia e radhës;
deri atëherë s'na mbetet gjë tjetër veç ta
falënderojmë Ansamblin Shqiponja nga
Malësia për gatishmërinë e tyre për të
dhënë kontributin për të mirën e këtij
vendi dhe të kësaj rinie aq të shëndoshë
dhe aq të gatshme për angazhime
njerëzore dhe përparimtare.
Për shumë mot Krishtlindja dhe Viti i ri.
Gëzuar!

Edith Durham
për ballkanasit1
Shih edhe BUZUKU 41, 2014:23 & BUZUKU 42,
2014:18

VII.Bratonozhiqi, fis i vogël në lindje
të Piperit, si u përmendë më parë, në
shekullin 18, ishte katolik dhe fliste
shqip.
VIII.Vasojeviqi. ...mësova se deri në
brezin e fundit, gratë kanë përdorur
veshjen dhe zbukurimet e Malësisë së
Madhe. Shumë prej burrave mbanin
ende veshjen shqiptare. Emri Ded dhe
format Dedoviq e Dediq janë të
zakonshme. Ky është një kujtim i
katolicizmit.
Kollashini (emri i qytetit) është nga
shqipja “Kol i shen” (Kola i shenjtë,
Shënkolli), shën Nikolla, s'ka dyshim,
shenjti mbrojtës i katolikëve shqiptarë,
të cilëve ai u përkiste dikur. Në vitin
1858, balada na tregon se si murgjit e
manastirit të Moraçës i nxitnin
vojvodët vendës të sulmonin
Kollashinin. Të udhëhequr nga
vojvoda Novica Peroviq, fiset e
Vasojeviqit, të Bratonozhiqit, të
Rovacit, të Moraçës si dhe të
Dropnjacit, sulmuan qytetin e vogël në
të dyja anët; si e dogjën dhe e plaçkitën,
morën mijëra kokë të prera,
domethënë, shfarosën pjesën më të
madhe të popullsisë meshkuj. Në këtë
mënyrë, krahina u bë malazeze
përfundimisht (fq. 60).
***

...Mbetën për t'u shqyrtuar edhe pak
nahije...të aneksuara më 1878:
XIX.Zeta dhe Podgorica... Dëbimi në
masë dhe konfiskimi i tokave të
myslimanëve nga ana e malazezëve e
ndryshoi përbërjen e popullsisë.
Qëndrimi i malazezëve ndaj këtyre
njerëzve të shkretë tregohej në mënyrë
zbavitëse nga Kërstoja (fq. 66).
***

XX.Bregdeti dhe Kraja. Kjo përfshin
Tivarin dhe Ulqinin, një qytet
krejtësisht shqiptar që iu dorëzua
padrejtësisht Malit të zi nga ana e
Fuqive (të atëhershme) më 1878,
megjithëse ata vetë nuk qenë të zotë që
ta merrnin atë. Gladstoni, që nuk kishte
vizituar kurrë këto krahina, mendonte
se të gjithë myslimanët ishin turq,
ndërsa të gjithë kristianët e Ballkanit
engjëj, prandaj, në mënyrë të
pamëshirshme ngulte këmbë në
dorëzimin e shqiptarëve të pafat tek
armiku më i keq i tyre (fq. 67).
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).
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Qeleshen na e lanë të parët
Shkruan Fatbardha Demi, Tiranë
Si simbol i
Beogradit,
kryeqytetit
të Serbisë,
ngrihet madhështore
Kolona “Fitimtari i Kosovës” (epëruruar më
7.10.1928) kushtuar, sipas medies
serbe, fitores në Fushë Kosovë mbi
turqit. Statuja shpreh forcën ushtarake
(kolona, trupi nudo i mashkullit dhe
shpata) si dhe mbrojtjen hyjnore
(shqiponja).
Modeli i monumentit, e ka origjinën te
tradita e pellazgëve të lashtë, të cilët
ngrinin shtylla të gurta mbas çdo
fitoreje. Këtë fakt na e dëshmon
Diodoriti (Diodorus Siculus, shek. I
p.e.r.) i cili pohon se faraoni Sheshoshi
(Sesostri) ndërtoi shtyllat në formën e
organeve gjenitale të burrit, në rastin e
popujve luftarakë, duke besuar se
mençuria e shpirtit të çdo populli do të
shfaqet qartë në brezat pasardhës nga
pjesa kryesore e trupit.
Natyrën josllave të këtij monumenti e
dëshmon edhe mbulesa e kokës,
prejardhja e së cilës, lidhet me mitet
pellazge (ilire) dhe në të gjitha
format e saj historike, ka qenë
karakteristikë e veshjes tradicionale të shqiptarëve deri në ditët e

sotme.
Sa e lashtë është mbulesa e kokës së
shqiptarëve? Siç ka ndodhur edhe në
studimet e tjera për traditën e kombit
tonë, edhe kjo temë të çon në periudhat
më të hershme të historisë njerëzore.
Për të ndjekur këtë rrugë dhjetëra
mijëvjeçare, si udhërrëfenjës do të
përdorim mjetet e mbijetuara nga ajo
kohë e largët: GJUHËN pellazgoshqipe, gjetjet arkeologjike dhe mitet.
Mbulesa tradicionale e kokës (sot e
përdorur vetëm nga meshkujt) në
shqip emërtohet Qeleshe, Plis apo
Qylaf. Pikërisht, te dy emërtimet e
para do të nisë edhe studimi ynë.
Emërtimi Qeleshe tregon se materiali i
përdorur është leshi i bagëtisë.
Sipas legjendave popullore të trashëguara nga periudha ilire, Qeleshja
punohej prej leshit të deles, i shkelur (i
shtypur me këmbë). Punimi me leshin
e deles i Qeleshes, kishte një
domethënie, sa historike aq edhe
besimtare. Në kohën kur njeriu
primitiv filloi “të vriste mendjen”
duke shfrytëzuar natyrën jo vetëm për
t'u ushqyer, siç veprojnë kafshët,
mund të themi se nis edhe historia e
NJERIUT të sotëm. “Njeriu”, pohon
Mircea Eliade (1907 -1986), “është
produkti përfundimtar i një vendimi të
marrë që në Krijim (al principio del
Tempo): të vrasë për të jetuar”.
Materialet arkeologjike tregojnë se
kafsha e parë e zbutur prej tij ka qenë
delja (para 8000 vjetësh). Studiuesja
M. Gimbutas (1921- 1994) pohon se
delet dhe dhitë, përbëjnë 90 për qind të
kockave të gjendura në shtresat
neolitike. Me delen nisi edhe profesioni i bariut, emër që simbolikisht e
mori mbreti në lashtësi (mbreti-bari)
dhe drejtuesit e besimit kristian (bariu
i tufës së besimtarëve).
Delja bën pjesë në të njëjtën familje
(caprinae) sikurse edhe dhia. Mishi
dhe qumështi i saj janë një ushqim që
sigurohej lehtë, ndërsa leshi i dendur
rritej shpejt dhe ngrohte shumë.
Përgjithësisht, leshi i saj është në
ngjyrë të bardhë. Ngjyra e bardhë
është zotëruese në veshjen shqiptare. Në lashtësi ngjyra, forma apo
materiali për objekte të rëndësishme,
kishte një domethënie besimtare.
***
Një gjë marrim ne përsipër:
Gjithçka sa kemi sqaruar në lidhje

me historinë, është
e bazuar mbi logjikën e fakteve... Në
qoftë se do të merren me to njerëz të
tjerë, më të zotë dhe më të ditur se
ne, ata do të jenë të shoqëruar në
punën e tyre nga bekimet tona më të
zjarrta.
(Pashko Vasa (1825 - 1892), “E vërteta mbi Shqipërinë dhe shqiptarët”)
AFORIZMA
Nëse nuk i duamë të tjerët, pak e
duamë edhe vetveten.
As jetën e përditëshme nuk duhet ta
kemi përditëshmëri.
Disa i kanë lotët armë, e disa i kanë
mjete për ta larguar dhembjen.
Mosdija për fatkeqësit e ardhëshme
është mosdije e dobishme.
Njeriu i mençur dikur duhet ndërprerë
edhe kënaqësitë e rralla.
Puna njeriun e përtrin, përtacia e plak
para kohe.
Kush flet shumë pak punon, sepse
koha pak premton.
Laku lidhet për brirë, e lakmia në
qafë.
Brengat e vogla flasin, të mëdhat
heshti.
Kaut të egër natyra ia ka dhënë brirët e
shkurtër.
Ruaju kur të buzëqesh fati, sepse rrota
është e rrumbullakët.
Dash ii urtë me brirë të mëdhenj, është
prijësi më i mad hi deleve.
Ata që humbin rrugën në mes të
oborrit, nuk janë në shtëpi të vet.
Askush s'ka të drejtë të më mësojë se
si do të bëhem i lumtur.
S'ka gjë më qesharake se filozofi i
martuar.
Aty ku populli nuk ka autoritet, e
drejta nuk gëzon rrespekt.
Sa më e madhe të jetë e vërteta, aq më
e madhe është shpifja që lufon kundër
saj.
Edhe nëse ekziston Zoti, ai padyshim
nuk ekziston vetëm për t'i shpëtuar
njerëzit.
Diplomat i mirë është ai njeri i cili din
mjeshtërisht të gënjejë dhe të
demantojë.
Toka u takon të gjallëve e jo të
vdekurve dhe atyre që nuk kanë
lindur.
Përgatiti: Shaban Hasangjekaj

Grekët morën fenë dhe perënditë nga Pellazgët

Zeusi me qeleshe
Shkroi Pashko Vasa (17.9.1825 –
29.6.1892)*
Pellazgët (të ciët duhet të jenë fis ilir), që
zbritën të parët nga deti në stere, në tokat e
Greqisë së sotme, kishin sjellë me vete dhe
kultin e një feje fare primitive.
Historianët e lashtë, i pari Herodoti (484425 para Krishtit), njoftojnë se pellazgët
(pra ilirët) u bënin perëndive lloj-lloj
flijimesh, porse nuk e kishin zakon t'u
vinin emra të posaçëm; ata nuk kishin
hyjni të materializuara, idhuj të bërë nga
dora e njeriut; adhuronin natyrën me
dukuritë e saj mirëbërëse.
Prandaj teogonia e tyre që më së fundi u përqafua e ndofta u përsos nga grekët, nuk ishte veçse fryt i
vrojtimeve të lëvizjeve fizike të natyrës, të vazhdimësisë së kohës, të marrëdhënies së elementeve;
me një fjalë ajo nuk ishte veçse një seri rrjedhimesh logjike ose më mirë, një shpjegim fare primitiv
i sistemit të botës, pemët e para të punës mendore të
njerëzve në lëmin e filozofisë.
Dimë se Zeusi (zoti, perëndia mitike e ILIRËVE) i
shfaqte orakujt e tij në Dodonë pikërisht me anë të një
zhurme, të një zëri, Zëëri ishte perëndia e pellazgëve
(ilirëve). Ka vende në Shqipëri ku edhe sot e kësaj dite
thonë: Zëë! Lirona sot së keq! (Zë, Perëndi! Çlirona sot
nga e keqja!). Fjalët Zaa, Zëë janë shndërruar më vonë
në Zaan, Zaon, dhe Zoot, fjalë që sot ka kuptimin
Perëndi-Zoti dhe njerëzia betohen për Zonë, për Zotin.
Zeusi me qeleshe
(plis), kësulë që e
ruajtën deri sot
SHQIPTARET,
mbasardhësit e
ILIRËVE.

SHESTANASIT, edhe sot e kësaj dite, si gati të
gjithë SHQYPTARËT, e përdorin thanien: Mo Zaa
maa keq (mos Zot ma keq), çka tregon, që ata janë
mbasardhësit e ILIRËVE, popull autokton në
Ballkan (S.Gj.Dobreci).
Po nuk e deshe gjuhën e vet,
kush t'beson qi e neron gjuhën e tjetrit!

