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Shkruan  Kolë Luka Pecaj*

Po fillojmë me kronjet e Salçit, katun i 
rrethit t'Ulqinit, qi tash ka metë i 
shkretë. Si ma i pari kruo kah t'lemit e 
Diellit, i cilli gjinet n'kufi t'Salçit me 
Kullomcë i thonë Kroni Sojmirsë. Aj 
ishtë mi shpija t'Palucvet.

Kroni i dytë gjinet te shpijat e 
Lukmarkojvet edhe te shpija Kols Zefit 
Palucit, i kanë thanë dikur Kroni 
Brahushit e tash i thonë Kroni 
Lukmarkoj. 
Kroni i tretë isht Kroni Katsë, i cilli 
gjinet nan shpi t'birve Kolsë Pjetrit, nan 
rrugë kryesore të Salçit. 
Te kisha janë tre kroje: Kroni Kishsë, 
n'rrugë, menjëherë sipër Kishsë; ma 
posht nan Kishë Kroni Ri (i Junkojvet) 
qi ish vetëm me la petka e jo me pi ujë e 
nën te; ma posht Kroni Poshtër e aj ujë 
isht shum i mirë për m'u pi. Kti ven me 
tre kroje i thonë Majna.
Kroni Jankajvet gjinet te shpija 
Rrokut Stjepsë Preçit, n'prenim pej 
Kishsë Salçit nan rrugën kryesore 
t'Salçit. 
Mas ti isht Kron Mall, si kanë thanë 
dikur, e tash i thonë Kroni Barllaj, 
Kroni Lensë dhe Kroni Salçit i cilli 
gjinet në fun t'Barllajvet naj shpisë 
t'birit Niksë Pjetër Kocit. Kyj isht ma i 
mrami kruo n'Salç. Te kroni barllojvet 
dikur kanë arllë elle gratë pej 
Karastanajvet me lâ petka, t'cillat i kanë 
pru n'kasheta e kosha t'ngarkuome 
n'shtanca. Kanë lâ aty kush e di se sa gra 
n'red se ka pasë boll ujë. Me atë ujë 
n'atë kohë kanë blue mullinjet 
n'Braticë. Aj ujë isht marrë për Krypore 
dhe Ulqin më senen 1930. 
Nën rrugë kryesore për Kullomcë 
nërmjet shpijave t'Palucvet lle 
shpijavet Lukmarkojvet gjinen Lisat e 
Moçëm lle vorre shum t'moçën për nën 
ta. 

Masenej janë Rrapinat n'Mozhur te 
shpija Çeksë Monit. Gjillashtu isht elle 
Rruga e Malit, e cilla fillon te Kisha 
Salçit, shkon përpjet deri n'Mozhur.  
Masenej isht shkolla e Salçit qi isht 
zhgatrrue pej termekut. Aty përmi 
shkollë isht nji rrugë qi shkon 
n'Mozhur, i thon Rruga Gjonit Jankaj. 

Masenej isht 
Prroni  Keq 
përte shpija 
Gjonit Jankaj. 
Mas Prronit 
K e q  v i n ë  
Katunet, nji 
rrashinë përmi 
B a r l l a j ,  e  
masenej Lleni 
K u q ,  n j i  
rrashinë përmi 
shpi t'Luksë 
Zefit Macit. 
Atje nën kishë 
t'Salçit isht 

Kodra e Theknave, si lle Pushimi 
n'rrugë për Braticë. Kodra e Malle 
fillon te shpija Gjergjit Leksë ose Leks 
Gjergjit Leksë Gjoksë qi ulet për 
Braticë. Kufini Salçit me Krythë isht 
kodra mas shpijet Luksë Zefit Macit.
*

Tash nji hadet i moçëm. Dimnit isht 
luojt valle. Kur duhe m'u zhgreh vallja, 
ka kjenë hadet me e falë: 

Devesili pala-palë
Kanga rrinte, donte falë
Kena kuj e me ja falë
Po ja falim t'zotit shpisë
T'zotit shpisë e gjinve ti
As ati e gjill s'ja lamë
Por ja dajmë elle kojshisë
T'gjill kojshisë e miqve ti.
*
Fryni era rrexoj fiqtë
Zot përmysi anmiqtë
Silli zot e bani miq
Na poj lusim gjillsesi
Nji mos daçin kurrsesi
Vraji Zot e gjillsesi
*
Ku këndojmë e nane sot
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Këndoshim e për shumot
Për festa e dazma Zot
Djeltë e ri u martoshin
Edhe nuset i gëzoshin
Motin me t'mirë e shkoshin 

1. nane ne, na 
*Kola'j (18.11.1927-)  Luksë Macit Lukë 
Pâlit-Pecaj, më 23.04.2015
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Disa gjâna për Salç

Shahin Hasani - Shkoza

Metafora e re*

Në prag të festës së Pavarësisë, 
në prag të Vitit të Ri, 
në pragun e jetës e të lirisë 
përshpëris emrin Çamëri.

Qëndroj në prag të shtëpisë 
të përshëndes flluskat e agut, 
ndonëse natë e zezë pisë 
ia ndiej hapat përtej pragut.

Duke qëndruar në verandë  
kundroj horizontin e kallur flakë, 
oh sa e mrekulluar kjo Sarandë, 
nga ti shoh Korfuz, Kretë e Itakë.

Me metaforën e ditës së re 
e kaluara me sillet vërdallë, 
si mokra e gurit që kohën bre' 
bri ullirit të nderuar mbetur gërdallë.
Marrë nga Metafora (revistë letrare) nr 1, 
Prishtinë, mars 2015:32. Zgjodhi Fisnik Simë 
Dobreci.

Të drejtat e pakicave në Itali
*

(Shkrimi posht n'shqypen shestanase)

Arbëreshët – shqyptarë që pej 
Shqypnisë ikën në Itali në kohën e 
luthtave zaptuese turke rreth 500 
vjet mâ parë.
Gjuhën e pakicës Arbëreshe e 
ruejnë Komunat italiane me 
financim të shtetit për ket qillim; 
Komunat duhet: 
- T'i detyrojnë të gjithë nxânësit e 
shkollave përmréna territorit të vet 
ta përcjellin msimdhânien e 
arbërishtes (shqypes së moçme);
- T'ja besojnë msimdhânien dhe 
sportelet gjuhsore atyne qi e 
zotnojnë, dinë me e folë 
arbërishten lokale, si dhe shqypen 
standarde.
Pej përvojës në terren, ky isht 
Conditio sine qua non (kusht pa të 
cillin nuk munet).

*Njofton prof. Zef Giuseppe 
Chiaramonte, via Alfredo Casella, 60, 
90145  Palermo, Italia;  zef chiaramonte  
<zef.chiaramonte@yahoo.it>; redaktoi 
Simë Gjon Dobreci.

Kisha në Salç, e shkatërroi tërmeti i 1979

Thuhet
Ujit turbull mos me'j rā 
Mos me dalë e n'vā pa vā
Mos me shkelë n'drasë t'limueme
Me ju ruejt grues lshueme
                                  Gjergj Fishta 
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Për SHESTANASIT 
- pak sqarime

Banortë e kshtenë, jo vetëm ata 
pej Shestanit Nalt (Mimal) dhe 
Shestanit Posht (Nënmal), por 
edhe ata pej Pinçit, Ljares, 
Briskut dhe Thtjanit, thonë për 
veti se janë SHESTANAS.
N'biografinë e patër Vinçenc 
Malaj shkruen se isht pej 
Ljares së Krajës; asht shkruen 
edhe në biografinë e patër Zef 
Janakaj. Jo vetëm kta dy, por 
edhe  shum bur ra  t j e rë  
Shestanas e vërtetojnë qi 
katunet e përmenuna janë 
n'Kranjë, rrethi i Tivarit, Mali i 
Zi.
T'gjithë Shestanasit flasin 
shqyp, si shumica katolike, 
a sh tu  edhe  a jo  pak icë  
ortodokse n'Shestanin Posht .*
Vishja e bardhë dhe qeleshja e 
bardhë janë vishje ILIRE e 
moçme disa mija vjet, vërteton 
Aleksandar Sipçeviqi .  **
Shestanasit bajshin qeleshe 
dhe çakçirë të bardhë me 
shirita t'zi, me çka majshin zi, 
majshin jaz për Skenderbegun. 
E sidomos SHESTANESHAT 
e ruejtën vishjen e bardhë 
t'mrekullueshme, çka vërteton: 
ILIRTË janë t'partë e Shesta-
nasve, t'partë e t'gjithë Shqyp-
tarve. Pra, na Shestanasit, si 
dhe t'gjidh Shqyptartë duhet 
t'burnohemi, t'mburremi me 
rranxën tonë t'moçme disa 
mija vjet. 
Dishmojnë
*Gjergji Leks Macit Kols pej Shestanit 
Posh, më 2005 (Regjistrimi i popullsisë 
në Shestan, 1881, Arkivi Shtetëror i Malit 
të Zi, BUZUKU 18/2005:6-7);
*Dobreci Simë, Kranjanët me shestanasit 
shqiptarë autokton në mal të Zi, Kraja me 
veçantitë shestanase në rrjedhën e 
shekujve, Ulqin 2013:381.
**Stipçeviq Aleksandër, Ilirët /historia, 
jeta, kultura, simbolet e kultit/ Botimet 
Toena, Tiranë 2002:92&89
 (BUZUKU 34/2010:9,23)
N'gjuhën shqype SHESTANASE e 
përgatiti Simë Gjon Dobreci; botuar në 
BUZUKU 40, 2013:2)

For SHESTANIANS 
– some clarification

The Christian residents of 
Upper Shestan (Mimal) and 
Lower Shestan (Nënmal), as 
well as those of Pinç, Ljare, 
Br isk  and Tht jan ,  ca l l  
themselves SHESTANAS  
(Eng. SHESTANIAN).  In his 
autobiography, Father (don) 
Vinçenc Malaj says he is from 
Ljare of Kraja.  Father (don) 
Zef Jankaj states the same.  
Not only these two men, but 
many other Shestanians conf-
irm that above mentioned 
villages are in Kraja, adjacent 
to Antibari, Montenegro.  
All Shestanians spoke Alba-
nian, the Catholic majority as 
well as the Orothodox mino-
rity of Lower Shestan .*
Aleksandër Stipçeviq conf-
irms that the traditional white 
costume and the white cap are 
of ILLYRIAN origin and 
thousands of years old .  **
Shestanians wore white caps 
and white pants with black 
streaks, a sign of respect and 
remembrance for Skenderbeg.  
The endurance of spectacular 
traditional white costumes 
among SHESTANIAN wo-
men confirms they descended 
from ILLYRIANS, which 
holds true for all Albanians.  
As such, we Shestanians, like 
all Albanians must be proud of 
our ancient roots.

Confirmed
*Gjergji of Lekë Maci Kola from Lower 
Shestan, in 2005 (1881 population 
census, Government of Montenegro 
Archives, BUZUKU 18/2005:6-7)
*Dobreci, Simë, People of Shestan and 
Kraja native to Montenegro, Kraja with 
Shestanian characteristics through 
centuries, Ulqin 2013:381.
* * S t i p ç e v i q ,  A l e k s a n d ë r ,  
Illyrians/history, life, culture, cult 
symbols / Toena Publishings, Tirana 
2002:92&89 
(BUZUKU 34/2010:9,23)
Original Albanian text written in 
Shestanian dialect (BUZUKU 40, 
2013:2) of Simë Gjon Dobreci. 
Translated in English of Besnik Simë 
Dobreci, Vancouver, Canada.

(Shkrimi posht n'shqypen shestanase)

Isht marre e mkat me hupë 
gjuhën e vet n'shpi e n'oborr t'vet.
Gjuhën e vet duhet mé dashtë, 
por edhe gjuhën e huej duhet mé 
nerue. 



Tre vorre te kisha e Shën Kollit në 
Shtoj                  

Shkruan  Msc. Anton Lulgjuraj
  
     Kisha e Shen  Kollit ndodhet në 
Shtojin e Eperm  dhe  njihet në 
dokumentet mesjetare si “San Nikolo 
al fiume Boiana  apo San Nikolo alla 
Barbana” etj. Kjo kishë ka qenë në shek 
XIV manastir i urdhnit Benediktin e 
pastaj  kalon nën zotërimin e 
Domenikanve.   Shumë njerëz vijnë në 
vizitë në këtë kishë sidomos për festen 
e madhe të pajtorit të kishës, Shën 
Nikollit (Shënkollit), si dhe të dielleve 
tjera kur shërbehet mesha e shenjtë.  
Përveç vorreve familjare të komunitetit 
katolik Shqiptar të fshatit Shtoj aty ka 
t ë  v a r r o s u r  e d h e  n j e r ë z  t ë  
nacionaliteteve tjera. Në këtë tekst do 
të bëj fjalë vetëm për tre vorre të shek. 
XIX .
    Dy të parat i përkasin dy Malësorëve 
vendas prej Shtojit. Te dy këto janë të 
shkruara në gjuhen  italiane (gjuha me 
të cilën janë shkruar në shumicën e 
rasteve të krishterët katolik në atë 
kohë). Në parin bëhet fjalë për Tomë 
Prëlen prej Shkrelit. Siç duket edhe 
prej punimit shumë kualitativ të vorrit, 
me shkronja prej bronzit të shkrirë dhe 
shfaqja e tij si donator në kishën e Shën 
Jozefit (Shnazefit) në Bisht t'Malit, 
Ulqin, na del se ky njeri nga Shkreli 
gëzonte një pasuri të konsiderueshme 
për kohën e tij.                 

QUI
 RIPOSANO LE     OSSA    

      DEL DEFUNTO 
   TOMMASO PRELA
   NATIVO DI SCRELI

DOMICILIATO A STOIA
 BENEFATORE DELLA

            CHIESA 
DI GIUSEPPE DULCIGNO

           MORTO
LI 25 NOVEMBRE  1880

Përkthim nga italishtja:
Këtu Pushojnë eshtrat e të ndjerit Tomë 
Prëla me origjinë prej Shkrelit i 
vendosur në Shtoj. Mirëbëres  i kishës 
të Ulqinit. Vdiq me 25 nëntor 1880 . 

     I dyti i përket të ndjerit  Anton Pren 
(Prenk) Ivani (Ivanaj). Përpos 
mbishkrimit i cili  gradualisht po 

fshihet nga  kushtet atmosferike, vorri i 
të ndjerit përmban zbukurime të 
shumta. Kryqi i vendosur mbi kokën e 
të ndjerit është i zbukuruar me nga një 
kryq të vogël në çdo cep të tij dhe në 
pjesën qendrore rri hëna me diellin 
(simbole të kohës ilire që shqiptarët i 
ruajtën). Ky lloj zbukurimi të varreve 
është tradicional dhe karakteristik për 
popullin e Malësive Shqiptare dhe 
ishte një objekt i identifikimit të tyre. 
Disa pjesë të këtij shkrimit janë shlyer. 
Teksti i vorrit shkruan si më poshtë:
           

  D.O.M
    QUI  LE OSSA

DI
 ANTONIO PRENAS

 IVANI ?
MORI LI 10 MAGGIO

1886 ?
D ANNI 44

Përkthim nga italishtja:
Deo Optimo Maximo  (Zoti te mirë e 
ma i miri)
Këtu pushojnë eshtnat e Anton Pren 
Ivanaj , vdiq me 10 Maj 1886 ? ne 
moshën 44 vjeçare 

     Vorri i tretë i përket një ushtarit 
(Marinari) të flotës Perandorake 
Austro-Hungareze. Nga shkrimi i 
vorrit mundemi të zbulojmë emrin e të 
ndjerit Jakob Gërning dhe se vdiq në 
anije. Vorrin ja ndërtoi kolegu i tij 
Schwarzenberger. Personi i cili vdiq në 
anije me siguri ishte duke lundruar 
detit Adriatik. Sipas ritit katolik ai 
duhej të vorrosej në një prej kishave 
afër. Jo rastësisht është zgjedhur kisha 
e Shën Kollit e cila ishte e njohur në të 
gjitha hartat gjeografike dhe nautike, 
por gjithashtu Shën Nikolli është edhe 
shenjtori që mbron marinarët dhe 
udhëtaret. Vorri është i punuar me 
shumë kujdes dhe me elegancë sipas 
stilit që ishte i rëndomtë në perandorinë 
austro-hungareze. Teksti i vorrit është: 

DEM ANDENKEN
DES K.K. MARINE INFANT. 
GEMEINEN
JAKOB GORNIG
GEST. AM 20 JUNI 1856
AN BORD
SEINER MAJESTÄT
SCHWARZENBERG

Përkthim nga gjermanishtja:
Në Kujtim të ushtarit të këmbësorisë të 
marinës Perandorake (Austro-
Hungareze) Jakob Gërnig, Vdiq  në 
a n i j e  m e  2 0  q e r s h o r  1 8 5 6 ,  
Naltmadhnija e tij Shvarcenberg 
Gemeine = Soldat= Ushtar; K.K = 
Königlich Kaiserlich = Mbretrore 
Perandorake; Infant. = këmbsori
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ADETE E BESIME KRANJANE E SHESTANASE 

Përgatiti Simë Gjon Dobreci

Veshja e bardhë 
Te Kranjaneshat e Shestaneshat 
mbizotëron veshja e bardhë (Vishja 
bardhë e faqja bardhë). Meshkujt 
shestanasë vishnin çakçirë të bardhë 
me shirita të zi (për festa), kurse kokën 
e mbulonin me qeleshe të bardhë 
t'pshtjellun me shami t'zezë (me shenja 
t'zi ata mbanin zi (jázë) për Gjergj 
Kastriotin Skenderbegun). Kështu 
vepruan  deri që rënë nën Malin e Zi. 
Ligji e krajl Nikollës ishte: Kush të 
kapet me qeleshe në krye, gjoba është 
një napolon arë; Gjeçi i Tulit (si i 
thonin Gjergjit 
P j e t ë r  K o l s -
Kolgjeçit, 25 vjeç 
më 1881) pej Nro-
becit (Dobrec, 
Ljare) u detyrua ta 
paguaj gjobën. 
Stipçeviqi shkru-
an: “Nga kësulat 
të cilat i mbanin 
ILIRËT, njohim 
katër  l loje  të  
ndryshme.  Ka 
qenë i shpeshtë 
tipi i kapelës me 
formë të rrumbu-
llakët që është 
paraqitur në mo-
numentin nga Ze-
nica, që në esencë 
nuk dallohet shu-
më nga kapela 
(kësula) e bardhë e sotme shqiptare, 
qeleshja. Në përgjithësi mendohet, me 
të drejtë, se kësula e sotme shqiptare 
drejtpërdrejt buron nga kësula e 
ngjashme që e mbanin ILIRËT”.  
Te ILIRËT, thotë Stipçeviqi...  
“Shamitë të cilat i shohim në 
monumentet e gjetura, e kanë të 
mbuluar vetëm kokën, mirëpo femrat 
ILIRE i kanë mbajtur shamitë edhe 
shumë më të mëdha ...  të bëra nga 
materiali i bardhë, të cilat përveç 
kokës mbulonin edhe shpinën. Pa 
dyshim, thotë Stipçeviqi, SHQIP-
TARËT rrjedhin prej ILIRËVE.
Simboli i kryqit 
Kryqi te ILIRËT ka qenë simbol i 
diellit, i dritës, i jetës. Ai u krijua para 
më shumë se 10 mijë vjet, në kohën 
pararomake, 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.
Simboli i gjarprit 
Edhe sot Kranjanët dhe Shestanasit 
thonë 'Mos e vra gjarpnin e shpisë, 
ai ruen shpinë' .
Simboli i gjarprit është i gdhendur në 
murin e kishës në Ljare dhe në rrasë 
të gurit të varrit para kishës së 
Shpâlit e Shpjetrit (Lukiq, Shestani 
Nalt), në Ostrosin e Madh (Krajë) në 
mur të shtëpisë të Xhafer Markashit. 
Simboli e gjarprit është edhe në 
Thtjan në murin e shtëpisë, ku ka 
lindë Dr Ahmet Maraj, ai tash n'Ulqin. 

Edhe n'Malësi, “gjarpni âsht Ora 
(ronja) e shtëpís”; n'Dukagjin i 
drejtohen gjarpnit: “... po lidhim besë 
ndër vehte, ti mos me më zanë mue dhe 
askurrnji rob shtëpije, as unë kudo të 
ndeshi ty, mos me të mbytë”

 

Për simbolin e gjarprit te ILIRËT, 
Stipçeviqi  shkruan: ... “gjarpri zë 
vendin qendror në strukturën 
religjioze 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”. 
Durham gjen simbolin e gjarprit të 
gdhendur nëpër disa rrasa vorresh, si 
dhe të vizatuar dhe të gdhendur nëpër 
mure shtëpiash të shqiptarëve.
Simboli i gjarprit ka rëndësi të 
jashtëzakonshme, ai sot është 
simbol botëror i mjekësisë. 

Stipçeviqi, kur e 
njoftova për pra-
ninë e simbolit të 
gjarprit në murin e 
kishës në Ljare, më 
2 9 . X I I . 2 0 0 8 ,  
shkruan: “Me të 
vërtetë, rast i veça-
ntë, i cili nuk mund 
të gjendet në mito-
logjinë e Evropës 
Perëndimore. Ky 
rast dëshmon për 
besimet e stërlashta 
në regjionin (fsha-
trat shestanase) prej 
të cilit kanë ardhur 
Arbanasit (Arbë-
reshët) në rrethin 
Zadrës. Tash, kur 
me të madhe po 
merrem me simbo-
lizmin fetar të Arba-
nasëve të Zadrës, 

mund të shfrytëzoj këto fakte të jashtë-
zakonshme edhe për t'u njohur me 
simbolizmin fetar te Arbanasët, sepse 
besimi për gjarprin (gjarpni, bolla, 
bullari), i cili deri sot është ruajtur në 
vendin tonë, tregon se sa fuqishëm të parët 
tonë kanë ditur të mbrohen prej harresës 
kur erdhën në rrethin e Zadrës”. 

Por çka shkruan në Fjalorin Enciklo-
pedik,Tiranë, 2002: ESKULAPI - emri 
latin i perëndisë greke të mjekësisë 
Asclepios; i biri i Apollonit (në një fjali 2 të 
pavërteta). E Stipçeviqi, po mos të kishte 
fakte të mjaftueshme, nuk do të shkruante 
...'edhe vetë emri i kësaj perëndie te grekët 
dhe romakët ka orgjinë (prejardhje) ilire'. 
Pra, në shqype Eskulap në gjuhën latine 
Aesculapius, greke Asklepios, angleze  
Asclepius.

Ati ynë që je në qiell, shpëtona nga 
shtrembërimet e gjuhës dhe nga 
lajthimet e shtypit (Faik Konica)

Simboli i gjarpnit në rrasën e vorrit në Lukiq
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Jubileu i Don Franit
Shkruan Gabriel Grabanica

Data e 25 korrikut  2015, ishte e 
veçantë për Kishën tonë dhe në 
veçanti për famullinë historike në 
Ljare dhe Shestan.
Kur ndëgjojmë këtë emër Ljare, për 
historianët është krejt e kuptueshme 

se bahet fjalë për një zonë kur për 
disa vite gjatë okupimit turk ishte 
rezidencë e Argjipeshkëvit të 
Tivarit, por ka edhe pjesë tjera të 
lavdishme  historike që kanë 
burimin në këtë vend.  
Por kur e ndëgjojmë në të tjerët këtë 
emër, si besimtar të trevës së Tivarit 
dhe Ulqinit,  e kuptojmë së atje për 
shumë vite e dekada ka shërbyer 
meshtari Don Frani Markiqi.
E pikërisht më 25 korrik 2015, Don 
Frani kremtoi 50 vjetorin e mesht-
arisë.  
Ky jubile i Artë, në Ljare bashkojë 
më qindra besimtarë të ardhur nga 
të gjitha trevat për ta nderua dhe për 
ti urua 50 vjetorin e meshtarisë don 
Franit, meshtarit shumë të merituar. 
Një Meshë solemne e udhëhequr 
nga vet Don Frani, gjatë predikimit 
të tij rikthej emocionet e atyre 

viteve që ai i kishte shërbyer kësaj 
treve e kësaj Kishe. Sfidat të cilat i 
kishte kaluar, vështirësitë e 
llojllojshme, por edhe besnikërinë 
ndaj Kishës dhe ndaj besimtarëve.  
Për të moshuarit e asaj dite ishte 
rikthim i atyre përjetimeve, për ne të 
rinjtë ishte dëshmi se si duhet një 

meshtar të jetë besnik dhe i pa 
lëkundshëm në rrugëtimin mesh-
tarak. 

Në mbarim të meshës folën dhe 
përshëndetën edhe arqipeshkvi i 
Tivarit, mons. Zef Gashi dhe 
arqipeshkvi i Kotorrit, mons. Ilija 
Janjiqi, si dhe dom Simë Lulaj.
Sandri Gjergjit Leksë Gjergjushit-
Nilonj, Ljarnjan, nderoi Don Franin 
me foton e kishës së Ljares, dhe, në 
fjalën e vet prekëse, ndër të tjera, tha 
edhe: 'Dom Frani isht ma i miri 
pritht n'botë'. 
Pas meshe nuk mungoi ushqimi i 
bollshëm i përgatitur nga vet 
Ljarnjanët siç e ka traditë sofra e 
tyne. Nuk mungoi as kënga e vallja, 
që nën hi jen e kshtenjavë 
mijëvjeçare dhe buzë djerrinave të 
Ublave të Ljares, gëzimi dhe hareja 
vazhduan deri në orët e mbrëmjes.  
Si redaksi e revistës Buzuku dhe në 
emër të intelektualëve  shqiptar në 

Mal të Zi, i dëshirojmë don Franit 
vazhdimësi në punën e vet baritorë 
që në vitet e ardhshme të festojmë 
jubileun e Dijamantit në 75 
vjetorin. 

Himni i lavdisë i shestanasve* 
Gzoni, gzoni, o lula krushq,
O kush vjen e na gëzon e na lavdon,
Gjithë ne, e gjith nji Zot e na nimotht
O gzoni gzoni lula krushq
Për se gzojmë na kjotht për hajr.

* U ndigjua në dazëm, kur u martua Ivoja i Luk's 
Gjok's  Per's Kol's Xhikonj, shestanas prej Gjuraçit, 
tash n'Braticë, Ulqin. Shënoi S.Dobreci më 20 korrik 
1983. 
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FESTAT E VERËS në Krajë 
Shkruan Ali Gjeçbritaj

Manifestimi i 23 “Festa e Krajës” 
– Ditët e kulturës dhe të sportit në 
Krajë, u mbajt në Ostros më 
28.06.2015.

Për ndryshim nga  një vit me pare 
festimi u organizua në Ostros, në 
oborrin e shkollës fillore. Edhe kësaj 
radhe si edhe vitin që shkoi 
manifestimi zgjati vetëm një ditë. 
Më parë festa e  Krajës zgjaste disa 

ditë dhe kishte karakterin e një jave 
kulturore e sportive.

Mijëra  manifestues në mbrëmjen e 
28 korrikut ia mësynë Krajës këtë 
ditë. Përveç nga Kraja, kishte 
manifestues nga Ulqini, Tivari, 
Shkodra, Ana e Malit, si dhe shumë 
qytetarë nga Kosova e trevat tjera 
shqiptare që pushimet verore i 
kalojnë në bregdetin e Ulqinit e 
Tivarit etj.  Pjesëmarrja e një numri 
të madh mërgimtarësh jo vetëm nga 
Kraja por edhe nga trevat tjera e 
bënë manifestimin e Krajës edhe më 
madhështor.  Elani rinor erdhi në 

shprehje përmes këngës dhe valles 
së bukur shqipe dhe vallëzimit 
tradicional dhe bashkëkohor, gër-
shetuar për mrekulli natyrshëm me 
bukuritë e kësaj treve.

Manifestimin e hapi dr. Ismail Doda, 
kryetar i Këshillit organizues i cili  
përshëndeti të pranishmit dhe uroi 
që të kalojnë një natë të hareshme në 
Krajë. Të pranishmit i përshëndeten 
edhe kryetari i komunës së Tivarit 
dr. Zoran Serzentiq dhe kryetari i LD 
në MZ, z. Mehmet Bardhi. Progra-

min artistik e nisën këngëtarët 
popullor të folklorit kranjan të cilët u 
shpërblyen kohë më pare në Gjiro-
kastër në Festivalin Folklorik dhe 
më vonë Festivalin në Klinë, Na-
xhije Popi dhe Fadil Velaj.  Pasoi 
kënga e bukur shqipe, kënduar nga 
këngëtarët: Fran Kola, Nue Shytani, 
Gofila Poplekaj, Myzafer Koliqi, 
Viktor Ndrekiqi, Luigji, Valdet 
Luka, Sead Asllani, Vesel Pelinku, 
Gëzim Salaj, Egzona Salaj, Blerim 
Marshiqi etj. Një freski të këndshme 
manifestimit i dhanë trupa e humorit 
nga Shkodra dhe voglushi Behar 

Pali nga Ana e Malit me pjesë të 
zgjedhura humoristike.

Kësaj radhe manifestimin e udhëho-
qën aktori Shefqet Luca dhe mode-
ratorët Jasmina Gjençiqi dhe Bes-
arta Gjenashi. Organizatori i gostiti 
manifestuesit me ushqime tradici-
onale të trevës. Kënga dhe vallja 
vazhdoi deri në orët e vona të mbrë-
mjes. 
Synimi i organizatorit ka qenë që 
manifestimi të vazhdojë rrugëtimin 
e tij. Kjo edhe kësaj here u arrit. Kjo 

nga vetë fakti se ajo që u synua u arrit 
plotësisht. Organizatori falënderon 
të gjithë ata që mundësuan dhe 
mbështetën edhe këtë radhë mani-
festimin, të parin që organizohet në 
vazhdimësi në trojet shqiptare në 
Malin e Zi tash 23 vjet. Kujtojmë se 
manifestimi i Krajës është theme-
luar nga LD në MZ në vitin 1993

Ku mbjell dashuri, aty rritet gëzimi 
(Shekspiri).

*
Ai popull që nuk e sheh të keqen, 
është i dënuar prej perëndisë 
(Ali Podrimja).
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Piše GJOKË  DABAJ*�

Knjiga, zbog koje sam veçeras 
izuzetno počašćen vašom prisutnošću, 
nije neka neobična knjiga. Naprotiv, 
čitava ova knjiga je napisana U DUHU 
VREMENA, u kojem danas žive, 
rekao bih, svi narodi svijeta, ali 
posebno narodi Balkana. I Hrvati su u 
procesu renoviranja svoje istorio-
grafije, i Crnogorci su takođe prionuli 
ispravljanju svega što je o njima krivo 
napisano. Jedino Srbi i Grci, pa i Turci, 
kao da izbjegavaju ovaj proces revizije. 
Ali nadajmo se da će i tamo 
PROGRESIVNE snage obaviti potre-
bne ispravke, jerbo, kako je rekao 
Fridrih Niče, “Sve prećutane istine 
postaju otrovne” (Uporedi M.Ćosović: 
“Bizarni…”,st.5)
A ja dodajem, polazeći od ovoga što je 
Niče rekao: Ako se ne budu pregledale 
i preuredile balkanske istorio-
filološke nauke, dapače što hitnije, 
BALKANSKU djecu, čim budu samo 
malo porasla, neće ih drugo čekati do 
da se pokolju jedni s drugima, kao što 
su se njihovi sunarodnici ubijali i klali 
u prošlosti.    
Kao što i malo prije rekoh, u ovoj knjizi 
sam se potrudio da sve obradim U 
DUHU NAŠEG VREMENA, isprav-
ljajući, koliko je moguće, stvari koje 
savremeno vrijeme ne prihvata. 
Međutim, ono što NIJE U DUHU 
VREMENA, ono što je i dan danas 
ostalo izvan savremenih zbivanja, a 
koje ja smatram neophodnim razma-
trati i večeras s vama, jeste REALNO 
STANJE U BARU I NJEGOVOJ 
OKOLINI. 
Dozvolite mi, dakle, da nabrojimm 
ovđe, sasvim kratko, samo nekoliko 
činjenica, svestrano vidljivih, prema 
kojima se ne bi dopuštalo nikome od 
nas da bude ravnodušan. 
1.U Baru, više i grđe nego u drugim 
sredinama, vlada NESLOBODNO 
mišljenje da je svaki čoek “slobodan” 
“birati” svoju nacionalnost. Kao 
rezultat ove i ovakve iole “slobode”,  
dio Albanaca barskih se izjašnjavaju 
kao Crnogorci, dio njih kao Hrvati, dio 
kao Bosanci, dio i kao muslimani (Ja ne 
znam ima li iđe na svijetu muslimanske 
nacionalnosti.), a neki čak i kao Srbi. 
Na ovaj se način, na jednoj strani, 
UNIŠTAVAJU jezik i kultura prađe-
dova i praprađedova, a na drugoj se 
strani teško griješe prema svojem 

podmlatku jer će taj podmladak 
PORASTATI i ODGAJATI SE kao 
biljka bez korjena. Kao rezultat ove 
teško zaražene iole “slobode”, Bar je 
danas pun vještačkih Crnogoraca, a 
Crna Gora je prepuna vještačkih Srba. 
Zar su potrebni PROGRESIVNOJ 
Srbiji vještački Srbi i zar su potrebni 
progresivnoj Crnoj Gori vještački, 
klonirani, Crnogorci i zašto se ovako 
radi?! 
2.U gradu Baru i u okolnim selima, 
NEMA ZA ALBANCE ŠKOLE NA 
ALBANSKOM JEZIKU. Zašto?!  
3.U Baru nema ni knjižare, ni 
biblioteke sa knjigama na albanskom 
jeziku. Zašto?! Zar zato što Albanci ne 
bi željeli da čitaju na njihovom jeziku?! 
4.U Baru nema novina na albanskom 
jeziku, dok ih iz Srbije ima na pretek. 
Zašto?! Zato što Albanci Barani nijesu 
više Albanci?! 
5.U Baru se čak ni MISA ne služi na 
jeziku vjernika. Starice Albanke iz 
Bara bile su primorane da se Bogu 
mole na jeziku koga nijesu razumije-
vale. Čak na staroslovenskom! Zašto?!
Sva ova pitanja imaju odgovore, ali se 
mi noćas nećemo zadržati utanačenjem 
tih odgovora i analiza. U nastavku 
ovog izlaganja, svakako tragičnog, 
mogli bismo postaviti još niz drugih 
pitanja.
a)Zašto u Baru, dapače na jednom od 
glavnih trgova, još nema spomenika 
nadbiskupu Petrusu, kojeg na alban-
skom nazivamo Pjetër, čovjeku koji je 
osnovao ovu, sada već 1000-godišnju 
nadbiskupiju?! 
b)Zašto u Baru, bilo unutar staroga 
grada, bilo neđe van bedema, još nema 
biste nadbiskupa Đon Brunija, koji je 
MARTIRIZIRAN U IME SLOBODE 
grada Bara?! 
c)Zašto u Baru, ispred neke škole, 
nema biste sveštenika Đon Bdek 
Buzuku, autora prve do danas poznate 
knjige na arbanskom jeziku?! 
d)Zašto u Baru nema spomenkipa Dom 
Đerđ Jubanija, po prilici sina Krajine, 
nabijenog na kolac 1646.g. i još 
spomenkipa posvećenog Dom Đerđ 
Sumi, po prilici sina Anamalija, 
nabijen i on na kolac, MUČENIČKI, 
od osmanskih okupatora, 1649.g?! 
e)Zašto u Baru nema GRANDI-
OZNOG spomenika posvećenog 
herojima ovih krajeva, 72-oje njih, 
kojima su odrubili glave na dvorištu 
crkve Sv.Nikole, godine 1649?! 

f)Gotovo za svakog nadbiskupa ove 
nadbiskupije, MARTIRIZIRANOJ 
kroz vjekove, bilo bi nužno imati 
prigodnu bistu, kako po vidnim 
mjestima u čitavom Baru, tako i u 
budvanskoj Lastvi, u Gornjim 
Šestanima, u Livarima i svuđe đe su 
bili primorani da se sklone od nasilja.
Nadbiskupi ove nadbiskupije, kojih je 
identifikovano preko 60, NIJESU bili 
prosti hijerarsi katoličke vjere. Oni su 
bili ovđe vjekovima PRONOSIOCI 
ZAPADNOEVROPSKE KULTURE. 
Ne samo nadbiskupi, nego i čitava 
plejada klerika, među kojim i klerici 
Ratačke opatije, i dominikanci opatije 
Menke iznad Bara, te i monasi Sv.Srđa 
i Bakha u Anamalima, bili su ovđe 
prenosioci i čuvari zapadnog progre-
sivnog duha, a sve ovo bi jako dobro 
doprinijelo, bilo AFIRMACIJI 
ISTORIJE ALBANACA u ovim 
prostorima, bilo CRNOJ GORI kao 
državi. Onda zašto se ne afirmišu, zašto 
se ne ističu, u svim mogućim oblicima, 
ove vrijednosti od toliko velikog 
istorijskog značaja u ovijem sredi-
nama?!
Sigurno, za sve ovo ima odgovora, a 
mogu i treba da se analiziraju veoma 
ozbiljno, ali večeras nije ni mjesto, ni 
vrijeme da se to uradi. Ovđe je mjesto i 
prilika da se izrazimo sasvim kratko i 
sasvim jasno: U Baru, već 137 godina, 
vlada ABSURDNO STANJE.
Crna Gora ima 1000 razloga da se i u 
Baru, kao u svim albanskim krajevima, 
promovišu i razvijaju: istorija, jezik i 
kultura Albanaca. A ja ću vam 
pomenuti samo jednog od tih razloga: 
Ime Lovćena se objašnjava albanskim 
jezikom, ime Njeguša se objašnjava 
albanskim jezikom, imena Cetinja i 
Zete se objašnjavaju albanskim jezi-
kom. A ovo ne znači nikako da ćemo se 
mi Albanci ikada dignuti da „poarba-
nasimo“ Lovćen, Njeguše i Cetinje, 
kao što npr neki Radović Amfilohije 
radi danonoćno da posrbi i Lovćen, i 
Njeguše, i Cetinje. Sve što mi tražimo 
od Crnogoraca, pa i objavljivanjem ove 
knjige, jeste: da budemo dobri i 
primjerni susjedi. 

*23.05.2015, prlikom promocije knjige 
I S T I N I TA  P R O Š L O S T  B A R S K E  
NADBISKUPIJE, Art Club, Ulcinj, 2014; 
G j o k ë  D a b a j ,  D r a č ,  A l b a n i j a ,  
<gj.dabaj@yahoo.com>.

137 GODINA ABSURDNO STANJE U BARU 
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LIBËR ME ARGUMENTE SHKENCORE 
Shkruan Ismet Kallaba

Shoqata e Artistëve dhe Intelektualëve 
“Art Club” organizoi më 23.05.2015 
në Qendrën e Kulturës në Ulqin 

përurimin e librit “E kaluara e vërtetë e 
Arqipeshkvisë së Tivarit” të autorit 
Gjokë Dabaj. 
Libri është botim i veçantë në gjuhën 
shqipe dhe në gjuhën malazeze në 
kuadër të edicionit botues të SHAI “Art 
Club”, me mbështetjen e dom Gabriel 
Grabanicës dhe diasporës shqiptare në 
Zvicër dhe Gjermani. Ai është 
shqyrtim shkencor i librit të autorit 
Ivan Jovoviq “Iz prošlosti Dukljansko-
barske nadbiskupije“ (Nga e kaluara e 
Arqipeshkvisë Dokleato-tivarase”), i 
botuar në Tivar në vitin 2004.
Për redaktorin e librit, dr. Nail Draga, 
Gjokë Dabaj është autori i parë 
shqiptar i cili trajton një temë të tillë të 
ndjeshme, e cila është me interes për 
opinionin e gjerë. Ai ka thënë se ky 
përbën librin e parë kritik, apologjik 
për Arqipeshkvinë e Tivarit nga koha e 
kaluar deri në ditët tona. Sipas tij, 
Dabaj kritikën e tij e ka mbështetur në 
argumente shkencore, duke mos fyer 
autorin pararendës, por duke sjellë 
argumente bindëse. “Falënderoj 
autorin Gjokë Dabaj, i cili kishte një 
guxim intelektual, profesional, që të 
ballafaqohet me një çështje të tillë dhe 
të trajtojë një temë shumë interesante 
për Arqipeshkvinë e Tivarit, e cila nuk 
është e re, por ka mbi 1000 vjet”, ndër 
të tjera, është shprehur Draga. 

Studiuesi Nikollë Berishaj e ka quajtur 
librin e Dabajt një “luftë” për të 
vërtetën, që është vazhdimësi e veprës 
së shumë autorëve shqiptarë. Ai ka 
vlerësuar sidomos nivelin e kulturës së 

shkrimit të autorit. 
“Gjatë tërë librit, nuk e hasa as edhe një 
herë tonin nënçmues ndaj autorit me të 
cilin ballafaqohet. Edhe kur e 
kundërshton autorin Jovoviq, Gjokë 
Dabaj nuk është ultimativ. Ai sjell një 
varg dokumentesh nga autorë të 
ndryshëm, jo vetëm shqiptarë”, ka 
theksuar Berishaj. Sipas tij, autori 
Jovoviq me të cilin polemizon Dabaj 
në librin e tij është pjesë e propagandës 
e cila ka për qëllim anashkalimin e 
qëllimshëm dhe mohimin e elementit 
etnik iliro-arbëror, me shfrytëzimin e 
gjysmë të vërtetave. 
Recensenti i librit, Dom Gabriel 
Grabanica, ka thënë se ka ardhur koha 

që shembullin e Gjokës ta ndjekin edhe 
laikët tjerë, duke shkruar libra për 
kishën dhe çështje që lidhen me të. 
“Dikur kanë qenë meshtarët ata që janë 
marrë me problemet e kishës, por në 
asnjë moment nuk janë përjashtuar 
laikët për të dhënë një kontribut të tillë 
në promovimin e vlerave, promovimin 
e shkrimeve”, ka theksuar ai. 
Grabanica ka thënë se me këtë libër 
Dabaj “ka dhënë një shembull të mirë 
që të debatohet në mënyrë profesionale 
shkencore, në mënyrë që ta ndërtojmë e 
ta japim kontributin tonë”. 
Ndërsa autori Gjokë Dabaj ka thënë 
se libri nuk është një libër jo i 
zakonshëm. “Përkundrazi, është 
shkruar në frymën e kohës në të cilën 
sot jetojnë të gjithë popujt e botës, 
por posaçërisht popujt e Ballkanit. 
Në këtë libër jam përpjekur që çdo 
gjë ta përpunoj në frymën e kohës 
sonë, duke korrigjuar, aq sa ka 
mundësi, gjërat të cilat ka kohë që 
nuk i pranoj”, ka theksuar ai. 
Në fjalën e tij, Dabaj është shprehur 
tejet kritik për pozitën e vështirë dhe jo 
të favorshme të shqiptarëve në Tivar, 
ku sipas tij, mungon liria. “Ajo çfarë 
nuk është në frymën e kohës, ajo që 
edhe sot ka mbetur jashtë rrjedhave 
bashkëkohore, është gjendja reale në 
Tivar dhe rrethinën e tij”, ka theksuar 
ai, duke shtuar se në Tivar që prej 137 
vjetësh sundon gjendje absurde. 

Gjokë Dabaj është autor i disa librave, 

ndër të cilat veçohen monografia në dy 

vëllime “Shestani”, pastaj studimi 

“Fjalor i Selman Rizës”, romani “Kriza 

e arkivistit” etj.

Të krijosh është qëndresë, qëndresa 

është krijim (Stephane Hessel).
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Shkruan Ismet Kallaba

Nga data 29 korrik deri më 21 gusht 2015 në mjediset e 
Muzeut në Kalanë e Ulqinit u mbajt edicioni i 28-të i 
Festivalit “Skena Verore”. 
Festivali u organizua nga Qendra e Kulturës – Ulqin, nën 
patronatin e Komunës së Ulqinit. 
Për 24 ditë sa zgjati edicioni i sivjetshëm, publikut i janë 
prezantuar 28 programe, përfshirë shfaqje teatrore që kanë 
dominuar, mbrëmje poetiko-letrare, ekspozita artistike, 
ekspozita të fotografive, shfaqje filmike, muzikë klasike 
etj., të realizuara nga individë dhe subjekte kulturore nga 
Mali i Zi, Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Serbia, Kroacia 
dhe Italia. 
Skena Verore ka hapur siparin me manifestimin treditor 
“Kalimera Poetike”, i cili organizohet nga Shoqata e 
Artistëve dhe Intelektualëve “Art Club” dhe ka 
përfunduar me koncertin e grupit të valltarëve nga regjioni 
Marke të Italisë. 

Drejtori i Qendrës së Kulturës, Dr. Nail Draga, thotë se 
shikuar në tërësi, “kjo është Skena Verore më cilësore 
në dekadën e fundit, që dëshmohet edhe nga 
pjesëmarrja e ansambleve profesioniste në programet 
e prezantuara”.
Sipas tij, ky edicion ka shënuar rekord edhe sa i përket 
publikut. 
“Në krahasim me katër vitet e shkuara, kjo Skenë veore ka 
qenë më e vizituar që dëshmohet me praninë e publikut, që 
kryesisht ishin turistë”, shprehet Draga. 
Festivali ka kushtuar rreth 25 mijë euro, ku pjesën 
kryesore të shpenzimeve e ka mbuluar Komuna e Ulqinit, 
ndërsa Ministria e Kulturës ka ndarë gjashtë mijë euro në 
konkursin për bashkëfinancimin e projekteve dhe 
programeve në fushën e krijimtarisë kulturore-artistike. 
Mbajtjen e Festivalit e ka mbështetur financiarisht edhe 
Organizata Turistike e Ulqinit dhe Ndërmarrja Publike 
“Të Mirat detare”. 
Krahas Panairit të Librit dhe manifestimit letrar 
“Kalimera Poetike”, Festivali “Skena Verore” vlerësohet 
një nga ngjarjet kryesore kulturore gjatë sezonit turistik në 
Ulqin, i cili i shërben edhe promovimit të turizmit të këtij 
qyteti. 

SKENA VERORE 2015 PANAIRI LIBRIT 
NË ULQIN  *

Në shëtitoren në Ranë, Ulqin, u organizua Panairi i Librit, 
edicioni 15, prei 26.07 – 4.08.2015. Në ceremoninë e çeljes 
së Panairit morën pjesë kryetari i Komunës së Ulqinit, 
Fatmir Gjeka, kryetari i Kuvendit të Malit të Zi, Ranko 

Krivokapiq, dhe homologu i tij nga Shqipëria, Ilir Meta, 
ministri i Kulturës së Malit të Zi, Pavle Goranoviq, ministrja 
e Kulturës së Shqipërisë, Mirela Kumbaro, ministri i 
Kulturës, Rinisë dhe Sporteve i Republikës së Kosovës, 
Kujtim Shala, shkrimtari Fatos Kongoli, Irena Toçi, dhe 
shkrimtarë e deputetë.  
Në fjalët e tyre përshëndetëse, të gjithë ata e vlerësuan 
Panairin e Librit në Ulqin, duke thënë se ai tashmë është 
kthyer në një institucion rajonal të rëndësishëm të 
shkëmbimit të autorëve, letërsisë dhe historive të 
përbashkëta dhe se në këtë rrugë Ulqini është një pikë e 
përbashkët mes shqiptarëve dhe malazezëve.
Panairi i Librit në Ulqin organizohet nga Komuna në 
bashkëpunim me Institutin e Librit dhe Promocionit nga 
Tirana. Morën pjesë rreth 40 botues nga Shqipëria, Kosova, 
Maqedonia dhe Mali i Zi, të cilët ofruan rreth 3 500 tituj 
librash. 
Në ditën e dytë të Panairit, në hotelin „Mediteran“ u mbajt 
takimi letrar kushtuar shkrimtarit Fatos Kongoli dhe 
krijuesit Gjergj Gjokaj nga Malësia. 
Panairi i Librit vlerësohet si njëra ndër ngjarjet më të 
rëndësishme kulturore në Ulqin gjatë periudhës së verës.                                                                                                                       
*Marrë nga Ismet Kallaba, Institucion i bashkëpunimit rajonal, KOHA 
JAVORE, nr 673, 30 korrik 2015: 16-7. 

Për MESHARIN e Buzukut*
“...vepra më e gjerë dhe më e plotë dhe më fuqishme 
për të futur gjuhën amë (shqipen) në liturgjinë 
(meshën) katolike është ajo e Gjon Buzukut, 
MESHARI”.

*Konstatoi Zef Chiaramonte, studiues arbëresh prej Palermos, Sicilia, 
Italia, në Seminarin Ndërkombëtar për Gjuhë, Letërsi dhe Kulturë 
Shqiptare të organizuar në Prishtinë, gusht 2015.  

Ka shestanas që thonë: Don Gjon Buzuku ka lé 
n'Çukuljer, Shestani Nalt, rrethi i Tivarit, Mali i Zi.
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Ulqini, 
tempull i fjalës së shkruar 

Shkruan Ali Salaj

Manifestimi tradicional “Kalimera Poetike” 
krijoi një mundësi të re komunikimi mes lexuesit 
dhe shkrimtarit, duke shënuar një ndërlidhje 
gjithëpërfshirëse ku libri dhe autori bëhen zemrek 
të promocionit dhe të vlerave kulturore e artistike. 
Përgjatë 23 viteve, në “Kalimerën Poetike” 

parakaluan shumë shkrimtarë, poetë dhe kritikë 
letrarë të njohur në hapësirën kombëtare dhe 
rajonale, duke e shndërruar kështu Ulqinin në një 
tempull të veçantë të fjalës së shkruar. Jo se ky 
qytet nuk kishte ndonjë traditë, por aksidentalisht 
Ulqini mbeti në një zonë të rrezikshme ku si 
pasojë e sistemit politik letërsia e mirëfilltë në 
gjuhën amtare ishte e anatemuar. Në qytetin me 
thellësitë vertikale të lashtësisë u ngatërrua koha e 
shkrimit me kohën e mbijetimit. Kështu u harrua 
dhe u hesht përjetimi epik i të qenit pasardhës i 
Buzukut, Fishtës e Martin Camajt. Çdo gjë e 
mirëfilltë kulturore u izolua, u tjetërsua dhe u 
shemb. U deshën përpjekje të jashtëzakonshme 
që Ulqinit dhe në përgjithësi shqiptarëve në Mal të 
Zi t'u kthehen vlerat kulturore në formën e Art 
Festival-it, duke i konkurruar qendrat kulturore 
në rajon.
Gjatë këtyre viteve, ngadalë por sigurt, libri u bë 
gur themeltar për prezantimin, promovimin dhe 
marketingun e kulturës kombëtare dhe rajonale. 
“Kalimera Poetike” dhe në përgjithësi 
veprimtaria e “Art Club”-it ka ndikuar që një 
rrugë e rëndësishme e qytetit t'i lëshohet poetit, siç 
i është lëshuar këto ditë Ali Podrimjes një rrugë e 
bukur që mban emrin e tij. Këtu edhe qëndron 
bukuria e artit të fjalës, e cila me fuqinë e vet e 
rikthen qytetërimin duke ndryshuar shumëçka në 
kulturën e një qyteti dhe në traditën e një populli.
*Marrë nga KOHA JAVORE, nr 673, 30 korrik 2015: 10-1.

Sivjet prej 29 – 31.07.2015, në Kalimerën poetike 
u paraqitën 3 krijues letrar: Mira Meksi (Tiranë), 
Luka Paletak (Kroaci) dhe Fran Camaj (Malësi). 

Hyjnesha në Fron
Shkruan prof. Dr Jahja Drancolli  *

Është fjala për figurinën më monumenteale të zbuluar deri më tani në 
Kosovë e që në aspektin kronologjik i takon periudhës së Neolitit të 
vonë (rreth 3500 vjetë më parë), të quajtur së pari "Idhudhi në Fron", 
dhe më pastaj sipas shumë studiuesve "Hyjnesha në Fron". Kjo figurinë 

është një terrakotë e kulturës së 
Vinçës, që në arealin e Kosovës 
ka krijuar të ashtuquajturin 
variant me tipare lokale të 
Kosovës. Terrakota, që paraqet 
figurën e një hyjnie femërore e 
cila reflekton kultin e idhullit të 
nënës së madhe është zbulim 
rasti në vitin 1951/1952 te 
"Tjerr torja" e  Prisht inës,  
respektivisht është zbuluar duke 
i hapur themelet e fabrikës së 
t j e r r t o r e s  s ë  p a m b u k u t .  
Aktualisht, lokaliteti në fjalë 
gjendet në lagjen Kalabria, 
respektivisht Emshir. Lokaliteti 
në fjalë është i njohur me 
zbulimin e figurinave të shumta, 
pra të statujave dhe kokave 
antropomorfe të terrakotave të 
punuara nga argjila e pjekur. Ato 
p ë r f a q ë s o j n ë  t i p a r e  t ë  
mrekullueshme të artit, si dhe 
s imbol ikës  parahis tor ike .  
Lidhjet e kësaj kulture janë 
t'njohura edhe me disa lokalitete 
të Shqipërisë, si, Kolshi II dhe 
Dunaveci, si edhe me kulturat e 
neolitit të mesëm të Adriatikut, të 

tipit Danilo. Duke marrë parasysh se është zbuluar në Prishtinë, ndonjë 
studiues i shquar i kohëve të fundit e ka quajtur edhe "Hyjnesha e 
Prishtinës" ose figurina me "Stil të Prishtinës", meqë si e tillë, përveç 
realizimit të lartë e cilësor artistik, figurinat e këtij lloji dallohen edhe 
për nga veçoritë dhe tiparet e tjera, ku veçohen kokat (pesëkëndore me 
tipare të mprehta të konturave të fytyrës) e modeluara shumë me kujdes, 
hundët e theksuara dhe sytë e mëdhenj. Në kokë paraqitet diadema në 
formë të një gunge kurrizore gjysmërrethore. Ajo që tërheqë më tepër 
vëmendjen te këto figurina në formë të hyjnive, ato mund të shihen 
vetëm në mesin e figurinave të zbuluara në Prishtinë, duke e veçuar si 
ekzemplar të veçantë, "Hyjneshën në Fron". Një veçori tjetër që e veçon 
figurinën antropomorfe të "Hyjneshës në Fron" në dukje të parë hetohet 
qëndrim stoik i saj, në pozitë të ulur e me qëndrim të drejtë të trupit, 
duke i vendosur të dy duart në bel. "Hyjnesha në Fron" është kthyer në 
Kosovë më 2002, pasi që para luftës së vitit 1999 ishte bartur në 
Beograd së bashku më 1244 eksponate të tjera arkeologjike dhe 
etnologjike. Presioni ndërkombëtar në krye me kryeadministratorin e 
Kosovës, Michael Steiner bëri që ky artefakt i çmueshëm arkeologjik 
me përmasa botërore, ti kthehet vendit të origjinës. Aktualisht pas 
kthimit nga Beogradi gjendet si pjesë e ekspozitës së përhershme 
arkeologjike në Muzeun e Kosovës. 
*Fakulteti filozofik, Prishtinë <jdrancolli@yahoo.com>,më: 29.09.2015.  
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In memoriam: Aleksandar Stipçeviq (10.10.1930 - 01.09.2015)

Stipçeviqi - kolos i ilirologjisë 
Përgatiti Ismet  Kallaba

Ilirologu i njohur me përmasa 
botërore, arbëreshi nga Arbanasi i 
Zarës, akademiku Aleksandar 
Stipçeviq, ka ndërruar jetë më 
01.09.2015 në Zagreb, në moshën 
85-vjeçare, pas një sëmundjeje të 
rëndë. 

Stipçeviq ishte ilirologu më i madh i 
gjallë në botë. Ky kolos i magje-
psur për ilirologjinë, kur është 
fjala për ilirët dhe pasardhësit e 
tyre – shqiptarët, vazhdimisht ka 
përsëritur se pa njohur i lirët, nuk 
mund të dihet e kaluara e 
Ballkanit.
Arkeologu, bibliografi, biblio-
tekisti, eseisti, albanologu, u lind në 
Arbnesh të Zarës, më 10.10.1930, 
në një familje arbëreshe, rrënjët e së 
cilës janë nga Shestani i Krajës.
Shkollën fillore e të mesmen i kreu 
në Zarë, ndërsa arkeologjinë më 
1954 në Zagreb. Ka doktoruar më 
1977 në temën “Simbolizmi 
religjioz tek ilirët“. Gjatë viteve '70 
– '73 ligjëroi në Universitetin e 
Prishtinës - katedra e historisë, 
lëndën “Hyrje në arkeologji”, 

ndërsa në Universitetin e Zagrebit 
ishte i angazhuar që nga viti 1971 
deri në pensionim më 1997, ku 
njëherit kishte ushtruar edhe funk-
sione me përgjegjësi. Tërë veprim-
taria e tij shkencore-edukative është 
përqendruar në Zagreb.
Veprimtaria shkencore e Aleksan-
dër Stipçeviqit zhvillohet në disa 

drejtime, ndërsa dy prej tyre mbesin 
kryesore: arkeologjia edhe biblio-
logjia, kurse gjatë studimeve ia 
është zgjuar interesi për çështjen 
ilire.
Ka shkruar  
sintezën e pa-
rë mbi artin e 
i l i rëve  dhe  
sintezën mbi 
ilirët, e cila ka 
përjetuar në-
ntë botime në 
katër gjuhë 
( k r o a t i s h t ,  
a n g l i s h t ,  
s h q i p  d h e  
italisht). Ka 
b o t u a r  n ë  
p u b l i k i m e t  
nacionale dhe 

ndërkombëtare rreth 40 libra dhe 
më shumë se 200 punime shkencore 
dhe profesionale në gjuhën kroate, 
italiane, shqipe, angleze, franceze, 
arabe, perse. 
Për punën e tij është nderuar me 
shumë mirënjohje: më 1983 ka 
marrë çmimin e “Kukuleviqit” për 
punën e tij në profesionin e biblio-
tekarisë, ndërsa më 1998 është 
nderuar me “Rendin e Yllit të 
Kroacisë, me figurën e Marko 
Maruliqit”. Çmimin e qytetit të 
Zagrebit e ka marrë më vitin 2004. 
Po të njëjtin vit edhe Çmimin e 
qytetit të Zarës, për vepër jetësore. 
Dekoratën “Naim Frashëri i Artë”, 
të cilën ia dorëzoi Presidenti i 
Republikës së Shqipërisë, Rexhep 
Mejdani, “për kontribut në zbar-
dhjen e historisë së ilirëve” e ka 
marrë në vitin 2001, kurse sivjet 
Presidenti i Republikës së Shqipë-
risë, Bujar Nishani, i ka dhënë 
dekoratën “Gjergj Kastrioti Skën-
derbeu” për meritat e tij shkencore, 
publicistike dhe kombëtare.
Me vdekjen e Stipçeviqit, shkenca 
dhe kultura kroate dhe shqiptare 
humbi arkeologun, bibliologun, 
bibliografin, albanologun, iliro-
logun, ballkanologun dhe eseistin e 
pashoq. 
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In memoriam: Mark Krasniqi (19.10.1920 - 28.08.2015)

Mark Krasniqi - luftëtar i dijes
Përgatiti  Ismet  Kallaba

Pas një sëmundjeje të rëndë, më 
28.08.2015, në moshën 95-vjeçare 
vdiq akademiku Mark Krasniqi. 

Ai është vlerësuar si personalitet që 
u shndërrua në luftëtar të dijes, 
rilindës i shekullit XX, jo me armë e 
me grykën e pushkës, por me 
forcën e mendjes e të librit, duke u 
bërë ithtar i ekzistencializmit 
shqiptar, punëtor i ndërgjegjësimit 
shpirtëror e kombëtar, i qëndresës, 
i përparimit dhe i çlirimit në 
kushtet e robërisë së egër.
Krasniqi ka punuar pareshtur për 
çështjen kombëtare,  deri  në 
momentet e fundit të jetës së tij. Në 
ballinën e librit të tij të fundit 
“Porosia ime për shqiptarët”, të 
botuar në muajin korrik, ai ka lënë një 
mesazh të qartë për shqiptarët: “Mos 
hiqni dorë kurrë nga Bashkimi 
Kombëtar!” 
Akademia e Shkencave dhe e Arteve 
të Kosovës, anëtar i së cilës ishte, ka 
vlerësuar se vdekja e Krasniqit është 
humbje e një prej personaliteteve më 
të shquara në fushën e shkencës dhe 
të kulturës shqiptare.
“Është kjo një humbje e madhe për 
familjen, shkencën, Akademinë, për 
kulturën shqiptare, për kolegët dhe 
miqtë nga Kosova dhe e gjithë bota 
shqiptare”, thuhet në njoftimin e 
AShAK-ut.
Po kush ishte akademik Mark 
Krasniqi? 
Ai u lind në fshatin Gllaviçicë 

(Shëngjon) afër Pejës më 19.10.1920. 
Shkollën fillore e kreu në fshatin e 
lindjes, kurse më 1941 gjimnazin në 
Prizren. Prej vitit 1941-1943 ka 
studiuar letërsinë në Universitetin e 
Padovës (Itali), e prej 1946-l950 ka 
studiuar gjeografinë e etnografinë në 
Universitetin e Beogradit.
Më 1945-1946 ka qenë gazetar-
redaktor i gazetës “Rilindja” në 
Prizren, bashkë me Esad Mekulin e 
Omer Çerkezin, kurse prej vitit 1947-
l949 ka punuar në Radio-Beograd 
(Redaksia e emisioneve në gjuhën 
shqipe) gazetar-redaktor.
Prej 1950-1961 ka punuar në 
Akademinë Serbe të Shkencave në 
Beograd si asistent, pastaj bashkë-
punëtor shkencor. Ka diplomuar më 
1950 në Beograd, kurse më 1960 ka 
doktoruar në Universitetin e Lubja-
nës në Slloveni. Prej 1961-1981 ka 
qenë profesor në Universitetin e 
Prishtinës, kur pushteti antishqiptar 
serbo-komunist e përjashtoi nga 

procesi mësimor.
Ka qenë disa herë prodekan e dekan i 
Fakultetit Juridik-Ekonomik. Ka 
qenë nënkryetar e kryetar i Akade-
misë së Shkencave dhe të Arteve të 
Kosovës, kryetar i parë i Shoqatës së 
Shkrimtarëve të Kosovës (1970) dhe 
kryetar i Partisë Shqiptare Demo-
kristiane të Kosovës (që nga viti 
1993).
Ka botuar më se 35 libra shkencorë, 
letrarë, publicistikë e tekste shkollore 

dhe ka përkthyer disa romane e 
përmbledhje poezish nga serbo-
kroatishtja, sllovenishtja e maqedo-
nishtja në gjuhën shqipe.
Lamtumira e fundit akademik Mark 
Krasniqit iu dha të dielën. Sipas 
porosisë së tij, varrimi është bërë me 
ceremoni kombëtare, jo fetare. Aka-
demia e Shkencave dhe e Arteve e 
Kosovës mbajti komemoracion me 
rastin e vdekjes së tij. Pas mbledhjes 
përkujtimore, të pranishmit bënë 
homazhe pranë arkivolit të mbuluar 
me flamurin kombëtar, që zuri vend 
në hollin e ASHAK-ut, ndërsa të 
tjerët kanë lënë kujtimet e fundit në 
librin e zisë. Pas mbledhjes komemo-
rative, kortezhi u nis për të bërë 
homazhe dhe nderim para shtatores 
së presidentit historik të Kosovës, 
Ibrahim Rugova, më pas te shtatorja e 
Skënderbeut dhe Nënës Terezë në 
sheshin e Prishtinës. Kortezhit i 
paraprinin valltarët e Ansamblit të 
Këngëve dhe Valleve “Shota”. 

Krasniqi është varrosur në varrezat 
katolike në lagjen Arbëria në Prish-
tinë. Në ceremoninë e varrimit kanë 
marrë pjesë personalitete të larta të 
Kosovës, Shqipërisë, shqiptarë nga 
Maqedonia, Malit i Zi dhe nga 
diaspora, si dhe qytetarë të Kosovës.
Akademik Mark Krasniqi ka lënë 
prapa të bijën, Dritën. 

Mark Krasniqi me Ibrahim  Rugovën
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BUZUKU, një revistë demokratike
GJOKË DABAJ, Durrës  *

Tani që i kemi 40 numra në dorë, na bëhet 

e mundur ta studiojmë e analizojmë këtë 

revistë në shumë aspekte. Unë po e 

vështroj këtë herë në dimensionin e saj 

demokratik.

Sapo lexuesi e merr vesh që kjo revistë i 

takon një etniteti  që jeton jashtë kufijvet 

të shtetit të vet të natyrshëm, mendja i 

shkon dhe bëhet kurioz të dijë: Mos është 

kjo një revistë kundër shtetit në të cilin 

ndodhet ky etnitet? Thënë konkretisht: 

Meqë kjo revistë bën fjalë për shqiptarët 

që jetojnë në shtetin e Malit të Zi, mos 

është, veprimtaria e kësaj, politikisht e 

orientuar kundër malazezëvet të sotëm? 

Vetë fakti që del këtu, në Ulqin, dhe 

shtypet madje në Cetinjë, do të ishte i 

mjaftueshëm për të thënë: Jo. Kjo është 

një revistë që del në Mal të Zi në kuadrin e 

rendit demokratik të këtij shteti, prandaj 

edhe nuk mund të jetë e orientuar as 

kundër malazezëvet të sotëm, as kundër 

Malit të Zi të sotmit, si shtet.

Mirëpo, për fat të keq, ka edhe të atillë që, 

sapo e shohin të shkruar në gjuhën shqipe 

(mjafton kaq) dhe sapo ia lexojnë titullin 

“Buzuku”, pa e shfletuar fare e “nxjerrin” 

konkluzionin dhe e “formojnë” bindjen: 

Kjo revistë është kundër malazezëvet! 

Shkojnë disa deri atje, sa edhe deklarojnë: 

“Këta të 'Buzukut' po duan me na pru 

këtu Shqipërinë e Madhe.” (S'e dinë që 

'Shqipëria e Madhe', nëse do të ekzistonte 

gjëkundi një program i tillë, do të duhej të 

përfshinte edhe Triesten e Zagrebin, sepse 

deri atje shtrihej Iliria.)

Nëse këta njerëz, arkaikë, të edukuar në 

mënyrë jodemokratike, do ta merrnin 

mundimin dhe t'i lexonin materialet në 

brendësi të kësaj reviste, nëse do të ishin të 

formuar në pikëpamje kulturore, 

konkluzioni themelor i tyre do të ishte ky: 

Në të 40 numrat e këtij organi kulturor nuk 

gjendet as edhe 1 fjali që të shprehet, qoftë 

edhe tërthorazi, as kundër malazezëvet të 

sotëm dhe as kundër Malit të Zi të sotëm.

Megjithse është vështirë të jetë luajal një 

popull që është pushtuar: njëherë prej një 

monarkie, 1877-1881, pastaj prej një 

tjetër monarkie, 1917-1919, më në fund 

prej një ushtrie të quajtur komuniste, 

1944-1945, kjo revistë është tërësisht 

luajale dhe të gjithë ne që shkruajmë aty, 

jemi tërësisht luajalë.

Në këtë mënyrë, kjo revistë, për vetë 

shtetin e Malit të Zi, është një pasuri e 

pazëvendësueshme kulturore, është një 

thesar i pazëvendësueshëm në kulturën e 

vetë shtetit malazias. Është, natyrisht, një 

thesar i pazëvendësueshëm edhe në 

kulturën gjithshqiptare. Pa këtë revistë, që 

del këtu në këtë cep të vendit, ku jetojnë 

shqiptarët, kultura e sotme shqiptare, 

doemos, do të ishte e mangët.

Në këtë mënyrë, një shestanas i Braticës 

(them kështu, sepse pa këtë shestanas të 

Braticës, nuk do ta kishim sot këtë vepër 

madhore), pra, një shestanas i Braticës, 

një shqiptar i Dobrecit, ndaç thuaj: një 

shqiptar i Kranjës së Epërme, u ka dhënë 

t ë  2 - ja  ku l tu rave  n jë  v le rë  t ë  

pazëvendësueshme: Kulturës shqiptare, 

por edhe kulturës shtetërore malaziase. 

Me keqardhjen më të madhe, tani po më 

duhet të bëj disa krahasime. Vetëvetiu na 

imponohet realiteti për të bërë të këtillë 

krahasime. Çfarë i ka dhënë, në ndërkohë, 

kulturës malaziase, një shestanas, një 

kranjan apo një anamalas i TIVARIT, që 

banon në TIVAR ose në fshatrat përreth?! 

Nuk po përmend emra, ndonëse do të 

mund edhe emrat t'ua thoshim disa të 

këtillë shestanasve, kranjanëve e 

anamalasve, që veten mundohen ta quajnë 

intelektualë, por që s'janë tjetër, veçse 

k u l t u r ë h u m b ë s ,  g j u h ë h u m b ë s ,  

traditëhumbës dhe, më në fund, humbës 

edhe të dinjitetit personal, si njerëz, si 

familjarë dhe si edukatorë të fëmijëvet të 

vet.

Çfarë mund t'i japë shtetit të Malit të Zi, në 

fushën e kulturës, një shqiptar i sotëm i 

Tivarit, gjuhetraditëhumbës?! Le të 

provojë të nxjerrë një revistë një shqiptar i 

sotëm i Tivarit! Çfarë do të shkruante ai në 

revistën e tij kulturore, për Shestanin, për 

Kranjën dhe për Anën e Malit, ose për vetë 

Tivarin?! Sa numra të revistës së vet do të 

mund të nxirrte një i tillë shqiptar i Tivarit, 

i cili nuk e di, ose e di, por refuzon ta 

përdorë gjuhën shqipe?! A do të mund të 

shkruante një e tillë revistë ndonjë gjë për 

folklorin e këtyre anëve?! A do të mund të 

shkruante gjë për gjuhën e të parëvet të vet 

dhe për dialektin?! A do të mund të 

shkruante diçka për toponimet?! A do të 

mund të shkruante ndonjë gjë për 

historinë e këtyre anëve, përveçse në 

mënyrë të shtrembëruar?! 

Një shqiptar i sotëm i Tivarit, në këtë 

gjendje kulturore që është katandisur, le të 

ketë mbaruar 4 fakultete, nuk di, ose nuk 

dëshiron të dijë, as si u ka thënë gjyshja e 

tij: grurit, thekrës, lisit, frashërit, djathit, 

dhelprës, dashit, lopës, peshkut, gjilpërës, 

leshit. Si i ka thënë leshit gjyshja e një 

shqiptari të sotëm të Tivarit?! Vuna?! Jo! 

Natyrisht që jo. Po hirrës, me të cilën 

ushqehen këlyshët, si i kanë  thënë gjyshja 

apo nëna e shqiptarit të sotëm të Tivarit?! 

Në këtë mënyrë, miq të nderuar, një 

shqiptar i sotëm i Tivarit, një tivaras i 

lashtë, një kranjan, një anamalas, një 

shestanas, një kushëriri im i tretë, i katërt 

apo i nëntë, e them me keqardhjen më të 

madhe, në pikëpamje të kulturës 

nacionale, nuk e ka as vlerën më 

minimale. 

Për vetë shtetin e Malit të Zi, një shqiptar i 

tillë i Tivarit, nuk vlen as sa një e njëqindta 

e secilit prej shqiptarëvet të tjerë, që i 

ruajnë: gjuhën, kulturën dhe historinë e të 

parëvet të vet.

Po sjell këtu edhe 2 shembuj të hidhur, për 

t'i kuptuar edhe më mirë këto të vërteta. 

Në gjysmën e dytë të shekullit XIX, 

arqipeshkvi i Tivarit, Imzot Karlo Poteni, 

siguroi një leje nga sulltani i Turqisë për të 

ndërtuar në lagjen Gretvë katedralen e 

Arqipeshkvisë sonë. Sulltani e kish dhënë 

lejen, e kish lëshuar me shkrim fermanin, 
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shqiptarët tanë të Tivarit, donin të 

tregoheshin MË TURQ SE TURKU dhe 

nuk e lejonin ndërtimin e kësaj kishe. Nuk 

e lejuan, madje kurrsesi, deri sa u detyrua 

flota austrohungareze, si mbrojtëse e 

katolicizmit, të bëjë rojë në limanin e 

Tivarit, me topat gati për zjarr.

Në kohën e sotme, thënien e meshës në 

gjuhën shqipe NUK E NDALON 

SHTETI I MALIT TË ZI. E lejon meshën 

shqip shteti i Malit të Zi, por shqiptarët 

tanë të Tivarit nuk po lejojnë që në 

Arqipeshkvinë tonë të thuhet mesha në 

gjuhën shqipe. Ata po duan të tregohen 

MË MALAZEZË SE MALAZEZËT. Po 

marrin shembull nga ata të shekullit 

XIX, që donin të ishin MË TURQ SE 

TURQIT. E bojkotojnë kishën, nëse 

dikush guxon ta thotë SHQIP meshën 

në atë katedrale. Nuk pranojnë që 

meshtari t'u mësojë fëmijëvet të tyre 

uratët Ati ynë dhe Falemi Mri në 

gjuhën, në të cilën, jo nga Dom Gjon 

Buzuku e këndej, por shumë më heret, i 

kanë thënë dhjetëra breza gjyshërish të 

tyre. 

Shqiptarët tanë të Tivarit NUK PO 

KËRKOJNË SHKOLLA SHQIPE për 

fëmijët e vet, sepse kanë frikë mos po u 

vjen aty, e urrejtura, e fantazuara dhe 

gjithsesi e pamundshmja për të 

ekzistuar, “Shqipëri e Madhe”. 

Ç'të themi tjetër më keq për veten 

tonë?! (Sepse, kur flasim për shqiptarët 

e Tivarit, dihet që kemi folur për 

VETE.) Dje ishim MË TURQ SE 

TURKU, sot jemi Më MALAZEZë SE 

MALAZEZËT, nesër, nëse porti i 

Tivarit do të bëhet bazë e flotës ruse, do 

të jemi ne ata që do të bëhemi MË RUSË 

SE RUSËT. Shqiptarët e Tivarit, me këtë 

rrugë që kanë ndjekur, do të kërkojnë 

nesër që mesha në katedralen tonë të 

thuhet RUSISHT dhe mësimi në shkollat 

tona të bëhet në gjuhën RUSE. E këtillë 

është natyra e çdo lloj zvarraniku, 

ndërkohë që revista “Buzuku” u jep 

dorën, u zgjat dorën shpëtimtare, të gjithë 

atyre që nuk dëshirojnë të jenë zvarranikë. 

E thashë edhe më parë, mund t'i duket 

dikujt paradoksale që të vlerësohet kaq 

lart një revistë që del këtu në një gjuhë 

joshtetërore. Por ky do të ishte gjykim 

njerëzish që u mungon formimi 

demokratik bashkëkohor. Njerëzit që 

k a n ë  m a n g ë s i  n ë  f o r m i m i n  e  

përgjithshëm, nuk dinë të jenë demokratë 

as në vlerësimin e të tjerëvet, as në 

vlerësimin e vetëvetes. Po marr prapë një 

shembull. Doli para ca ditësh një anketë, e 

cila thoshte se 20% e malazezëvet nuk 

dëshirokan të jetojnë së bashku me 

shqiptarët. Cilado që të jetë përqindja, 20, 

30 apo 13, që të gjithë ata, në pikëpamje të 

formimit demokratik bashkëkohor 

evropian, janë të së njëjtës kategori me 

shqiptarët e mi të Tivarit, që i përmenda 

pak parë. Vetë kombit malazias i sjellin 

dëm të pallogaritshëm të tillë banorë me 

nivel aq të ulët. 

Të tillë banorë me nivel aq të ulët në 

pikëpamje të formimit bashkëkohor 

evrointegrues, nuk duan t'ia dinë që, pa 

shqiptarët e Ulqinit, pa shqiptarët e Anës 

së Malit, pa shqiptarët e Kranjës së 

Madhe, pa shqiptarët e Malësisë së 

Madhe, pa shqiptarët e Gusisë e të 

Vuthajvet, por edhe pa pjesën e kthjellët të 

shqiptarëvet të Tivarit, shteti i Malit të Zi 

sot nuk do të ishte i pavarur. 

Jo vetëm kaq, por banorë të tillë, me nivel 

aq të ulët në pikëpamje të formimit 

bashkëkohor evrointegrues, nuk e dinë, 

nuk arrijnë ta kuptojnë, që, pa këta 

shqiptarë, edhe në të ardhshmen, 

ekzistenca e shtetit të Malit të Zi do të 

mund të RRËZIKOHEJ. 

Prandaj dhe themi sonte me plot gojën: Aq 

sa ia ka rritur kjo revistë vlerën kombit të 

vet, kulturës shqiptare në këta vise, aq ia 

ka rritur vlerën edhe shtetit ku publikohet 

kjo revistë. Nëse Malit të Zi do t'i kërkojë 

dikush në Bruksel, si e ka realizuar ky 

shtet të drejtën nacionale, me çfarë do të 

mund të mburret Mali i Zi?! A me arritjet 

kulturore të shqiptarëvet tanë të Tivarit?! 

Me revistat, me almanakët dhe me 

studimet që kanë bërë intelektualët tanë 

shqiptarë në Tivar?! Jo, sepse shqiptarët 

tanë në Tivar nuk kanë dhënë ASGJË, me 

çfarë do të mund të mburrej Mali i Zi në 

negociatat e tija me Bashkimin Evropian. 

Nuk kanë dhënë ASGJË dhe realisht nuk 

mund të japin ASGJË, sa kohë që nuk po 

kthehen në origjinën e vet. 

Në negociatat e tija me Bashkimin 

Evropian, Mali i Zi, midis tjeravet, 

midis dhjetëra organevet, libravet e 

studimevet që janë botuar në këtë 

shtet në gjuhën shqipe (“Lembe”, 

“Dija”, “Koha javore” etj), do të 

mund të paraqesë sot edhe të 40 

numrat e revistës “Buzuku”, duke 

thënë, jo me fjalë boshe, por me 

fakte: “Kështu i realizojmë ne të 

drejtat nacionale në shtetin tonë.” 

Por, fatkeqësisht, për kultivimin e 

traditavet nacionale të shqiptarëvet 

të Tivarit, Mali i Zi kurrsesi nuk 

mund të mburret para BE-së. 

Pikër isht  për  këto meri ta ,  

kryeredaktori shumëvjeçar i kësaj 

reviste, krijuesi, dhe njeriu, i cili e 

mbajti gjallë këtë revistë nga 

fillimi deri më sot, Prof.Dr.Simë 

Dobreci, meriton mirënjohjet dhe 

dekoratat më të larta, kombëtare 

edhe shtetërore. E theksoj: Edhe 

shtetërore.  Meri tojnë,  natyrisht ,  

falënderimet më mirënjohës edhe ata që e 

ushqyen financiarisht daljen e kësaj 

reviste, por, duke mos harruar asnjëherë 

që, pa punën këmbëngulëse, shpeshherë 

vetëmohuese të Doktor Simës, asnjë 

numër i kësaj reviste nuk do të kish dalë 

dot në dritë.

Simë, dëshira ime, por, besoj unë, edhe 

e të gjithë të tjerëvet që janë këtu, edhe 

e shumë e shumë të atyre që nuk janë 

sonte këtu, është kjo: Të mos na 

largohesh pa na i nxjerrë në dritë edhe 

40 numra të tjerë të kësaj reviste. 

*Me rastin e përurimit të BUZUKUT 40, në 

Ulqin, më 28 dhjetor 2013; Gjokë Dabaj 

<gj.dabaj@yahoo.com>
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SHESTANESHAT e SHESTANASIT
Shkruan Nikë Palkola, Nju-Jork*

Burrneshat shestanesha me 
gërsheta janë si engjëllushet e 
vërteta.  Burrat shestanas me 
plisa janë si lisa.
Kremtimi i pesëm-
bëdhjetë vjetorit të 
Shoqatës “Dom Gjon 
Buzuku” dhe inter-
pretimi i valles së 
Shes-tanit më nxitën 
t'i rreshtoj këto fjali.
Urimet, falënderimet 
dhe mirënjohjet e 
mija me gjithë men-
dje, vetëdije dhe me 
gjithë shpirt!
Të gjitha shestane-
shave dhe të gjithë 
shestanasve që jetojnë 
në trojet tona dhe të 
gjithë atyne në dias-
porë u dëshiroj gjithë 
të mirat e mundshme 
të kësaj bote! Gjitha-
shtu njajtë u dëshiroj 
atyne që e udhëheqin 
Shoqatën “Buzuku” 
dhe redaksisë të udhë-
hequn nga Vëllau im i 
Madh, Simë Dobreci 
dhe Gjekë Gjonaj që 
me aq përkushtim e 
botojnë revistën “Bu-
zuku“!�
Uroj edhe ata që për-
gatitën programin dhe 
pjesëmarrësit në pro-
gram! Kur e pashë në 
atë veshje /për mu të 
shejtë/ dhe e ndigjova 
Markun e Niks Mar-
kut Nik'Tags-Tagaj 
(Tagiq), që aq bukur i 
ra fyellit, dhe valltarët e valltaret që 
interpretun vallen e Shestanit aq të 
vjetër qysh në kohën e ilirëve siç 
asht edhe gërsheti, u mallëngjeva 
shumë!
Shestani nuk asht vetëm në ato male 
ku quhen Shestan. Shestani asht 
gjithku në këtë Planet ku ka 
shestanas e shestanesha. Shestani 
ka qenë krenar, asht krenar dhe do të 

jetë krenar!
Shestani asht në mendjet, vetëdijet 
dhe në shpirtnat e shestanasve dhe 
shestaneshave. Po tham me krenari 
modeste se stërgjyshja ime ka qenë 
nga Nilajt e Ljares. Edhe në men-

djen, vetëdijen dhe në shpirtin tim 
asht Shestani.
Shestanasit kurrë nuk janë largu 
shumë prej themeleve, prej amane-
teve e nga gjaku i të parëve edhe pse 
prej katrahurave të ndryshme nga 
pak janë largu si të gjithë tjerët, por 
kur e pashë vallen pata ndjenjën se 
jo vetëm që shestanasit i janë afru 
gjakut e amanetit të t'parëve, 
themeleve e votrave të Shestanit por 

edhe lashtësisë së vet. Kjo asht aq e 
mrekullueshme saqë nuk di ta 
përshkruj! Më mbetet vetëm të 
përulem me respekt para jush, t'ju 
falënderoj dhe t'u jam mirënjohës 
përjetë!

Asht e vërtetë se 
shestanasit janë ma të 
vjetër se Shestani. 
Ndoshta dikush e din 
se prej ku janë shpërn-
gulë dhe janë vendos 
në Shestan për të 
shpëtu prej zullumeve 
të pushtuesëve.
E di se do të vazhdoni, 
por po e shprehi dë-
shirën që të vazhdoni 
të neroni të parët tuj 
dhe vetvedin!
Ne duhet ma shumë të 
duemë njani tjetrin. 
Kur të duhemi, të 
nerohemi, të tolero-
hemi, të solidarizo-
hemi dhe të bashkëje-
tojmë në harmoni, e 
bekojmë vedin, rre-
thin dhe mandej edhe 
Zoti do të na bekojë!
Shestani, burrneshat 
shestanesha dhe bu-
rrat shestanas kanë 
qenë, janë dhe do të 
jenë!
Secila, secili person 
asht njajtë i randë-
sishëm. Asht Shestan. 
Mençunia e popullit 
shqiptar thotë, përa-
fërsisht: “Shtëpija pa 
plak si votra pa oxh-
ak”! Për fat të keq ne 
lehtë i përvetësojmë 
veset e të tjerëve, siç 

asht ajo për moskujdesje për pleq. 
Pleqtë meritojnë respekt. Nji ndër 
vetitë e virtytet e shqiptarëve ka 
qenë edhe me i dashtë, me i neru dhe 
me u kujdes për pleq. Ata që 
kujdesen e bekojnë vedin. Por ju e 
keni pasë fatin e mirë që të keni në 
mes jush plakun e Urtë, Plakun e 
maleve e të fushave, të qyteteve dhe 
të katundeve, Plakun e nanë / 

Kel Marubi: SHESTANASIT prej Malit të Zi, 1880/90



atdhedashunisë, Plakun që adhuron 
dhe që ka punu gjithë jetën për 
kombin e vet, por që kurrë nuk ka 
punu kundër të tjerëve/, Plakun 
fisnik, të ndershëm, human dhe i 
ditunisë, Plakun e mjekësisë, 
shëndetit, dhe të shpirtit, Plakun 

pleqnar, Plakun e kulturës, Simë 
Dobrecin.  Me personin dhe 
personalitetin e Dr. Simë Dobrecit 
krenohet gjithë kombi shqiptar. Me 
Simën kishin me u krenu dhe popuj 
me shumicë ma të madhe se ne! Ju 
lexues, as ti Vlla Simë mos m'i merr 
këto fjali për TY as si lavdatë. Jo! 
Unë thashë të vërtetën time. Të më 
falë Sima që në çdo veprimtari e 
bana Plak, kurse e vërteta asht se ai 
edhe si i ri edhe në moshën e mesme 
edhe në pleqni të mbarë ka punu në 
ato fusha që ia përmenda si Plak. Më 

besoni që nuk po i baj komplimente! 
Po ju tregoj nji fakt. Gjatë okupimit 
të egër të Kosovës profesorin tim të 
nderum, të gjuhës shqipe, poetin Din 
Mehmeti /që para pak kohe i vdiq 
trupi/ nga halli, pikëllimi e 
dëshpërimi gati asht sëmu psiqikisht. 

Sima me fjalët e tija të ambla, 
ngushlluse e inkurajuse e ka qetësu 
Din Mehmetin, dhe ai  ka ardhë në 
vete. Në nji tubim të organizum në 
Ulqin për Din Mehmetin, ai edhe i ka 
thanë Simës se ti me ke ndihmu 
shumë! Ju ashtu si unë, e doni, e 
respektoni, e ndigjoni dhe këshi-
lloheni me të! Ashtu vazdoni sepse 
kurrë nuk do të gaboni!
U lutem shestansve, lexuesëve të 
“BUZUKUT” dhe të tjerëve që me 
aq sa kanë mundësi të kontribojn që 
“Buzuku” të vazhdojë të dalë dhe të 

na informojë, të na mësojë, të na 
ngjallë e mbajë gjallë dashninë për 
njani tjetrin, për të parët tanë, për 
lashtësinë tonë, të na argëtojë. Kur 
“Buzukun” e kemi në dorë kemi 
edhe shpirtin e Madh të Shestanit e të 
parëve tonë, kemi shpirtin e 

përbashkët 
iliro-shqip-
tar, dhe të 
b a s h k u e m  
me shpirtin e 
s o t ë m  t ë  
burrnesha-
ve e burrave 
shestanas e 
shestanesha, 
dhe të reja-
ve, të rinjve 
dhe të fëmij-
ve shestanas 
dhe ma gja-
në. 
Edhe njiherë 
ur ime për  
pesmbëdhet
ë vjetorin e 
S h o q a t ë s  
“Buzuku”! 
Zoti i beko-
ftë shestane-
shat dhe she-
stanasit!  

*Më 1.12.2010; Nike Palkola 
<shpirt1946@yahoo.com>   

SHOQËRORE 1745

1.Dila, lé më 31.12.1933, nana e Antit dhe Markut Niks Pjetrit Markut Per-Gjoks Dedonj, prej Salçit, tash në Krythë, 
Ulqin; e motra e Kols (le më 18.11.1927) Luks Macit Luk Pâlit Peconj, pej Salçit, tash n'Mal t'Bardhë, Ulqin (shamia 
me thakë t'zi dhe në boçe shiriti i zi, shenj zie për vdekjen e nipit, Stjepsë).  
2.Palina, lé më 12.02.1937, e bija Marsë Pjetër Kol'Lulsë-Briskonj dhe e Pers Çeks Kocit-Nilonj; e shoqja e Andrisë 
Markut Stjeps Macit-Lukiqi. 
3.Prena, lé më 25.01.1944, e bija Preçit Niks Gjonit-Pepgjononj pej Thtjanit, e shoqja Gjoks Preçit Jakut Lucit Jakut 
Pepgjononj, pej Thtjanit, pjesa perëndimore e Kranjës, rrethi i Tivarit, Mali i Zi. 

Ulqini  *

Në daç me Det
Në daç me Kala 
Si Ulqini
Vend nuk ka

*Hajredin Kovaçi, ZHDUKJA E 
HESHTUR, Art Club, Ulqin 2014:76.
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Bratica feston me këngë e valle
Shkruan Gabriel Grabanica
Foto Bernard Beni Hasanaj, Tuz

Në kuadër të manifestimit 'Ditët e 
Shën Ndout', tashmë tradicionale në 
Ulqin dhe Braticë. Nga aktivitetet e 
shumta që janë organizuar, duke 
filluar më futbollin, shahun e volej-
bollin, ditën e Diele më 7.06.2015 
në Braticë u organizua mbrëmje 
kulturore artistike.
Pjesëmarrja e Ansamblit të këngëve 
dhe vallëve të qytetit të Gjakovës 
dhe Ansambli Shqiponja në Malsia 
tregojnë për fizionominë e kësaj 
mbrëmje.
Pra  një mbrëmje ku bashkoi Malë-
sinë e Gjakovës më Malsinë e 
Madhë në Braticën piktoreske.
Ndërthurja mes ansambleve dhe 
fëmijëve të Star Fest ishte një kom-
binim që i dha shkëlqim këtij mani-
festimi.
Prezenca e shumë mysafirëve, si 
dhe sofra shestanase i dha shije 
manifestimit.
Bratica jehoj më këngët dhe vallet e 
ansambleve. Nga vallja e gocës e 
deri të vallja e çame, nga kënga e 
lulijes e deri të zambaku i Gjakovës. 
Natyrisht nga moderatorët e asaj 
nate Niki dhe Lora e deri të Ansam-
bli i famullive tona Trëndafilat e 
Shën Terezës, ky kombinim, ky 
ngjyrim i dha aromë dhe shije kësaj 

feste, festë që tani ka kaluar menta-
litetin lokal, që dal-nga-dal po 
shndërrohet në një ngjarje multidi-
mensionale, si në aspektin e progra-
mit kulturor-artistik, ashtu edhe në 
aspektin e pjesëmarrësve në këtë 
manifestim.
Një falënderim të veçantë shkon për 
banorët e Bratices te cilët shtruan 
sofrën Shestanase për të pranishmit. 
I pranishëm në manifestim ishte 
edhe sponsori gjeneral i Ansamblit 

SHQIPONJA, z. Marash Nucullaj i 
ardhur nga Michigeni - SHBA, të 
cilit iu dha një flet falënderim, sepse 
duke ndihmuar ansamblin Shqipo-
nja nga Malësia, ai po ndihmon 
edhe Ulqinin dhe të gjithë njerëzit 
që punojnë bashkë në të mirë të 
njerëzimit, duke e ruajt kulturën 
dhe vlerat e popullit tone.
Falënderojmë edhe miqtë e ardhur 
nga Tirana në krye me z.Ylli Paja. 
Si dhe Tv-Teutën për bashkëpunim, 

si dhe kryetarin e 
komunës së Ulqinit, 
Z. Fatmir Gjeka, i 
cili në fjalën e rastit e 
vlerësoi lartë këtë 
manifestim; ai do të 
jetë përkrahës i  
këtyre manifestime-
ve.



MANIFESTIM 1945

DITËT E BORONICËS në Plavë 
Shkruan Shaban Hasangjekaj

Në kuadër të programit “Vera kulturore 
e Plavës 2015”, edhe këtë vit është 
mbajtur manifestimi tradicional me 

program të larmishëm, të begatë dhe 
gjithëpërfshirës, kulturor, turistik, 
muzikor, letrar, artistik, sportiv dhe 
bujqësor “Ditët e boronicës”, i 16-ti me 
radhë. 
Për shtatë ditë sa zgjati manifestimi, 
prej 31 korrik deri më 6 gusht, u 
zhvillua aktivitet i dendur, i begatë dhe 
i larmishëm nga fushat, zhanret dhe 
opuset e ndryshme të veprimtarive nga 
Komuna e Plavës, Mali i Zi dhe më 
gjerë. 
Në mungesë të mjeteve financiare, 
paralajmërimi i sivjetmë i manifestimit 
tashmë tradicional, është bërë në 
qendrën e Komunës së Rozhajës, më 30 
korrik, me ç'rast karavani prezantues i 
boronicës, në krye me stafin udhë-
heqës: kryetarin e Komunës, Orhan 
Shahmanoviq, kryetarin e Kuvendit të 
Komunës, Izet Haxhimushoviq, U. D. 
të Qendrës për kulturë, Sulejman 
Shaboviq dhe drejtorin artistik Alo 
Rexhematoviq, është pritur dhe për-
shëndetur me respekt, nderimet dhe 
vlerësimet më të larta nga popullata 
rozhajase, ndër të cilët ka zgjuar 
interesim shumë të madh. Vashat 
vjelëse të boronicës, të veshura me 
kostume enkas për këtë manifestim, të 
përcjellur nga muzikantët e Plavës, 
qytetarëve të Rozhajës u kanë ndarë 
fruta të boronicës dhe material propa-
gandues.
Me këtë rast, në sheshin e Rozhajës, të 
pranishmëve u janë drejtuar dhe i kanë 
përshëndetur kryetari i Komunës së 

Plavës, Orhan Shahmanoviq, dhe 
drejtori artistik i Qendrës për kulturë të 
Rozhajës, Qamil Kujeviq. Manifestimi 
ka tubuar një numër të madh vizitorësh 
nga Plava me rrethinë dhe nga viset 

tjera të Malit të Zi. 
Parakalimi i karvanit së pjesëmarrësve 
nëpër rrugën qendrore të sheshit të 
Plavës, i prirë nga orkestra vokalo-
instrumentale “Tamburistët e Plavës”, 
në orët e hershme të mbrëmjes së 31 
korrikut, ishte uverturë dhe paralaj-
mërim i hapjes solemne të manifestimit 
në platonë e oborrit të Qendrës për kul-
turë në Plavë, ku ishin tubuar mbi një 
mijë qytetarë për të përcjellë programin 
e drejtuar nga moderatori Miomir 
Marosh, gazetar dhe reporter i mirë-
njohur i Radio Televizionit të Malit të 
Zi. 
Të pranishmit me këtë rast i përshën-
deti ushtruesi i detyrës së drejtorit të 
Qendrës për kulturë në Plavë, Sulejman 
Shaboviq, kurse manifestimin e shpalli 
të hapur kryetari i Komunës së Plavës, 
Orhan Shahmanoviq. Të pranishmit e 
tubuar në oborrin e Qendrës për 
kulturë, por edhe në rrugën qendrore të 
sheshit të Plavës, deri në orët e 
vonshme të natës i argëtoi këngëtari i ri 
i talentuar dhe tani i mirënjohur nga 

Bosnja dhe Hercegovina, Amar – Gille 
Jasharspahiq , i cili u përshëndet 
ovacione dhe duartrokitje frenetike. 
Edhe këtë vit, manifestimi “Ditët e 
boronicës – Plava 2015” është mbajtur 
nën patronatin e Ministrisë së bujqësisë 
dhe zhvillimit rural të Malit të Zi dhe në 
organizim të Qendrës për kulturë dhe 
Komunës së Plavës, i sponsoruar dhe i 
përkrahur nga një numër i madh i 
ministrive në qeverinë e Malit të Zi, 
institucioneve, organizatave dhe kom-
panive nga Plava dhe Mali i Zi. Edhe 
këtë vit sponsor medial ka qenë Radio 
Televizioni i Malit të Zi, reporterët dhe 
gazetarët e të cilit rregullisht i kanë 
përcjellur aktivitetet e zhvilluara sipas 
programit. 
Në natën e fundit të manifestimit, me 
program të begatë muzikor, të 
pranishmëve të tubuar në platoun para 
Qendrës për kulturë u prezantua 
kantautori i mirënjohur nga Sarajeva, 
por i lindur dhe i rritur në Guci, dr. 
Gjani Hot, i cili shumë të pranishmëve 
u shpërndau CD me këngët e veta, 
kurse në hollin e Qendrës për kulturë, të 
pranishmit patën rast të shikojnë 
ekspozitën e 20 pikturave të piktorëve 
të njohur nga SHBA, Italia, Bullgaria, 
Suedia, Austria, Japonia, Kanada, 
Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, e 
pagëzuar Festivali i artit “Virski”. 
Manifestimin tradicional “Ditët e 
boronicës 2015” e shpalli të mbyllur u. 
d. i Qendrës për kulturë në Plavë, 
Sulejman Shaboviq, i cili individëve 
dhe institucioneve më të suksesshme 
nga Plava, Mali i Zi dhe më gjerë, të 
cilët kontribuuan në punën e mani-
festimit, ua dorëzoi mirënjohjet dhe 
plaketat që ua kishte ndarë juria tre 
anëtarëshe, si dhe për miss-vashën e 
manifestimit shpallën vajzën Rahmana 
Srdanoviq, nga Plava, vjelësen më të 
shpejtë Edona Çeliq, nga fshati Vojno 
Sellë, dhe vjelësen më të re, Adellisa 
Jadadiq, nga Plava. 
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Festa e mërgimtarëve në Kullomzë 
Shkruan dom Gabriel Grabanica

Kisha katolike në trevën e Ulqinit, 
ditën e diele të 19 korrikut 2015 i 
bashkojë për të gjashtën herë 
Mërgimtarët. Gjashtë vite falënde-
rim,  gjashtë vite festim, gjashtë 
vite se bashku.

Në oborrin e Kishës në Kullomzë, 
në përkujdesjen e meshtarëve dhe 
rinisë, dhe besimtarëve në Kullo-
mzë, mërgimtarët u bashkuan në 
festen e përvitshme të falënderimit.
Si shoqëri të kësaj treve jemi të 
vetëdijshëm se çdo vit e me 
shumë nga gjeneratat e reja, 
bijë e bija të këtij trodhi, për 
herë e më pakë vijnë për të 
pushuar në vendin e baba-
llarëve të tyre. Por kemi ende 
një pjesë të moshës se mesme 
dhe moshës se tretë që kanë 
mall për këtë tokë. 
Në pjesëmarrjen e mbi 150 
mysafirëve, Kisha i priti mër-
gimtarët në festën e tyre të 
falënderimit.  Përpos darkës të 
shtruar nga ne qe jetojmë këtu, 
po ashtu ishte natë me program 
kulturor,  të përgatitur enkas 
për ta, dhe që nuk munguan as 

kënga e as folklori dhe këtë vit as 
poezia për mërgimtarët duke filluar 
nga recituesja  jonë Nora Selçanin, 
e deri të poezia e përbashkët mes 
vajzave malësore dhe vajzave shes-
tanase. Po ashtu e veçanta e kësaj 
nate ishte një vazhdimësi e bashkë-
punimit mes dy ansambleve, 

Ansambli  'Shqiponja' nga Malësia 
dhe Trëndafilat e shen Terezës nga 
treva e Ulqinit.  
Dy folklore më valle unike, dy 
folklore  më një zë të përbashkët. 
Bashkëpunimi i tillë shembull i 

mirë për shoqërinë, dhe mërgim-
tarët tanë në këtë natë ishin shumë 
falënderues për këtë gjë. Më këngët 
e vallet e tyre Kullomza jehoi për 
orë të tëra
Ne në shenjë falënderim për kontri-
butin që mërgimtarët bëjnë për ne, 
ndamë një mirënjohje, që këtë vit u 
nda për FONDACIONIONIN DON 
SIMON FILIPAJ më seli në Nju 
Jork, motivi; si shenjë falënderimi 
për vendosjen e shtatores së Don 
Simon Filipajt në Shen-Gjergj dhe 
falënderim për ndihmë financiare 
për disa studentë që studiojnë në 
universitete të ndryshme.  
Dhe si shoqëri, diasporës ju jemi 
falënderues edhe për secilin kontri-
but tjetër që ata bëjnë në vendin e 
tonë dhe në vendin e tyre, e që nuk 
janë të pakta.
Më dëshirë  të sinqertë ju dëshiro-
jmë mërgimtarëve që pushojnë në 
Ulqin dhe rrethinë shëndet, bekim, 
suksese dhe pushim sa më të bukur, 
më shpresë që vitin tjetër në festën 
që do ta organizojmë në Kllezën, të 
takohemi përsëri me më shumë 
respekt dhe dashuri mes veti.

Mjerisht në Shqipëri ka pak pula. 
Shqiptarët janë të gjithë 
këndezë/gjela (Faik Konica, më 1900).

*
Shkolla është si ari n'ballë 
(tregoi Mefit Jakupi, Ulqin).
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Kosova nuk është djepi i Serbisë 
Shkruan prof. Dr. Hysni Hoxha

Para një kohe jo shumë të gjatë në 
programin televiziv të Beogradit, 
kuptimin e termit atdhe e shtroi në 
mënyrë të drejtë dhe inteligjente 
regjisori i njohur, Radivoje Lola 
Gjukiq, i cili ndër të tjera tha: "Ç'është 
atdheu? Vallë nënkuptojmë me termin 
atdhe vendin njerëzit. Cili është atdheu 
ynë?"
Jo rrallëherë domethënies së mirëfilltë 
të termit atdhe i shmangen politikanët, 
udhëheqësit e shtetit dhe ideologët 
reaksionarë. Këtë e bëjnë nga ndjenjat 
iracionale e mungesës së paqes, 
sigurisë në vend të huaj për shkak se 
nuk kanë atdhe të tyre të vërtetë. Me një 
fjalë, për shkak të nacionalofobisë që e 
ndiejnë ardhësit nga populli vendas 
dhe nga popujt e tjerë si pushtues të 
tjerë eventual. Nga një shqetësim i tillë 
iracional rrjedh edhe ndjenja vanda-
liste dhe agresive e sllavëve, të cilët 
pasi zbritën nga Karpatet, kapërcyen 
Danubin, iu vërsulën, trojeve ilirie me 
qëllim që të shkatërrojnë çdo gjë që 
kanë hasur para syve në vendet që i 
pushtuan. Qëllimi pushtues i tyre 
vërehet edhe ne ndërrimin e toponi-
meve dhe krijimin e atyre të rejave, siç 
janë, për shembull, emrat e vendeve 
jashtë kufijve të Sërbisë se sotme: 
Serbobran, Srbljani mandej Serbica në 
Kosovë (tani Skenderaj), Serbica fshat 
në Kërçovë të Maqedonisë e kështu me 
radhë. Toponime të tilla, sipas logjikës 
së pushtuesit, janë vënë si tregues që të 

dëshmojnë se këto vende i përkasin 
Serbisë, e jo 
ndonjë shteti 
tjetër.
Nëpër mitin-
gjet, tubimet 
dhe mbledhjet 
e ndryshme, 
kryetari i Ser-
bisë Slobodan 
Milosheviq ka 
thënë jo rrallë-
herë: "Kosova 
është djepi i 
Serbisë". Me 
f ja lën  djep,  
ashtu siç për-
doret në këtë 
rast në kupti-
min figurativ, 
nënkuptojmë: 
"vendin e parë 
ku ka jetuar e 
prej nga ka 
a r d h u r  n j ë  

popull" ("Fjalori i gjuhës së sotme 
shqipe" Rilindja fq. 351). Në bazë të 
një formulimi të tillë, nuk mund të 
thuhet se Kosova është djepi i Sërbisë. 
Djepi i Serbisë është, në të vërtet, trolli 
të cilin ata e kanë braktisur që herët. 
Populli shqiptar asnjëherë nuk e ka 
ngritur zërin se ky vend është i yni dhe 
për të tjerët nuk ka vend. Përkundër të 
gjitha të këqijave që ka përjetuar nga 
pushtuesit e huaj, shqiptarët, me një 
traditë të lashtë qytetërimit, janë të aftë 
të jetojnë së bashku 
me të tjerët në mëny-
rë civilizuese.
Nga opozita reaksio-
nare serbe, po ashtu 
edhe nga shovinistët 
serbë, dëgjohet fjala: 
Serbia vendi i she-
njtë. Kur shfaqet një 
mendim i tillë, harro-
het e vërteta se para 
pushtimit sllav të 
këtyre trojeve, aty 
kanë ekzistuar kishat 
iliro-dardane. Në 
dokumentet që ekzis-
tojnë flitet për Iliri-
kun, Krahinën e 
Dardanisë, pra në 
kohën kur nuk ka 
ekzistuar termi Ball-
kan. Bëhet fjalë po 
ashtu edhe për papët 

dhe njerëzit e tjerë të shenjtë, që kanë 
udhëhequr kishat në këto troje. Të 
dhënat të tilla kemi edhe nga burimet 
sllave. Shih veprën: Gjin Gaspër: 
"Skopsko prizrenska biskupija kroz 
stoljeća", Zagreb, 1986, fq. 21 - 61, 67 - 
141. Pas pushtimeve romake dhe 
sllave, mbi qytetet dhe monumentet e 
shkatërruara ilire, pushtuesit kanë 
ndërtuar monumente të reja kishtare. 
Kështu, për shembull, Kisha e 
Graçanicës, është ngritur mbi themelet 
e Kishës Dardane, të fisit ilir.
Mbi themelet e lashta të të parëve të 
këtyre trojeve janë vënë edhe themelet 
e Patrikanës së Pejës. Këtë monument e 
kanë ruajtur shqiptarët nga sunduesit 
turq, si kishë e si shenjtëri të vet. 
Qëndrimi vandalist është shfaqur edhe 
në kohën tonë ndaj monumenteve të 
kulturës së lashtë shqiptare. Në mënyrë 
tejet të vrazhdë e të egër u rrënua qyteti 
antik ilir në Pejë, mbi të cilin u ndërtua 
Fabrika e Baterive. Ata që sot 
udhëheqin një politikë shoviniste dhe 
agresive me pasoja katastrofale e 
tragjike, këtë nuk e bëjnë nga ndjenja e 
atdhedashurisë, por nga ndjenja 
iracionale agresive e shoviniste për të 
pushtuar troje të huaja dhe për të 
shkelur të tjerët, pa marrë parasysh që 
të keqen ia sjellin edhe vendit, edhe 
popullit të vet. 
Botuar në "Fjala Jonë" Prishtinë, 1994.

Urtësi është të flasësh të vërtetën 
(Herakliti, 535-475 para Krishtit).



Darlla Meli  

Mrika Lenë shoqëja jonë,
Hajde shoqe shkojmë për lule.
Fort po duo, keq po druo,
Keq po druo Darlla Melin.
Hajde shoqe, frigë mos kii, 
Damlla Meli në ushtrii,
Djej'j ka arllë haberi zii,
Sot i vjen e kâli shkretë'. 
'Pritma, shoqe, se po vinj, 
Po vishem, po nrohem-o,
Po mathinj pashmangat-o'.
U nisen rrugës me shkuo.
Shkuon në të parin mal, 
Lule lypën, nuk u llanë. 
Shkuon në të dytin mal, 
Lule lypën, pak u llanë.
Shkuon në të tretin mal, 
lule lypën, mjatht u llanë.
Mlollën lule, tri tubë lule,
Elle u nisen ka shtëpija. 
Zunë pushim e me pushuo
E bjesedë me bjeseduo:
'Po me kjenë e Darlla Meli, 
Çka kishe me bonum, shoqe?'
'Me m'u noll-o thika ng-jat, 
vetvetën pé therinjesh,
Darlla Melin s'e mirrnjesh.'
Me m'u noll-o zjarmi ng-jat, 
Mrenë binjesh e digjinjesh,
Darlla Melin s'e mirrnjesh.
Me m'u noll-o ujtë ng-jat, 
Mrenë binjesh e mytinjesh,
Darll Menin s'e mirrnjesh'.
'Ndaç theru, ndaç mas u therë,
Ndaç digju, ndaç mas u digj,
Ndaç mytu, ndaç mas u myt, 
Darlla Meli jam e kjosha, 
Mrika Len-e ta gzosha!'
Virri Lena, ciku Lena,
Zot ku virri, Zot ku briti, 
Gur e lle e naj çuditi!
N-jeu e âma në shtëpi:
'Qyqja Lenë e qyqja bii,
A të ra o gjarpënii,
A të muor Darlla Meli?
Nji m'i ra-e gjarpëni,
Rreth ma bini në shtëpi!  
Nji ma muor Darlla Meli, 
E gëzotht-e si e ka, 
T'vinj-e t'marr-e pajë e gja!'
'Z'duo pajë, as s'duo gja,
Vashën desha, vashën mora,
Dola në bedem, këndova'.
***
Boni hajni pup në derë:
'Çka kërkon ti, hajn-o i natës'?
'Unë kërkonj pajen e arkës'.
'Merri çilsat në sergjii.
Merre arkën me florii'.
* Në të folmën e Shestanasve, në vend të dh përdoret ll.
E shënoi Kola'j Luk's Macit Luk'Pálit Peconj (Pecaj, Pecić,18.11.1927-), shestanas 
prej Salçit, tash n'Mal t' Bardhë, Ulqin, më 24.05.2014. Përgatiti S.Gj.Dobreci.
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Këndon zogu

Këndon zogu i zamedri
A e nien çka thonë mori
Ata thonë e mirë po thonë
Ai që ka nusen e keqe
Ai në mort o mos të vijë
Se e ka morden në shpi
Ditë e netë morden nër sy
Kenon zogu i zamedri
A i nien çka thonë mori
Ata thonë e mirë po thonë
Ai qi e ka nusen e mirë
Ai në darsem mos të vij
Se darsmen e ka në shpi
Ditë e natë darsmën nër sy
Tregoi Naxija Muhas Sals Nasufit, 
e shoqja Selim Isejnit Cafit, Priftaj, 
Arbnesh, Krajë.
Mblodhi Ali Gjeçbritaj

Atje posht e në mëhallë

Atje posht e në mëhallë
Qinisen nji vashë e barllë*
Shkonin krushqit për me marrë:
'Nisu nuse dal-kadal-ë,
Kena arllë o për me t'marrë'.
'Nisun jam, të dalë s'po kam,
Harrova gjerdanin, oo'
'Nisu nuse, motra jonë,
Se gjerdanin na ta çojmë'.
Atje posht e në mëhallë
Qinisen nji vashë e barllë
Shkonin krushqit për me marrë:
'Nisu nuse dal-kadal-ë,
Kena arllë o për me t'marrë'.
'Nisun jam, të dalë s'po kam,
Harrova myhyrin, oo'
'Nisu nuse, motra jonë,
Se myhyrin na ta çojmë'.
* Në të folmën e Shestanasve, në vend të dh 
përdoret ll.

E shënoi Kola'j Luk's Macit Luk'Pálit 
Peconj (Pecaj, Pecić,18.11.1927-), shestanas 
prej Salçit, tash n'Mal t' Bardhë, Ulqin, më 
24.05.2014. Përgatiti S.Gj.Dobreci

Flej, moj vajzë, ty t'marrt 
gjumi

Nina-nâna, po t'përkuni 
Flej, moj vajzë, ty t'marrt gjumi!
Nina-nâna, more bí,
Ti m'u bâfsh për bukuri!
Nina-nâna, n'djep pej drunit,
Ti m'u bâfsh zâna'e katunit!
Ty shoqet t'marrshin lakmi,
Lumi burri si t'merr ty!
Nina-nâna, mori mollë, 
Ka me t'çue baba n'shkollë,
Gjithkush ka me t'lakmue,
Krejt me pesçe me kalue!

(Martinaj)

Marrë prej Idriz Xhemë Ulaj, Këngë dhe vajtime 
nga krahina e Plavës dhe e Gicisë, Instituti 
albanologjik-Prshtinë, 2009:15. 

Ku ke çikë kur qita pushkë

Ku ke çikë kur qita pushkë?
Kjesh tuj mjelë delmen kallushë.
Kjesh tuj mjelë delmen bardhokë,
Pej habijet e mjela në tokë.
I shitoftë zâna njeto flokë,
I shitoftë zâna floktë e gjata,
Kapmi nânë qitmi përmrapa,
Kapmi nânë qitmi n'shpinë,
Ta shof djalin në atë rudinë,
Çi rreptë p'e çprazë kopili alltinë,
E tânë plumat knejë po vinë
E tânë plumat po vinë pej meje,
Po don mênt me m'lujtë pej kreje!
Kam lshue flokt-o si harushë,
Djali i ri-o ish kênë tutë.
Djalë i ri-o bre mos u tut,
S'jam e egër po jam e butë,
S'jam e egër-o gjin me ngranë
Jam e butë, lezet me t'lanë!
Këndoi një grup vajzash të vëllazërisë Kukaj në 
bjeshkën “Bori i Kukajve” 
në ditën e Shën Pjetrit më 12 korrik të vitit 1974
Shënoi Shaban Hasangjekaj, Martinaj, Guci
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Malësia përkujtoi dr. Lukën
E përgatiti Toni Ujkaj*

Në organizim të Shoqatës “Illyri-
cum” në bashkëpunim me rininë e 
Trieshit, të dielën më 16 gusht 2015, 
janë organizuar disa aktivitete në 
nderim të njëvjetorit të ndarjes nga 

jeta të dr. Lukë Gjokajt. Me këtë rast 
është organizuar aksioni humanitar 
për dhurimin vullnetar të gjakut në 
shtëpinë e shëndetit në Tuz, pastaj 
kanë vijuar homazhet në varrin e dr. 
Lukë Gjokajt, janë vendosur mbi 
varrin e tij kurora me lule dhe është 
mbajtur akademi solemne në 
qendrën kulturore në Tuz. 
Në emër të shoqatës “Illyricum” 
Nikollë Berishaj theksoi se “me 
vdekjen e dr. Lukë Gjokaj Malësia 
atë ditë humbi njërin nga bijtë më të 
çmuar në tërë historinë e vet, njeri-
un që u përkushtua për të mirë të 
bashkëvendësve të vet”. 
Prim. Dr. Gani Karamanaga u 
shpreh se “dr. Lukë Gjokaj ka qenë 
mjek dhe intelektual i madh, i cili 
tërë jetën ia kushtoi mjekësisë dhe 
në ordinancën e tij private në Tuz 
pacientët e Malësisë dhe rajonit 
kanë gjetur shërbim mjekësorë 
cilësorë e fjalë të ëmbla”. 
Prof. Dr Simë Gjon Dobreci përmes 
një shkrese në postën elektronike 
kishte shkruar: “Doktor Lukë 

Gjokaj si mjek ishte besnik i 
patundshëm i betimit të Hipokritit 
dhe shembull që rrezaton veç 
mirësi. Si veproi në Kosovë (Klinë) 
veproi edhe në Malësinë e tij, ku 
ofroi shërbime shëndetësore të 
rinjve e të moshuarve, grave dhe 

fëmijëve, punëtorëve dhe shteg-
tarëve, të varfërve dhe të pasurve, të 
gjithëve që kishin nevojë në çdo 
kohë të ditës dhe të natës”.
Shkrimtari dhe publicisti Fran 
Camaj tha se ”Malësia me vdekjen e 
dr. Lukë Gjokajt ka humbur një 
njeri shumë të çmuar, humanistin, 
intelektualin e madh, mjekun e 
pashoq dhe njeriun fisnik e zemër-
mirë. Prandaj jemi krenarë sepse 

lindin rrallë humanist, profesionist 
dhe intelektual siç ishte dr. Luka”.
Mjekja Rajmonda Tuna u shpreh se 
“dr. Lukë Gjokajn mbi të gjitha e 
zbukuronte kurora e emrit të mirë, i 
tillë ishte gjatë jetës, të tillë e kemi 
njohur dhe si i tillë do të jetojë në 
kujtimet tona”. 
Sherif Gjokaj nënvizoi se “dr. Luka 
ka dhënë kontribut të madh në 
diasporën shqiptare në fushën e 
mjekësisë” duke propozuar që 
shtëpisë së shëndetit në Tuz t'i vihet 
emri i dr. Lukë Gjokajt. 
Në emër të bashkëorganizatorit 
Marash Dukaj, ndër të tjera tha: 
“Një element që dr. Lukën e bën 
njeri të veçantë është se ai i mbeti 
besnik Malësisë, jo vetëm me fjalë, 
por edhe me vepra. Edhe pse pati 
mundësinë shumë herë të largohet 
për një jetë më të mirë, ai vendosi që 
si intelektual me horizont të gjerë të 
shërbejë këtu, në shumicën e 
rasteve falas. Sidomos këtë e 
dëshmoi me bashkëkombësit koso-
varë gjatë kohës së luftës së Koso-
vës”. 
Në këtë orë përkujtimore për 
kontributin e dr. Lukë Gjokajt ka 
folur edhe Kadri Gjokaj, ndërsa në 
emër të familjarëve ka folur i biri i 
dr. Lukës, Petrit Gjokaj. 

*Marrë nga “Koha javore” nr 676, 20 gusht 
2015:26-7; Gjekë Gjonaj e përshtati për 
revistën BUZUKU.
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Mefistofeli Amfillohije Radoviqi
Shkruan prof. Dr Hajrullah Koliqi 
Prishtinë

Amfillohije Radoviq, ky pop “juriš-
nik”, antishqiptar i sprovuar, vazhdon 
të provokojë. Provokimi i radhës ishte 
deklarata e tij në mes të Krajës, se 
tensionet midis popullit shqiptar dhe 
atij serb mund t'i ulë vetëm Kisha 
Ortodokse (Serbe), duke u mbështetur 
në faktin se 30% e popullsisë në 
Shqipëri janë ortodokse (kupto: 
“serbe”!). Po, kush është ky njeri 
që ofron dhe predikon paqe dhe 
mirëkuptim midis shqiptarëve dhe 
serbëve?
Ky është mefistofeli  Amfillohije *
Radoviq, mitropoliti i Malit te Zi 
dhe i Bregdetit, i Zetës dhe i 
Bjeshkëes, i Shkodrës dhe egzark i 
sel isë së shenjtë  në Peje 
( “ m i t r o p o l i t  c r n o g o r s k o -
primorski, zetskobrdski, skende-
rijski i Svetoga pećkoga trona egz-
arh). Ky mitropolit, eksponent i 
shquar i Kishës Ortodokse Serbe, 
flamurtar i shovinizmit serb, 
gjendet, gjithmonë, jo në shërbim 
të Perëndisë, por në shërbim të 
aspiratave mesjetare të atdheut 
(Serbisë dhe Nënës Rusi). Gjatë luftës 
në Kroaci (Knin), Amfillohija i kishte 
thënë një shokut të tij (Novak 
Kilibarda): “Do të shkojmë atje (pra, në 
Knin), me ndihmën e Zotit, për të 
trimëruar vëllezërit tanë”. Dhe, shkoi. 
Amfillohije Radoviq shkoi edhe në 
Hagë për të trimëruar “trimat serbë” 
(srpski junaci) të akuzuar për krime 
lufte. Shkoi për ta rrëfyer edhe 
udhëheqësin serb (srpskoga vodju), 
kriminelin Sllobodan Milloshviq, në 
burgun qendror të Beogradit! I bekoi 

edhe kriminelët e luftës nga Plevla 
(Mali Zi).
Amfillohije Radoviqi u dëshmua edhe 
si armik i përbetuar i Shqipërisë dhe i 
shqiptarëve. Ai e konsideron veten 
edhe si “mitropolit i Shkodres”, madje i 
Shkodrës serbe (Srpski Skadar), sic e
quan dhe e konsideron ai. Ky militant 
ortodoks i serbizmit, publikisht, ne sy 
të shtetit malazez dhe të
atij shqiptar, ka ndërmarrë dhe vazhdon 
të ndërmerr aktivitete shumëplanëshe 
për realizimin e ambicieve te tij 
radikale politike-klerikale. Çuditërisht, 
ai livadhis lirshëm dhe kryelartë edhe
nëpër trevat shqiptare jashtë dhe 
brenda Shqipërisë.
Amfillohije Radoviqi me shokë, 
madje me pëlqimin dhe me percje-
lljen e punonjësve të sigurimit, i 
uzurpoi dhe i shuguroi gërmadhat e 
Kishës se Krajës, monument emble-
matik i kësaj treve. Këtë monument e 
uzurpoi dhe e serbizoi edhe me 
ndihmën e disa “orotoksëve” nga 
Shkodra, të cilët si bashkëmen-
dimtarë dhe bashkëveprimtarë të 
Amfillohijes, sigurisht se jane të 
gatshëm t'i paraprijnë ëndrrës 
posesive te tij per  Shkodren serbe.

Ky uzurpator i urryer i përvetesoi edhe 
gërmadhat e kishave në ujdhesat e 
liqenit të Shkodrës dhe i serbizoi ato. 
Këto ujdhesa i shndërroi ne “koloni 
kallugjericash te sjellura nga treva 
jomalazeze”, i privatizoi ato dhe “i 
shndërroi në stacionare kishtare-
ushtarake.”Kulmin e kësaj fushate 
famëkeqe serbe-klerikale Amfillohije 
Radoviqi e arriti me ngulitjen e kishës 
“Sveta Trojica” në majën e Rumisë. Me 
këtë kishë, të vendosur me ndihmën e 
helikopterit ushtarak, u përdhos ky mal 
pelegrinazhi për kranjanët, shestanasit 
dhe të gjithë njerëzit vullnetmirë. 

Vendosja e kësaj kishe në Rumi 
“paraqet thikë të përgjakur në qenien 
multietnike të Malit të Zi dhe atak në 
vetë themelet e raporteve ndërfetare në 
hapesirën ku gjendet Rumia krenare”.
Tere kete ekspansion pansllavist e beri 
dhe e ben pa kurrfare te drejte qytetare, 
as kishtare (kanonike). Ky “njeri i 
Zotit” nuk zbaton as vendimet 
gjyqësore. Ky klerik ortodoks serb, me 
mendësi mesjetare “futet” legalisht 
edhe në Shkodër dhe ne fshatrat përreth 
saj, për të kërkuar eshtrat e ushtarëve 
serbë të rënë gjatë përpjekjeve për 
pushtimin e Shkodrës dhe të Shqipë-
risë. Ky pop luan edhe rolin e varr-
gjurmuesit, sikur ai prifti tjetër orto-
doks që kërkonte varret e ushtarëve 
grekë, po në Shqipëri!
Arriti edhe në Tiranë (me flamurin 
serb, jo vetëm në zemër!), me rastin e 
shenjtërimit të Katedrales Ortodokse 
“Ngjallja e Krishtit”, e cila ndonëse 
“autoqefale shqiptare”, me së paku pati 
shpirt dhe përformacë shqiptare! Ai 
është i kudondodhur, atu ku mendon se 
mund t'i kontribuoje serbizmit.
Mitropoliti Amfilloje Radoviq është 
duke bërë përpjekje që t'i përvetësojë, 
t'i serbizojë edhe eshtrat e Gjon 

Vladimirit, t'i sjelle ato ne Krajë 
pranë Kishës së Krajës dhe këtë ta 
shndërroje në një qendër pelegri-
nazhi për ortodoksët serbë. Kështu, 
po përshpejtohet serbizimi i Krajës 
së Shkodrës!
Ky është Amfillohije Radoviq, 
luftëtari për paqe midis shqiptarëve 
dhe serbëve! Natyrisht, është 
shume e qartë se fjala është për një 
armik të thekur të shqiptarëve. 
Madje, as nuk pranon se ka 
shqiptarë. Shqiptarët, sipas tij, janë 
serbë të shqiptarizuar (poarnaućeni 
srbi). Përkundër kësaj, është 
fatkeqësi e madhe dhe e rrezikshme 
fakti që përbindëshave të tillë t'u le -
johet të hyjnë dhe të sillen si 

fantazma ogurzeze nëpër treva 
shqiptare, madje edhe brenda territorit 
të shtetit shqiptar.
Nje njeri i tillë, siç është Amfillohije 
Radoviq për shqiptarët, është i 
rrezikshëm, ndaj edhe i padëshi-
rueshëm. Shteti dhe sjellja adekuate e 
tij, nuk le hapësirë për reagim adekuat 
të qytetarëve. 

*Mefistofel – njeriu që mendon dhe vepron keq. 
E botoi edhe Koha Javore nr 618, 12 qershor 
2014:6-7. 


