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Valbona Hoxha*

E nxitur nga telefonata e vetë  prim. 
dr. Gani  për t’i bërë një Karamanagës
interpretim dhe vështrim të shkurtër 
librit të tij të ri “Udhëtimi i një 
mjeku”, nisa me kureshtje leximin e 
tekstit. Me përgjegjësi dhe kënaqësi u 
futa në botën krijuese dhe fantazinë 
interpretuese letrare të tekstit, që 
shpeshherë kapërcen caqet e reales 
për t’i krijuar hapësirë imagjinatës 
dhe mjeshtërisë interpretuese. Pasi 
preka fletët e para të librit, u gjenda 
para Betimit  të  famshëm të 
Hipokratit, i cili si ide dhe koncept jo 
rastësisht qëndron si parantezë e 
fuqishme e veprës. Duke i qëndruar 
besnik deri në fund kësaj paranteze, 
dr. Ganiu përpilon planin dhe 
programin krijues me të cilin ndërton 
një  vepër të tërë.
Vepra “Udhëtimi i një mjeku” 
ndërtohet mbi kujtimet, si formë e 
shkrimeve personale, shkrime këto 
që shpeshherë tentojnë të ngrihen 
n ë  a u t o b i o g r a f i  e  ro m a n e  
personale, që e kushtëzojnë dhe 
krijimin e identitetit në mes të 
autorit, narratorit dhe personazhit 
kryesor. Kjo e fundit është vështirë të 
përcaktohet në vepër sepse teksti 
ndërtohet mbi bazën e ideve ku forma 
i jep më shumë hapësirë përmbajtjes, 
duke përfshirë kështu një kod të gjerë 
tematik në vepër. Këto kujtime janë të 
sistemuara në atë mënyrë që lexuesit i 
krijon mundësinë e përjetimit të 
ngjarjeve të ndryshme të kohës.
Kodi tematik fillon me temën mbi 
gjenezën e familjes Karamanaga, 

vitet e fëmijërisë së autorit, respektin 
dhe vlerësimin ndaj mësuesve të parë, 
rrëfim i cili zhvillohet nga pozicioni i 
vetës së parë duke përcjellë kështu 
ndjenja dhe emocione të fuqishme, 
për të vazhduar më pas me rrëfimin 
mbi ngjarjet dhe faktet shpeshherë të 
dhimbshme historike për popullin 
shqiptar në përgjithësi e sidomos për 
ulqinakët në veçanti.
Respektin dhe vlerësimin e lartë ndaj 
figurave të shquara nga fusha e 
mjekësisë si dhe ndaj pacientëve të tij, 
dr.  Ganiu e realizon përmes 
biografive të shkurtra, duke vënë në 
dukje marrëdhëniet dhe lidhjet 
shpirtërore e profesionale me to. Në 
këtë mënyrë janë të sublimuara një 
mori ngjarjesh interesante, që 
shënjojnë kthesa të rëndësishme në 
ndryshimet kapitale shoqërore.
Diskursin e dr. Ganiut e përshkon një 
ton i ndjeshëm personal, real, i qartë e 
autentik, që ngërthen në vete 
momente shenjëzimi e vetërrëfimi. 
Ajo që i jep një dimension të 
rëndësishëm dhe e bën të veçantë këtë 
vepër është raporti që ndërton autori 
midis letërsisë dhe mjekësisë. Aty ku 
përfundon e para fillon e dyta, duke i 
ofruar lexuesit paralelisht dy mundësi 
leximi në të njëjtën kohë.
Në këtë mënyrë destinimi i tekstit 
bëhet dyfish i rëndësishëm, i cili 
manifestohet si thirrje, si vërejtje, si 
këshillë popullit të vet, ku në të njëjtën 
kohë në vete thur dhe fatin e krijuesit, 
gjakimin e tij të përkufizohet në 
veprën e vet. Në këtë mënyrë dr. 
Ganiu jo vetëm që shëmbëllen si 
krijues, por edhe veprues, aktant në 

jetën e kombit, që shihet fare qartas 
përmes angazhimeve të shumta dhe 
kontributeve si në fushën e mjekësisë 
ashtu edhe në fusha të tjera. Në anën 
tjetër, vepra e shkruar në dy gjuhë 
përbën një vlerë më vete, si për 
letërsinë lokale, ashtu edhe më gjerë.
*Paraqitja me rastin e promovimit të librit në 
Ulqin më 27.02. 2015. Promovimi u bë edhe 
në Shkodër më 28.03.2015. 
E botoi edhe KOHA JAVORE nr 653, 12 mars 
2015: 10-1. 

UDHËTIMI I NJË MJEKU – libër i Karamanagës

 “As rrahjet me thupra, as arma, as topi, as mërgimi, as burgimi, as edhe 
vetë vdekja nuk i tund nga vendi vet”.
Le të pyesim vetveten: A jemi ne mbasardhësit e këtyre shqyptarëve?!
*Marrë nga The Albanians, The NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE, 
vol.XXIII, nr 11, më 1912 (Washington, D.C, USA).

Mbasi artikulli në 
revistën The NATIONAL 
GEOGRAPHIC 
MAGAZINE ishte tepër 
i gjatë për revistën 
BUZUKU, ne zgjodhëm 
vetëm këtë fjali të 
përshtypjes për shqiptarë 
të autorit të shkrimit. 

Rrëfimi i pabesueshëm për shqiptarë më 1912   *



PËRMBAJTJA

REVISTË 
INFORMATIVE, KULTURORE 

E SHOQËRORE

 Kryeredaktor:
Prof. dr. Simë Gjon Dobreci

Zavendës i kryeredaktorit
Gjekë Gjonaj

Anëtarët e redaksisë:
 Msc Anton Lulgjuraj, Prim.dr. Gani Karamanaga,
Dr. Zylfije Duraku,  Dr Nail Draga, Gjokë Dabaj, 
Hajro Ulqinaku, Ali Gjeçbritaj, Muzafer Çaushi, 

Mustafa Canka

Fotoshërbimi:
 Foto Studio Ars, Foto Rozafa, Foto Arb, Art Foto 

Prishtinë, Foto Bruno
Realizimi artistik:

Fisnik Dobreci & Gazmend Çitaku 

Adresa e redaksisë:
Braticë

85360 ULQIN
Nr.tel. ++382 (0) 30 401-384, 069 441-943 

www.buzuku.info
E-mail: fdobreci@t-com.me

Numri i llogarisë rrjedhëse
Banka komerciale malazeze A.D. 
Ekspozitura Ulqin Nr. 510-0-40

Thirrje ne Nr. 510270393491001825

Me vendimin e Ministrisë të Punëve të Brendshme 
të Malit të Zi, Podgoricë, nr.05-006/12-20622/2, 
revista e regjistruar në nr. 6308, më 13.02.2014

Dorëshkrimet dhe fotografitë nuk kthehen

44

2. Udhëtimi i një mjeku - libër i Karamanagës
Rrëfim i pabesueshëm për shqiptarët me 19122. 
Qëllimi i botimit të dytë, të mjegullohet puna3. 

4. Ku u shtyp Meshari i Buzukut
5. Rrasa e Rotecit dëshmon shumë

Kujtohet Dita e mësuesit6. 
7. Studiues serioz në shumë fusha të dijes
8. Takim me zonjën Neumann
9. Fjalë të urta nga Kraja
10. Ekspedita e Labeatëve në Malësi
11. Libri me poezi i Hajredin Kovaçit
12. Albanija odlikuje Stipčevića
13. Shqipëria dekoroi Stipçeviqin
14. Familjet katolike shqiptare në Braticë më 1944
16. Për librin Cafo Beg Ulqini
17. Koncert për Pashkë në Ulqin
18. Qeleshen na e lanë ilirët
19. Lashtësi
20. Shembull për shumë popuj
20. Ekspozitë një fillim i fillimit
21. Poezi
22. Popullore
23. Edith Durham për ballkanasit
24. Shenjat në Krajë

Me rastin e përurimit të librit për Krajën*

Shkruan prof. Dr Simë Gjon Dobreci

Në Shkodër  dhe në Ulqin, më 20.12.2014, u promovua libri Kraja me 
veçantitë shestanase në rrjedhën e shekujve. Në ballinë të librit shkruan 
botimi i dytë i zgjeruar dhe i përmirësuar, Ulqin-Tiranë, 2013. Për çudi, një 
vit pritje prej botimit deri te promovimi i këtij libri. Do të jetë gabim shtypi, 
ose qëllimi është të mjegullohet puna, se po në këtë vit, më 2013 doli botimi 
parë. 
Nga  këshilli shkencor i botimit të dytë mua më përjashtuan. Aty figurojnë 
prof. Dr Ardian Marashi (si kryeredaktor, pra zot shtëpie në konakun e huaj), 
prof. Dr Bahri Brisku, prof. Dr Ruzhdi Ushaku, prof. Dr Shaban Sinani dhe 
Dr Dom Nikë Ukgjini. 
Para botimit të parë mora përgjigjen prej shumë autorëve: Në libër hyjnë 
vetëm referatet e atyre që janë në programin e konferencës. 
Gjatë përgatitjes së botimit të parë e kam mbajtur korrespondencën me të 
gjithë autorët. Këtë letërkëmbim po e ruaj. Ajo punë kërkonte shumë kohë, 
por unë nuk mërzitesha, punonjsha me vullnet. Radhitja e referateve në 
botimin e parë është ashtu si u patëm marrë veshë në konferencë, çka nuk u 
respektua në botimin e dytë. Tre punime (Aleksandar Stipçeviq, Alesandar 
Çilikov dhe Simë Dobreci) janë botuar në gjuhë sllave dhe shqipe, kurse në 
botimin e dytë, vetëm në gjuhë shqipe. Referimi i prof. Gëzim My. Uruçi 
mungon në botimin e dytë. Mungojnë edhe të gjitha përmbledhjet 
(rezymetë) në gjuhën angleze dhe malazeze. Në punimet shkencore janë të 
rëndësishme sidomos rezymetë në anglishte. Në referatin e Bahri Briskut 
mungojnë dy pasuse (fq 301), te Simë Dobreci po ashtu dy pasuse (në fillim 
dhe në mbarim të referatit, fq 395). Kaq vura re gjatë një shikimi të shkurtë. 
Me siguri që ka edhe shumë lëshime e gabime tjera. 
Për sa i takon zgjerimit, në libër janë futur referime që nuk kanë qenë në 
programin e Konferencës të mbajtur më 7-8.10.2011: Fshatrat përreth 
Ulqinit e Tivarit... (Edmond Malaj, faqe 54-67), Dasma në Ljare (Fran 
Jankaj, fq 419-452), Shpërngulja e shestanasve në Zarë (reportazh, fq 453-
466), Kontributi i klerit katolik shkrimeve shqipe (Dr p. Vinçenc Malaj, fq 
486-495), Flet Aleksandar Stipçeviqi (Mehmet Latifi & Albert Zholi, 
intervist, fq 496- 507), Veshja popullore e Shestanit (Gjekë Gjonaj, nga libri, 
fq 508-511), Shestanesha që mbijetoi dymijë vjetë (Ruzhdi Ushaku, nga libri, 
fq 512-514), Kukullat e ngrira në gur (Ruzhdi Ushaku, nga libri, fq 515-
517), Vendosja e shestanasve nëUlqin (Bahri Brisku, fq 518-535) 
Shestanasit  në traditat e martesave, krushqive dhe qëndresave të tyre (fq 
468-484). Autor i kësaj të fundit është Mr. Nikollë Shabani, i cili bashkë me 
Zef Kovaçin shpifen fjalë jo të mira kundra meje në gazetën malazeze 
Pobjeda, god, LXIX, br 17078, ned, 30. Jun, 2013).
Mirëpo, më 21.11.2014, ata më dërguan edhe një Mirënjohje për merita të 
nënshkruar nga prof. Dr Bahri Brisku, kryetar i AISH, si dhe mr. Nikollë 
Shabani, nënkryetar i AISH, organizatë për mua e panjohur. Mirënjohje që e 
ka kuptimin, si thuhet te na: sa me laa gojën, dhe si të tillë nuk mund ta 
pranoj. Marrë nga KOHA JAVORE nr 646, 15 janar 2015:19.*

*** 
**Reagimi ndaj shkrimit sipër me titull Huqlinjët vendorë, i dërguar prej 
Gjergj Pepgjonit, u botua në KOHËN JAVORE nr 648, 29 janar 2015, fq 28.
Në fund të artikullit shënohen përpiluesit: Stafi zëdhënës i AISH – DON 
Gjon Buzuku – Ulqin, Kryetar prof.dr. Bahri Brisku.                                                                                                         
E lexova artikullin. Nuk besova që prof. dr. Bahri Brisku kështu shkruan. 
Kur u takova me Bahriun, ai me tha: ‘Artikullin e ka shkruar Nikollë 
Shabani, unë ishe në atë kohë në Tiranë, shkrimin nuk e pashë para botimit’. 
Kështu u kishte thanë edhe primarius Dr Gani Karamanagës dhe Gazmend 
Çitakut. I besova, m’u kujtuan shpifjet e ngjashme ofenduese, si në këtë 
reagim, të Mr. Nikollë Shabanit, bashkë me Zef Kovaçin, kundra meje në 
gazetën malazeze Pobjeda, god, LXIX, br 17078, ned, 30. Jun, 2013).
Po na del, që Stafi zëdhënës, Gjergj Pepgjoni e Zef Kovaçi me në krye mr. 
Nikollë Shabanin, e nderuan kryetarin prof. dr. Bahri Briskun, të cilit, si 
dhuratë, ia çuan kopilin te dera.  

Qëllimi i botimit të dytë, të mjegullohet puna
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Ndërmjet Tivarit e Sutomorës (Mali i 
Zi), bregu i detit Adriatik, në Rotec 
(Ratëz; Ratac i thonë malazezët) 
gjinden rrënojat e Abacisë së Shën 
Mërisë. Këtë Abaci një kohë e kishte 
drejtuar abati Gjergj Pelini, diplomat i 
rëndësishëm i Gjergj Kastriotit 
Skënderbeut . 1

A
Kjo Abaci u themelua në shekullin V 
ose VI  dhe veproi deri me pushtimin 

2

turk (1571).  
Benediktinët, jo vetëm të Rotecit, kanë 
propagandua punën, shkrimin dhe 
arsimimin te besimtarët e vet. Ata kanë 
vepruar kundër asketizmit dhe kundër 
idesë që njeriu duhet të pres çdo gjë prej 
Zotit. Kanë predikuar jetë aktive dhe 
vetë kanë qenë aktiv. ..mënyra e 
shpenzimit e të ardhurave ishte e 
dedikuar ‘për të ushqyer të moshuarit, 
për veshmbathje të verbërve dhe 
sakatëve, si dhe për (shpenzimet e) 
vëllezërve’. ‘...në Abaci ka ekzistuar 
edhe spitali’. Abatët e Rotecit 
hartojshin dokumente, ishin kryenoterë 
apostolikë të Balshës III dhe të Gjergj 
Kastriotit Skënderbeut, të sundim-
tarëve të Arbërisë, Zetës (Zentës), 
Serbisë e Bosnjës. Me më rëndësi është 
që Abacia ka qenë me shekuj bartëse 
dhe përhapëse e diturisë dhe mirësisë; 
qendër intelektuale e arsimimit, e 
shkrim-leximit, dhe kulturës. Ajo ka 
qenë vatër e renesancës. Përveç 
latinishtes, aty do të jenë kultivuar edhe 
gjuha arbërishte (shqype), sllave dhe 

italiane. Aty janë kopjuar, përveç 
librave kristiane, edhe ato antike. 
Gijem Ade (Guillielmus Adae), 
arqipeshkëv i Tivarit (1324-1341), 
shkruan, që arbrit, megjithëse nuk 
kanë të njëjtën gjuhë me latinët, në 
librat e veta përdorin shkronjat latine. 
Pra, Arbrit atëherë e kishin literaturën 

e vet kombëtare. Benediktinët në 
Abaci kanë qenë tolerant ndaj 
kombeve të tjera, për dallim nga 
manastiret pravosllave, që qëllim 
kryesor kishin sllavizimin e kombeve 
të tjera. 
Me ardhjen e turqve, abacia u rrënua 
dhe mbeti në mëshirës e kohës. Çka 
nuk mbërritën turqit gjatë okupimit 
(1571-1880), e bëri ushtria italiane 
gjatë Luftës II 
Botërore, si 
dhe ushtria e 
i s h - J u g o -
sllavisë.     

B
Don Gjon Bu-
zuku shkru-
an: E u ma duo 
t ë  m b a r o n j  
vepërënë  te-3

me... (e filloi 
m ë  
20.03.1554 e 
m b a r o i  m ë  
05.01.1555). 
përse ata qi 
shtamponjin 

kishnë të madhe fëtigë, e aqë nukë 
mundë qëllonjinë se faj të mos 
banjinë, përse përherë ndaj ta nukë 
mundë jeshë; u tue mbajtunë nji 
klishë, mbë të dy anët (në 
shtypshkronjë dhe në kishë) me 
duhe me shërbyem. E tash u jam 
nfalë gjithëve, e lutëni Tenëzonë ende 
për muo. 

*
Siç me duket (pjesën  e shkrimit), A
Abacia e Rotecit i ka pasur mundësinë 
e shtypjes së librave. Prej katundeve 
shestanase të Krajës, shkuarja në 
Rotec dhe kthimi mund të kryhen për 
një ditë pa mundim të madh. 
Siç shihet në pjesën  don Gjon B,
Buzuku duhej të shërbente në dy anët, 
në kishë dhe në shtypshkronjë, gjatë 
procesit të shtypjes së MESHARIT. 
Një ose dy ditë në javë, ose edhe më 
shpesh, ai ka pasur mundësi të shkojë 
në Rotec dhe të kthehet, kuptohet jo pa 
lodhje. 
Unë besoj, që libri i parë në gjuhën 
shqipe, MESHARI i don Gjon 
Buzukut do të jetë shtypur në Abacinë 
e Rotecit (Tivar, Mali i Zi). Mbetet të 
zbulohen faktet.  

1.Jahja Drançolli, Gjergj Pelini abat i 
Rotecit...BUZUKU 27, 2008:4.
2.Gjokë Dabaj, E kaluara e vërtetë e 
Arqipeshkvisë së Tivarit, Art Club, Ulqin 
2014:187.  
3.Meshari i Gjon Buzukur (1555), libri 2, 
punuar nga Eqrem Çabej, Rilindja 1987:387.

Përgatiti Simë Gjon Dobreci

Përkujtojmë 460-vjetorin e MESHARIT të Buzukut 

Ku u shtyp MESHARI i Buzukut
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Rrasa e Rotecit dëshmon shumë
Shkruan 
prof. Dr Jahja Drançolli, 
Fakulteti filozofik, Prishtinë

Pllaka me shkronja (shih fotogra-
finë) gjendet në murin e kishës 
kryesore ose në bazilikën e komp-
leksit të Abacisë benediktine të 
Rotecit (rrethi i Tivarit), që zotë-
ron tri kisha të shoqëruara me 

klaustrin dhe kullën në rrënojë. 
Kisha më e vjetër e këtij komple-
ksi daton nga shek. XI. Afër saj 
është gjendur kapela më e vogël, e 
cila ishte e harkuar, dhe ka kripten, 
që dmth ishte memorie e ndonjë 
personaliteti të lartë kishtar të 
Argjipeshkevisë së Tivarit ose 
bashkësisë së kuvendeve benedik-
tine. Kisha më e madhe kushtuar 
Zonjës Mëri ishte trinefshe me 
absidë në mes, në trajtën drejt-
këndor, ishte e rëndësishme sipas 
sistemit të zëvendësimit propor-
cional të renditjes së gurëve me 
ngjyra të ndritshme dhe të errëta, 

diçka e ngjashme edhe me deko-
rimin proporcional të jashtëm të 
Manastirit të Deçanit, të cilin sipas 
stilit të ngjashëm në gjysmën e 
parë të shek. XIV e kishin ndërtuar 
mjeshtër arbnorë (siç në atë kohë i 
quajshin shqiptarët) nga Kotorri, 
Tivari dhe Raguza.
Pllaka i dedikohet abatit benedik-
tin të Abacisë së Rotecit, Palë 

Rugjerit dhe daton nga viti 1347. 
Rrasa është shkruar në gjuhë latine 
të stilit gotik dhe është ruajtur 
mirë. Si e tillë pas transkribimit 
dhe transliterimit lexohet kështu:

A(n)NO D(omi)NI MIII
XLVII A II XXI
DIE SEPTEN
BRO FVUNDATA
FVIT IN TE(m)PORE
ABATO PAVLO
RVGERII ECL(esi)A

Përkthimi i lirë i shkrimit në rrasë 
nga gjuha latine: 

Më 21 shtator të Vitit të Zotit 
1347, është ndërtuar Kisha në 
kohën e Abatit Palë Rugjeri.
Pra, Palë Rugjeri konsiderohet si 
abat i parë i Abacisë së Rotecit. i 
cili ka ndërtuar një objekt të 
kuvendit (manastirit) të Rotecit. 
Nuk jemi në dijeni për origjinën e 
abatit Rugjeri, por s'ka dyshim se 
ai ka qenë prift katolik, dhe se 
abacia në atë kohë, por edhe gjatë 
gjithë kohës para sundimit turk ka 
qenë e ritit katolik si pjesë përbë-
rëse e argjipeshkvisë së Tivarit, si 
dhe në lidhje të ngushtë edhe me 
argjipeshkvinë e Dubrovnikut, të 
dyja këto argjipeshkvi katolike, 
për të cilat askush nga studiuesit 
nuk ka pasur guximin t'i quante 
kisha ortodokse. Në këtë kontekst 
është konsideruar edhe Abacia e 
Rotecit si abaci katolike arbërore 
(pra shqiptare). Aq më parë kur 
dihet se aty pas vdekjes së Palë 
Rugjerit në vitin 1367, nga Papa 
Urbani V emërohet për abat Aleksi 
(Leka, Alleshi, Lleshi), një 
benediktin nga Arbanumi (Kruja e 
sotshme).
Gjatë viteve 1436-1463 ishte abat 
Gjergj Pelini nga Novobërda 
(Georgius Pellino, de Novo-
monte), njëri nga ambasadorët më 
të njohur të Gjergj Kastriotit - 
Skënderbeut.

Nga: Jahja Drancolli 
<jdrancolli@yahoo.com> 
On May 18, 2015, at 21:49

Shkrimi në këtë rrasë në mur të Rotecit na dëshmon veprimin shumë 
shekullor të kulturës evropiane në këto treva të Ballkanit

Pleqëria s'është gjë tjetër përveç 
konak i sëmundjes, bujtinë e 
mendimeve, neveri e pandërprerë, 
varrë e pashërueshme, damkë e së 
kaluarës, dhembje e së tashmes, 
brengë trishtuese për të tashmen, 
fqinje e vdekjes.
 (Karlos Fuentes: Terra nostra)

Sëmundja e bën të këndshëm 
shëndetin, uria – ngopjen, lodhja – 
pushimin. 
(Herakliti, 535-479 para Krishtit)

Shpirti i fuqishëm shpëton trupin e 
dobët. 
(Hipokrati, 535-479 para Krishtit)
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Kujtohet DITA E MËSUESIT
Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve 
(KKSH) në Malin e Zi organizoi të 
shtunën në Qendrën e Kulturës në 
Ulqin manifestim solemn me rastin e 7 
Marsit 2015 – Ditës së Mësuesit. 
Kryetari i KKSH-së, Genci Niman-
begu, ka thënë në fjalën përshëndetëse 
se ky institucion është i angazhuar në 
vazhdimësi në fushën e arsimit, si njëra 
ndër sfidat e shqiptarëve në Mal të Zi.
„Problemet e shumta nuk mund t'i 
përmirësojnë të tjerët, por duhet 
bashkëveprim. Kërkesat politike 
për decentralizim edhe në sferën e 
arsimit do të jenë prioritet i KKSH-
së e posaçërisht që komunat të kenë 

më shumë kompetenca në vendim-
marrje në këtë proces“, ka theksuar 
ai. Ai i ka falënderuar mësimdhënësit 
duke thënë se ata kanë bërë një punë 
shumë voluminoze në fushën e arsimit, 
por se në të ardhmen na pret një punë 
edhe më e madhe.
Nimanbegu ka thënë se shqiptarët në 
Mal të Zi sot gëzojnë të drejtën e 
mësimit në gjuhën shqipe në nivel 
parashkollor, fillor dhe të mesëm, 
kurse arsimi universitar është i 
kufizuar vetëm në degën e mësuesisë 
për ciklin e ulët në Podgoricë. „Mbase 
është koha të bëjmë përpjekje që të 
hapet dhe zhvillohet në drejtim të tillë 
ku do të mundësohet shkollimi i lartë, 
por në degë të tjera më me nevojë reale, 
por edhe cilësi të kënaqshme“, është 
shprehur ai.

Për rëndësinë e 7 Marsit dhe disa 
probleme të arsimit shqip në Mal të Zi  
ka folur Ismet Kallaba, kryetar i 
Komisionit të Arsimit dhe përdorimit 
zyrtar të gjuhës shqipe pranë KKSH-
së. Ai ka thënë se 7 Marsi është ditë 
kujtese, por edhe reflektimi, ditë kur 
kujtojmë të kaluarën e arsimit shqip, 
mendojmë për problemet aktuale me të 
cilat ballafaqohet ai dhe për të 
ardhmen.
“7 Marsi është moment gëzimi, kur të 
gjithë duhet të festojmë, por edhe të 
flasim hapur për problemet dhe sfidat 
me të cilat përballet arsimi shqip në 
Malin e Zi, jo vetëm për t'i qarë hallin 

njëri-tjetrit, por për t'u munduar të 
gjejmë zgjidhje dhe përmirësuar 
pozitën e tij. Për shqiptarët në Mal të Zi 
kjo datë është edhe më e rëndësishme 
kur dihet mirë roli i arsimit shqip në 
ruajtjen e identitetit kombëtar
të shqiptarëve në Mal të Zi”, ka thënë 
ndër të tjera Kallaba.
Duke folur mbi pozitën e arsimit shqip 
në Mal të Zi, ai ka thënë se nuk është e 
lakmueshme. “Politika arsimore e 
shtetit të Malit të Zi është e orientuar në 
mënyrë të tillë që ka për qëllim t'i 
zhveshë shqiptarët nga çdo gjë që ka të 
bëjë me identitetin e tyre kombëtar. 
Kjo politikë çon në asimilimin dhe 
shkombëtarizimin e shqiptarëve si 
popull autokton në Mal të Zi. Por nuk 
duhet të shmangim nga përgjegjësitë 
edhe vetë shqiptarët, drejtuesit e 

shkollave shqipe dhe mësuesit 
shqiptarë, subjektet që i përfaqësojnë 
shqiptarët etj.”, ka theksuar Kallaba.  
Për pjesëmarrësit në manifestim është 
shfaqur një program me recitime, 
muzikë dhe këngë, ku kanë marrë pjesë 
aktori i njohur shqiptar Reshat Arbana 
dhe aktori vendas Shefqet Luca, 
violinisti Anton Kaftalli nga Shkodra, 
këngëtari Cani Lazoja nën përcjelljen 
në piano të mësimdhënësit të muzikës, 
Islam Axhemoviq, dhe nxënësit Behar 
Pali, Esmerinda Lekperiq, Edis Luka, 
Ermina Palaj dhe Ardit Dreshaj. 
Ndërsa në Galerinë e Qendrës së 
Kulturës është hapur ekspozita me 

punime të nxënësve 
të shkollave fillore të 
Ulqinit, me temë 7 
Marsi.
Në fund të manifes-
timit, KKSH ka ndarë 
dhurata simbolike për 
mësuesit në pension 
nga të gjitha trevat 
shqiptare në Mal të 
Zi, në shenjë mirënjo-
hjeje për kontributin 
e tyre për arsimin 
shqip në Mal të Zi. 
KKSH, si institucion 
që përfaqëson shqip-
tarët në Malin e Zi, që 
prej themelimit të tij e 
feston 7 Marsin – 
Ditën e Mësuesit, në 
mënyrë solemne, në 
të gjitha trevat ku 
jetojnë shqiptarët në 
Mal të Zi.

Projekti për kremtimin e Ditës së 
Mësuesit është mbështetur nga Fondi 
për Mbrojtjen dhe Realizimin e të 
Drejtave të Pakicave. 7 Marsi krem-
tohet si Dita e Mësuesit në të gjithë 
hapësirën shqiptare për nder të hapjes 
së Mësonjëtores së parë shqipe në 
Korçë më 7 mars 1887. 

Kohapress: Koha Javore nr 653, 12 mars 
2015:16-7. 

 

Shërbimin që bën arsimi për 
përmirësimin e një kombi, ligji 
s'mund ta bëj kurrë (Sami Frashri).

*

Para fjetjes pyete veten se ç’bëre 
sot dhe çka të mbeti për nesër 
(Pitagora, 580-500 vjet para Krishtit)
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Shkruan Ismet Kallaba

Në Bibliotekën e Ulqinit, më 
26.03.2015, u përuruan dy librave 
të rinj të prof. Dr. Ruzhdi Ushakut 
“Servantesi në Ulqin – mes 
gojëdhënës dhe realitetit, fakte dhe 

përsiatje” dhe “Gjurmë e anësh-
krime nga folklori i Ulqinit”. 
“Çdo shkrim, deklaratë, libër për 
Servantesin, për këtë periudhë të 
historisë sonë është hap i rëndësishëm 
në drejtimin e duhur. Librat e Ushakut 
i nevojiten qytetarëve të Ulqinit si 
udhërrëfyes për kthimin në udhë nga e 
cila vetë dhe në dëmin tonë kemi 
devijuar”, tha ndër të tjera Mustafa 
Canka. 
 “Si shkencëtar serioz, Ruzhdi 
Ushaku thotë se pa fakte konkrete,  
qëndrimi i Servantesit në Kalanë e 
Ulqinit është ende një hipotezë. 
Kështu punon një shkencëtar i nivelit 
të tij. Pavarësisht nga shumë gjëra të 
cilat mund të dëshmojnë se Servantesi 
ka mundur të jetë në Ulqin, për 
Ruzhdiun ende është një 
hipotezë, për të cilën mund të 
b i sedohe t ,  por  duhe t  t ë  
hulumtohet edhe më gjatë. Nuk 
thotë po, por e lë mundësinë se 
ka mundur të jetë”, ka thënë 
Ismet Karamanaga. 
Në vështrimin e tij, të cilin e ka 
cilësuar si skicë për një portret të 
mundshëm të ardhshëm, Mr. 
Haxhi Shabani ka thënë se 
profesor Ruzhdi Ushaku është 
një nga studiuesit e rrallë 
shqiptarë i cili me qasjen e tij 

ndaj dijes gjatë një jete të tërë ka 
treguar seriozitetin e një shkencëtari 
duke u bërë vazhdues i denjë i 
dijetarëve më të mirë shqiptarë.
“Prof .  Dr.  Ruzhdi  Ushaku 
përmbush edhe një kriter të 
shkencëtarit, mjaft i domosdoshëm 

në dijen shqiptare, atë evropian. Ai 
këtë nivel e plotëson jo vetëm duke 
iu falënderuar arsimimit dhe kultu-
rës së tij të marrë në disa gjuhë të 
mëdha, por edhe përdorimit dhe 
përkushtimit për t’u marrë në 
mënyrë të gjithanshme dhe të thellë 
me fusha dhe periudha mjaft 
komplekse”, ka theksuar Shabani. 
Për librin “Gjurmë e anëshkrime nga 
folklori i Ulqinit”, i cili është një 
përmbledhje e krijimtarisë popullore 
të Ulqinit, e mbledhur nga nxënësit e 
Gjimnazit të Ulët të Ulqinit gjatë vitit 
shkollor 1952/1953, ka folur studiuesi 
i folklorit Dr. Ismail Doda.  “Për çdo 
motiv, për çdo krijim jep shpjegime, 
bën përqasje me të tjera botime dhe 
aty bie në sy se nxënësit kishin një 

kulturë nga letërsia popullore shqip-
tare”, ka theksuar ai.
Në fjalën e tij, autori i librave prof. Dr. 
Ruzhdi Ushaku është mjaftuar duke 
thënë se është munduar të bëjë diçka 
dhe se “të paktën ata që vijnë pas nesh 
do të kenë ku të mbështeten dhe t’i 
vazhdojnë akoma hulumtimet”.
Duke iu përgjigjur interesimit të 
pjesëmarrësve nëse Servantesi ka 
qenë apo jo në Ulqin, Ushaku ka thënë 
se për një gjë është plotësisht i sigurt, 
që “Servantesi ka pasur njohuri për 
ekzistimin e Ulqinit si qytet dhe kjo 
është shumë e rëndësishme. Shpirti i 
Servantesit jeton në Kala, jeton në 
jetën tonë, në shpirtrat tonë, dhe ai 
edhe po të mos ketë shkelur, ka pasur 
dijeni për Ulqinin.” 
Në emër të organizatorit kanë 
përshëndetur dr. Nail Draga, drejtor i 
Qendrës së Kulturës, dr. Gani 
Karamanaga, kryetar i Bashkimit të 
Krijuesve Shqiptarë në Malin e Zi, 
Safet Kurtagiq, drejtor i Fondit për 
Mbrojtjen dhe Realizimin e të 
Drejtave të Pakicave, i cili ka 
mbështetur botimin e librave dhe disa 
pjesëmarrës të tjerë. Përurimi është 
moderuar nga udhëheqësja e 
Bibliotekës, Ardita Rama, kurse në 
program kanë marrë pjesë edhe 
sopranoja Gjylie Pelingu e shoqëruar 
nga pianistja Fatime Buzuku. 
Përurimi është organizuar nga Qendra 
për Kulturë – Biblioteka Ulqin, 
Bashkimi i Krijuesve Shqiptarë në 
Malin e Zi dhe Fondacioni “Lika”. 
                                                                                       

Studiues serioz në shumë fusha të dijes 
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Takimi me zonjën Neumann 

Shkrun Elida Buçpapaj*

Takim me zonjën Johanna Neumann, e 
cila i tregon botës se moralin e Evropës 
e shpëtuan shqiptarët.
Më 05.11.2014, kur hymë në takim, ai 
veç kishte nisur. Në sallë dëgjohej 
vetëm zëri i saj me një jehonë 
kumbuese. Zëri i Johanna Jutta 
Neumannit (Gerechter), një zonje 84 
vjeçare e cila i ka mbijetuar Holo-
kaustit falë Besës të Shqiptarëve.
Ne e njihnim shumë mirë këtë zonjë që 
ka lindur në Hamburg, të cilën prindërit 
e sollën në Shqipëri për t'i shpëtuar 
çmendurisë të nazizmit. Johanna 
Neumann jeton prej 1946 në SHBA 
dhe ajo nuk është ndalur kurrë së 
treguari për Kodin e Nderit të 
Shqiptarëve.
Dhe sot kur ne jemi duke përjetuar 
krizën e besimit dhe krizën e identitetit, 
duke pyetur njëri-tjetrin, jemi ne a 
s'jemi, të dëgjosh „live“ 
zonjën Neumann se si flet 
me entuziazëm për ADN e 
shqiptarëve, është pady-
shim diçka e rrallë. Ne si 
gazetarë e kemi ndjekur 
aktivitetin e kësaj gruaje të 
vogël nga shtati e cila arrin 
t'i paraqesë shqiptarët në 
SHBA dhe në botë më mirë 
se askush.
Prania e saj në Bazel 
(Zvicër), i dedikohet hapjes 
së ekspozitës me fotot e 
f o t o g r a f i t ë  h e b r e o -
a m e r i k a n i t  N o r m a n  
Gershman. Gershmani, një 
t j e t ë r  he ro .  Fo to t  e  
mbledhura në Shqipëri, 
Gershmani i përdori në 
librin, ku mbështetet edhe 
filmi i tij "Besa, Musli-
m a n ë t  q ë  s h p ë t u a n  
Hebrenjtë në Luftën e 
Dytë Botërore". E ka 
fjalën për Shqiptarët. Si 

motiv të filmit Gershmani e ka 
përgjigjen ndaj pyetjes së pamundur - 
nëse ka njerëz në rruzullin tonë që do ta 
jepnin jetën e tyre për një të huaj: „Po, 
ka, thotë Gershmani, Shqiptarët do ta 
bënin“.
„Për Shqiptarët, nuk ka të huaj, ka 
vetëm Miq, dhe Miku është i 
shenjtë“. Këto janë fjalët që dëgjojnë 
vizitorët zviceranë nga goja e zonjës 
Johanna Jutta Neumann. T'i thuash 
ausländerit – Mik – është diçka e 
jashtëzakonshme; Shqiptarët i thonë. 
Të paktën i kanë thënë, në një kohë të 
pamundur. Sepse tani edhe kur është 
fjala për njeriun e afërt i venë 
pikëpyetjen ka apo nuk ka leverdi! 
Ekspozita për Besën – do të rrijë e 
hapur në Basel deri më 22 maj e pastaj 
do të qarkullojë në qytetet kryesore të 
Zvicrës, si Bernë, Zürich, Lausanne, 
Biel etj. Për një vit. Deri në marsin e 
vitit 2015.
Ndërsa prania e Johanna Jutta 
Neumann ishte një mrekulli e Zotit. Si 
ju tregova, kur hymë në sallë, zëri i saj 
kumbonte. Ajo është një grua 84 
vjeçare, që nuk e tregon moshën, ose 
më mirë të themi, që e sfidon kohën. Të 
pranishmit dëgjonin të mahnitur bëmat 
e shqiptarëve, se si ata rrezikonin edhe 
jetën e tyre dhe të familjeve për t'i 
s h p ë t u a r  h e b r e n j t ë .  „ D u h e j  
humanizëm dhe kurajo“, u tha 

Johanna, kur e pyetën se si ishte e 
mundur. Dhe ajo vazhdon, vazhdon e 
nuk ndalet, duke buruar lumë fjalësh 
mirënjohje për kodin e nderit të 
shqiptarëve. „Në Evropë, hebrenjtë i 
spiunonin pa të keq, për pak flori, 
apo për aspak, ndërsa tek shqip-
tarët, kurrë“.
Historinë e jetës që ajo e tregonte në 
gjermanisht, ne e kishim lexuar në 
librin e saj përkthyer në shqip „Në sajë 
të Shqipërisë, rrëfime për vete“. Unë 
e kujtoja në detaje fëmijërinë e saj të 
lumtur në Hamburg. Dhe pastaj 
gjithçka ishte kthyer përmbys. Ata 
kishin marrë ikën nga sytë, këmbët të 
shpëtonin jetën. Shpëtimin e gjetën në 
Shqipëri ku qëndruan për shtatë vite. 
Kur ajo po tregonte se kur kishin 
mbërritur në SHBA, unë kisha 
parasysh se në fillim për në Amerikë u 
nis ajo vetëm me nënën e saj, ndërsa i 
jati i përlotur i shoqëronte me sy nga 
bregu pamundur që të udhëtonte 
bashkë me to. E për t'u bashkuar më në 
fund u deshën edhe muaj të tjerë.
„Im atë nuk mundi të kthehej kurrë më 
në Gjermani“. Sa e tmerrshme, për të 
mos mundur që të kthehesh më në 
vendin tënd. „Ndërsa ne hebrenjtë të 
dalë nga lufta botërore me plagë të 
pafundme, bëmë gjithçka për ta 
ndërtuar jetën tonë dhe lindëm fëmijë 
sa mundëm, e kështu arritëm të fitonim 



PERSONALITET 944
kundër Hitlerit.“ „Ndërsa 
Shqiptarët, ata i shpëtuan 
moralin Europës“.
Gjatë gjithë tregimit të saj, të 
pranishmit dëgjonin gjithë sy 
e veshë. U dukej diçka joreale, 
sikur t'i shpëtosh apokalipsit. 
Ndërsa ne që e njihnim 
trashëgiminë shpirtërore të 
shqiptarëve, krenoheshim me 
ato që ajo tregonte dhe na vinte 
të bërtisnim me të madhe 
„Hej, ne jemi shqiptarë“.
Kur ajo rreshti së treguari dhe 
po ashtu reshtën edhe së 
pyeturi, unë u ngrita dhe i 
shpreha mirënjohjen, në emrin 
e të gjithëve shqiptarëve, pa 
bërë asnjë dallim. Pasi është 
gjëja më e lehtë t'i shajshë 
shqiptarët, t 'i mbushësh 
gazetat për bëmat e tyre, si 
dealer droge, si kështu e ashtu. 
Por, le të dalë dikush në 
Europë, që t'u ketë hapur dyert 
e shtëpive dhe të zemrave 
hebrenjve si shqiptarët. 
Askush, asnjë! Por duhet të 
jetë Norman Gershman dhe 
Johanna Neumann që ta tregojnë këtë!
Meqë m'u dha rasti, i thashë Zonjës 
Neumann se Kosova ka mbetur tani si 
një Lager i izoluar në mes të Evropës 
dhe ajo pret të njihet si shtet. Dhe nëse 

do ta njohë Izraeli, kjo do të jetë diçka 
shumë e rëndësishme. Pastaj i shpreha 
rishtas mirënjohjen sepse edhe bota e 
civilizuar është në krizë morale, ndërsa 
ajo grua e vogël sfidon duke treguar të 
vërtetën.

Takimit tonë po i vinte fundi. Ne 
iu afruam dhe e përqafuam. 
Ashtu trupvogël dhe e brishtë nga 
vitet, por e fortë. Në librin e saj, 
me kërkesën tonë, na shkroi 
emrin e saj, me një kaligrafi, 
sikur të ishte nxënësja shembu-
llore në Hamburg që posa e kishte 
nisur shkollën, por në një shekull 
të ri, të paqtë e të drejtë.
Ajo nesër do të marrë rrugën për 
në shtëpinë e saj në Washington 
D.C.. Me të ishte edhe njëra nga 
të bijat që jeton në Izrael. Ishte 
kënaqësi edhe takimi me të. Kur 
do të na duhej të ndaheshim, sa 
keq që njerëzit jetojnë nëpër anë 
të ndryshme të botës, i thashë 
zonjës Neumanm se në jetën time 
isha takuar me tre njerëz që s'do 
t'i harroj kurrë. Ajo me buzën në 
gaz priti të tregoja se cilët ishin. 
Me Papa Gjon Palin e Dytë i 
thashë, me Nënë Terezën dhe me 
ju! Asaj i ndritën sytë, të cilët i 
kishin mbetur si sy të pastër 
fëmije. Pastaj i uruam jetë të gjatë 
dhe një takim tjetër. Diku në tokë 
a qiell! Ajo e aprovoi!

*Marrë nga:  "Moderator lidhja-çame 
m o d e r a t o r. l i d h j a _ c a m e @ y a h o o . c o m  
[LKAB_cameri-arvaniti]" <LKAB_cameri-
arvaniti@yahoogroups.com>, më 13.05.2014. 

 
 

Djali isht për emën e vajza për zemër

Mllefi ta prish gjakun

Ta marrtë anmiku t'keqen

Ajo në diell e mendja në qiell

Unë në hanë e ti n'Garanë

Kur t'thotë mramja mirë, ik se t'ka xan nata

Iku pej shiut e ra në breshën

Ka hypë ka dera e jo ka hatllat

Ma mirë nji ve sot se nji pulë mot

I djeg tamli e i fryn kosit

Qinji i butë thith dy nana

Kur s'ke micë n'shpi, mijt luejn valle

Nga çuba e vogël del ljepri i madh

I bukri dhe qorri nuk shohin ku shkojnë

Rri shtremtë e fol nreqtë

I ka marrë kryet erë

Kush ha hudra i vjen era

Mos ja fut kot

Mos i bjer ujit turbull

Mos shkel në rrasë të lmueme

Ka hanger nji lugë çorbë të çartun e po vjellë gjitë jetën

Mos luej me zjermin

Mos e tepro me asgja

Çka ke mjell ke me  korrë

Qinro ne kamë tuja

Qinro me kamë në tokë

Nuk rrinë brinat n'thes

E paç faqën e zezë

Na marrësh t'keqen

Na i marrsh pleshtat

E kputsh qafën

Bje shi i butë, për t'marrë e t'urtë

Nuk ia di i nginjni t'untit

Shkon gjuha ku dhem dhami

Mos fol çka t'vjen prej gojet, mos puno çka t'vjen prej doret

Atje ku t'shkosh t'na nerosh

Vijnë me sheqer e shkojnë me zeher

Hallë, hallë del në shkallë, fol pak e hajde rrallë

Halla nën shkalla

Zor me ra shi në verë e me pasë djelë për herë

Kur vjen bija zhdritet shpija

Ku ha miku e nep zoti

I mjeri ai që lanë kamën me kamë

Zoti na ruejt prej rrasës së lmueme, qenit t'terbuem e grues 

t'lshueme

Pushka e trimit e sofra e xhymertit nuk nalen

Qeni i keq ta bje ujkun n'oborr
Mblodhi dhe shenoi Ali Gjeçbritaj, Arbnesh, Krajë

Fjalë të urta nga Kraja
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Shkruan Luigj Camaj 
fotografoi: Anton Pllumaj

Realizimi i planeve vjetore të OJQ “ 
LABEATËT”, më 01.03.2015, vazhdoi 
me ekspeditën n'Malësi t'Madhe, zona 
kufitare Shqipëri–Mal i Zi. Ekspedita 
kishte për qëllim ndjekjen e rrugës së 
dikurshme të të bjeshkatarëve nga 
Vuksanlekaj dhe fshatra tjera fushore 
në periudhën e verës. Po ashtu nëpër 
këto rrugica rrugonin edhe banorët dhe 
barinjtë nga katundet e Hotit. Nëpër 
këto rrugë mbaheshin lidhjet familjare, 
miqësore e ndërfisnore. Ekspedita u nis 
nga Drënasi (Jag-
odë) drejt Qafave 
të Tom Hasit,  
Brelajve, Ahish-
tës (Bukoviqit), 
Gërzojve e deri 
në Çemerr, për t'u 
ulur në Rranxë të 
Rrasës dhe për të 
për funduar  te  
Kroni i Traboinit, 
n ë  l o k a l i n  
“LULJA E BLI-
NIT“. Në ekspe-
ditë morën pjesë: 
L u i g j  C a m a j ,  
Anton Lulgjuraj, 
Anton Pllumaj, 
Gjergj M. Dush-
aj, Amina, Emin 
dhe Ervin Nikaj, 
Aleksandër Vul-
aj, Nik Berishaj. 
Udhërrëfyesi i 
sotëm ishte Nikë 
Gjelosh Gojçaj 
nga Rranxa e Rrasës. Ekspedita kishte 
për qëllim edhe njohjen e gjeografisë  e 
bukur si rrallë kund. Zona e Hotit 
(Traboinit) karakterizohet me një 
histori të veçantë në krahasim me zonat 
tjera të Malësisë së Madhe nën Malin e 
Zi, si nga aspekti historik i periudhës së 
sundimit Turk dhe të shekullit të XX. 
Çdo pëllëmbë e këtyre anëve është e 
lagur me gjakun dhe djersën e të parëve 
tonë. Parapamë që rruga e sotme të jetë 
e gjatë rreth 14 km e cila zgjati nga 
08.20 minuta të mëngjesit deri në ora 
18.30 e darkës. Mirëpo, për shkak të 
përmbajtjes së gjeodiversitetit dhe 
biodiversitetit karakteristik tek ne u 
zgjua një interesim për të parë sa më 
shumë, ashtu që ekspedita kaloi një 
distancë rreth 18 km. Kushtet 

meteorologjike qenë jo aq të favor-
shme, na përcolli moti i vranët, por 
qëllimi i ekspeditës u realizua. Gjatë 
gjithë rrugës na ndoqi një gjeodiver-
sitet i theksuar, biodiversitet i rrallë dhe 
forma të shumta hidrologjike, një 
natyrë e pa përsëritshme, një e kaluar 
historike me të cilën mburremi. Rruga 
nga Drënasi shpie drejt Kronit të 
Epërm të Drënasit, disa qindra metra 
nën të gjendet Kroni i Poshtëm i 
Drënasit. Ekspedita lëviz nëpër rrugën 
e Austrisë, e ndërtuar gjatë dhjetë-
vjetshit të dytë të shekullit XX, me 
punën fizike të malësorëve (për këtë 

punë malësorët në atë kohë fitonin si 
mëditje një kanaqe miell, sa ironi). 
Duke hyrë më thellë në zemrën e 
Traboinit, rruga gjithnjë bëhet më e 
pakalueshme, erozioni e ka bërë të 
vetën, “pria” e rrugës kishte humbur 
mbështetjen. Ferra dhe bimësi tjetër 
gjembore na e vështirëson kalimi. 
“LABEATËT” janë mësuar në këto 
kushte dhe për ta nuk ka pengesa. 
Kalohen terrene të mbyllura, pria të 
rrëxuara, përpjetëza, teposhtëza, kod-
ra, gropa, kapërcej, shtigje.... Arrihet 
në Qafat e Tom Hasit, liavadhet e 
quajtura Miloshet. Para nesh paraqitet 
Gropa e Zezë, shtëpia e Fran dhe Kol 
Palit Gjelaj, çatia e të cilës veç kishte 
rënë poshtë. Nën ne mes ahishtës 
paraqitet kulmi i shtëpisë së Marash 

Gjek Brelit dhe Gjelosh Nik Brelit 
Gjelaj, veç kishte filluar shembja e 
kulmit të sajë. Po ashtu vizituam 
karaullën e Miloshes (1009 m lbm ). 
Gjatë rrugës udhërrëfyesi Nik Gjelosh 
Gojçaj na rrëfen për rrugën, vendet, 
gurrat, gropat, kolatat, bregnat, qafat, 
kodrat e shumta.... Mbas ca orësh para 
nesh paraqitet Maja e Gjatë - e Ahishtës 
(Bukoviqit), nën të t'banat e Vuksan-
lekajve, sot rrënoja, aty pran edhe 
vorret e të parëve tonë. Para se të 
ngjitemi në Ahishtë, në qafë gjendet 
karaulla që mëshef një histori të tërë jo 
të lezetshme për malësorët e kësaj ane. 

Kah lindja e Ahi-
shtës, në rranxë 
shtrihet Rrapsha 
e Hotit. Jeta aty 
gjallëron, dallo-
het kisha, shko-
lla, pishinat, rru-
ga posa e asfal-
tuar e cila gjar-
përon kah veriu 
drejt kanionit të 
Cemit. Para rreth 
10 viteve Ahishta 
e arsyetonte em-
rin e vet sepse is-
hte krejt u mbu-
luar me dru ahu.
Fatkeqësisht sot 
para nesh u para-
qit një natyrë rre-
nqethëse, peizazh 
i  dhimbshëm,  
trupa ahu të rrë-
xuar përdhe, të 
djegur, të kalbur. 
Sot Ahishta është 

krejt tjetër, e mbuluar me frrlaksa të 
cilat na vështirësojnë kalimin. Mbas 
një qëndrimi të shkurtër, nga Ahishta 
zbritëm drejt Grzojve, burime karstike 
në fundin e një humnere. Grzojt 
gjenden në pjesët veriore të shpateve të 
masivit të Ahishtës. Grzojt gjenden në 
lartësinë prej rreth 1010 metrash mbi 
nivelin e detit. Grzojt janë humnerë 
karstike, që bëjnë pjesë në format 
karstike nëntokësore (brendshme) janë 
thellime vertikale me thellësi 15 metra. 
Humnerat janë forma gjeomorfo-
logjike me të cilat merret speleologjia, 
ato janë krijuar me veprimin e erozionit 
karstik – kimik. Zbritja deri tek krojet 
është e vështirësuar për shkak të 
lagështisë, myshkut dhe akullit të 
krijuar nga temperaturat e ulëta, 

Ekspeditë e "Labeatëve" n'Malësi 
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Libri me poezi i Hajredin Kovaçit 
Shkruan Ismet Kallaba

Shoqata e Artistëve dhe Intelektualëve „Art Club“ organizoi në Ulqin, më 
24.01.2015, në sallën e konferencave të hotelit „Mediteran“, të mbushur plot me 
miq, adhurues të krijimtarisë letrare dhe personalitete nga fusha e kulturës, 
arsimit, politikës, ekonomisë etj., përurimin e përmbledhjes me poezi 
„Zhdukja e heshtur“ të autorit Hajredin Kovaçi.
Për librin kanë folur poeti dhe kritiku letrar, mr. Haxhi Shabani, dhe studiuesja e 
letërsisë Liridona Sinishtaj. Në vështrimin e tij, Shabani ka thënë se libri i Kovaçit 
është midis poezisë e klithjes, një paralajmërim për zhbërjen e një popullate të tërë, 
„një klithje që duhet dëgjuar”.
“E ardhmja do të flasë me gjuhën e saj më të qartë sa i përket kësaj çështjeje, por në 
kohën kur rapsodët shqiptarë, nuk janë më në këtë jetë që t'i bien lahutës e të 
këndojnë humbjen si fitore (këtë rol tashmë e kanë marrë shumica e politikanëve) 
e kur gjithnjë e më pak ka burra që dinë të lëshojnë gjamën, për gjamën që është 
duke ndodhur, janë shkrimtarët shqiptarë në Malin e Zi, që megjithëse të pakët në 
numër, ndër ta edhe poeti Hajredin Kovaçi, që kanë paralajmëruar gjëmën e 
këtillë”, është shprehur ai.
“Te Kovaçi kemi një rast të përzier: ai ka provuar t'i bëjë të dyja njëkohësisht, 
politikën dhe poezinë, duket të parën me më pak sukses se të dytën. Madje si 
rrjedhim i një politikëbërjeje të këtillë, i bashkësisë në të cilën jeton dhe jo vetëm i 
kësaj, vjen në një përfundim zhgënjyes - Zhdukja e heshtur, që ka asociacione të 

qarta të cilat kanë të bëjnë me shqiptarët në Malin e Zi, në poezinë e tij, autori herë-
herë është i prirë për të sjellë edhe koloritin gjuhësor të shqipes së mjedisit ku jeton 
përmes mikrotoponimisë”, ka theksuar Shabani.
Për Liridona Sinishtaj, vëllimi “Zhdukja e heshtur” është risor mes simbiozës 
etnos dhe eros, të dyja tipare të jetës së njeriut. “Me këtë botim të ri, autori 
konfirmon vazhdimësinë e stilit përshkrues që ka si qëllim dëshmimin, por është 
më i larmishëm dhe risor me anë të stilit lakonik dhe temës së erosit përmes ironisë 
parodike”, ka thënë ajo. Sipas saj, përmes pranisë së etnosit, të gjitha elementet e 
kulturës shpirtërore dhe materiale që e lidhin poetin me vendlindjen si: Mali i 
Sumës, Rumia, Ulqini, Ulliri i Shasit, Dëshmitari nga Tivari, janë në vazhdën e 
krijimit të identitetit të kësaj letërsie dhe shprehjen e një areali të veçantë gjuhësor 
dhe letrar.  “Ndërsa shfaqja e erosit si temë është risore dhe hap një rrugë të re për 
shkëputjen nga periferia letrare”, ka theksuar ajo, duke përfunduar se me këtë 
botim të ri, “Poeti vërteton se është një gur themeli i letërsisë shqipe në Mal të Zi 
dhe një zë që nuk hesht i polisistemit letrar të letërsisë mbarëshqipe”.
Në fjalën e tij përshëndetëse, autori Hajredin Kovaçi ka falënderuar të gjithë ata që 
kanë kontribuar dhe ndihmuar në realizimin e librit dhe organizimin e përurimit. 
Ai ka treguar se ka filluar të shkruaj poezi herët, por ka botuar relativisht vonë. 
Poeti ka lexuar me këtë rast disa poezi nga libri i fundit dhe nga krijimtaria e tij. 
Përpos autorit, vargje nga libri kanë recituar edhe nxënësit Aida Rexhepi dhe Edis 
Luka, kurse mbi veprimtarinë botuese të SHAI “Art Club” ka folur sekretari i kësaj 
shoqate, Ismet Kallaba.
Përmbledhja me poezi „Zhdukja e heshtur“ është botuar nga SHAI „Art Club“ në 
fund të muajit dhjetor, ndërsa botimin e tij e ka mundësuar Fondi për Mbrojtjen 
dhe Realizimin e të Drejtave të Pakicave. “Zhdukja e heshtur” është libri i katërt i 
poetit Hajredin Kovaçi, i cili më parë ka botuar vëllimet me poezi: “Ecje pa 
mbarim”, “Fundi është larg” dhe “Vrasja e frikës”.
Në fund të përurimit, autori dhuroi libra për të gjithë të pranishmit.

përmbajtja e kanaleve vertikale të 
Grzojve mund të shihen në fotografitë 
e bëra gjatë uljes në Grzoj. Në fund 
gjenden dy basene të betonuara, Grzoi 
i Madh dhe Grzoi i Vogël, që shërbejnë 
për akumulimin e ujit i cili rrjedh nga 
çarjet vertikale mes shkëmbinjve. 
Sasia e ujit është e vogël, çka varet nga 
sipërfaqja e vogël e ujëmbledhëse. 
Nga këto gurra dikur bjeshkatarët nga 
Vuksanlekajt dhe rrethi furnizoheshin 
me ujë të kristaltë dhe të cemtë si 
akulli. Zbritëm pimë ujë bëmë ca 
fotografi dhe pastaj vazhduam drejt 
Çemerrit. Për t'u kthyer përgjatë Lugut 
të Çemerrit, pranë dbanit të Gjo 
Lulashit e Dush Lulashit, te kodra e 
frishne, dhe lterit nga i cili bëhej 
celebrimi i meshës shenjtë, ditën e 
Shna Premtes, festës së bjeshkatarëve. 
Në kujtesë na mbetën edhe Thanza 
(gurrë e shndërruar në sarânxh), rruga 
na çon kah Kroni i Shkoxës e drejt 
Rranxës së Rrasës dhe Kronit të 
Traboinit. 
Ekspedita përfundoi mbas kalimit të 
rreth 18 km, në ora 18.30 në “LULEN 
E BLINIT”, ku na priti Lula e Martin 
Franit Nicaj, e cila na shërbeu me 
mikpritjen dhe ngrohtësinë si di veç 
ajo. Lodhje, djersitje, uri, etje por mbi 
të gjitha kënaqësia e veçantë 
shpirtërore. Tani jemi më të pasur për 
një sfidë që e përjetuam dhe e 
shndërruam në realitet. Kjo është jeta e 
“LABEATËVE“. Veçanërisht falënde-
rojmë udhërrëfyesin e sotëm Nikë 
Gjelosh Gojçaj nga Rranxa e Rrasës. 
Malet, kodrat, majat, gropat, lugjet, 
qafat, gurrat e ftohta, rrugicat, t'banat e 
rrënuara, kulmet e shembura, si kurë 
përshpëritshin: “ejani përsëri, mos na 
harroni, ju presim...” 
Lexues të nderuar, këto fjalë dalin nga 
ndjenjat nga nostalgjia e zemrave të 
“LABEATËVE“ për vendlindjen 
stërgjyshore, nuk e di se çfarë përjetoni 
ju, po deshët pak adrenalin dhe 
përjetime “LABEATËT“ janë në 
shërbimin tuaj, ju prijnë ti përjetoni 
“rrugët e të së kaluarës”. Faleminderit 
atyre që e ndanë pagëz kohë për 
leximin e këtyre pak rreshtave. 
Mendoni a e meritojnë këto vende të 
harrohen, a e meriton e kaluara e të 
parëve tonë të harrohet. Ju ftojmë dhe 
ju presim të na bashkangjiteni dhe të 
merrni pjesë në ekspeditat tona. 

Çdo e keqe ka m’u kthye, o me grosh 
o me krye. 
Popullore, tha Daut Demaku
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Albanija odlikuje Stipčevića

Piše Mehmet Latifi 

Poznatom arbanaškom ilirorologu 
iz Zadra, prof. dr. Aleksandru 
Stipčeviću u Zagrebu je dodijeljeno  
priznanje "Skenderbeg", koju 
dodjeljuje predsjednik Albanije 
Bujar Nishani,   za njegove 
znanstvene zasluge i nacionalni 
doprinos.

U prostorijama Veleposlanstva 
Albanije u Hrvatskoj, 03.02.2015, pod 
pokroviteljstvom nj. eksilecije 
veleposlanika g. Ilir Melo, i uglednih 
albanskih građana i albanskih prijatelja 
iz Hrvatske, održana je svečana 

p r e d a j a  p r i z n a n j a  i  m e d a l j e  
Skenderbeg, poznatom arbanasu, 
i l i ro logu,  prof  dr.Aleksandru  
Stipčeviću, za njegove znanstvene 
zasluge, i nacionalni doprinos, 
koju dodjeljuje predsjednik 
Albanije Bujar Nishani.

Priznanje Skenderbeg predsjednik 
Albanije dodjeljuje najpoznatijim  
A l b a n c i m a  i  a l b a n s k i m  
prijateljima, za veliki doprinos  u 
promoviranju albanske kulture i 
unapređenju albanske države u 
svijetu.

Priznanje je svečano uručio tajnik 

predsjedništva Albanije, Florian Nuri, 
koji je specijalno došao u Zagreb s 
Flamurom Gashijem  - šefom 
kabineta predsjednika  Albanije.

Nagradu nije osobno primio prof. dr. 
Stipčević, zbog njegova teškog 
zdrastvenog stanja, već je medalju  
preuzela njegova supruga prof. 
Anđelka  Stipčević, u nazočnosti triju 
sinova - Ennia, prof. muzokologije, 
prof. Fizike Marija i  Branimira 
Stipčevića voditelja kompjuterske 
obrade Sveučilišne knjižnice u  
Zagtrebu.

Nagrada je dodijeljena  u prisustvu 
mnogih uglednih građana albanske 
nacionalne manjine u Hrvatskoj i 
prijatelja Albanaca, među kojima je 
bila i prisutna veleposlanica Republike 
Kosova. 

Biografia e shkurt e Aleksdandër Stipçeviqit

Aleksdandër Stipçeviqi është historian i antikitetit, ilirolog, specialist i bibliotekarisë, akademik. Lindi më 
10.10.1930, në fshatin Arbënesh (Arbanas) të Zarës (Zadar, Kroaci) në një familje shqiptare (të parët e ti të ardhur 
prej katundeve shestanase të Kranjës, tash Malí Zi). Kreu shkollën e mesme në vendlindje, ndoqi studimet e larta 
për arkeologji dhe u diplomua në Universitetin e Zagrebit (1954). Më 1957 filloi punën në Bibliotekën Kombëtare 
Universitare të Zagrebit. Në fillim të v. '70 ka dhënë lëndën e arkeologjisë në Universitetin e Prishtinës. Ishte drejtor 
i Bibliotekës së Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kroacisë në Zagreb (1974–1983). Mori gradën “Doktor” 
më 1977, një vit më vonë fitoi dy tituj: “Këshilltar i lartë në bibliotekari” dhe “Këshilltar shkencor në fushën e 
shkencave shoqërore”. Ishte kryeredaktor i Leksikonit Biografik Kroat (1983-1987). U bë profesor i rregullt në 
Fakultetin Filozofik (katedra e bibliotekarisë) të Universitetit të Zagrebit. Është autor i shumë studimeve në fushën 
e ilirologjisë, si: “Gli Illiri”, 1967 (“Ilirët”); “Arte degli Illiri”, 1967 (“Arti i Ilirëve”); “Bibliographia Illyrica”, 1967 
(“Bibliografi për Ilirët”); “Kultni simboli kod Ilira” (1983), “Simbolet e kultit te ilirët”; “Problemi i vazhdimësisë 
iliro-shqiptare dhe aktualizimi i tij politik sot”, Ilirët (historia, jeta, kultura, simbolet e kultit) Botimet Toena, Tiranë 
2002; Tradicijska kultura zadarski Arbanasa, IBIS, Zagreb 2011 (Instituti Albanologjik, Prishtin, e përktheu në 
shqip më 2012), Etnogjeneza e shqiptarëve nga ilirët, etj., si dhe në fushën e albanologjisë: “Interpretime 
albanologjike”, “Etnogjeneza e shqiptarëve”, “Albanologjia në Kroaci” etj.; gjithashtu ka botuar monografitë: 
“Historia e librit” (1988), “O savršenom Censoru”, 2003 (“Censori i përsosur”) dhe qindra artikuj shkencorë. Është 
anëtar i jashtëm i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Ka shkruare shumë artikuj shkencorë (mbi 230) 
në revista dhe përmbledhje punimesh të vendit vet dhe të huaj, si dhe shumë libra (mbi 13), të cilat janë përkthye 
në gjuhën angleze, italiane, shqipe, arabe dhe perse. (Sipas “Fjalorit enciklopedik shqiptar”; e plotësoi 
S.Gj.Dobreci).
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Shqipëria dekoroi Stipçeviqin
Shkruan Mehmet Latifi

Presidenti i Shqipërisë, Bujar  Nishani 
nderoi kontributin e akademikut dhe 
ilirologut  arbënesh Aleksandar 
Stipçeviq me dekoratën "Gjergj 
Kastrioti Skënderbeu", që i jepet 
personaliteteve shqiptare dhe të huaj 
për ndihmesë të rëndësishme ose 
kontribut madhor në mbrojtjen, 
forcimin apo përpa-
rimin e faktorit shqip-
tar kudo në botë. 
Ai i akordoi dekoratën 
më  30/1/2015, numër 
dekreti 8917 me moti-
vacionin: “Në shenjë 
vlerësimi për kontri-
butin dhe përkush-
timin e rrallë në 
zbulimin dhe hulum-
timin e rrënjëve ilire të 
popullit shqiptar kra-
has dijes dhe thjeshtë-
sisë karakteristike të 
një albanologu të 
vërtetë.”
Dekorata iu dorëzua 
familjes Stipçeviq, 
bashkëshortes Angje-
lka dhe djemve të tij, nga sekretari i 
përgjithshëm i institucionit të 
presidentit, Florjan Nuri dhe këshilltari 
i presidentit për rajonin, Flamur Gashi.
Ceremonia e dorëzimit të dekoratës 
është zhvillua në ambientet e Amba-
sadës së Republikës së Shqipërisë në 
Zagreb, më 03.02.2015. Në këtë 
aktivitet, ku u nderua dhe vlerësua puna 
dhe kontributi i akademikut, biblio-

grafit, albanologut dhe ilirologut të 
shquar kroat, Aleksandar Stipçeviq, 
arbënesh i Kroacisë nga Arbanasi 
(Arbëneshi) i qytetit Zadër (Zarë), 
morën pjesë përfaqësues të komunitetit 
shqiptar, nga Këshillat dhe Unionet 
shqiptare të Kroacisë, shoqata e 
studentëve shqiptarë, përfaqësues të 
komuniteteve fetare, ambasadorja e 

Kosovës në Zagreb, Shkëndije Geci - 
Sherifi dhe mikpritësi, ambasadori i 
Shqipërisë, Ilir Melo akademiku 
shqiptar prof. Dr. Zef Mirdita, si edhe 
shumë të ftuar të tjerë. Në ceremoninë 
zyrtare të dekorimit morën pjesë tre 
djemtë e profesorit Sipçeviq si dhe 
zonja Angjelka Stipçeviq. 
Në fjalën e saj zonja Stipçeviq pasi 
shprehu konsideratën më të lartë për 
kreun e Shtetit shqiptar, presidentin 

Bujar Nishani si dhe për popullin 
shqiptar për vlerësimin që iu bë 
profesorit Stipçeviq, ndër të tjera 
theksoi: “Para dy ditësh e lajmërova në 
spital Shandrin (Aleksandrin) për 
d e k o r a t ë n  “ G j e r g j  K a s t r i o t i  
Skënderbeu“, dhe ai me lot në sy më 
tha:  “Sa krenar do të ndihen me mua 
edhe në Shqipëri, tani arbanasit e mi 

…”
Është   k jo  
d e k o r a t a  e  
d y t ë  q ë  
a k a d e m i k  
p r o f .  D r .  
A l e k s a n d ë r  
Stipçeviqit i 
akordohet nga 
Presidenti i  
S h q i p ë r i s ë ,  
pas dekoratës 
që i akordoi 
më  2001 ish 
presidenti  i  
S h q i p ë r i s ë ,  
p r o f .  D r .  
R e x h e p  
M e j d a n i ,  
Dekoratën e 

artë, “Naim Frashëri”, të cilën edhe  ia 
dorëzoi vet president i Republikës së 
Shqipërisë, Rexhep Mejdani, me 
motivacionin “Për kontribut në 
zbardhjen e historisë së ilirëve”. Nisma 
për këtë vlerësim ishte nxitur nga 
agjencia e lajmeve INA dhe redaktori i 
saj Mehmet Latifi, i cili është i njohur 
për bashkëpunimin me akademikun 
Stipçeviq dhe ndjekjen e veprimtarisë 
së tij shkencore. (INA)

Kryqi te ILIRËT ka qenë simbol i diellit, i dritës, i jetës. Ai u krijua para më shumë se 10 mijë vjetve, në kohën 
pararomake, shumë para ardhjes sllave n'Ballkan. Krishtenizmi e pranoi dhe e ruajti kryqin si simbol të vetin. Edhe 
hana ishte simbol i ILIRËVE , i të parëve të SHQYPTARËVE.

1
*

* 

Për simbolin e gjarprit te ILIRËT, Stipçeviqi   shkruan: ... “gjarpri zë vendin qendror në strukturën religjioze 2*
simbolike. Kulti i gjarprit paraqitet shumë herët, në fazën më të lashtë të kohës së gurit (para ma shumë se 10.000 
vjet para Krishtit) te paraardhësit e ilirëve në këto treva dhe ai po qëndron deri në ditët tona. Pra, ky është një simbol 
autokton, që është krijuar në trevën ilire; këtë kult e gjejmë edhe në 'Eneidën' e Vergjilit (Vergilius, 70-19 para 
Krishtit), si mbas të cilit heroi trojan Eneu e ka sjellë në Itali. Me simbolin gjarprit paraqitet Eskulapi, perëndia 
mitike i mjekësisë me emër të origjinës ilire. Gjarpri  është simbol i mençurisë, i shëndetit, i lindshmërisë, i së 
keqes, personifikim i shpirtit të ndjerit, mbrojtës i votrës së shtëpisë. Pra, si mbas mitologjisë ilire, gjarpri ruan 
shtëpinë, gjarpri ruan të gjallët dhe shpirtrat e të vdekurve”.
Simboli i gjarprit ka rëndësi të jashtëzakonshme, ai sot është simbol botëror I mjekësisë. 

* 1 2Stipçeviq Aleksandër, Ilirët /historia, jeta, kultura, simbolet e kultit/ Botimet Toena, Tiranë 2002: (290, 279), (309-22).

Alersandat Stipçeviqi, përveç tjerash, vërteton:
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'Shestanasit duhet me u burrnue qi i 
ruejtën hadetet me mija vjet 
t'moçme. Por, jo vetëm ata, duhet me 
u krenua edhe të gjidh shqyptart; na 
t'gjidhë shqyptart rrjedhim prej 
ILIRËVE'.

Emnat (disa prej tyre me kuptim në 
gjuhën shqipe) dhe mbiemrat (emrat 
familjarë) të shestanasve katolikë, si 
dhe adeti i pagëzimit të fëmijëve me 
emër të nënës ose të gjyshit dëshmojnë 
që bëhet fjalë për shqiptarë autokton 
në Mal të Zi.

Dom Aleksandar Tokiqi, më 1944, 
regjistroi banorët katolikë në Salç, 
Kullomzë, Krythë dhe Krruç, rrethi 
i Ulqinit, dokument që u botua si 
fletushkë e veçantë (Familjet 
katolike Salç, Kullomzë, Krythë, 
Krruç 1944); shih edhe revistën 
B U Z U K U  n r  3 7 ,  2 0 1 2 : 6 - 7  
(Aleksandër Tokiqi – një dokument). 
Ai regjistroi edhe katolikët e 
Braticës, por ata nuk u përfshinë aty, 
për arsye se mungojshin faqet prej 
11 deri 14; këto mungesa u 
munduam t'i plotësojmë më të 
dhëna nga anëtarët e familjeve, si 
dhe prej librave të kishës. Besojmë 

që plotësimet do të jenë të sakta, çka 
na jep guximin për botim të këtij 
dokumenti.

Në Braticë, rrethi i Ulqinit, si i 
regjistroi dom Aleksandër Tokiqi 
më 1944, kishte shestanas të fesë 
katolike gjithsej 250 (129 meshkuj, 
121 femra).

Mbiemnat e shestanasve, 1944

Bratica - familjet
Mbiemni    Numri

Bardhaj         2
Briskaj          1
Dedaj            1
Dobrecaj      7
Duraj            1
Gjikaj           6
Jakaj             1 
Lukaj            2
Lulaj             1  
Margjonaj     1
Markoç         3
Nilaj             4
Simonaj        7
Stanaj           7 
     Familje 44

Shumica e familjeve kishin 4 deri 8 
anëtarë (28 familje ose 63.64%). 
Mirëpo , kishte familje edhe me më 
shumë anëtarë, prej 9 deri 12, (6 ose 
13.64%).

Emnat e shestanasve, 1944
Meshkuj         Numri  Përqindja
Andri                1     0.78%    
Anton (Anto)  10     7.75%
Dedë                  1    0.78%  
Filip                   1    0.78%  
Frano                 1    0.78% 
Gjekë                 2    1.55%
Gjergj                8     6.20%
Gjokë                 3     2.33%  
Gjon                   7     5.43%
Gjurë                  2     1.55%
Hilë                    1     0.78%  
Ili                       1     0.78%
Jak                     2    1.55%  
Kolë                   9    6.96%
Lekë                   6    4.65% 
Loro                   2    1.55%  
Luc                    1     0.78%   
Lukë                  3     2.33%  
Luvigj                 1    0.78%    
Mac                     2    1.55%     
Mark                     11    8.53%
Nikë (Nikoll)        13   10.08 % 

Familjet katolike shqiptare në Braticë më 1944
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Nilë                        1     0.78%
Nrekë (Ndrekë)      1     0.78%     
Palë                        7     5.43%   
Perë                        2    1.55%
Pjetër (Pjetrush)   10   7.75%                  
Preç (Prenç)           3    2.33%              
Simë (Simon)        7     5.43% 
Stjepë                     5      3.88%
Ton                        1     0.78%
Zef                       10      7.75%
        Gjithsejt    129       
            
Në tabelë shihet që emnat ma të 
shpeshtë të meshkujve shestanas të 
Braticës ishin: Nikë (13 ose 10.08 %), 
Mark (11 ose 8.53%),  Pjetër (10 ose 
7.75%), Zef (10 ose 7.75%), Kolë (9 
ose 6.96%), Gjergj (8 ose 6.20%). Gjon 
(7 ose 5.43%), Palë (7 ose 5.43%), 
Simë (7 ose 5.43%), Lekë (6 ose 
4.65%), Stjepë (5 ose 3.88%). 

Emnat e shestaneshave, 1944
Femra                  Numri    Përqindja

Anë                             1       0.83%
Angjë                          9       7.74%
Dilë                           19     15.70%
Drane (Drando, Drano)    2       1.65%
Lenë                          14     11.57%
Leze                            8       6.61%
Lidija (Litka)                 1       0.83%
Lulë                             8       6.61%
Marë (Mari, Marija)       19     15.70%
Mrikë                         13      10.74%
Olgë                             1        0.83%
Palinë                           7         5.78%
Prenë (Prendë)           17      14.05%
Stane                            1        0.83%
Tone                             2        1.65%
Zanë (Ozanë)                1        0.83%
                    Gjithsejt  121 

Si shihet në tabelë, emnat ma të 
shpeshtë të shestaneshave në Braticë, 
më 1944, ishin: Dilë (19 ose     
15.70%), Marë (19 ose 15.70%), Prenë 
(17 ose 14.05%), Lenë (14 ose 
11.57%), Mrikë (13 ose 10.74%), 
Angjë (9 ose 7.74%), Leze (8 ose 
6.61%), Lulë (8 ose 6.61%, Palinë (7 
ose 5.78%). 
Bien në sy emnat me kuptim në gjuhën 
shqype: Dilë (prej diell), Drane (prej 
dranajfile, trëndafil), Lulë (lule), Prenë 
(prej Prendi - perëndi ilire), Zanë (Zana 
e maleve). 
Shihet edhe në këtë dokument, se adeti 
i shestanasve ishte që një prej 
djemve të merrte emrin e gjyshit. Po 
ashtu, njëra prej bijave merrte 
emrin e nanës, më të shumtën mbas 

lindjes së bijës së parë ose të dytë, për 
arsye të besimit se ky veprim do të 
mundësojë lindjen e djalit. Këtë 
traditë të kamotshme e krijuan 
ILIRËT  para sa e sa mija vjetëve. *
Mbasardhësit e ILRËVE, shqiptarët 
SHESTANAS duhet të mburrën që e 
ruajtën këtë adet deri sot. Kemi 
dëshmi , që kjo traditë është, jo *
vetëm e shestanasve, por e krejt 
Krajës dhe e krejt Malësisë. 
*1.Stipçeviq Aleksandër, Ilirët /historia, jeta, kultura, 
simbolet e kultit/ Botimet Toena, Tiranë 2002:64; 
BUZUKU 36/2011:9.
*2. 1.Dëshmojnë:  Dila (e lindur më 31.12.1933), 
shestaneshë, nana e Antit dhe Markut Niks Pjetër 
Markut Per'Gjoks-Dedonj, Krythë, Ulqin, më 
29.7.2012,  Ali Gjeçbritaj, arsimtar, prej Arbneshit 2.
të Krajës, më 24.7.2012,  Gjon Tomë Prela – Gjonaj, 3.
malësor, prej Shtojit, Ulqin, më 13.7.2012,  Drita, e 4.
bija Gjon Mark – Margilaj, malësore prej Tuzit, e 
shoqja e Arbër Simë Dobrecit, tash me banim në 
Prishtinë dhe Braticë, Ulqin, më 28.7.2012.

Dom Gabriel Grabanica ndihmoi për 
grumbullimin e të dhënave, për çka i 
jemi mirënjohës.

Përgatiti Simë Gjon Dobreci 

Dom Aleksandër Tokiqi ishte i biri i Zefit dhe i 
Luçisë, i familjes shqiptare. E ama, Luçija ishte 
e bija e Pjetër Paliskenës, e lindur në Tivar më 
1888, kurse vdiq më 29.5.1954.

 Dom Aleksandri lindi në Tivar të Moçëm më 
27.2.1911, kurse vdiq po ashtu në Tivar më 
6.5.1979. Ai kreu teologjinë dhe filozofinë në 
Romë, ku edhe u shugurua prift më 1937. Në 
fillim kryente detyrën e drejtuesit të famullisë së 
Tivarit, prorektorit të seminarit të ulët dhe 
katekizmit në të gjitha shkollat në Tivar. Prej 
1940 deri më 1952 ishte famullitar në Salç, si 
dhe administrator i famullisë së Braticës, të 
Ulqinit dhe të Shënkollit në Buen. Më 1952 u 
emërua ndihmës i kryeipeshkvit me të drejtën 
që ta trashëgojë. Në Zagreb më 1955 u shugurua  
arqipeshkëv i Tivarit, të cilën detyrë e kreu prej 
1955 deri më 1979. Dom Aleksandri flitte 
shqyp, italisht, latinisht dhe malazezçe. 
#
Njoftoi Prof. Gëzim My. Uruçi, Shkodër: 

Në Shkodër, ka shumë familje, me mbiemrin 
TOKIQI. Ata janë kthyer ne mysliman, dhe në 
mbiemër "O" e kanë zëvendësuar me "U". 
Aktualisht, të gjithë quhen TUKIQI. Njerëzit e 
këtyre familjeve janë me prirje të mira, që kanë 

dhanë dhe japin një kontribut me vlerë në 
kulturë, art, muzikë, letërsi dhe politikën 
shqiptare. Pra familje shumë të njohura, me 
shumë pjesëtarë në familje, në qytetin e 
Shkodrës, Tiranës. Nga këto familje janë edhe 
këngëtari i shquar i Operës dhe Baletit në 
Tiranë, Artisti i Popullit IBRAHIM TUKIQI 
dhe bijtë e tij, kompozitorë dhe këngëtarë të 
shquar në Filarmoninë e Parisit, GENCI dhe 
DAVID Tukiqi.  

Përgatiti Simë Gjon Dobreci 

Pikturat, simbolet, në kishë të Braticës

Simbolet - domethënia
Kryqi 
Kryqi te ILIRËT ka qenë simbol i diellit, i 
dritës, i jetës. Ai u krijua para më shumë se 10 
mijë vite n'Ballkan. Krishtenizmi e pranoi 
kryqin si simbol të vetin. Edhe hana ishte 
simbol i ILIRËVE , i të parëve të 1 *

SHQYPTARËVE.
Trekandshi   
Funksioni themelor i simbolit të trekëndëshit 
është të paraqesë grafikisht organin gjenital të 
femrës (vendit ku fillon jeta e re). Ky simbol 
shumë i hershëm (i krijuar shumë para kohës 
romake), në trevën ILIRE është njëri ndër më të 
shpeshtit dhe më të përhapurit .2*

Pëllumbesha, zogu   
Pëllumbesha është simboli i stërlashtë i 
plleshmërisë... paraqitet 5 mijë vite para 
Krishtit... dhe më vonë bëhet simbol tejet i 
rëndësishëm i Nënës së Madhe... ky simbol nuk 
është rrënjosur thellë te ILIRËT ... 3*

Ndër SHESTANAS, deri tash vonë, ishte adet, në 
vend të fjalës fëmijët, të thuhej zogjtë. Më 
10.12.2013, Kola'j Luk's Macit Luk'Pálit Peconj  
(Pecaj, Pecić, i lindur më 18.11.1927-), prej Salçit, 
tash në Mali të Bardhë, Ulqin, sikur edhe, më 
15.12.2013, e motra Dila (e lindur më 31.12.1933), 
nana e Antit dhe e Markut Niks Markut Per-Gjoks – 
Dedonj, prej Salçit, tash në Krythë, kur i pyeta për 
fëmijë sa kishin pasur, ata u përgjigjen: kaq zogj kam 
pej Zotit. Mua me kujtohet, edhe Prena, nana ime 
përgjigjej: kaq zogj kam, Zoti m'i ka falë ose Zoti m'i 
ka dhanë. Për fëmijën e vdekur, shestanasit thonin: 
Zoti ma ka dhanë, Zoti ma ka marrë. 
Po ashtu, edhe në Llap (Kosovë), më herët për 
fëmijën është thënë zogu. 
Qe dhe pak shembuj, ku përmendet zogu (shpendi): I 
ka thmitë si plluma. I ka djeltë si sokola. Zogu'j 
kurvës (shamje). Për shestanas, shpendi  
pëllumbesha është zog.
Këto simbole ILIRE, me mija vite të moçme, i pranoi 
dhe i ruajti edhe kisha katolike me domethënie gati të 
njëjtë. 
*Stipçeviq Aleksandër, Ilirët /historia, jeta, kultura, 
simbolet e kultit/ Botimet Toena, Tiranë 2002: (290, 1
279), (359), (366).2 3
Komentoi Simë Gjon Dobreci
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Shkruan Gjokë Dabaj
Për Cafo Beg Ulqinin pata dëgjuar 
qysh në fëmijërinë time të hershme. 
Daja im, Gjergj Mardjonaj, ishte 
kryeplak katundi dhe ai e përmendte 
shpesh emrin e Cafo Begut në bisedat 
me të rriturit. Përmendej gjithmonë 
për të mirë, madje shumë vite mbasi 
malazezët i kishin ripushtuar Tivarin 
dhe Ulqinin.
Por tash që e lexova librin “Cafo Beg 
Ulqini” të z.Fahri Buçinca, u njoha, 
gjithanësisht dhe themelisht, me 
profilin e atij njeriu të madh. 
Gjëja e parë, që më vjen në mend, 
është kjo: Këtë libër duhet ta lexojnë 
të gjithë pushtetarët dhe politikanët 
shqiptarë kudo që ndodhen. Cafobeg 
Ulqini është model i një pushtetari 
nga më të ndritshmit që mund të 
përfytyrohet. Cafobeg Ulqini është 
pushtetari, i cili vjen në pushtet me 
qëllimin e qartë për të ndihmuar 
qytetin dhe krahinën e vet TË 
ROBËRUAR. Do theksuar shumë 
kjo e vërtetë: Qyteti i Ulqinit dhe 
rrethinat e tija sundoheshin prej një 
shteti të huaj. Ai kërkoi të zgjidhet 
kryetar bashkie, jo për t'iu lajkatuar 
pushtuesvet, por për ta lehtësuar sa 
t ' i sh t e  e  mundur  j e t e sën  e  
bashkëkombësvet të vet në ata kushte 
robërie. Nëse nuk do të vinte ai në 
postin e kryetarit të bashkisë, aty do 
të vihej dikush tjetër. Ai dikush 
tjetër me siguri nuk do të punonte në 
të mirë të këtij populli, siç edhe ishte 

vërtetuar në këtë vend, jo në 
dhjetëvjetësha, por në shekuj pa 
mbarim.
Është mijë përqind e sigurtë që Cafi i 
ri do të dëshironte ta kish Ulqinin të 
lirë, por, deri sa, hë për hë, nuk mund 
të realizohej ajo dëshirë, gjëja më e 
mirë e mundshme ishte:  Të 
shfrytëzohej legjislacioni i shtetit 
pushtues për të marrë në duart e veta 
të paktën aq pushtet sa mund të 
merrej. Një vizion të tillë pakkush 
mund ta ketë. Por, që t'i hyjë dikush 
konkretisht një të tillë pune, të tillë 
ka edhe më pak. Cafobegu ishte njeri 
i guximshëm. Ai i hyri asaj pune dhe e 
kreu atë punë pa njolla për 20 vjet e 
më shumë. E kreu atë punë për më se 
20 vjet dhe, kur nuk mundi më të 
qëndrojë në pushtet, e vazhdoi jetën 
dhe e mbylli jetën, prapë pa njollë.
Duke studiuar mbi mënyrën se si 
arriti të zgjidhet kryetar bashkie, 
mënyrën se si mundi të mbahet në atë 
post aq gjatë, karakterin shembullisht 
demokratik të qeverisjes së tij, dhe 
faktin se si u gjend i gatshëm për t'ua 
hequr sllavëvet atë qytet dhe ato treva 
që ata i kishin pushtuar 60 vjet më 
parë, para syvet tanë sa vjen e rritet 
shembëlltyra e tij. Shënimet që ai 
mban, në formë vargjesh, larg syvet 
të eprorëvet të vet të padëshirueshëm, 
e zbulojnë edhe më qartë qenien e tij 
domosdoshmërisht dualiste. E kjo 
është pa dyshim ana më e vështirë e 
një politikani, i cili platformën e vet 
të mirëfilltë është i detyruar ta mbajë 
sekret për vite me radhë. Jo vetëm 
sllavët, por edhe italianët e 
gjermanët, në shënimet e tij, ai i quan 
pushtues. I quan pushtues, ashtu siç 
janë, por duke i dalluar, sepse midis 
pushtuesvet ka edhe dallime. Duke e 
mbajtur postin e kryetarit të bashkisë 
edhe nën pushtetin italian, pushtet që, 
në rrethanat që u krijuan, e kërkoi 
vetë, madje me ngulm, pastaj duke u 
ngjitur deri në krye të qeverisë 
shqiptare, si anëtar i Regjencës, nën 
pushtetin gjerman, Cafobeg Ulqini, 
prapëseprapë, kurrsesi nuk mund të 
quhet kuisling. Ai nuk është 
kuisling dhe këtë e dëshmon me 
punë, me një të atillë punë, e cila, vite 
më vonë, edhe vetë pushtetmbajtësit 
komunistë të Tiranës i çarmatos dhe i 

shtyn që të mos e dënojnë as 
përafërsisht siç kishin dënuar 
kundërshtarë të tjerë ku e ku më të 
vegjël se ai. Ai është thjeshtë një 
njeri, i cili, duke qenë në ato shkallë të 
pushtetit, mundohet t'i shërbejë sa më 
efektshëm vetëm kombit të vet.
Vijnë,  mbas të  gj i tha atyre 
përpjekjeve,  kohët  kur  para 
shqiptarëvet të Ulqinit, Tivarit e më 
gjerë, mbyllen fatalisht të gjithë 
shtigjet. Cafobeg Ulqini nuk i humb 
as në të tilla rrethana logjikën dhe 
gjakftohtësinë.  Nuk e humb 
shpresën. Nuk dorëzohet, por del në 
mal. I kalon 8 vjet në ilegalitet, duke 
rrezikuar jetën e vet dhe jetën e krejt 
familjes, por nuk i shkel idealet prej 
të cilëvet kish qenë frymëzuar qysh 
prej vitevet të rinisë. Qëndrimi me 
armë në krah e në brez, në mungesë të 
një perspektive të qartë, jo 8 ditë, as 8 
muaj, por fill 8 vjet, janë tashmë jo 
dëshmia e një patriotizmi të kulluar si 
pika e lotit, por dëshmia edhe e 
madhështisë së tij si personaliteti 
më i ndritur i kësaj pjese të 
Shqipërisë në shekullin XX. Për 
këtë ai e meriton një monument të 
madh mu në sheshin që hapet para 
Ranës (Plazhit të Vogël), sa zbret prej 
pjesës së epërme të Ulqinit.
Fakti që Cafobeg Ulqini pat fatin e 
keq të jetë pushtetar në rrethanat kur 
vendlindja e tij ishte e pushtuar dhe 
megjithatë të mos pushojë së vepruari 
si patriot, përkundrazi, të lulëzojë 
brenda tij si patriotizmi, ashtu edhe 
cilësitë e tjera brilante që duhet ta 
karakterizojnë çdo pushtetar (gjë që 
fatkeqësisht nuk ndodh shpesh), na 
çon te mendimi që ky libër, i cili e 
përshkruan me hollësi jetën e këtij 
njeriu të madh, duhet të gjendet mbi 
tavolinën e cilitdo pushtetar e 
politikan shqiptar. Ky libër duhet të 
gjendet mbi tavolinën sidomos të 
atyre pushtetarëve e politikanëve 
shqiptarë, të cilët e ndërtojnë 
karrierën e vet jo në pjesë të pavarura 
të Shqipërisë, por në pjesët e varura, 
si edhe në diasporën tonë në të gjithë 
Globin. 
Psh. këtë libër duhet ta lexojnë dhe ta 
kenë si udhërrëfyes politikanët 
shqiptarë të Tivarit (natyrisht, edhe të 
Ulqinit), të Podgoricës, të Tuzit, të 

Për librin “Cafo Beg Ulqini”
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Plavës, të Medvegjës dhe të 
krejt Anamoravës, të Shkupit, 
të Ohrit, të Manastirit, të 
Follorinës, të Kosturit, të 
Janinës ,  të  Pargës ,  të  
Prevezës. Në diasporë këtë 
libër duhet ta kenë mbi 
tavolinë dhe ta lexojnë sa 
herë që ta ndiejnë veten në 
udhëkryqe, pushtetarët dhe 
politikanët shqiptarë të 
Stambollit, të Izmirit, të 
Ankarasë dhe të gjithë 
shqiptarët e tjerë të cilët 
jetojnë në shtetin turk, në 
shtetin grek, në shtetin italian 
e t j . e t j .  Ve t ë k u p t o h e t ,  
diaspora nuk do të synojë 
kurrfarë bashkimi territorial 
me Shqipërinë, por bashkimi 
shpirtëror gjithsesi është i 
d o m o s d o s h ë m  d h e  
shembullin më të mirë, kush 
mund t'ua japë pushtetarëvet 
dhe politikanëvet të atjeshëm 
m ë  f r y m ë z u e s h ë m  s e  
Cafobeg Ulqini? 
Nisur nga kjo që thamë (dhe 
ne po shpresojmë të mos i 
themi kot këto gjëra), na del 
nevoja që ky libër duhet të 
përkthehet, përveçse në 
anglisht, edhe në turqisht, 
greqisht e sllavojugorisht. Të 
përkthehet në ato gjuhë dhe 
t'u dërgohet nga 1 ekzemplar 
të  g j i thë  sh te tarëve  e  
politikanëve shqiptarë, ME 
ADRESË, në mënyrë që ata 
njerëz, të cilët po s'i bënë 
mirë, mund t'i bëjnë keq 
kombit të vet, të mund ta 
presin 100-vjetorin e Ditës 
së Flamurit me horizonte të 
rinj.
Nuk e ekzagjerojmë, në qoftë 
se themi që sot në Botë 
ekzistojnë e veprojnë me 
mijëra bashkiakë, partiakë 
apo parlamentarë (vendorë e 
qendrorë), të cilët kanë 
shumë nevojë për një libër me 
një të këtillë jetë brenda, siç 
është jeta e Cafobeg Ulqinit. 
Të gjithë ne kemi nevojë për 
të mësuar prej tij dhe për t'u 
frymëzuar prej tij. 
Pjezë, 10 dhjetor 2011. 

Fotografoi Bernard Hasanaj, publicist, Tuz 
Ansambli SHQIPONJA, prej Malesisë Madhe, Tuz, me rastin e festës së Pashkëve, u 
paraqit me koncert para publikut në Ulqin më 07.04.2015. 
S'bashku me ansamblin SHQIPONJA mori pjesë edhe një ansambël i ri nga Ulqini, 
ansambli TRENDAFILAT E SHEN TEREZES. Në këtë natë ishte edhe momenti me i 
veçantë i mbrëmjes, ku për herë të parë në historinë e folklorit tonë vallëzuan GOCËN 
E MALËSISË djemtë e Malësisë së Madhe me vajzat SHESTANASE. 
Pati paraqitje orkestrale, burimore, valle malsorçe, orkestrale me motive nga veriu, 
valle Ceta ma e mirë, orkestrale me motive nga Mati. Pastaj programi vazhdoi me 
pjesën etno-folklorike, dedikuar festës se Pashkëve e orkestruar dhe përpunuar nga 
udhëheqësi i ansamblit, Agron Pllumaj, i cili luajti për herë te parë në këto treva me 
flautin e prurë nga Armenia enkas për këtë pjesë muzikore.
Në këtë koncert u paraqiten edhe talente te rinj të ansamblit me pjesë moderne, këngë 
në gjuhën angleze të interpretuara me kitare nga Antigon Gjokaj, si dhe kënga "Mi heart 
will go on" e interpretuar nga talenti i ri Hana Llukaj. 
Koncerti e arriti kulmin me interpretimin e melodisë të serialit të famshëm botëror 
"Game of Thrones", ku ansambli arriti ta interpretoi me një mjeshtëri të rrallë, çka për 
herë të parë u luajtë me instrumente popullore shqiptare; kjo pjesë u orkestrua në 
mënyrë popullore nga vet udhëheqësi artistik i ansamblit Agron Pllumaj. Koncerti u 
përmbyll me Vallen e famshme te flamurit.

Në koncert ishin te ftuar miq nga Tirana, z.Ylli Paja dhe z.Sulejman Balza - drejtor i 
Ansamblit te Këngëve dhe Valleve të Shqipërisë.
Ansambli SHQIPONJA falënderon Don Gaberiel Grabanicën për kontributin e dhenë; 
ai e bëri të mundshme bashkëpunimin me ansamblin Trëndafilat e Shën Terezes - 
Ulqin. Falënderojmë mediat: Tv Teuta dhe TVSH, si dhe fotografin e Ansamblit z. 
Bernard Hasanaj.

Koncert për Pashkë në Ulqin

Mos i ba dreqit mashalla.
Rri shtremtë, fol drejtë.
Mos këce pa ba hop.
Se la marrja pa folë. 
I ka kopë delli i ballit.
Pa nevojë mos hap gojë.
Janë pa me hanë keq.
Don me nxjerrë kimen pej vesë.
Kamtë e leta, faqja e bardhë.
Edhe gjeli i ban ve.
Zemra ia din sikletin.
Me i ra huna n'tokë s'ulet me e marrë.
S'i ka puna bereqet.
I ka dhanë Zoti pushim t'pasosun.

Lueje macë kryet e buellit.
S'ka çka i ban kalit, bum samarit.
Mët e shkurta, flokët e gjata. 
Dardha bie nën dardhë.
I ka hije si shala gomarit.
Mos kallxoftë dhija, kallxon brini.
S'i bie as pasha deri n'gju.
Hala i qet buza tamël.
Kjan si qyqja n'rrem.
E ka çua sefaja peshë.
E ka marrë menja n'qafë. 
    
Shënoi Shaban Hasangjekaj, Martinaj, Guci, 
më 11.4.2013

Proverba e fraza t'Plavë-Gucisë
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Qeleshen na e lanë Ilirët*
Shkruan 
Fatbardha 
Demi, Tiranë 

P ë r  h i r  t ë  
këtyre cilësive, kjo familje (delja, 
dashi, dhia) zë vend të rëndësishëm në 
simbolet dhe mitet e besimit pellazg 
(ilir) dhe janë trajtuar krahas kaut, si 
kafshë të shenjta. Sipas studiuesit të 
traditës shqiptare, Mark Tirta (1935), 
dhia paraqitet me cilësitë e hyjnisë së 
pyllit. Gjahtarët para se të dilnin për 
gjah në vendet ku kishte dhi të egra, 
laheshin dhe kryenin një sërë ritesh. 
Dashi është përdorur në lashtësi për 
flijime kushtuar 
Perëndive, huazu-
ar në mitin kristi-
an, ku Abrami 
flijon një dash në 
vend të birit të tij 
Isakut. Që në mi-
jëvjeçarin e VII, 
gjatë periudhës së 
bakrit e bronzit, 
figurinat e dashit 
të zbukuruara me 
figurat gjeomet-
r i k e  ( V,  z i g -
zaku,vijat para-
lele), përdoreshin 
si objekte kulti të 
Perëndeshës me 
kokë zogu (Perën-
deshës Shqiponjë, 
shënimi im), në 
hapësirën Euro-
Aziatike.
Në kulturën ilire Vinka, figurinat e 
Perëndeshës parahistorike kanë brirë të 
dhisë (4500 p.e.s.). 
Në pjesën më të madhe të qytetërimeve 
të lashta delja ishte një kafshë 
simbolike që mishëronte forcat e 
natyrës dhe lidhej me Perëndinë 
Hermes (Thot tek egjiptianët e lashtë) i 
cili mbahet edhe si shpikësi i shkrimit. 
Herodoti (484-425 p.e.s.) tregon se 
barbarët, për shkrimin e librave, kanë 
përdorur lëkurë delesh dhe dhish. Në 
përkthimin e Strabonit (libri VII, 
kapitulli 5) për gadishullin e Ballkanit, 
nuk figuron emri i Dalmacisë, por emri 
Ardi. Në gjuhën baske (që është gjuhë 
e trashëguar nga fiset pellazge/ilire, 
shënimi im), “ardia” quhet delja. 
Ndër fiset e njohura të ilirëve kanë 

qenë edhe Ardianët, emërtim i cili 
mund të ketë pasur lidhje me kafshën 
hyjnore.
Përdorimi i leshit të deles dhe ngjyra e 
bardhë e saj (e ndriçimit hyjnor), 
dëshmonin rolin simbolik, fetar dhe 
administrativ, të vetë Qeleshes. Kjo 
vërehet te fakti se në pikturat e enëve të 
qeramikës dhe skulpturat e lashta, 
Perënditë dhe gjysmë-Perënditë e 
Olimpit, që ishin Mbretër-Kryeprif-
tërinj, kanë mbi krye Qeleshen e 
rrumbullakët apo në formë konike, por 
jo njerëzit e thjeshtë. Figura e 
Qeleshes, në objektet arkeologjike të 
periudhës romake, përfaqësonte 
fëmijët e Zeusit-binjakët Dioskurë, si 

simbol i origjinës së tyre mbretërore 
dhe hyjnore. E thënë më qartë: 
Qeleshja i shprehte popullit të thjeshtë, 
të drejtën hyjnore të Mbretit apo 
Faraonit, për të gjykuar, drejtuar dhe 
mbajtur rregullin te nënshtetasit e tij. 
Sipas studiuesit të besimeve të lashta 
M. Eliade “Rregulli shoqëror përfa-
qësonte një anë të rregullit kozmik. Qe 
në krijimin e Botës, të qenit mbret ka 
qenë një akt hyjnor. Krijuesi ishte 
Mbreti i parë. Ai ia kalon këtë detyrë 
birit dhe pasardhësit të tij, Faraonit të 
parë. Ky akt e shenjtëroi mbretërimin, 
si një institucion hyjnor”. 
Qeleshja si simbol fetar dhe 
mbretëror është hyjnizuar në shumë 
objekte prej guri te etruskët: në 
Marzabotto, Bologna, Pisa, Setti-
mel lo  (F irenze) ,  Populonia ,  

Volterra, Orvieto etj. dhe fiset
e tjera ilire (pellazge). Qeleshe/guri 
janë gjendur edhe në Delfi, që sipas 
studiuesve përfaqësonin Perëndinë 
Apollon dhe në Tebë, Perëndinë Amon. 
Objekte të tilla arkeologjike njihen 
edhe në qytetërimin babilonez dhe 
hitit. Ndër objektet arkeologjike hasen 
edhe Qeleshe-guri me simbolin e 
pellazgëve, shigjetën dykrahëshe. 
Sipas studiuesit Petro Zhei (“Shqipja 
dhe sanskritishtja”), simboli i shigjetës 
me dy krahë, tregon NDARJEN e kryer 
nga ZOTI, që solli krijimin e Botës 
materiale.
Siç do të vërejmë më poshtë, jo vetëm 
elementet e përbashkëta të gjuhës, 

riteve, simbo-
leve apo mi-
teve, por edhe 
veshja në obje-
ktet arkeolo-
gjike, dëshmon 
përkatësinë et-
nike, përhapjen 
apo ndikimin e 
fiseve të caktu-
ara në hapësira 
të ndryshme 
gjeografike.
Mbretërit, që 
ishin në krye të 
ushtrisë apo fi-
seve, kanë sul-
muar apo kanë 
marrë arratinë, 
të zbuar nga 

rivalët ,  drejt  
vendeve më të 

përshtatshme. Kjo zhvendosje ka qenë 
e përhershme. 
Siç pohon Nikola Lahovari: “Dihet 
tashmë se ka pasur një epokë, nga 
mijëvjeçari III dhe IV, ku qytetërimet e 
të njëjtit trung shtriheshin nga India 
deri buzë Adriatikut. Duke kaluar 
nëpër Iran, Mesopotami dhe Egjipt, në 
atë kohë, njerëzit që i përkisnin një 
tërësie, tipave të njëjtë fizikë dhe që 
flisnin gjuhë të së njëjtës familje, 
banonin në luginën e Indusit, Persi dhe 
Kaukaz, Mesopotami si dhe brigjet e 
Detit të Zi dhe Egjeut, Afrikës së 
Veriut, Greqisë, Italisë, Francës, 
Iberisë dhe Anglisë. 

*Marrë nga Koha javore nr 643, 11 nëntor 
2014:26 (2).
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Shkruan Mehmet Kraja

Zot' i lumnuom pruni n'menen teme nji 
dritë d'beft' dishiri me ba udh'  n'vene *
t'largta e katune rranx' malesh me 
shkaminj e kreshta t'zhvishuna e 
t'rrëpishme sipër e me ahishta e me 
tjera dru t'rrituna rretherrotull, thuo se 
vet' i Madhi, n'or't e gazit e t'knaqsis', i 
sëndisi me dor' t'padukshme si me 
magji. 

N'an' t'an's nji diell ftyrqeshun, si i bam' 
pej arit t'kulluom, derdh me mjaft' 
prronje drite t'vokt', e sa pej sish bien 
n'gjeth kshtenjash t'buta e n'fije bari 
t'holl', e sa  rreze tjera shpërdahen anej 
te Kron'i Poshtër shkamit qi rrjedh 
prajshëm e pëshprit me vete nji lutje 
t'g'jat' e t'sojme për t'Naltin qi e krijoi 
kët mrekulli. 
Sa i hjek syt' pej anej, nga t'tana an't 
bajn' vrap drejt teje t'tjera pamje, 
secilla ma e madhnuome se tjetra, 
secilla ma e naltuome se tjetra, secilla 
ma e galduome se tjetra. Atje matan', 
ku çdo natje feks drita e par' e agut, 
harkohet nji qaf' mali dhe pej anej fryn' 
era ka len' dijelli, qi bje me vete kang't e 
zogjve e t'shpenve tjer' dhe t'bërtituna 
gjash' t'gjalla gjithsojsh, qi bajn' ma 
t'bukrën kang' e ma t'bukrin knim, a 
thuo, shtojzovallet aty i kan' shpijat e 
tyne dhe ket knim e bajn' mos m'e 
harruo njeri sa pagan isht kur i thot' 
men'ja se ka mrrit' naltimin e shpirtit. 
Krejt afër dhe atje ma larg, n'fun 
t'arnave e mi donji kodrin', rrin' e bajn' 

seri shpi t'rralla me mure d'bardha e me 
dritsore d'vogla, qi shohin ka len' 
dijelli, si do sy t'përgjumun dhe hala 
përkunen n'anrrat e nat's kaluome. 
Qe, ku doli n'oborr e n'rrug' nji gruo e 
vishun me t'bardha, athuo pej dimnit 
tashma t'harruom ka marr' dlirsin' e 
bor's t'kreshtave t'maleve atje nalt. Ka 
hjedh' mee krahit nji buljer' dhe 
shpejton me shkuo te ublat, merr ujin 
atje dhe duket sikur i knon shpirti, aq 
t'let' e ka hapin dhe aq t'çilun e ka ftyrën 
dhe aq t'kthjelluom e ka shikimin. 
Rrug's toe shkuo has nji vajz' e nji tjetër 

gruo dhe ashtu t'trija i bijen rrug's me 
t'shpejt', kalojn' nji shteg e nji 
kapërcyell dhe ikin përmjedis livadit 
me kam' t'laguna pej voeset qi ban drit' 
nëpër fije d'barit si me kjen' gur safiri. 
Pak ma von' pej asaj ane vjen nji kang' 
qi me shpejt t'mrrin te zemra e ta mush 

shpirtin me nji mall qi nuk di m'e than'. 
Nuk vonoj e katuni u zgjuo dhe mjeglla 
e holl' e voes's qi kotet hala mi lugin', 
fillon e dvaret bashk' me anrrat e nat's 
qi ka shkuo, anrra t'leta e t'padukshme, 
si me kjen' ba pej frymet, qi ikin e 
shehen atje ku as men'ja e njerit nuk 
mrrin'. 
N'oborre shpijash fillojn' e duken nji ka 
nji burra hijeran', ulun mi nji cung a mi 
nji gur dhe menohen g'jat' e g'jat' për 
pun't e dit's qi kan' me ba. Tashma 
çobanat i kan' lshuo baktit' dhe 
blegerimet e tyne nigohen aty-ktu dhe i 
bashkohen gjallnis' e t'lumes dit' qi tash 
ma ka ardh'. 
Prit, e ven'ja veshin! Pej s'afrit vjen 
zani i pastër i kumons' kishs', e cilla 
n'mjedis t'katunit, e rrethuome me  pyll 
kshtenjash t'nalta, rri e amshuome si nji 
ronj' e i thrret shpirtat e t'gjallve qi ta 
kujtojn' Perenin'. 
Kumona bje e gjint thon' me vete: Ç'dit' 
e t'Madhit Zot isht sot, a ësht fest' qi 
duhet me kujtuo shenjtnat a ditën e 
emnit t'nji t'afërmi, a t'nji miku, a isht 
dit' qi duhet meu ba ner' atyne qi nuk 
janë ma, a ësht nji kumt se n'tre katune 
aty rrotull, n'Brisk, n'Ljare e n'Shestan, 
e ban vaki edhe ma larg, n'Thtjan e 
n'Kranj' t'Poshtme nata e kaluome ka ik 
toe marr' me vete nji shpirt e toe lan' 
mrapa dhim' e pikllim. 
E, deri sa kumona e kishs' bje, e deri sa 
dit'e lume vjen mi  ket bot', nuk ka se si 
t'mos bjer' n'men, toe t'lan' n'shpirt nji 
mulla e nji t'zez' hije, e toe than' me 
vete: Zot, o Zot, pse n'kët ven 
t'bekuom ka kaq pak gjin e kaq 
shum vorre…? Mars 13, 2015..
*Shestanasit, krajanët në vend të dh e thonë ll. 

Gjokë Dabaj e lekturoi këtë lokalizëm të 

Kranjës. Zgjodhi Fisnik Dobre . ci

Lashtësi 

Vajzat kranjane, veshjen e bardhë na e lanë ILIRËT

Çobani i fundit në Ljare
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Shembull 
për shumë popuj 

Shkruan Gabriel Grabanica

Edhe sivjet Kisha Katolike Braticë-Kullomzë u angazhua 
që më rininë nga Ulqini dhe Ana e Malit të jetë pjesëmarrëse 
në ngjarje më renome ndërkombëtare.
Më ftesë nga organizatorët Malësia Reisen, ekipi me 9 
lojtarë nga Ulqini dhe rrethina, prej 6 deri 9 shkurt 2015, 
mori pjesë në turnirin e futbollit në Diedikon të Zvicrës. Në 
mesin e 60 ekipeve nga mbarë Evropa si: Italia, Gjermania, 
Franca, Anglia, Kosova, edhe ne nga Ulqini morëm pjesë në 

10 vjetorin e këtij turniri.
Ekipi ynë, si vitin e kaluar në Itali, edhe sivjet ishte i përbërë 
nga djem të Ulqinit dhe rrethinës. Kur bota është e shokuar 
nga terrorizmi, luftërat dhe padrejtësitë, ne shqiptarët më 
besime të ndryshme treguam se jemi shembull i mirë; edhe 
kombet tjera mundën nga ne të marrin mësim në fushën e 
bashkëjetesës fetare. 
Ekipin tonë pas arritjes, i pari i priti Viktor Nikolla – Toni 
Grill, në shtëpinë e tij dhe e nderoi me një drekë vëllazërore. 
Edhe pritja në sallën sportive në qytezën Diedikon ishte 
shumë vëllazërore. Z. Rrustem Aliaj, presidenti i Malësia 
Reisen, si zot shtëpie, ekipin tonë e priti më dashamirësi, e 
po ashtu edhe Bajram Arifaj, koordinator dhe organizator i 
turnirit, si djalë i traditës shqiptare, na uroj mirëseardhjen.
Ne nga Ulqini i dhuruam një fotografi të qytetit të Ulqinit 
për përvjetorin e 10 të këtij turniri. Gjatë qëndrimit tonë në 
këtë qytezë flitej, këndohej vetëm shqip. Sepse aty ishin 
mbi 3000 njerëz që vinin e shkonin duke e përcjellë këtë 
ngjarje sportive. Nuk ishte vetëm gara sportive, por ishte 
edhe njohja me shumë vëllezër dhe motra; këngë dhe valle 
që nuk mungonin, po ashtu edhe sofra me ushqime të 
ndryshme. Ekipi ynë ishte shumë i nderuar mbasi që Ulqini, 
për shumë shikues të pranishëm, ishte çdo vit caku i 
pushimeve verore.
Suksesi i ekipit tonë nuk mungoi, por arritje e veçantë ishte 
krijimi i miqësive të reja me sportistë nga të katër anët e 
Evropës. Ne i falënderojmë organizatorët që për tri ditë na 
kanë nderuar. Shpresojmë që ata sivjet do të  zgjedhin 
Ulqinin për pushime. Gjithashtu i falënderoj djemtë e 
ekipit, si dhe Kabil Hoxhën. Shpresojmë që vitin tjetër të 
jemi pjesëmarrës në aktivitetin e radhës në Norvegji. 

Ekspozitë  
një fillim i fillimit

Shkruan Gabriel Grabanica

Më 15 mars 2015, në 5 vjetorin e themelimit të ekipit 
BIJTË E SHESTANIT të organizuar në Shtëpinë e 
Kulturës në Ulqin, të pranishmit patën rastin që këtë 
vjetor ta shikonin përmes fotografisë. 
Një ekspozitë e thjeshtë, por shumë dimenzionale, e 
shfaqi rrugëtimin tone në promovimin e kulturës, 
edukimit, bashkëpunimit, duke e bërë një përkujtim 
dinjitoz.
Ekspozita dhe festimi nuk kishte për qëllim prezantimin 
e krenarisë ose suksesit tone, sepse ato suksese dhe ato 
rezultate nuk ishin ideali jonë. Ekspozita paraqiti 
shoqërimin e ekipit dhe bashkëpunimin të rinisë tonë me 
shumë shoqata dhe klube sportesh në trevat shqiptare por 
dhe në Evropë e më gjerë. U krijuan miqësi të 
përhershme më shoqatën dhe ekipin e futbollit Stublla 
City në Lecco të Italisë, Cis Marigona në Zvicër, si dhe 
shumë e shumë ekipe në Shqiperi, Kosovë, dhe brenda 
Malit të Zi.
Ekipi BIJTË E SHESTANIT, në kuadër të Kishës 
Katolike në Braticë dhe Kullomzë, përpos aktivitetit 
sportiv si ekip pjesëmarrës në shumë turnire në vendet e 
lartpërmendura, ishte edhe organizatore e aktiviteteve 
kulturore dhe sportive më karakter edukues, humanitar 
në qytetin e Ulqinit; nën ombrellën e sajë e ka edhe ekipin 
e futbollit e fëmijëve, si dhe ekipin e vajzave në volejboll.
Në manifestimet “Ditët e shen Ndout”, përveç sportit, 
kjo ekip, zhvillon edhe aktivitete bamirësie, kulturore, 
edukative, me qëllim promovues të vlerave të mira të 
nevojshme për shoqëri.
Pesë vite janë fillim i një fillim, pasi që duhet kohë që një 
mendësi e shëndoshë të mishërohet në një shoqëri. Por 
më angazhimin tonë të përditshëm, më një rini vitale dhe 
me vullnet të çeliktë, sukseset në këtë fushë nuk do të 
mungojnë.
Ne i falënderojmë të gjithë ata që i janë bashkua vizionit 
tonë, dhe ata që ndajnë kohën e çmuar të tyre duke 
bashkëpunuar më ne në promovimin e vlerave njerëzorë 
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Ali Gjeçbritaj 
NË MALIN E SHENJTË

Në Rumi shqiponjat

Hedhin vallën e madhe

Në truallin e bjeshkës

Kullosin drenushat

Me dhëmbin e sutës

Nëndaja ime dikur

Ma stolisi xhaketën

Në Brisk nën Rumi

Prehet nëndaja Hanë

Kurrë se ka njohur 

Gjuhën e sotit

Që tregon

Shtigjet e Rumisë

Gurët në majë

Rënkojnë nga llamarina

Mjekrrat e murme

Ndjellin fatkeqësi

Kurrë s'ka qenë 

Pelerina e zezë në Rumi

Atje  ka diell e freski

Ag e borë 

Rumia Cukalin

Përshendet me dorë

Nga përmbledhja "Nata me Hënë"*

KUSHTRIM
Thirra 

Me sa fuqi kisha

O Ibrahim Berjashi

Se shestaneshën 

Se gjeta në Shestan

Me majën e Rumisë në kokë

Kishte marrë dheun në sy

Me vete ka marrë 

Gjithë stolinë e kësaj bote

Agim Gashi 

LAMTUMIRË BIRI I BABIT

Lamtumirë o bir´ i babit
Të qoftë Ty rruga e mbarë,
Ndal ti puthi ato faqe
Po na le ti duke qarë.

Ndal ta puthi atë lot malli
Të kamë rritë me pak thërrime,
Sot atdheu po na ndanë,
Flakë po digjet zemra ime.

N´kohë robnimi lshuem atdheun
U kthyem shpejt ne në liri,
Pas shumë vitesh vetërobnimi,
Prap po ikim n´kurbet të zi.

Po na ndjek edhe policia
Kjo e jona që shqip na flet,
Na plaçkisin e na rrahin,
Na poshtnojnë si është ma keq.

S'po na pyesin a e kemi bukën,
Vjen shqiptari kerkon „porez“,
Kur nuk kemi me e pague,
Para thonë ec shpejt në „srez“.

„Srez“, „porez“ në kohë t´kralive
Sot n´kohë t´„lira“ përsëri,
Se njef kush ma shtetin tonë,
A është Serbi a Metohi.

Lamtumirë o babe e nanë
Lamtumirë o i lumi atdhe,
Me zemra t´thyeme i marrim rrugët
Atje ku ka bukë për ne.

Mallkue qofshin kush e bani
Përsëri me shkue n´mërgim,
Mos ia paftë hajrin plaçkitjes
Kurr n´oxhak mos i daltë tym.

Ata i zëntë mallkimi atdheut,
Edhe ai i fëmijëve tanë,
Që na ndajnë sot nga dashunia
Po na ndajnë nga babe e nanë.

Prap me çantat plot me halle
Të mbushuna më kangë kurbeti,
Dashuria për atdheun
Se ku humbi e se ku treti?

Düren, 25.12.14.
Zgjodhi Mehmet Bardhi

Lek Pervizi
nga Kurbini, Shqipëri; rron në Bruksel, Belgjikë

PYETJE*

Si mundet me çelë nji lule
mbi telat e ndryskun me gjemba ?

Si mundet me mbi nji fije bar
mbi tokën e djegun e të shkelun ?

Si mundet me fluturue nji pellumbeshë
mbi qiellin e errësuem të luftës ?

Si mundet me këndue bilbili
mbi degën e ngrime të një lisi ?

Si mundet me buzëqeshë një femijë
i varun pas gjinit t'përtham të nanës ?

Si mundet me shpresue një njeri
i prangosun në qelinë e një burgu ?

Si mundet me besue një i gjallë në jetën
kur gjendet në kthetrat e vdekjes ?

Si mundet…. ? Si mundet…. ?
Marrë nga Jeta Arbëreshe*

(revistë online), nr 78, 2014:24; Italia. 

***
Marg Scilippa
nga Hora e Arbëreshëvet (Pa), Italia

DUA 

Dua botën
çë më lindi,
dua gurët
çë kam shkelur,
nga fill bari
çë kam mbledhur,
nga të gdhirë
çë më ka zgjuar.

Marrë nga Jeta Arbëreshe *
(revistë online), nr 78, 2014:25; Italia.

Të krijosh është qëndresë, qëndresa është 
krijim (Stephane Hessel).

***
Nuk ka sëmundje siç është urrejtja, e as 
dhuratë siç është shëndeti. (Japoneze)

PAK KRYPË
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Nântë vllazni kishin nji motër  
Nântë vllazni kishin nji motër, 

Atë e lypnin larg e larg

Larg e larg e tri ditë rrugë

Aj ma'j madhi  zânë-vëlla, Marku*

Aj po thotë-e na p'é napim

Aj ma'j vogli zanë-vëlla, Nika

Aj po thotë-e na s'p'é napim

Jo p'é napim, jo s'p'é napim

Hajt se vllaznit e dhanë

Masenej, kur e dhanë (kur ajo shkoi te 

burri), atë natë kanë metë vetëm i ka 

kapë shamata, e dhamë jo për punë tane 

jo për punë teme, të nantit janë vra, s'ka 

metë asnjani. Motra prit se po vjen 

vllaznia me e pa, prit se po vjen 

vllaznia, ajo prit deri 9 vjet e kjaj gjidh 

ditën gjith naten, kjaj e kjaj, vllaznia 

s'ka ardhë. Mas 9 vjetve isht çue pej 

vorrit ma i madhi vlla Marku dhe ka 

shkue me'e marrë. Ajo i ka thanë: E ku 

jini, more vlla, e ma kini dhanë fjalën qi 

kini me ardhë përgjidh javë, e tash 9 

vjet nuk kini ardhë. Marku i thotë: E 

more motër, na jena 9 vllazën e kena 

goditë 9 saraje e kena marrë 9 nuse, 

tash po martojmë Nikën, vllajin e vogël 

e kam ardhë me të marrë, por

Mos merr xhybe, anteri

Mos merr vothë, mos merr inxhi

Kjo s'e ka nigue, por 

Ka marr xhybe, anteri 

edhe vothë edhe inxhi

Janë nisë rrugës me shkue, shko, shko, 

shko, kur janë avit me pa venin e vet, 

motra ka thanë: O Mark, o vllaji jem, 

ku janë sarajet qi janë goditë? Janë mas 

kodret e nuk duken. Mosenej shko shko 

shko, kur janë avit m'u nie dyzeni i 

dazmës, ajo dveten: O Mark, o vllaji 

jem, ku ma ka Nika dyzenin? Marku 

pergjegjet: Janë lodhë e po pushojnë. 

Atherë, kur afriten edhe pak, ajo thotë: 

O Mark, o vllaji jem, ku ma ka Nika 

bajrakun? Marku përgjigjet: Ka kjenë 

erë, e kanë pshtjell. Atëherë shko, shko, 

kur janë avitë afër kishet, Marku ka 

thanë: Shko ti motër, se kam shum punë 

me prithtin e nuk munj me ardhë tash, 

por shko vetë. Kjo shko shko, e ka 

gjetët tamën t'çueme n'votër. E ama e 

dveten: Po me ken ke ardhe bijo? Ajo 

thotë: Po unë me Markun. E ama e 

habitun thotë: Po ç'far Markut, more 

bijë, po ata janë vra atë natë qi ke shkue 

ti nuse, s'ka metë kurrkush gjallë. 

Të dyja janë zânë ngryka; nanë e bijë 

kanë plasë ta kjâ.

*Shestanasit në vend dh përdorin ll. 

Tregoi Angja (23.8.1915 - 20.05.2014), e 

ama e Gjonit Markut Gjonit Gjek'Lula, 

Kuçe, Totosh, Ulqin, me rranxë prej 

Briskut (pjesa perëndimore e Kranjës, në 

jug-perëndim të Liqenit të Shkodrës, rrethi 

i Tivarit). 

Angja tha për baladën: Kte e ka knue në 

gudë (lahutë) Kola'j Lucit Nojs Luks Pjetër 

Luks Prenk Pems, Ulqin, me rranxë prej 

Briskut.

***
Tematika si kjo sipër në trevat e gjakut 
shqiptar:  Reshat Avdiu (Preshevë), Besa 1.
e Kostantinit të Madh, Buzuku 41, 2014:17 
(Kostantini e Doruntina);  Arbëreshet e 2.
Italisë: Kostandini e'Urëndina, Jeta 
Arbëreshe (revistë online), nr 78, 2014:12. 
Shënoi baladën dhe komentoi Simë Gjon 
Dobreci, më 10.10.2010 (A Mg 058).
*

Shtatë katune me'nj' mulli

Shtatë katune me'nj' mulli

Tri dit arë mā mira shpi

Dymdhet  burra me nji allti*

Merr me red e shko n'ushtri

Dymdhet nuse me nji shami

Merr me red e shko n'gjini

Dymdhet plaka me'nj degërmi

Merr me red e del n'kojshi

Shkova n'magje me gatue

Magjja ishte dig me gozhda

N'shtat katune s'gjienë shosha

S'kish gjygym as s'kish vargue

Çka m'u desh martesa mue

*Shestanasit në vend dh përdorin ll.

Tregoi Angja (23.8.1915-20.05.2014), e ama e 

Gjonit Markut Gjonit Gjek'Lula, Kuçe, Totosh, 

Ulqin, me rranxë prej Briskut (pjesa 

perëndimore e Kranjës, në jug-perëndim të 

Liqenit të Shkodrës, rrethi i Tivarit). Shënoi 

Simë Dobreci më 10.10.2010. A Mg 050

Ndihmuan revistën BUZUKU 43 dhe 44 
(Renditja si mbas abecedës)

Anria'j Lorit Pals Macit-Marnikonj, Bishti Malit-Kodra, Ulqin-€20. 
Anti Jakut Gjeks Kol'Jakut-Jakonj, Braticë, Ulqinë, tash n'Brisbane, Australi-€20
Cen Isat Nimanbegu, Ulqin-€10. 
Gazmend Çitaku, Mhalla Re, Ulqin-€150.
Komuna e Ulqinit, kryetari Fatmir Gjeka-€500.
Nikë Palkola, Kllezën, Ulqin, tash në Nju Jork, Amerikë-€50.
Vasi Zefit Nreks Niks Nilonj, Braticë, Ulqin-€20. 
 Redaksia u falet nderit. Qofshi gjithmonë faqe bardhë

Gërrhanët, me núk, shprishë lesh delesh

Zana e veshun nuse shestaneshë.
Përpara shestanasit i blejshin
këpucët e kuqe në Shkodër
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XXI.Fiset e fundit që përbënin Malin e 
Zi më 1913 ishin dy fise krejtësisht 
shqiptare të Kuçit dhe të Triepshit. ... I 
tërë Triepshi dhe pjesë të Kuçit i ishin 
dhënë Malit të Zi nga Traktati i Berlinit 
më 1878. Këtu unë ndesha në procesin 
e rreptë të serbizimit. Kostumi shqiptar 
ishte i ndaluar, ndërsa mbajtja e 
kësulës malazeze ishte e detyruar. 
Fëmijët ishin të detyruar të ndiqnin 
shkollat malazeze, kurse shkollat, 
librat e gazetat në gjuhën shqipe nuk 
lejoheshin. Në luftërat e viteve 1912-
13, kjo krahinë hoqi vuajtja të 
mëdha...unë po bëhesha gati t'u 
shpërndaja miell, guvernatori mala-
zias i Podgoricës, Stanko Markoviqi 
më ndaloi...(tha) ndihmat mund t'u 
jepja vetëm malazezëve (fq. ). 68
Tatuazhi me siguri mbeturinë pararo-
make e parasllave, me prejardhje prej 
kohëve shumë të vjetra (fq. 
128).
...kulti i diellit ishte i vendosur 
në Ballkan para ardhjes së 
sllavëve (fq. 144).
Sistemi i shkombëtarizimit që e 
rrëmben fëmijën nga gjiri i 
prindërve dhe i jep një edukatë 
të detyruar (në gjuhën e huaj për 
fëmijën), ka filluar të prakti-
kohet në shekullin e njëzetë; kjo 
gjë e bën fatin e vendeve të 
pushtuara edhe më të mjerë (fq. 
145). 
Durham thotë, që nuk është i 
rrallë simboli i gjarprit i gdhendur 
nëpër rrasa vorresh, si dhe i vizatuar 
dhe i gdhendur nëpër mure shtëpiash të 
shqiptarëve (fq. ).154, 287
Simboli i gjarprit u krijua në trevat 
ILIRE, kurse Eskulapi, perëndia 
mitike i mjekësisë, ka emër ILIR, 
vërteton Stipçeviqi  2

...ajo endet nëpër male dhe i kërkon 
ndihmë bariut Vide (fq ).195
Në kangët shestanase: Po mé n'jellë, a 
kish me ardhë, Unë e nolla Vida, Vida... 
. Fshati i Vrakës që flet serbisht, afër 
Shkodrës, dhe shumica e atyre 
dyqanxhinjve malazezë që janë në 
Shkodër, të gjithë rrjedhin nga njerëz 
që kishin gjak borxh në vendin e tyre 
dhe zunë strehë në anën e turqve për t'u 
mbrojtur. Tani, ata e shfaqin mirënjo-
hjen e tyre duke u hequr si “vëllezërit e 
paçliruar serbë” dhe duke krijuar 
vështirësi politike në Shqipëri (fq. 
208).
...si tek të krishterët ashtu edhe te 

myslimanët (shqiptarë), ishte shumë i 
përhapur zakoni i vënies së një 
monedhe të vogël në gojën e të 
vdekurit, si çmim për në botën tjetër. 
Ky adet nuk ndryshon shumë nga koha 
e Herodotit (490-425 p.e.r) (fq. ). 288
Adet ky që e kanë shestanasit edhe sot.
Mola e Floririt: Parisi, biri i Priamit, 
mbretit ILIR, Mollën e Artë ia dhuroi 
Afërditës, si më të bukurës ndër të 
gjitha perëndeshat (fq. ).299
Edhe shestanasit e ruajtën këtë adet 
ILIR të moçëm me mija vite. Krushqit 
shkojnë për nuse me mollë të ngulun në 
majë të shtizës së flamurit.  
Mbrojtja kundra syrit të keq: Trekën-

3
dëshi (simbol ilir , organi i gruas ku 
fillon jeta e re), Brini, mjet mbrojtës 
me karakter të përgjithshëm (fq. ).  311
Ballkanin e kanë përshkuar valët e 
pushtimeve të njëpasnjëshme. 

Romakët sollën perëndi të reja dhe 
pastaj u shfaq krishterimi; dhe, ndërsa 
ky po luftonte që të zinte vend mirë, 
ndodhi përleshja me mitraizmin  i cili, *
për pak, e përmbysi atë. Sllavët paganë 
vërshuan duke shkelur njësojë si mbi të 
vjetrat, ashtu edhe mbi të rejat dhe, 
para se të zhvillohej dhe të merrte një 
formë të qëndrueshme një rend i ri i 
gjërave (shoqërore), ia arritën turqit 
me të tjera besime e praktika akoma. 
Sa binte pak vrulli i një batice, mbi 
sipërfaqe shfaqeshin majat shkëmbore 
të besimeve parahistorike. Çdo valë, 
gjatë tërheqjes zbaticës ka lënë 
mbeturinat e veta, por asnjëra nuk ka 
mundur ta mbulojë plotësisht atë 
bazament shkëmbor (të kohës ilire) 
(fq. ).331
*Mithraism ishte emri i fesë apo kulti i Mitrasit, 
perëndisë indoirane, i cili gëzonte popullaritet të 

madh në territorin e Perandorisë Romake nga 
shekulli 1 deri në 3.

Besimin që mund të parashihet fati me 
anë të shpatullës të një shpendi ose të 

një baktije tjetër Durham e gjenë në 
krejt malësinë e Shqipërisë veripore 
(fq. ).346
Këtë besim parakristian, i kohës 
ILIRE, shestanasit e ruajtën deri tash 
vonë; ata i “lexonin“ shpatullat e 
bagëtive, i parashikonin ndodhitë e 
ardhshme.
Betimi në gur shumë i moçëm ende 
është i pranishëm ndër shqiptarë (fq. 
356).
Të vjetrit ende e shikonin si diçka të 
pahiejshme për burrin e gruan që t'u 
drejtoheshin njëri-tjetrit me emër (fq. 
364).
Deri tash vonë edhe ndër shestanas 
ishte po ky hadet. 
...ata thoshin se “njeriu e rrit djalin për 
vete, kurse vajzën për një njeri tjetër“ 
(fq. ). 365
Edhe shestanasit e thonë “vajza isht 

për shpi t'huej“.
Midis malësorëve mbahej si gjë 
shumë poshtruese të haje bukë 
me gratë. Këtë adet shumë të 
moçëm të kohës së Herodotit 
(490-425 p.e.r) e ruajtën malë-
sorët deri vonë, e po ashtu dhe 
shestanasit (fq. ).370
Mbulimi i fytyrës Në qytete që 
ishin nën administrimin turq... të 
gjitha myslimanet shqiptare ishin 
pak a shumë të mbuluara. Në 
Ulqin kjo ishte e theksuar dhe ua 
kalonin pothuajse edhe atyre të 
Mostarit; këtë adet ato e kanë 

ruajtur edhe nën sundimin malazias që 
iu imponua këtij vendi në sajë 
përpjekjeve të zotit Gladston (fq. ). 372
Kumari ndër malësorë si myslimanë 
ashtu edhe kristianë. Me qethje ose 
pagëzim të fëmijës krijohet kumaria; 
familjet konsiderohen si vëllezër, disa 
breza nuk martohen ndërmjet (fq. 
385).
Këtij adeti i përmbahen edhe sot 
shestanasit. 
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Tiranë 2002:359.
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Edith Durham për ballkanasit1



RRASAT E KRYPËS: Nëpër vende të 
ndryshëm, sidomos në afërsi të 
kasollave të bagëtive, në ndonjë shesh 
të vogël të kodrinave ose në vende tjera 
të sheshta janë vendosur rrasa të 
rreshtuara aty-këtu, të lëmuara, 
kryesisht afër kasollave. Këto rrasa 
kanë shërbyer për tu qitë kripë (krypë) 
bagëtive të imta. Kripa deleve dhe 
dhive u qitej në këto rrasa 5 – 6 herë e 
më tepër në vit. Në këto rrasa kripa 
është shpërndarë dhe bagëtit e imta e 
kanë hëngër dhe lëpirë. Çobanat kripën 
e kanë pëzier me krune (mbeturina) të 
cilat mbesin pas shoshjes (sitjes) së 
miellit të misrit. Bagëtive të trasha 
(gjedhëve) kripa u është dhënë me dorë 
në gojë. Rrasat e kripës kanë qenë 
shenjë dhe nuk janë prishur prej kuj. Në 
rrasat e kripës nuk është ulur (ndenjë) 
se thonë se është keq dhe mund të 
shitohesh.
KURBANI-SHENJA E TEMELIT 
TË SHTËPISË: Kur hapën temelat e 
shtëpisë dhe fillojnë të ngritën murët, 
është traditë që të theret (prehet) 
kurban, një bagëti, zakonisht dash. 
Dashi (kurbani) zakonisht theret 
(prehet) në temelin e shtëpis që fillohet, 
në një qoshe (kënd) të saj. Aty në temel 
të shtëpisë pasi kurbani është pre kryet 
e dashit vehet dhe mbulohet me baltë e 
bërë me rërë e çimento ose gelqere e me 
material tjetër ndëritimor. Në gojën e 
kurbanit të prerë shtihen drithëra, 
grurë, oriz, thekër, pastaj monedha 
metali (para, bankënota metalike), 
serm, ar, sheqer, gjethe, ulliri etj. Kjo 
ka lidhje të fortë me legjendën e 
ndërtimit të kalave, ku pa kurban – 
njeri, kalaja nuk mund të ngrihet.
GJELI-KËNGA E GJELIT: Gjeli 
është konsideruar sahati i shtëpisë. Nga 
kënga e gjelit njerëzit i kanë dijtë kohët 
e ditës dhe të natës. Këtyre kohërave 
(sipas këngës së gjelit) u është venë 
shenj. Kur gjelat gjatë natës këndonin 
për herë të parë është thënë se kanë 
kaluar katër sahat natë. Kur gjelat kanë 
kënduar herën e dytë gjatë të njëjtës 
natë atëherë kanë thënë se është gjysma 
e natës-mesnata, ndërsa kur gjelat  
këndonin për të tretën herë është afër 
duke zbardhur drita, gjelat e syfyrit  
dhe kjo është thënë se është kënga e 
gjelave të dritës. Kur gjelat gjatë ditës 
këndonin duke ia pritur njëri tjetrit, (tuj 
gergatë njanii tjetrin) atëherë kanë 
thënë është mesditë. Thonë se me ia pas 
mbytë kuj gjelin e vlersojshin dëmin sa 
me ble një sahat.
KUR KËNDON PULA: Në Krajë kur 
pula ka nisë me këndue si gjel e kanë 
pre. Kjo është besue se ndjell keq në 

shtëpi. Ky besim thonë, ka qenë i 
ngulur thellë dikur në Krajë. Kënga e 
pulës besohej se ndjell mort. Pula që 
këndon si gjel nuk duhet të mbahet se 
është shenjë zezë. Nga ana tjetër thuhej 
se në atë shtëpi ku këndon pula, sundon 
gruaja e jo burri, andaj sigurisht këtu e 
ka edhe zanafillën fjala popullore: ku 
këndon pula e sundon grueja nuk ka 
marrlek. 
PSHNETKA E GJEDHIT: Aty kah 
fundi i nëntorit e më vonë, krajanët 
kanë therë gjedhë (qe dhe lopë) për 
pastram (mish për dimër). Pasi i thernin 
bagëtinë, e ripnin dhe e hapnin barkun 
dhe biseda e parë që kanë bërë gjatë 
kësaj kohe ka qenë për pshnetkën. A e 
shikove pshnetkën? Çka thot për 
dimën? A ka me kjen dimni i fort sivjet? 
E kështu me radhë. Pshnetkën e 
bagëtisë e dinin si shenji më i mirë se a 
do të jetë dimri i fortë apo i butë. Në 
pshnetkë kanë pasur besim të madh si 
shenjë nga se besonin se është diçka e 
sprovuar qysh në kohërat e lashta.
S H K U N D J A E  B A G Ë T I S Ë :  
Neqoftëse natën shkunden bagëtia dhe 
ogiçi (dashi i kumonës) ose cjapi e 
trukullisin kumonën, besohej se të 
nesermën bora do ta mbuloj tokën, pra 
do të bie borë. Poashtu si shenjë e borës 
besohej edhe kur bagëtia ngurronte të 
hynte në vathë por vazhdonte duke 
kullotë edhe pse kishte  filluar të 
errësohej, të bjere muzgu. Besohej se 
shpejt pritej të bjerë borë e madhe dhe 
të bënte të ftoft.
QENTË: Kur lehin qentë natën dhe të 
lehurat nuk i pushojnë dy tri netë me 
radhë, besohej se ndjellin mort në 
shtëpi apo në katund. Kjo lehje e pa 
ndërprerë e qenëve ka qenë edhe shenjë 
e ardhjes së ndonjë smundje – ligcine 
(epidemie) në katund siç kanë qenë në 
ate kohë: lija, tifa, kolli e smundje tjera 
që bëjshin kërdinë dhe shkretojshin 
katundin.

KORBAT: Kur sillën korbat në hava, 
përmbi katund duke krrokatë është 
shenjë e keqe dhe në katund do të ketë 
fatkeqësi, kob. Por ky shenj nuk është 
gjithëmonë i besueshëm nga se korbat 
krrokasin kur hetojnë edhe ndonjë 
coftinë. 
PESHQIT: Kur peshqit në lëvizje e 
sipër kthehen me bark përpjetë kah 
sipërfaqa e ujit është shenj që shiu është 
sfër, kështu që brenda dy tri ditësh shiu 
do të bjerë.
BORA: Kur bje bora deri në breg të 
liqenit të Shkodrës (matanë) dhe 
qëndron gjatë aty pa u shkrirë është 
shenj se pret borën tjetër dhe se dimri 
ka shti mirë.
UJKU-LËKURA E UJKUT TË 
VRARË: Kur ndokush ka vrarë ujkun, 
zakonisht e ka zënë në kurthë, lëkurën e 
tij e ka mbushur me kashtë – byk, e 
kanë vënë në një hu (shkop) dhe me te 
kanë dal nëpër katund  me lypë ndihma 
tek të gjithë nga ata që kanë pasur 
bagëti. Dashtë apo pa dashtë ka qenë 
detyrim që t'i jipet  diçka si bie fjala 
bereqet, bylmet, apo gjëra tjera. Nëse 
nuk i kanë dhënë gjë ta hidhte qimen e 
ujkut në derë. Nëse të është lënë qimja 
e ujkut në derë ajo ka qenë shenjë që 
ujku do të lëshohet në bagëti dhe s'ta ka 
hjek gjë dëmin deret për shum kohë.
FTONJT:Kur ftonjt bëjnë shumë 
kokrra thuhej se dimri do të jetë i fortë 
me shumë borë dhe acar. Poashtu është 
besuar se kur ftonjt kanë shumë kokrra 
senja do të jetë gergase, sene e fitmeve 
dhe turbullimeve.
Mblodhi Ali Gjeçbritaj: nga shenjat 
(sipas bestytnive) në Krajë
*Shenj/ë ~ a, shenjët është ngjarje, dukuri a 
fjalë, për të cilën besëtytnive, mendohet se  
paralajmëron diçka të mire, a të keqe, ogur. 
Shenja e mirë (e keqe, e kobshme). S'ka shenja, 
u dukën ca shenja.

 (Fjalori i gjuhës së sotme shqipe, fq. 1825, pika 
7, Tiranë, 1980) 

Shenjat  në Krajë*


