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TË NDRYSHME
Rrustem Berisha

Në Kroaci gjimnazi për shqiptarë
Shkruan Mehmet Latifi, Strugë,
Maqedoni
Mësimi i gjuhës dhe letërsisë shqipe
mbahet për nxënësit shqiptar të
shkollave tetëvjeçare në Zarë (Za-

miratuar nga Ministria e arsimit e
Kroacisë, si mbas Standardeve
Kroate Pedagogjike të edukimit dhe
arsimimit, nxënësit shqiptarë të
shkollës së mesme (gjimnazit) do të
njihen krahas lëndëve tjera të

Në dy pika shikimi*
Dikur ishte ndryshe në Shtoj
Xhungël pakufi
Fushat me bagëti
Shtojakët jetonin në Shtoj
Kopshtet me shalqi speca
mollatare
Me ujë e luftojnë vapën
Në mbrëmje frutat hapen
Shtojakët kënaqen krye are
Tash s'ka më të tillë shtojakë
Fushat mbuluar me shtëpi
Ku janë shtojakët e ri
Shtoji u mbush ardhacakë
Kush është zot në këtë fushë
(Deti përkëdhel intimisht)
Kush bën këtu me gisht
Kush fushën e ka mbushë
Ne Lukës bari është djegur
S'ka kapërcej te Gjoni
S'është ky Shtoji mos harroni
Gjeka mjeshtër ka vdekur

dar, Kroaci, Hërvatia, Hrvatska), që
tashmë dy vjet në shkollën fillore
“Kruno Krstiq” në Arbënesh
(Arbanas) të Zarës, falë drejtimit
dhe angazhimit të prof. Vesel Lekaj,
i cili ka arritur të zgjerojë këtë
program mësimi edhe për nxënësit
shqiptar të shkollave të mesme në
Zarë, duke kërkuar miratimin nga
Ministria e arsimit të Kroacisë,
krahas pëlqimit të gjimnazit
“Vladimir Nazor” në Zarë.
Kërkesa që i është drejtuar Ministrisë së arsimit të Kroacisë, më 15
janar 2016, për mësimin plotësues
është miratuar pozitivisht edhe për
nxënësit shqiptar të shkollave të
mesme në Zarë.
Agjencia për arsim dhe edukim ka
dhënë mendim pozitiv për programin e lëndës gjuha shqipe dhe kultura për shkollat e mesme (gjimnazin), që nënkupton nga viti shkollor
2016/2017, mësimi i gjuhës shqipe
dhe kulturës mund të mbahet për
nxënësit e interesuar pranë shkollës
“Vladimir Nazor”.
Në kuadër të këtij plan-programi, të

përgjithshme shkollore, edhe me
lëndët: gjuhë e letërsi amtareshqipe, histori, gjeografi, art figurativ dhe art muzikor.
Si mbas këtij vendimi, thuhet se
kuadri që do të zhvillojë mësimin
plotësues në gjuhën shqipe, krahas
posedimit të kompetencave
pedagogjike, duhet të jetë njohës i
gjuhës shqipe, njohës i simboleve
kulturore të Shqipërisë dhe të
pakicës kombëtare shqiptare.
Pa dyshim se meritë për këtë kanë
në rend të parë vetë shqiptarët që
jetojnë në Zarë, të mbështetur nga
Bashkësia e Shqiptarëve në Zarë,
ligjet pozitive dhe vetë pozita e
shqiptarëve, jo vetëm në Zarë por
në krejt Kroacinë, si dhe angazhimi
i pandërprerë, vetëmohues dhe i
përkushtuar i prof. Vesel Lekaj.
Zgjodhi Arbër Dobreci
<dobreciarber@gmail.com>
Datum: 30.06.2016, Od: Latifi Mehmet
<latifimehmet@yahoo.com> Za: Simë
Dobreci <fdobreci@t-com.me>

Mes fqinjëve kishte dashuri
Me miq festat i lutnin
Shtojakët nuk u tutnin
Nga t'detit gjëmë e stuhi
Shtoji është Shtoj n'Amerikë
N'Shtoj ka fshatarë pak
Ardhacakët janë bërë shtojak'
Shtoji n'pikëllim po ik
*Nga Rrustem Berisha, KRONI I
LAJTHISË, Fad, Prshtinë, 2016:75.

Mark Tirta shkruan*:
Po të vështrohen me kujdes nënshtresat e
vjetra të këtyre dukurive (bëhet fjalë për
Zanën), veçohen e rindërtohen në përkim
me shkallët më të hershme të zhvillimit
historik etnosocial të paraardhësve të
Shqiptarëve të Kohës së Re.
'Dihet se disa skenarë mitiko-ritualë,
ende të gjallë e në veprim te fshatarët e
Evropës Qendrore dhe në ata të Ballkanit
në fillim të shek. XX, ruajnë disa
fragmente mitologjike dhe disa rituale,
që kanë qenë zhdukur në Greqinë e lashtë
që para Homerit,**'.
**Vëren me të drejtë etnologu i mirënjohur, profesor i
Universitetit të Çikagos, M.Eliade (M.Eliade, De
Zalmoxie á Gengis Khan, Erudes comparatives sur les
religions e le folklore de la Dacie et de l'Europe
Orientale, Paris, 1970, f.9).
*Tirta, Mark, Panteoni e Simbolika, 'Enkelejda
Misha', Tiranë 2007:13.

PËRMBAJTJA
2. Në Kroaci gjimnazi për shqiptarë
3. Reagim ndaj Fjalorit të CANU-s
4. Idiotizmi i Akademisë malazeze
5. Turp akademik - fyerje për shqiptarë
5. Përurimi i revistës DIJA
6. Shqiptarët për arbneshët e Zarës
8. Mark Dobreci - mjeshtri i violinave
9. Esad Mekuli - figurë poliedrike
10. Nëna Tereze shpallet shenjtëreshë
11. Kërcimi i drenushës i Nexhat Halimit
12. Noel Malcolmi për Ulqinin
13. Eposi i kreshnikëve u përurua në Tuz
14. Presidentja Jahjaga dekoroi Simë Dobrecin
15. Shqiponja fitoi çmimin e parë
16. Për librin Zgjimi të Karamanagës
17. Budvën e themeluan ilirët
18. Festa ilire në Shas
19. Simpozium mbi Kalanë e Ulqinit
20. Parada shqiptare n’Nju-Jork
21. Libër për mbrojtësit e Ulqinit
22. Festa e mërgimtarëve në Kllezën
23. Orë përkujtimore për Gjelosh Gjokaj
24. Ngjitja në Rumi - adet mijëvjeçar
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Kako je Rječnik CANU
od Albanaca napravio agresore
Piše Jelena ŠUŠANJ
Najnovijim izdanjem, Rječnikom crnogorskog narodnog i književnog jezika,
CANU (Crnogorska akademija nauka i umjetnosti)
nanosi težak udarac multietničkome i multikonfesionalnome skladu Države Crne
Gore, kojoj je ova institucija
navodno nesebično darovala to štivo uoči proslave decenije
obnove nezavisnosti. Rječnikom su Albanci, koji su značajan
konstituent savremene crnogorske države, predstavljeni kao
agresori koji drugim narodima nameću svoju kulturu, jezik i
običaje, preobraćajući ih u Albance
Ovdje samo srž napisa objavljenog 15. 05. 2016. Autorka je
angažovana na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na
Cetinju.
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„Si Deputete e Kuvendit të Shqipërisë, si Anëtare e Komisionit
Parlamentar të Edukimit dhe Kulturës, si Studiuese e Shqipes
dhe historisë së saj dhe si Shqiptare, i kërkoj zyrtarisht
Akademisë së Shkencave të Malit të Zi, që në respekt të së
vërtetës shkencore dhe të Konventave Europiane të bashkëjetesës, ta tërheqë një orë e më parë këtë Fjalor nga qarkullimi,
duke u kërkuar ndjesë shqiptarëve e duke ndrequr shtrembërimet e rënda në të“, shprehet në „Letër e hapur për mendjet e
mbyllura“ thekson gjuhëtarja dhe deputetja Ledi Shamku –
Shkreli.

Turqit e ndaluan shqipen
“Qeveria Turke e ndaloi botimin e librave shqip dhe mësimin e gjuhës
shqipe, duke dhënë dënime nga më të rëndat.
U hapën shkolla turke (në Shqipëri) për shqiptarët myslimanë, u bënë llojlloj përpjekjesh që fëmijët të rriteshin me besimin se ishin turq. Në
Shqipërinë e Jugut, ku të krishterët janë ortodoksë, grekët u inkurajuan që
të hapnin shkolla dhe të bënin propagandë greke..........
Patriarku grek shkoi deri atje sa të kërcënonte me çkishërim cilindo
shqiptar ortodoks që do të përdorte “gjuhën e mallkuar” (shqipe) në kishë
ose në shkollë”.
Marrë nga profili Dardania Sacra, Facebook. 20.08.2016
Od: Arber <dobreciarber@gmail.com> Za: <fdobreci@t-com.me>
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IDIOTIZMI I AKADEMISË MALAZEZE
Shkruan Prof. Dr Hajrullah Koliqi,
Fakulteti Filozofik, Prishtinë
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e
Malit të Zi, në “Fjalorin e gjuhës
popullore e letrare malazeze” 1 (2016),
“provoi shkencërisht” se shqiptarët në
Malin e Zi, e paskan vazhduar me
sukses traditën e hershme të shqiptarizimit të sllavëve ortodoksë, të njohur
në historiografinë serbo-malazeze si
“poarnauqeni serbi”. Çudi, shqiptarët
me shekuj të pushtuar nga të tjerët, na
qenkan shndërruar në pushtues dhe
agresorë të tyre. Çudia bëhet edhe më
idiotike, kur Akademia “dëshmon” se procesi i shqiptarizimit të ortodoksëve sllavë në
këtë Republikë paska qenë më i
theksuar pas Luftës së Dytë
Botërore!
O Akademi e mjerë, pjellë e
Akademisë dhe e Kishës
Ortodokse Serbe, motër e
Akademisë së Shkencave të
Maqedonisë, e financuar nga
Shteti malazez! Po, si ka
mundësi që shqiptarët në
Republikën e Malit të Zi të
shqiptarizojnë të tjerët, kur ata
janë aq pak nga numri (rreth
50.000) dhe janë e kanë qenë
vetë ata vazhdimisht të diskriminuar, të përçmuar dhe të fyer,
edhe pas Luftës së Dytë Botërore, si në periudhën e socializmit, ashtu edhe në këtë të
demokracisë? Pikërisht shqiptarët në këtë Republikë kanë qenë dhe
janë komuniteti më i diskriminuar, nën
presionin e vazhdueshëm të tjetërsimit,
sllavizimit dhe të mbijetesës. Me
dhembje kujtojmë represionin permanent kriminal të UDB-së, të organeve të
sigurimit mbi shqiptarët në këtë
Republikë, të udbashëve të tipit të
Gosheviqit, Peroviqit, Brajeviqit etj.;
ndarjen administrative të shqiptarëve
në pesë komuna, me qëllim defaktorizimit të tyre; sllavizimin e patronimeve
dhe të toponimeve; administratën në
gjuhën sllave; arsimin me kurikula
sllave-malazeze, me përmbajtje
qesharake shqiptare; ndalimin e
përdorimit të simboleve kombëtare,
për të arritur te tjetërsimi dhe sllavizimi
i popullsisë së trevave të tëra shqiptare
në këtë Republikë (Plava, Tivari,
Shestani etj). Për sllavizimin e tyre,

kontribut të veçantë është duke dhënë
Kisha Ortodokse Serbe, pikërisht tani
në kohën e demokracisë, padyshim me
përkrahjen e heshtur të autoriteteve
shtetërore të Malit të Zi. Politika
sistematike shkombëtarizuese antishqiptare në Malin e Zi ka arritur deri
në atë pikë sa shqiptari i Gjon Buzukut
të deklarojë me krenari dhe me
arrogancë se nuk është shqiptar, se
gjuhën shqipe nuk e ka gjuhë amtare, se
nuk i duhet shkolla me mësim në
gjuhën shqipe… Çfarë tjetërsimi moral
dhe shpirtëror: mohon gjuhën,
kulturën, historinë, gjyshërit e vet në

shtëpi të vet!
Shqiptarët në këtë Republikë janë të
braktisur dhe të harruar edhe ekonomikisht. Mungojnë investimet, mungojnë kushtet elementare për jetë.
Dëshmi për këtë është Komuna e
Ulqinit, me gjithë ato potenciale
turistike dhe ekonomike dhe me aq pak
interesim dhe investime kapitale nga
Shteti. Ndërsa dëshmia më domethënëse për gjendjen e dhimbshme të
shqiptarëve në Malin e Zi është
emigrimi masiv i popullsisë, i të rinjve
dhe të rejave… Fshatrat shqiptare po
boshatisen, numri i nxënësve po
zvogëlohet, shkollat po mbesin me 23 nxënës dhe po mbyllen …
Pra, shqiptarët në Malin e Zi, pa pushtet
real, votuan për pavarësinë e tij,
luftojnë për mbijetesë, shumë prej tyre
kanë marrë botën në sy, ndërsa
Akademia e Malit të Zi i akuzon për

shkombëtarizimin (shqiptarizimin) e të
tjerëve. Natyrisht, ky “zbulim” ka edhe
anën pozitive. Kjo është edhe një
kambanë zgjimi (kambanë akademike
madje, sikur kambanat e Kishës
Ortodokse Serbe) për të gjitha ata
shqiptarë që jetojnë me iluzionin se
demokracia (si dikur vëllazërimbashkimi) do t'i çrrënjosë mitet,
opsesionet e projektet antishqiptare në
Ballkan, për të gjithë ata politikanë
shqiptarë e jo shqiptarë, të cilët i
mbyllin sytë për pozitën thellësisht
diskriminuese të shqiptarëve në Malin
e Zi. Akademikët malazezë të profilit të
Dobreçiqit, Cvijiqit, Joviqeviqit, Llukiqit, Radoviqit dhe
të ngjashmeve të tyre punojnë,
nuk flenë për realizimin e
ideve dhe projekteve antishqiptare, nën hundën ose të
mbështetur edhe nga administrata shtetërore malazeze. Si
pinjoll i atyre anëve, e vlerësoj
shumë profesoreshën e nderuar nga Cetinja, zonjën Jelena
Shushanj për reagimin dhe
guximin e saj intelektual dhe të
gjithë ata që shprehen neveri
dhe u revoltuan kundër shpifjeve antishqiptare të Akademisë së Malit të Zi. E vlerësoj
shumë sjelljen dinjitoze dhe
kombëtare të deputetit Nik
Gjeloshaj në Parlamentin
malazez dhe diskutimin e
deputetes Ledi ShankuShkreli në Parlamentin
shqiptar. Maj 21, 2016.
Botuar edhe në KOHA JAVORE nr 716, më 26
maj 2016:6.

Unë, biri yt, Kosovë t'i njoh dëshirat e
heshtura,
t'i njoh ëndrrat, erërat e fjetura me
shekuj,
t'i njoh vuajtjet, gëzimet, vdekjet,
t'i njoh lindjet e bardha, caqet e tuja të
kulluara;
ta di gjakun që të vlon në gji,
dallgën kur të rrahë netëve të
pagjumë
e të shpërthej do si vullkan:më mirë se kushdo tjetër të njoh,
Kosovë.
Unë biri yt,
Ali Podrimja
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Turp akademik - fyerje për shqiptarë

Akademia Malazeze e Shkencave dhe
Arteve (CANU) ka botuar së fundmi
vëllimin e parë të Fjalorit të gjuhës
popullore dhe letrare malazeze, i cili
vjen në 10-vjetorin e Pavarësisë së
Malit të Zi.
Por terminologjia e përdorur për
shqiptarët dhe shpjegimi i tyre në këtë
fjalor nuk i përgjigjet realitetit dhe nuk
është bazuar në të dhëna shkencore, por
në paragjykime. Kështu për shembull,
për nocionin „albanizacija“ (shq.
shqiptarizimi) jepet shpjegimi „imponim i gjuhës, kulturës dhe traditave
shqiptare popujve të tjerë“, ndërsa për
„albanizirati“ (shq. shqiptarizoj)
theksohet se „edhe pse malësorët janë
shqiptarizuar, e folmja e tyre dallon
ndjeshëm nga shqipja standarde“.
Fjalori ka hasur në kritika të shumta
dhe ka ngjallur reagime, kryesisht te
popullata shqiptare.
I pari që ka reaguar ka qenë deputeti i
Alternativës Shqiptare, Nik Gjeloshaj,
i cili ka thënë se fjalori i paraqet
shqiptarët si agresorë dhe okupatorë.
”Autorët e këtij fjalori nuk e dinë se
Shqipëria është shteti amë i të gjithë

Promovohet DIJA nr 15
Më 14 tetor 2016 në lokalet e Bibliotkës
së qytetit në Ulqin u bë përurimi i
numrit më të ri të revistës për shkencë,
art dhe kulturë DIJA e cila botohet në
Ulqin. Dija doli në numrin e saj jubilar
të 15-tin. Me këtë rast vlerësimin e
përmbajtjes e dha dr Bahri Brisku dhe
dr Nail Draga. Në emër të revistës të
pranishmit i përshëndeti kryetari i
BKSHnëMZ Gani Karamanaga kurse

shqiptarëve kudo që ata jetojnë.
Shqipëria është anëtare e NATO-s,
shqiptarët janë faktori më i madh i
paqes dhe i stabilitetit në Ballkan, që
shqiptari është lider nga orientimi dhe
shteti në Ballkan. E di që disave nuk u
shkon në favor kjo e vërtetë, prandaj
histerinë e tyre kundër shqiptarëve e
promovojnë dhe në botime të tilla”, ka
theksuar ai. Gjeloshaj ka shprehur
keqardhje për faktin se një institucion i
tillë shkencor, si Akademia Malazeze e
Shkencave dhe e Arteve përhap gënjeshtra dhe promovon vepra të tilla. Ai ka
kërkuar nga kjo akademi që ta heqë nga
përdorimi Fjalorit dhe që autorët e tij të
kërkojnë falje, ndërsa nga institucionet
shtetërore që të reagojnë. Gjeloshaj
madje ka paralajmëruar se do të ngrejë
padi nëse nuk vepron prokuroria.
Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në
Malin e Zi i ka cilësuar si fyese dhe
shoviniste përkufizimet që kanë të
bëjnë me shqiptarët në Fjalorin e
Akademisë Malazeze të Shkencave
dhe Arteve.
“Ne mendojmë që ky veprim do të
thellojë më shumë hendekun ndërmjet
këtij institucioni, i cili do duhej të ishte
kuvend i diturisë dhe i mirëkuptimit e
jo gjenerator i përçarjes dhe i shovinizmit me të gjithë popullin shqiptar.
Shqiptarët janë popull autokton në këto
treva, por fatkeqësisht ende ballafaqohen me të pavërteta, paragjykime
dhe diskriminim”, thuhet në reagim.
KKSH thekson se ky fjalor nuk do t'i
pengojë shqiptarët të jenë ata që janë.
“Sipas jush, ne nuk jemi shqiptarë.
Me këtë veprim i keni bërë dëm vetes
tuaj, por edhe të gjithë akademikëve
tuaj, të cilët do të duhet që publikisht
të distancohen nga kjo punë. Ne jemi
autoktonë këtu dhe nuk do të
pranojmë falsifikimin e historisë të
cilën doni t'ia impononi gjeneratave
të ardhshme. Sepse brezat që vijnë
në cilësin e mbështetësit të botimit të
këtij numri, kryetari i komunës z.Nazif
Cungu.
Ky numër i revistës fillon me moto nga
thënia e Shen Terezes (Gonxhe
Bojaxhiut) Se ne nuk mund të bëjmë
gjëra të mëdha, por gjëra të vogla e me
dashuri të madhe. Ashtu në këtë frymë
edhe është përgatitur numri më i ri i
revistës duke i ofruar lexuesit shkrime
nga penat më të shquara si shqipe ashtu
edhe ballkanase apo botërore. Ky
numër shënon përvjetoret e Esad

duhet të edukohen dhe mësojnë të
vërtetën, e jo në frymën e Naçertanies, Pashiqit e Millosheviqit, me të
cilën janë edukuar në shekullin e
kaluar. Kurse mesazhi për bashkëkombësit e mi në Mal të Zi është: pas
kësaj, ju që ende i keni mbiemrat me
iq dhe viq, t'i hiqni këta, së procedura
është e shpejtë dhe e thjeshtë. Ajo
nuk varet nga cilido fjalor apo
birokrat, ajo tani varet vetëm prej
vullnetit tuaj” theksohet në reagimin e
kryetarit të KKSH-së, deputetit Genc
Nimanbegu.
Edhe UDSH ka shprehur indinjatë për
fjalorin e Akademisë Malazeze të
Shkencave dhe Arteve.
“Aty, në mes tjerash shkruan që
malësorët, sipas tyre, qenkan sllavë të
shqiptarizuar, të cilët gjuhën shqipe e
flasin disi ndryshe nga shqipja zyrtare.
Ky skandal dhe fyerje nuk është gjë
tjetër veçse një dëshmi që edhe
Akademia Malazeze, kur janë në pyetje
shqiptarët, nuk qenka gjë tjetër veçse
një ekspoziturë e Akademisë Serbe”,
thuhet në reagim. Sipas UDSH-së, ky
fjalor është edhe një dëshmi që të gjitha
fatkeqësitë të cilat goditën trevat e ish
Jugosllavisë burimin e kanë mu në këto
ide dhe vepra “Çubrilloviqiane”, të
cilat ende kultivohen në kokat pseudoakademike. UDSH fton të gjithë
ithtarët e Malit të Zi multietnik dhe
multikonfesional që të reagojnë kundër
këtyre falsifikimeve dhe ofendimeve
ndaj shqiptarëve.
Përpos subjekteve politike, Fjalori i
gjuhës popullore dhe letrare malazeze
ka hasur në reagime të shumë
personaliteteve nga fusha e shkencës,
gjuhës dhe kulturës jo vetëm nga Mali i
Zi, por edhe jashtë tij.
(Kohapress) Botuar edhe në KOHA JAVORE
nr 716, më 26 maj 2016:8.

Mekulit, Migjenit, Dritëro Agollit etj si
dhe një mori artikujsh të mirëfilltë
shkencorë nga lëmi të ndryshme që nga
historia e deri te arqitektura e turizmologjia. Ky numër gjithashtu trajton
problematikën dhe fatin e librit shqip në
Mal të Zi.
Kjo revistë me përkujdesje të madhe
është redaktuar nga këshilli redaktues si
dhe angazhimin e madh të redaktorëve
të këtij numri e që janë Gazmend
Çitaku dhe Gani Karamanaga.
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Shqiptarët për arbëneshët e Zarës
Shkruan Ismet Kallaba
Në Galerinë e Arteve të Qendrës së
Kulturës në Ulqin, më 17.05.2016, u
bë përurimi i librit të prof. Dr.
Aleksandar Stipçeviqit “Shqiptarët
për arbëneshët e Zarës”.

Libri është botuar në dy gjuhë: kroate
dhe shqipe. Në gjuhën shqipe e ka
përkthyer prof. Dr. Simë Gjon Dobreci,
ndërsa është botuar nga Kisha Katolike
- Braticë.
Në fjalën përshëndetëse, kryetari i
Bashkimit të Krijuesve Shqiptarë në
Mal të Zi, Prim. Dr. Gani Karamanaga,
ka thënë se Aleksandar Stipçeviqi nuk
e harroi kurrë prejardhjen e tij
shqiptare.
Ai ka theksuar se libri i fundit i
Stipçeviqit është pikërisht për
arbëreshët e Zarës, të cilët e pritën dhe
e përjetuan librin gjithëpërfshirës mbi
kulturën dhe historinë e tyre.
Karamanaga ka thënë ndër të tjera se
“është e vërtetë se për arbëreshët e
Zarës, por edhe për ne shqiptarët jashtë
kufijve të Shqipërisë, shteti ynë amë
nuk ka interesim në nivel të lartë”.
Sipas drejtorit të Qendrës së Kulturës
në Ulqin, dr. Nail Draga, nuk ka dilemë
se personaliteti më madhor i
arbëreshëve të Zarës ishte akademiku
Aleksandar Stipçeviq, i cili në sajë të
veprimtarisë së vet shkencore me të
drejtë quhet kolos i ilirologjisë.
Draga ka thënë se në këtë studim
bibliografik, autori na paraqet një
regjistër të gjerë autorësh shqiptarë të

cilët kanë trajtuar tema të ndryshme në
lidhje me arbneshët e Zarës.
“Të dhënat më të mëdha në këtë gamë
janë nga botimet në Prishtinë, Shkup,
Tiranë dhe Ulqin. Me këtë rast duhet
veçuar revistën 'Buzuku', e cila në disa
numra ka botuar materiale që kanë të

bëjnë me arbneshët e Zarës”, është
shprehur ai.
Studiuesi Draga ka thënë se botimin e
këtij libri bibliografik e vlerëson “një
nismë me vlerë sa kulturore e
shkencore dhe si i tillë do të jetë i
domosdoshëm për të gjithë ata që do të
trajtojnë tema të ndryshme për
arbneshët e Zarës”.
Përkthyesi Nikollë Berishaj ka bërë një
v ë s h t r i m t ë p ë rg j i t h s h ë m m b i
arbëreshët e Zarës, që nga periudha e
emigrimit të tyre nga Shestani para 290

vjetësh, personalitetet e këtij
komuniteti, studimet mbi arbëreshët e
Zarës etj.
Ai ka thënë se “praktikisht, nuk ka
albanolog që nuk është marrë me
çështjen e dialektologjisë dhe të
folmeve të gjuhës shqipe, e të mos e
ketë prekur së paku veç një herë
çështjen e të folmes së arbëreshëve.
Falë kësaj të folmeje, që ka ruajtur
format arkaike, gati buzukiane, ne sot
me një siguri të mirë mund të themi se
Gjon Buzuku, autori i librit të parë të
njohur deri më tani të shkruar në
gjuhën shqipe ishte bir i trevave të
njëjta, apo së paku kishte vepruar në
këto treva”.
Berishaj ka thënë se ndër shqiptarët
n ë M a l t ë Z i , i n t e re s i m i p ë r
arbneshët e Zarës është jo i vogël.
“Edhe në broshurën në fjalë
përmenden posaçërisht dy persona,
dy bashkëvendas të tyre, por që
paraardhësit e tyre mbeten në vatrat
shekullore shqiptare. Janë ata dr.
Vinçenc Malaj, albanolog, meshtar
shumëvjeçar në Tuz dhe prof. Dr.
Simë Dobreci, dermatolog dhe
veprimtar i palodhur, që me revistën
'Buzuku' dhe me angazhimet tjera bëri
që të kthehet në masë mjaft të dukshme
identiteti i lëkundur kombëtar i tyre.”
Përkthyesi i librit në gjuhën shqipe,
prof. Dr. Simë Dobreci, ka folur mbi
punën e akademikut Aleksandar
Stipçeviq. Ai ka thënë se “në librat e tij,
Stipçeviqi ka grumbulluar fakte të
mjaftueshme për origjinën direkte të
shqiptarëve nga ilirët” dhe se ne
shqiptarët duhet të krenohemi me ilirët,
të parët tanë.
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Aleksandar Stipçeviq ishte arkeolog,
bibliograf, bibliotekist, eseist,
albanolog. Ai u lind në Arbnesh të
Zarës, më 10 tetor 1930, në një familje
arbëreshe, rrënjët e së cilës janë nga
Shestani i Krajës, ndërsa vdiq në
shtator të vitit të kaluar në Zagreb.
Stipçeviq konsiderohet njëri ndër
ilirologët më të mëdhenj në botë. Ky
kolos i magjepsur për ilirologjinë, kur
është fjala për ilirët dhe pasardhësit e
tyre - shqiptarët vazhdimisht ka
përsëritur se pa njohur ilirët, nuk mund
të dihet e kaluara e Ballkanit e sidomos
historia e Ballkanit.
Përurimi i librit është organizuar nga
Qendra e Kulturës në Ulqin dhe
Bashkimi i Krijuesve Shqiptarë në Mal
të Zi. Botuar në KOHA JAVORE nr 718, më
19 maj 2016:15.

Dobreci ka thënë se është i bindur që
Aleksandar Stipçeviqi “e ka
merituar që ne shqiptarët t'i
ngrehim përmendore në Prishtinë e
Tiranë, pse jo edhe në Ulqin, treva ku
sot jetojnë shestanas me gjak të afërt
me të parët e Stipçeviqit”.
Në emër të botuesit, Don Gabriel
Grabanica, famullitar i Kishës
Katolike në Braticë, ka thënë se është e
domosdoshme për ta njohur
Aleksandar Stipçeviqin. Ai u ka bërë
thirrje drejtuesve të shkollave në
gjuhën shqipe dhe mësimdhënësve që
në vend që t'i çojnë maturantët dhe
gjysmëmaturantët në shëtitje në vende
të ndryshme të Evropës, të mendojnë
pak “sepse kemi nevojë të kthehemi
edhe në Zarë, edhe në Kalabri, edhe në
të gjitha ato vende ku përshtatet vizita
dhe shëtitja”.

Shaban Hasangjekaj
Legjenda e atdheut tim
Në rrudhat e ballit të gjyshit
do vjet të tmerrshme flejnë
ato pa fjalë në heshtje
t'kaluarën e hidhur rrëfejnë.
N'atë ballë me rrudha është gdhendur
legjenda e atdheut tim,
lufta-gjaku i derdhur
për të sotmen plot gëzim.
Rrëfimi i trimërisë sonë
është vetë balli i gjyshit-plakut
që e kaloi krejt jetën
pranë përrenjve të gjakut.
Shaban Hasangjekaj, Martinaj, Guci

Prof. Dr. Simë Dobreci dekorohet me titullin
“Mirënjohja e Ulqinit”
Në kuadër të përurimit të librit “Shqiptarët për arbëneshët e Zarës” më
17.05.2016, është ndarë titulli “Mirënjohja e Ulqinit” për prof. Dr. Simë
Dobrecin me motivacionin “Në shenjë vlerësimi të lartë dhe respekti për
kontributin e dhënë në fushën e mjekësisë, botimeve shkencore, si dhe në
redaktimin e revistës 'Buzuku'”.
Dekoratën ia ka dorëzuar ish kryetari i Kuvendit të Komunës së Ulqinit,
mr. Fuad Haxhibeti.
Duke lexuar vendimin për dekorimin, Dr. Nail Draga ka thënë se vendimi
është marrë nga Kuvendi i Komunës së Ulqinit, në mbledhjen e mbajtur
më 17 dhjetor 2014, pasi mori në shqyrtim kërkesën e Këshillit për dhënien
e propozimeve të emërtimeve të rrugëve, shesheve dhe institucioneve, në
bazë të propozimit të Qendrës së Kulturës – Ulqin, SHAI “Art Club” dhe
Bashkimit të Krijuesve Shqiptarë në Mal të Zi.
Shkruan Ismet Kallaba. Botuar në KOHA JAVORE nr 718, më 19 maj 2016:30.
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MARK DOBRECI - MJESHTRI I VIOLINAVE
Shkruan Gazmend Çitaku
Ulqini nga gjiri i vet ka nxjerrë edhe
personalitete të shquara si historike
ashtu edhe shkencore e humanitare. Një

nga të shumtit është edhe violinëndërtuesi me famë botërore, Mark
Dobreci (Marko Dobretsovich 18911957) i lindur në fshatin Braticë, Ulqin
më 1891.
Pjetër Lekë Dobreci ishte i martuar
me Prenën (të bijën e Lekë Gjurit dhe
të Dilës Pushit Lukës). Ata patën pesë
fëmijë: Dilën, Markun, Mrikën,
Palinën dhe Zefin. Kjo familje shtatë
anëtarshe jetonte në kushte të rënda.
Puna të cilën bënin u mundësonte të
zhvillonin jetë modeste. Pjetri edhe
pse mjeshtër i mureve, së bashku me
Zefin, vëllai e vogël të Markut,
punonin me dru. Konkretisht ishin
ndërtues të kondakëve të pushkës. Kjo
lloj veprimtarie nuk ishte edhe aq
profitabile, ndërsa kërkonte angazhim
dhe përkujdesje maksimale që nga
zgjedhja e drurit e deri te puna me te.
Marku u ndihmonte babait dhe vëllait;
kjo punë do të jetë njohja e parë e
Markut me teknikën e punimit të
drurit. Në vitin 1914, për shkaqe të
paqarta, Marku merr vendim dhe në
moshën 23 vjeçare zhvendoset në
Aleksandri (Egjipt), prej nga kurrë më
nuk do të kthehet në Ulqin. Mund
vetëm të hamendësojmë se çka e

shtyri atë të zgjedhë Aleksandrinë si
vendbanim të përhershëm, ndoshta
ishte lidhja e fortë e detarëve ulqinakë
të cilët lundronin rregullisht për në
portet mesdhetare si Aleksandria,

Tripoli (Tarabulluzi) etj., apo ndoshta
favorizimi i shqiptarëve nga Mbreti i
Egjiptit (Misiri) i cili ishte me
prejardhje shqiptare, Mbreti Fuad I
(1868-1936) më parë i njohur si
Ahmed Fuad Pasha. Kjo mbetet e
pasqaruar, por një gjë është evidente se
ai atje krijoi famë me punën që bëri dhe
se rezultatet e punës së tij ende janë të
pranishme.
Viti 1920 Mark Dobrecin e gjen në

Bolonja të Italisë si nxënës në
punëtorinë e njërit nga mjeshtrit më të
mëdhenj italian të violinave Augusto
Pollastri (1877-1927), mjeshtër i cili
zanatin e ndërtimit të violinave e kishte
marrë nga mjeshtri i madh italian
Raffaele Fiorini. Ndikimi i mjeshtrit
Augusto ishte shumë i madh, mirëpo
edhe shkathtësia e Markut, që këshillat
e mjeshtrit t'i zbatonte me përpikëri,
bëri që gjatë punës së tij në Kajro dhe
Aleksandri të mos ketë konkurencë në
këtë fushë. Gjoka i Palës Gjokës Zefit
Stanonj (1925), kur ishte pesë vjeç
(1932), kishte shkuar me babanë, nënën
dhe motrën e vet për të jetuar në
Aleksandri. Atij i kujtohet, që si fëmijë,
kur prindërit e tij për pushime erdhën në
Ulqin më 1935-36, ai me dy motrat e
tija ndenjën në shtëpinë e Markut për
më shumë se dy javë dhe i kujtohet se
maestroja përveç se i ndërtonte prej
fillimit violina, kishte shumë të
interesuar që vinin për riparimin e tyre.
Gjithashtu vëmendjen e Gjokës,
atëherë 10-11 vjeç, ia kishin tërhequr
edhe dy diploma të varura në mur të
punëtorisë së mjeshtrit Mark, e që me
siguri ishin certifikata për punën që
kryente. Gruaja e maestro Markut ishte
italiane dhe njëherit kumbara e motrës
së Gjokës - Rozës. Atij i kujtohet
gjithashtu që maestroja pothuaj gjithë
kohën e kalonte në punëtorinë e vet ku
ndodheshin violina dhe drunj enkas të
porositur për ndërtimin e violinave.
Puna që bënte maestro Dobreci ishte e
pakrahasueshme dhe teknika e finesa
që përdorte padyshim se lanë një
gjurmë të pakrahasueshme në violinë-
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Esad Mekuli - figurë poliedrike

ndërtimtarinë e shekullit XX. Italianët e
përvetësuan maestro Dobrecin si të vetin dhe
atë e gjejmë shpesh në publikime të
ndryshme si mjeshtër italian i violinave.
Maestro Dobreci dallohej për nga finesa dhe
përsosmëria në punë. Kështu që modeli i
violinës ishte i kallëpit Stradivari, me funde
të lëmuara deri në perfeksion, i dekoruar me
ornamente fundore që përdoreshin në
instrumentet me tela. Druri që përdorte ishte
shumë i bukur, fundi i violinës një cope prej
drurit të çinarit të tharë me zjarr dhe
veçanërisht ndikimi i teknikës së maestro
Augustit shfaqej në bishtin e violinës ku
kokat e çelësave u ngjasonin syve.
Maestro Marku krijoi familje në Egjipt; me
gruan italiane kishte dy fëmijë, djalin Pjetrin
dhe vajzën Silvana. Pas vdekjes së Markut
familja shpërndahet, gruan e Markut e merr
vëllai i vet në Itali, ndërsa fëmijët shkojnë të
jetojnë në Sao Paolo të Brazilit. Siç tregon
Gjoka, nga Ulqini deri vonë ka mbajtur
korrespodencë me djalin e Markut, Pjetrin,
për të cilin thotë se ishte gjetur mjaftë mirë
në Sao Paolo dhe se kishte krijuar familje
atje. Kjo korrespodencë ndërpritet me
fillimin e krizës në ish Jugosllavi.
Maestro Mark Dobreci, ndërtoi violina të
cilat sot janë shumë të çmuara dhe se emri i
tij gjendet në katalogët më prestigjioze të
violinë-ndërtuesve më me famë botërore.
Instrumentet e mbetura kanë çmime të larta,
sillen nga 19.500,00 deri në 45.000,00 Euro.
Për fat të keq këtë mjeshtri prej tij askush nuk
e trashëgoi. As djali i tij si pasardhës direkt e
as ndonjë nxënës i tij. Fama e ulqinakut në
Egjipt mbaron me te, ndërsa violinat e tija
ende prodhojnë tinguj mahnitës.
Propozoj që si kujtim për maestro Mark
Pjetër Lekë Dobrecin nga Ulqini, violinëndërtuesin me famë botërore, të cilin e
nderon bota mbarë, si nderim dhe kujtim për
te, shkolla e muzikës në Ulqin të emërohet
me emrin e tij. Mendoj se një personalitet i
tillë e meriton.

Pak krypë
S'isht kiveti sa vullneti (popullore, tha Gjoka'j
Palsë Stanonj, 90 vjeç, më 30.03.2015).
Shtëpia jote mund ta zëvendësojë botën, por
bota kurrë shtëpinë tënde (kineze).
Urrno merre, o njerí! S'ta due, o perëní (Gjon
Nikë Dobreci).

Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në Malin e Zi në bashkëpunim me
Qendrën për Ruajtjen dhe Zhvillimin e Kulturës së Pakicave organizuan
më 6.05.2016 në Galerinë e Qendrës së Kulturës – Ulqin shfaqjen e
premierës së filmit dokumentar “Popullit tim” kushtuar Esad Mekulit.
Filmi është punuar sipas skenarit të akademikut Zuvdija Hoxhiq, njohës i
mirë i veprimtarisë së Mekulit, të cilin e ka ndihmuar dr. Dervish
Selhanoviq, redaktor është Bogiq Rakoçeviq, kurse regjinë e ka bërë Sasha
Terziq.
Dokumentari i cili është bashkëprodhim i Qendrës për Ruajtjen dhe
Zhvillimin e Kulturës së Pakicave dhe Radio Televizionit të Malit të Zi vjen
me rastin e 100-vjetorit të lindjes së shkrimtarit të njohur.
Nëpërmjet intervistave me njohësit më të mirë të jetës dhe veprës së

Mekulit nga Mali i Zi, Kosova dhe Shqipëria, jepet një portretizim i
këtij personaliteti që ka lënë gjurmë të mëdha në kulturën shqiptare,
por edhe atë jugosllave. Në dokumentar ai paraqitet ashtu siç ka qenë, një
figurë poliedrike emblematike, me ndikim të madh në jetën kulturore dhe
shoqërore të kohës.
Pas shfaqjes së filmit, të pranishmit i ka përshëndetur drejtori i Qendrës për
Ruajtjen dhe Zhvillimin e Kulturës së Pakicave, dr. Dervish Selhanoviq, i
cili ka bërë të ditur se filmi do të shfaqet së shpejti edhe në vendlindjen e
Mekulit, në Plavë, e më pas edhe në Prishtinë dhe Tiranë.
Përpos personaliteteve nga fusha e kulturës në Ulqin, në shfaqjen e filmit
dokumentar kanë marrë pjesë edhe ministri për të Drejtat e Njeriut dhe
Pakicave, dr. Suad Numanoviq, kryetari i KKSH-së, Genci Nimanbegu,
kryetari i Komunës së Ulqinit, Nazif Cungu, etj.
Esad Mekuli u lind më 17 dhjetor 1916 në Plavë, ndërsa vdiq në vitin 1993
në Prishtinë, ku e ka kaluar pjesën më të madhe të jetës së vet. Është laureat
i shumë çmimeve, ndër të tjera i Çmimit të KAÇKJ-së (çmimi më i lartë në
RSFJ). Ka qenë kryetar i Akademisë së Arteve dhe Shkencave të Kosovës,
anëtar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Malit të Zi dhe i shumë
institucioneve prestigjioze ndërkombëtare.
Ka botuar 15 përmbledhje me poezi dhe shumë artikuj shkencorë, si dhe ka
përkthyer
veprat e shumë
autorëve të
n j o h u r
jugosllavë.
Kohapress
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NËNA TEREZA SHPALLET SHENJTËRESHË
Shkruan Don Gabriel Grabanica
Vitin 2016, Papa Françesku për Kishën
Katolike e shpalli vit të Mëshirës.

secilën rrugë e në secilin shesh
valëvitej flamuri kombëtar dhe buzë tij
edhe imazhi i Gonxhe Bojaxhiut, Nënë
Terezës.

dëgjua himni i Nënë Terezës “Valsi
Hyjnor” me muzikë të Lorenc Antonit
e me vargjet e poezisë “Lamtumirë” të
shkruar nga Nënë Tereza gjatë
udhëtimit të saj nga Irlanda në Kalkutë.
Himni u këndua nga sopranoja Inva
Mula e shoqëruar nga Filarmonia dhe
kori i Kosovës me orkestër nga
Shqipëria e Maqedonia.

Ndërsa për ne popullin shqiptar është
edhe vit Hiri. Sepse ngjarjet që po
ndodhin në këtë vit, vërtetë që Zoti na
ka bekua si popull. Lajmi për shpalljen
38 martirëve shqiptar, që janë persekutuar nga regjimi komunist, që do të bëhet më 5 Nëntor në Shkodër, dhe lajmi
për shpalljen Shenjtëreshë Nanës Tereze, bijën dhe nënën e kombit tone. Me
të vërtetë na bënë të mendojmë se Zoti
na ka bekuar në mënyrë të veçantë.
Kisha Universale në krye më Papa
Françeskun shpallën datën 4 Shtator
ditën ku do të shpallët e Shenjtë Nënë
Tereza, bija e popullit tone. Edhe Kisha
shqiptare mori rolin e saj në veprimtari
të shumta për këtë datë historike. Edhe
Kisha në Mal te Zi, në veçanti famullia
Braticë dhe Kullomzë ishte
bashkëpjesëmarrëse në këtë gëzim.
Filluam rrugëtimin nga Ulqini unë dhe
katër të rinj nga famullia jonë. Numër i
vogël, por më një zemër dhe dëshirë të
zjarrtë për të marrë pjesë në këtë
ngjarje. Rrugëtimi ishte bazuar në
rreshtat e shkruar nga Nënë Tereza: “Pa
ne, pesë pika uji të pastërve pak do të
ishte Vatikani. Me ne, Vatikanit i
shtohen pesë pika uji të pastër”.
E pikërisht edhe ne u bëmë pjesë e
gëzimit të Kishës Universale. Data 3
dhe 4 shtator, në ditën e Shtune dhe të
Diele, qyteti i Romës dhe qyteti i
Vatikanit, sheshi i Shën Pjetrit
frymonte vetëm shqip. Shqiptarë të
ardhur nga Amerika, Evropa, të ardhur
nga Kosova, Shqipëria, Mali i Zi dhe
nga të gjitha trojet shqiptare. Në

Gëzimi, hareja shfaqej në secilën
fytyrë të pjesëmarrësve. Pjesëmarrja e
mbi 200 mijë të pranishëm në
ceremoninë e Shenjtërimit të saj,
tregon më se miri se ne si popull i
vogël, jemi shumë bujarë sepse
njerëzimit i kemi dhënë një shenjte të
madhe. E kjo na bënte shumë krenarë,
që ne si popull aq i vogël në numër i
dhuruam njerëzimit një Nënë dhe një
Shenjte.
Në koncertin e datës 3 Shtatorë në
Bazilikën e Apostullit Pal, ai i cili dy
mijë vite me parë vizitojë Ilirinë dhe
solli lajmin e gëzueshëm, tregoi edhe
një herë lidhjet e hershme që populli
Arbëror ka më Kishën Universale.
Interpretimi në këtë koncert dhe
shfaqja e një kulture perëndimore
tregon se populli ynë ka vetëm një
rrugë, atë të perëndimit. Në koncert u

Pjesëmarrës në këtë aktivitetet ishin
edhe emra të njohur të muzikës
botërore si këngëtarja me origjinë nga
Kosova, Rita Ora më sportistin Lorik
Cana, si dhe sopranot e famshme, Inva
Mula, Ermonela Jaho etj. Ndërkohë,
Këngëtarja Rita Ora do të këndojë së
bashku me tenorin Saimir Pirgu
këngën “What Child is This”. Nga ana
tjetër, këngëtarja Ermonela Jaho do të
këndojë himnin “Panis Angelicus”
(Bukë për engjëjt), një liturgji e
shkruar nga Shën Tomazo d'Aquino.
Pas kësaj atmosfere, ditën e Diele të 4
Shtatorit të gjitha rrugët e Romës na
dërgonin në Sheshin e Shen Pjetrit, dhe
Qyteti i Vatikanit. Sheshi i Shën Pjetrit
frymonte shqip që në orët e hershme të
mëngjesit.
Emocionet ishin shumë të mëdha tek
secili njeri që ishte aty i pranishëm. E
Papa në fjalët e shumta dhe të bukura
që i tha për Nënën Terezë, ishte edhe
një fjali që mua më mbeti në mendje
dhe zemër. “Un nuk di të flas gjuhen
amtare të Nënë Terezes, por kjo nuk
është pengesë për t'u kuptuar, sepse
kuptohemi me një buzëqeshje e cila
buzëqeshje bashkon njerëzimin”. Kjo
përvojë ishte globale, sepse në sheshin
e shen Pjetrit valonin më qindra flamuj
shumë ngjyrëshe, çka tregonte
universalizmin e kësaj shenjtëreshe.
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'KËRCIMI I DRENUSHËS' i Nexhat Halimit
Përgatiti Gazmend Çitaku

rendomë si ligjërimi por në vendin

Më 24 shtator 2016 në lokalet e
bibliotekës së qytetit u mbajt
përurimi i librit më të ri të Nexhat
Halimit të titulluar KËRCIMI I
DRENUSHËS. Ky libër i cili në
vete përmban 108 poezi është i
ndarë në dy cikle A ka deti zemër ,
me poezi për fëmijë dhe Zogu sjell
lajmin në liman, me poezi për të
rritur, dhe e bën të veçantë ajo që
deri më sot është libri i vetëm i cili
lexuesit i vjen si i tillë ku të gjitha
poezitë në te janë të kushtuara
Ulqinit dhe çdo gjëje rreth Ulqinit.
Mrekullia e librit është ajo se të
gjitha poezitë i kushtohen detit,
Kalasë, ullirit e njeriut të
këtushëm me të përditshmen e
vet, me hallet, ngashërimet, me
dhembjet e dashuritë. Këtë botim
e mundësoi Fondi për mbrojtjen dhe
realizimin e të drejtave të pakicave
në Mal të Zi dhe në kuptimin e vet
paraqet urë bashkëpunimi,
forcim të lidhjeve të gjithanshme
dhe sidomos të atyre kulturore, si
sinonim të detit, në mes të Ulqinit
e të Kosovës.
Për librin folën prof.dr. Rrustem
Berisha i cili tha se ” Poeti na
shkruan, pra, edhe pjesë të jetës dhe
pjesë të historisë. Llojllojshmëria e
rimave e strofave, teknikat e tjera të
vargërimit, fjalët e vendosura jo me

me kuptim të ri, na bindin për
talentin e pa kontestueshëm të
Nexhat Halimit”. Kurse publicisti
Ali Gjeçbritaj thekson se:
”Tematika është e lidhur me truallin
e njeriut të këtushëm, me traditën
me ullirin, detin, lashtësinë,
vaporin, me virtytet me njerëzore të
popullit të cilit i takon.
Mbase mund ta kem gabim por
s'mund të lë pa thënë se me ikjen
nga mesi jonë i disa shkrimtarëve
shqiptarë për fëmijë si Vehbi Kikaj,
Rifat Kukaj, Agim Deva, Ymer
Elshani, Gani Xhafolli letërsia për

fëmijë sidomos në Mal të Zi për një
kohë të gjatë mbeti e varfëruar me
botime cilësore. Ky libër mendoj
unë me pjesën e parë të saj s'do
mend se e pasuron letërsinë për
fëmijë dhe të rinj në Mal të Zi.
Shkrimtari Nexhat Halimi është
njëri ndër zërat më të fuqishëm të
poezisë bashkëkohore, poezisë
moderne në Kosovë dhe jo vetëm.”
Nën logon e Ulqinit, Kërcimi i
drenushës është libri i tretë i Nexhat
Halimit, pas dramave për fëmijë
Trëndafili me zemër dhe Vetëtima e
shpatës.
Poezi nga ky libër deklamoi aktori i
qytetit Shefqet Luca.

Pak krypë
Mëngjesin haje vetë, mesditën ndaje
me mik, mbrëmjen jepja armikut
(Gjermane).

S'po kam frigë qi po vdes, por qi po
merr donjë ves (popullore).
Si të nderosh, ashtu ke me kenë
nderuem (Frang Bardhi, shekulli XV).
Dhimja gjunit si dhimja burrit, dhem
shum e pushon shpejt (tregoi Gjergji Leks
Macit Kols, Fusha e Tivarit).

Kundër fuqisë së vdekjes nuk ka ilaç
në kopsht (latine, zgjodhi prof. Mentor
Disha, Prishtinë).

Knaqu me pak, se gjithmonë ke me
pasë mjatht (S.Gj.Dobreci).
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Noel Malcolm për Ulqinin
Shkruan Ismet Kallaba
Ulqin – Këshilli Kombëtar i
Shqiptarëve të Malin e Zi organizoi më
18.05.2016 në sallën e konferencave të

parathënie prej dy-tri faqesh. “Edhe
kur kam filluar për ta shkruar librin,
nuk e kam pasur idenë se do të ishte një
libër me 600 faqe”, ka pohuar ai.
Malcolm ka treguar se për shkrimin e

hotelit “Otrant” përurimin e librit
“Agjentët perandorakë” të gazetarit,
historianit dhe studiuesit britanik Sir
Noel Malcolm. Sipas autorit Noel
Malcolm, i cili pothuajse tërë kohën ka
folur në gjuhën shqipe, ndonëse është
“ankuar” se e flet dobët atë, libri është
një tregim, histori e shqiptarëve, që
fillon në Ulqin sepse në qendër të tij
janë familjet Bruni dhe Bruti nga ky
qytet. Malcolm ka treguar se kur katër
vjet më parë ishte për të parën herë në
Ulqin, as që i shkonte ndërmend dhe
nuk kishte ide për të shkruar një libër
për historinë e Ulqinit. “Por pastaj, kur
e kam filluar projektin tim për librin,
kam menduar shumë për Ulqinin dhe
çdo fakt, çdo hollësi që kam gjetur në
hulumtimet e mia ishte me vlerë për
mua”, është shprehur ai.
Studiuesi britanik ka rrëfyer se ideja
për këtë libër i ka lindur pas leximit
të një libri në gjuhën italiane, të
shkruar në shekullin XVI, ku autori
ka shkruar për një traktat, një
dorëshkrim për kushtet brenda në
Perandorinë Osmane, ku ndër të
tjera thotë se “në qoftë se doni të
lexoni më shumë për shqiptarët,
duhet të lexoni Traktatin sepse
autori z. Antonio Bruni është
bashkatdhetar i tyre”.
Malcolm ka thënë se pas shumë
kërkimesh, ka arritur ta gjejë Traktatin
në dorëshkrim, në Bibliotekën e
Vatikanit. Por fillimisht ideja e tij ka
qenë për ta botuar traktatin si artikull
në ndonjë revistë shkencore, me një

librit kishte disa qëllime. “Në radhë të
parë, qëllimi im ishte që të shkruaj një
seri jetëshkrimesh për anëtarët e
familjes, për çdo njeri që kishte një rol
interesant”, është shprehur ai,
ndërkohë që ka thënë se qëllim i tij ka
qenë po ashtu “për të shkruar për
Ulqinin sepse gjatë hulumtimeve të
mia besova se mund të shkruaj në
hollësi për rënien e qytetit nën
pushtimin osman. Dhe kam shkruar një
kapitull të veçantë për këtë, me shumë
të dhëna”.
Një vështrim për librin e ka bërë Dr. Ilir
Çapuni, pedagog në Universitetin
“Epoka” në Tiranë
Sipas tij, libri “Agjentët
perandorakë” është “një dëshmi për
mbijetesën e Ulqinit, një pasqyrë e
mentalitetit ulqinak”, ndërsa familjet
Bruni dhe Bruti janë shembull i kësaj
mbijetese. Çapuni ka thënë se ajo çfarë
e shquan këtë libër është se nuk është
“rezultat i përrallës dhe fiksionit, por i
dokumentacionit, logjikës dhe
narracionit të përkryer”. Për të, ky libër
tregon se Ulqinin e kanë mbajtur gjallë
njerëzit që jetojnë
aty dhe njerëzit që
kanë jetuar jashtë
tij, por me Ulqinin
n ë z e m ë r. “ K y
libër është një
p a s q y r ë e
gjeopolitikës së
shekullit XVI, të
dinamikës së
mëvonshme në

shekullin XVII, e treguar si një histori
me njerëz të thjeshtë… Dhe tërë këto
rrëfenja, intriga, të vërteta kishin një
emërues të përbashkët – mbijetesën
dhe gjeturinë”, është shprehur ai.
Presidentja e Shtëpisë Botuese
“Botimet Dudaj”, Arlinda Dudaj, ka
thënë se “është shumë e rëndësishme
që ky libër të lexohet mirë, për të
kuptuar se nga erdhëm dhe ku po
shkojmë”. Ajo ka thënë se për shtëpinë
e saj botuese ky është një nga librat më
të rëndësishëm. “Është ky libër që e futi
Shqipërinë në hartën e botës
mesdhetare të shekullit XVI”, ka
theksuar ajo, duke cituar gazetën “The
Wall Street Journal”.
Të pranishmit në përurimin e librit i ka
përshëndetur kryetari i Komunës së
Ulqinit, Nazif Cungu, ndërsa në
mungesë të kryetarit të KKSH-së,
Genci Nimanbegu, fjalën e tij
përshëndetëse e ka lexuar sekretari i
KKSH-së, Faik Nika.
Në fund të përurimit, autori i librit
“Agjentët perandorakë” Sir Noel
Malcolm i është përgjigjur interesimit
të publikut për shumë çështje që
trajtohen në libër. Noel Malcolm,
profesor në All Souls College në
Oksford, është studiues shkencor i
historisë së hershme të mendimit dhe
marrëdhënieve mes Evropës
Perëndimore e botës otomane
islamike. Ndikimi i Lindjes në
mendimin politik të Perëndimit,
interesi për Ballkanin, sidomos për
territorin shqiptar janë lëndë e
kërkimeve të fundit. Malcolm ka
shkruar mbi 11 libra historie, biografi
dhe ese, mes të cilave histori të Bosnjës
(1994) dhe Kosovës (1998), të njohura
e të diskutuara në rrafsh ndërkombëtar.
Është anëtar i Akademisë së Shkencave
dhe Arteve të Kosovës dhe anëtar i
Akademisë Britanike, i vlerësuar me
titullin Kalorës nga Mbretëresha
Elizabet.
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“Eposi i Kreshnikëve” u përurua në Tuz
Shkruan Toni Ujkaj
Shoqëria Kulturore-Artistike “Rapsha”, në bashkëpunim me Institutin

Albanologjik të Prishtinës, ka përuruar
më 30.09.2016, në Tuz pesëmbëdhjetë
vëllime të projektit “Eposi i Kreshnikëve në 5 shtete të Ballkanit 20122016”.
Në prani të një numri të konsiderueshëm të publikut, mes të cilëve dhe
ambasadori i Shqipërisë në Mal të Zi,
Ernal Filo dhe sekretari i Ambasadës së
Kosovës në Mal të Zi, Blerim
Xhemajli. Panelistët, Prof. Dr. Zymer
Neziri dhe Prof. Dr. Bashkim Lajçi të
dy nga Prishtina, Dr. Bahri Brisku e
Dr. Ismail Doda të dy nga Ulqini, kanë
shpalosur përpara audiencës punën,
gërmimet dhe hulumtimet që kanë
arritur të dokumentojnë në këto 15
vëllime të këtij projekti të eposit.
Në fillim është shfaqur një film i
shkurtër dokumentar i cili paraqiste
rapsodët e eposit në pesë vende të
Ballkanit, atje ku edhe sot e kësaj dite
ky epos vazhdon të jetojë.
“Realizimi i këtij projekti mundëson
që ky lloj i epikës gojore të studiohet në
mënyrë që opinionit shkencor dhe
kulturor të botës t'i ofrohet për pranim
si pasuri e përbotshme dhe si i tillë të
njihet si thesar botëror i kulturës. Duke
vlerësuar si pasuri të madhe kombëtare, ne shpresojmë se do të arrijmë të
dëshmojmë se epika legjendare
shqiptare e llojit të kreshnikëve është
thesar botëror i kulturës dhe si i tillë të
regjistrohet në UNESCO”, theksoi Dr.
Bashkim Lajçi.
“Vlerësime të larta për projektin kanë
dhënë dhe shumë studiues të huaj nga
vende të ndryshme. Fjala vjen, prof.
David Hoffman nga Universiteti i

Harvardit në mes tjerash ka thënë:
Projekti i Dr. Nezirit ka rëndësi të
madhe si për studimin e epikës
shqiptare ashtu dhe për studimin e
traditave epike
evropiane në përgjithësi. Projekti
ka qenë në përputhje me standardet
më të larta shkencore”, u shpreh
Lajçi.
Mbi këtë tematikë, duke vënë
theksin kryesisht
tek eposi i shqiptarëve në Mal të
Zi, ka folur Dr.
Bahri Brisku i cili
ka prezantuar studimet dhe hulumtimet
e tij të përmbledhura dhe të dokumentuara në veprën e tij të fundit “Këngët
popullore shqiptare të shqiptarëve në
Mal të Zi”, i cili tha se janë krijuar të
gjitha kushtet që vlerat tona epike të
bëhen vlera gjithëkombëtare dhe gjithë
njerëzore duke theksuar se kjo është një
vlerë e madhe që tregon se edhe ne si
popull i vogël ndër vlerat kombëtare
shqiptare kemi vlera të veçanta.
“Djepi i gjithë epikës popullore
shqiptare ndodhet në Malësi, PlavëGuci, duke u lidhur me Rugovën në
Kosovë. Kam arritur në konkluzion se
në Mal të Zi kemi të bëjmë me vlera të
veçanta për dallim nga epika e përgjithshme shqiptare. Me rëndësi është që
dhe ne të japim kontributin në pasqyrimin e këtyre vlerave që kemi”, u shpreh
Dr. Bahri Brisku.
Ndërkaq, Dr. Ismail Doda, ka thënë se
me këtë projekt u kemi borxh
atyre brezave që e kanë ruajtur
deri më tani këtë epos i cili e
ngriti artistikisht kulturën tonë.
Doda ka shpalosur një studim i
cili kishte të bënte me prezantimin e gjashtë këngëve të zonës
së Krajës.
Ideatori dhe bartësi i projektit
Prof. Dr. Zymer Ujkan Neziri
nga Instituti Albanologjik i Prishtinës ka thënë se me përurimin
e këtij projekti Malësia dhe viset
e tjera shënojnë një ditë të
veçantë, duke bërë të ditur se ky
është projekti më i madh i
realizuar deri më sot në 200 vitet
e fundit në Ballkanin perëndi-

mor pas projektit që realizuan profesorët e Harwardit në vitet '30 të shekullit
të kaluar.
“Në këtë projekt janë dokumentuar 15
vëllime, me afro 12 mijë faqe material
të shkruar dhe xhiruar për eposin që
shtrihet në pesë shtete të Ballkanit.
Përveç bashkëpunëtorëve nga Tirana
dhe Prishtina që kemi punuar në këtë
projekt, meritë të veçantë kanë bartësit
e eposit, lahutarët që ndër shekuj e
kultivuan eposin e të cilin e mbajnë
gjallë edhe sot. Ne patëm fatin që me
këtë projekt të konkurrojmë në
UNESCO duke u shpërblyer kështu
dhe me çmimin “Europa Nostra”. Ne
duhet të jemi krenarë që jemi populli i
fundit që jemi bartës të një eposi heroik
legjendar siç i kishin dikur popujt e
mëdhenj të Evropës e të cilët nuk e kanë
më”, u shpreh Neziri.
Ai më tej shprehu besimin e tij se ky
projekt do të pranohet nga Organizata
për Edukim, Shkencë dhe Kulturë e
Kombeve të Bashkuara (UNESCO)
për t'u njohur botërisht si trashëgimi
kulturore
universale.
Gjatë kësaj mbrëmjeje të pranishmit i
kanë argëtuar me dy këngë, lahutarët
nga Malësia, Gjokë Kalaj dhe Rrok
Prenkoçaj, ndërkohë që një ekzemplar
të çmimit “Europa Nostra” të projektit
“Eposi i Kreshnikëve në 5 shtete të
Ballkanit 2012- 2016” i është dorëzuar
SHKA “Rapsha” nga bashkorganizatori i këtij evenimenti dhe bartësi i
projektit Dr. Zymer Ujkan Neziri.
Projekti në fjalë më parë është
prezantuar në Tiranë, më 21 shtator
2016.
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DEKORATË

Presidentja Jahjaga dekoroi Simë Dobrecin
me Medaljen Presidenciale të Meritave

Nga Diaspora ne SHBA: Shoqata
Atdhetare “Malësia e Madhe” në
Detroit dhe New York, Shqipe Biba/
Në vazhdën e aktiviteteve për shënimin
e tetëvjetorit të pavarësisë së Kosovës,
Presidentja e vendit, Atifete Jahjaga,
ka ndarë dekorata për një numër të
madh personalitetesh dhe organizatash, që kanë dhënë kontribut të
jashtëzakonshëm për Kosovën. Dhënia
e dekoratave u bë një ceremoni solemne, të organizuar sot, në të cilën
Presidentja Jahjaga ua dha dekoratat të
dekoruarve, familjarëve apo përfaqësuesve të organizatave.

Dekorimi u bë në bazë të nenit 84 pika
28 të Kushtetutës së Republikës së
Kosovës, të Ligjit Nr. 04/L-070 për
Dhënien e Dekoratave nga Presidenti
i Republikës së Kosovës, si dhe në
bazë të neneve 3 dhe 4 të Rregullores
mbi Llojet e Dekoratave që i Jep
Presidenti i Republikës së Kosovës
dhe Procedurat Për Dhënien e Tyre.
Në një fjalë mbajtur me këtë rast,
Presidentja Jahjaga tha:
Të nderuar laureatë dhe ju familjarë
të të gjitha personaliteteve që me
veprën jetësore lanë gjurmë të pashlyera në historinë e Kosovës; për
lirinë, pavarësinë e shtetndërtimin
dhe për zhvillimin e saj të gjithëmbarshëm.
Të nderuar të pranishëm,
Jam thellësisht e nderuar që sot në
këtë tetëvjetor të shpalljes së Pavarësisë, të nderoj të gjitha personalitetet dhe veprimtarët që kanë dhënë
kontribut të jashtëzakonshëm që ne të
kremtojmë si çdo komb i lirë –
shtetësinë tonë.
Kjo është dita më e shënuar e historisë
së Kosovës, për të cilën janë sakrifikuar
gjenerata të tëra, që me idealin e tyre
për liri e pavarësi kanë vënë themelet e
shtetit të ri, një faktori të rëndësishëm
jo vetëm të paqes por edhe të sigurisë e
stabilitetit edhe në rajon e edhe më
gjerë.
Shteti i Kosovës është gjaku, djersa dhe
angazhimi i të gjithë atdhetarëve që e
deshën atë, që i dhanë fuqinë për ta
ndërtuar mbi gërmadhat e një lufte të

gjatë e të rëndë, të gjithë atyre që i vunë
themelet e shtetit të pavarur, të
qytetarëve të barabartë, shtetit me
synime të qarta për të qenë pjesë e
pandashme e botës së përparuar.
Me këtë ceremoni të ndarjes së
medaljeve së bashku, edhe Institucionet por edhe populli i Kosovës,
vlerësojmë, nderojmë dhe kujtojmë
kontributin e jashtëzakonshëm, të të
gjithë juve edhe laureatë edhe familjarë, për të mirën tonë të përbashkët.
Kosova është vendi ynë, të cilin e
bëjmë të përparuar dhe të zhvilluar
vetëm ne së bashku. Është në duart tonë
që amanetin e atyre që na kanë hapur
rrugën e sotme ta çojmë përpara; për ta
bërë Kosovën një shtet demokratik, ku
sundon ligji dhe rendi; ku qytetarët e
gjejnë perspektivën e tyre pa e kërkuar
tjetërkund; ku mirëkuptimi është thelbi
i zgjidhjeve dhe ku dashuria për
atdheun tonë të përbashkët bëhet fuqia
jonë për të ardhmen.
Ju laureatë, dhe ju familjarë,
T'i mbani me nder dhe krenari nga
gjenerata në gjeneratë, këto dekorata
dhe medalje presidenciale, si mirënjohje më e lartë shtetërore për punën
tuaj dhe kontributin për atdheun.
Zoti ju bekoftë!
Zoti e bekoftë Kosovën!
Në emër të të dekoruarve falënderoi
mulla Xhevat Kryeziu, përfaqësues i
Lëvizjes për Faljen e Gjaqeve.
Gazetadielli.com

47

FOLKLOR

15

“Shqiponja“ fitoi çmimin e parë
Përgatiti Toni Ujkaj
Ansambli Folklorik “Shqiponja“ u shpërblye me çmimin
më të lartë të folklorit burimor
në botë nga Asociacioni Evropian i Festivalit Folklorik me
medaljen e artë “World Cup of
Folklore- Veliko Tarnovo 2016,”
për folklorin autentik si dhe fitues
i çmimeve të tjera, të diplomave
dhe kupave të arta, kurse drejtuesi
i këtij ansambli, Agron Pllumaj
në natën e parë dhe të dytë u shpall
drejtuesi më i mire artistik, në
Festivalin Botëror të Folklorit që
u mbajt nga data 12 deri më 22
maj në Veliko Tarnovo të Bullgarisë.
“Në natën e parë të prezantimit
tonë, ne shfaqëm 12 pika folklorike-burimore të cilat i vërejti
menjëherë juria profesionale të
cilët u mahnitën me paraqitjen
tonë, sikurse edhe gjithë publiku i
pranishëm.
Në natën e dytë jemi prezantuar
me 14 pika folklorike të cilat i
kishim ndërthurur në kohë
rekorde në mënyrë që programin
2 orësh ta paraqesim pothuajse
brenda 15 minutash dhe ia arritëm
qëllimit duke u bërë fitues të
çmimit më të madh të folklorit
burimor në botë”, u shpreh për
Koha Javore drejtuesi artistik i
ansamblit “Shqiponja“, Agron
Pllumaj.
Ndërkaq suksesi i këtij ansambli
nuk u ndal as në natën e finale të
festivalit, përkundrazi, anëtarët e
rinj në këtë natë të muzikës së
stilizuar me pjesë etno, sërish
fituan vendin e parë në eurofolk të
kësaj kategorie.
Për pjesëmarrjen në këtë festival

Donatorët nga
Gjermania
Për rinovimin e Kishës se Shen
Ndout në Braticë, 2016
(Renditja si mbas abecedës)

Aleks Stanoviq – 1000€
Andrija Daboviq – 450€

me renome botërore, drejtori dhe
udhëheqësi artistik i ansamblit në
fjalë Agron Pllumaj, falënderoi
Don Gabriel Grabanicën dhe
“Trëndafilat e Shën Terezës“ nga
Ulqini të cilat siç tha, në çdo
moment japin kontribut të çmuar
për ruajtjen e trashëgimisë
kulturore.
“Ndjehem i privilegjuar dhe tepër
i lumtur që arrita të fitoj çmimet
më të larta në jetën time, duke
shpresuar se ky është vetëm
fillimi i sukseseve tona artistike”,
përfundoi Pllumaj duke u
prononcuar për Koha Javore.
Çmimi i parë në botë në kategorinë e folklorit të stilizuar i takoi
nikoqirit, ansamblit shtetëror të
Bullgarisë.
Ansambli “Shqiponja” ka tetë vite
që ka filluar veprimtarinë e tij
artistike duke punuar pa ndalë me
talente të rinj në ruajtjen dhe
avancimin e trashëgimisë sonë të
lashtë kulturore duke marrë pjesë
në shumë koncerte në vend dhe
rajon.
Botuar në KOHA JAVORE nr 716, më
26 maj 2016:22.

Andri Nilloviq – 100€
Anto Marnikoviq – 50€
Çoba Llukiq – 100€
Dragan Nilloviq – 100€
Filip Daboviq – 100€
Gjon Stani -100 €
Gjorgje Llukiq – 100€

Donatorët prej Chicagos, SHBA
Për rinovimin e Kishës se Shen Ndout në Braticë, 2016
(Renditja si mbas abecedës)

Andrija Briskoviq - $500 , Kullomzë
Anton Lukiq - $200 , Kullomzë
Anton Nrekaj - $100 , Kllezen
Anto Pekiq - $1000 , Brisk
Frano Maroviq - $100 , Krythë
Gjoka Junkoviq - $100 , Dobrec
Gjokë Gjergj Brisku - $100 , Mali i Bardhë
Hasani Shabanit Gjelaj - $100 , Brisk
Kola Preçit Koloviq – $200 , Salç
Lekë Brisku - $700 , Mali i Bardhë
Luc Brisku - $100 , Mali i Bardhë
Mark Gjon Pema – $200
Niko Paladin - $100 ,Tivar
Pala dhe Toni Briskoviq, Braticë- €1000
Pavle Jankoviq – $200 , Salç
Pjeter Koloviq - $100 , Tivar
Sandro Marnikoviq - $100 , Kodrat
Shoqata Don Gjon Buzuku Chicago - $500
Viktori Lucit Brisku - $200 , Mali i Bardhë
Zef Junkoviq - $100 , Dobrec
Zefi Kols Llukiq - $200 , Kollomzë
Zoran Dediq - $100 , Salç
Falënderohet don Gabriel Grabanica

Gjuro Nilloviq – 200€
Ivan Nilloviq – 50€
Loro Nilloviq – 100€
Lubo Margjonoviq – 50€
Pavle Barlloviq – 100€
Pavle Jankoviq – 100€
Petar Daboviq – 100€

Pero Nilloviq – 300€
Roka Nilloviq – 100€
Sreqko Nilloviq – 100€
Falënderohet
don Gabriel Grabanica
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Për librin „Zgjimi“ të Karamanagës
Përgatiti Mustafa Canka
Është për lëvdatë mundi i dr. Gani
Karamanagës që publikut të gjerë t'ia

ruajtjen e unitetit e Bashkësisë Islame
në të gjithë territorin e kësaj komune.
Gjithashtu është i rëndësishëm orga-

në gjumë, kuptohet edhe vetë titulli i
k ë t i j l i b r i t ë d r. K a r a m a n a g ë s
„Zgjimi“.
Të zgjohesh për Zotin e dashur, nga
gjumi i moskokëçarjes dhe harresës, të
lësh përtacinë dhe dembelizmin, të
veprosh në përputhje me urdhrat e
Mëshiruesit, që të njohësh këtë dhe
botën tjetër, të rikthesh paqen në zemër,
të krijosh lidhje me Zotin e botërave.
Për këto flet ajeti në suren Sebe (46):
„Thuaj: Unë ju këshilloj vetëm një
gjë: ngrihuni sinqerisht ndaj
Allahut.“(Sebe, 46)
Unë jam i bindur se dr. Karamanaga
gjatë zgjimit të vet e ka ndihmuar edhe
zgjimin e edhe të disa njerëzve të tjerë
dhe për të mbajtur të zgjuar Bashkësinë
Islame të Ulqinit.
Ky libër flet pikërisht për këtë.

prezantojë pikëpamjet e
tij gjatë mandatit katërvjeçar në krye të Bashkësisë Islame të Ulqinit
(2003-2007). Me siguri,
kjo gjë do të ndriçojë edhe
më tepër punën e këtij
institucioni, dhe do të
kontribuojë në hapjen e
saj të mëtejme ndaj
qytetarëve. Pas një kohe të
gjatë të izolimit të këtij
institucioni, në këto kohëra të reja kjo është më se e
nevojshme.
Sepse, kjo bashkësi e
vogël ka çka t'i ofrojë
„urbi et orbi”(qytetit
Ulqinit dhe botës). Para së
gjithash fytyrën e saj të
bukur: besimtarë të vërtetë dhe
tradicionalë, objekte fetare shumë të
bukura dhe të rregulluara, mesazhe të
paqes, tolerancës dhe mirëkuptimit.
Dr. Gani, me një këmbëngulje të lindur
dha kontribut të fuqishëm në periudhën
në fjalë. Është dashur të mirëmbahen
dhe të vazhdohet jeta fetare, të rindërtohen xhamitë e braktisura, të përballet
me valën depërtuese të koncepteve të
huaja të islamit në këtë zonë.
Ngjarjet që ndodhën më vonë do të
tregojnë që dr. Karamanaga ka pasur
sukses të dukshëm në lidhje me këtë.
Unë e vlerësoj si më të rëndësishme

nizimi i një serie të tubimeve shkencore dhe simpoziumeve, të cilët ia
ofruan një numri të madh të qytetarëve
të Ulqinit pikëpamjen islame të jetës
dhe të botës, si dhe vendosja e
marrëdhënieve të mira me Meshihatin
në Podgoricë.
Qëllimet e mira si edhe aftësitë e
dëshmuara menaxhuese në udhëheqjen
e një institucioni me rëndësi, siç është
Shtëpia e Shëndetit e Ulqinit, kanë
qenë çelësi i këtij suksesi.
„Veprat gjykohen sipas qëndrimeve“,
ka thënë i nderuari Muhammed s.a.v.s.
E edhe kur dihet se ky shembulli më i
bukur që kemi thoshte se njerëzit janë

Aforizma
Çdo e mirë ka shpërblimin, çdo e ligë
ka ndëshkimin.
Nëse do të tjerët ta mbajnë fjalën,
mbylle e mos fol.
Nëse je duke bërë jetë të ndershme,
mos të shqetësojnë fjalët e
gojëkëqijve.
Miku i të gjithëve është miku i askujt.
Kalojnë orët e ditët – muajt dhe vitet,
por koha që shkon nuk kthehet dot
kurrë më.
Të tjerëve mund t'ua falësh gabimet,
vetes kurrsesi.
Përgatiti Shaban Hasangjekaj, Martinaj, Guci
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Budvën e themeluan ilirët
Shkruan Msc. Anton Lulgjuraj
Budva, qytet bregdetar i Malit të Zi, i
vendosur pran një gjirit të vogël i futur
në brendësi të Detit Adriatik, jo shumë i
mbrojtur nga natyra por i favorshëm
për tregtinë detare.

fikuar dhe e ndërtuar sipas sistemit te
qyteteve mesdhetare, përderisa gjetjet
nga nekropoli dëshmojnë që banoret e
saj, pas venies të lidhjeve të forta me
Greqinë, plotësisht mori kulturen
mesdhetare5. Pranë qeramikës tipike
mesdhetare, e gjetur në kalanë e

Themelet ilire të Budvës
Simbas legjendës, Budva është themeluar nga heronjtë mitikë, Kadmi dhe
Harmonia, të thirrur nga fisi i Enkelejve për të mundur një fis tjetër ilirë në
një betejë. Heronjtë mitikë vijnë në
karro të udhëhequr nga buajt dhe
fitojnë mbi atë fis ilir. Fisi ilir, Enkelejët aty themelojnë qytetin.
Sipas mendimit të D. Rendiq-Miovçiq,
emri i parë i këtij qyteti do të ishte
Butua, ashtu siç e gjejmë te Plini Plak1
(III, 142-144, , apo Bulua, siç ishte e
shkruar te Ptolomeji2. Emri i qytetit
gjithsesi ishte ilir. Është e pabazë lidhja
etimologjike të këtij emri me greqishten, duke u bazuar në mitin e Kadmosit
dhe Harmonias, të cilët vijnë këtu me
karro, të tërhequr nga buajt (bous).
Prapashtesa “ua” merret si tipike ilire
(shembull Castellum Salthua-Rijeçani,
3
afër Nikshiqit) .
Budva për here të pare në burimet e
shkruara përmendet në shek. I e.s.
Dihet se qyteti fillimisht ishte ilir dhe
banorët i takonin fisit të Enkelejve.
4
Stefan Bizantini përmend Buthoe (për
Budvën) si qytet i ilirëve.
Gjurmët e arkitekturës urbane të
gjetura në vetë Budvën tregojnë që
qyteti në gjysmën dytë te shek IV p.e.s,
në kohën kur grekët në Adriatik,
filluan me themelimin e kolonive të
tyre. Budva ishte në themel e forti-

Budvës, në citadelën e sotme, e cila
padyshim flet për një ekzistencë të
shtresës ilire në brendësi të këtij
fortifikimi, në themel të saj janë gjetur
mbetjet e një objekti të vogël në formë
kuadrati, e cila për nga mënyra e
murimit dhe materialit të lëvizshëm
arkeologjik të gjetur në thellësinë e saj,
u vlerësua se i takon kohës së mbretërisë ilire, e cila përfaqëson të parin dhe
njëherë gjurmët me të vjetra të fillesave
6
të venbanimit . Megjithëse për përcaktimin e pozitës së Budvës ilire një
rëndësi të veçantë ka fragmenti masiv i
murit mbrojtës me portë të zbuluar në
pjesën jugore të qytetit të vjetër , nën
nivelin e saj te sotëm. Gjetja e mbetjes

Muri ilir në Budve

të murit, i punuar me blloqe të mëdha
gurësh trapezoid për të cilin është
përdorur teknika, e njohur edhe tek
ndërtimi i mureve të qyteteve tjera
ilire: Risani, Ulqini dhe Meduni.
Qyteti romak Budva, apo oppidium
romanorum Butuanum, siç e quan
Plini, prej të cilit edhe nxirret emri i tij
Butua, duke gjykuar nga gjetjet
arkeologjike, ka qenë i shtrirë në të
njëjtin vend ku ndodhej dhe vendbanimi ilir, por ka zënë një sipërfaqe
shumë më të madhe, të cilat kalojnë
perimetrin e mureve mesjetare , për të
cilin dëshmojnë gjetjet e një mbetje të
viles romake me mozaik dhe mbetjeve
të sistemit për nxehje, në lindje të
7
hotelit Avala .
Një numër i madh dhe i pasur i varreve
monumentale, shpesh luksoze, materiali i varreve tregon për varrosjen në
nekropol kryesisht ekonomikisht të
pasurve, derisa objektet e importuara
prej vendeve të largëta tregojnë për
8
lidhjet tregtare të zhvilluara .
Në mbishkrimet e ruajtura shfaqen
emrat ilirë , italikë dhe grekë, çka flet
për përzierjen e banorëve të saj, ku
shumica janë ilirë, një numër i
konsiderueshëm italikësh dhe një
numër i vogël grekësh9.
1. Plini Plak (jetoi në shekullin e parë të erës sonë):
ILIRËT DHE ILIRIA TE AUTORËT ANTIKË,
'Rilindja', Prishtinë, 1979:194)
2.Ptolomeji (jetoi në shekullin e dytë të erës sonë):
ILIRËT DHE ILIRIA TE AUTORËT ANTIKË,
'Rilindja', Prishtinë, 1979:267)
3. Istorija Crne Gore I , Titograd 1967.
4.Stefan Bizantini (jetoi në shekullin VI të erës
sonë): ILIRËT DHE ILIRIA TE AUTORËT
ANTIKË, 'Rilindja', Prishtinë, 1979:417)
5.Čedomir Marković, Arheologija Crne Gore,
Podgorica 2006, 274, 6. po aty, 7. po aty, 8. po aty, 9.
po aty.
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Festa ilire në Shas
Shkruan Ismet Kallaba
Shoqata “Ora” ka organizuar prej 19 22.05.2016. edicionin e 13-të të
manifestimit “Pranevera në Anë të
Malit”.
Manifestimi ka filluar të enjten
mbrëma në skenën impozante të
ndërtuar në Kalanë e Shasit, ku
fillimisht është hapur ekspozita e
artistes nga Ulqini, Halide Pelingu –
Shllaku, e cila jeton në Sarajevë. Ajo
është prezantuar para publikut me disa
punime tejet interesante, të punuara me
pe prej ari dhe nga bakri. Për veprat e
saj ka folur dr. Nail Draga, drejtor i
Qendrës së Kulturës – Ulqin.
Për të pranishmit më pas është shfaqur
koncerti me këngë qytetare shkodrane
nga orkestra e Shkollës Artistike “Prenkë Jakova” – Shkodër. Për rreth një
orë, formacioni muzikor i përbërë nga
pedagogë dhe nxënës të kësaj shkolle
kanë kënaqur publikun e pranishëm.
Ditën e shtunë – dita e sportit janë
mbajtur gara në volejboll, futboll ndërmjet institucioneve dhe në ping pong,
ndërsa pasdreke është organizuar pikniku në Shas.
Dita qendrore e manifestimit është
konceptuar si një minifestival folklo-

Bizhuja e artë n'Gjirokastër
Një bizhu e rrallë antike është gjetur në
rrënojat e Antigonës në Gjirokastër.
Gjatë ekspeditës në kuadër të 100vjetorit, arkeologët kanë zbuluar këtë
gur unaze apo medaljoni me ngjyrë të
verdhë. Për specialistët kjo konsiderohet një nga gjetjet më të veçanta. Sipas
tyre, mbi këtë gur të qelqtë, gjysmë
transparent, është e gdhendur me

rik, i titulluar “Festa ilire në Shas”,
ku kanë marrë pjesë Ansambli “Tradita”, SHKA “Ana e Malit”, ndërsa
mysafir special ka qenë SHKA “Lidhja e Prizrenit” nga Prizreni. Pjesëmarrësit e shumtë në numër kanë
pasur mundësi të ndjekin ekspozitën
e veshjeve kombëtare shqiptare nga
të gjitha krahinat, të stiluara nga
mjeshtrja Servete Kastrati nga Kosova në bashkëpunim me Shoqatën
“Labeatët” – Ulqin. Publiku po ashtu
ka shijuar ushqimet tradicionale të
Anës së Malit, ndërsa janë mbajtur
edhe lojërat popullore në kërcim së
gjati dhe hedhjen e gurit.
Manifestimi “Pranvera në Anë të

Malit” ka për qëllim ruajtjen e vlerave
tradicionale dhe promovimin e turizmit
të Anës së Malit. I ideuar në fillim si një
veprimtari ku para së gjithash do të
bashkohen qytetarët e trevës së Anës së
Malit dhe të trevave të tjera, „Pranvera
në Anë të Malit“ është shndërruar
tashmë në një veprimtari prestigjioze,
ku kanë marrë pjesë shumë artistë
shqiptarë me famë, duke i tejkaluar
kufijtë e një manifestimi me karakter
lokal. Ndërkaq vendosja e Shasit në
qendër të këtij manifestimi ka bërë që
të rikthehet vëmendja te ky qytet i
lashtë, duke e promovuar atë si një
qendër të zhvillimit të turizmit historik
dhe kulturor.

mjeshtëri një skenë luftimi. Guri në
formë ovale ka përmasa të vogla, 2.5
cm me 1.5. Sipas ekspertëve figurat e
gdhendura mbi te dëshmojnë skenat e
luftës në Antigonën e hershme, qytetin
e ndërtuar nga Pirroja i Epirit. Bizhuja e
veçantë së bashku me të gjitha gjetjet e
zbuluara gjate ekspeditave të tjera,
pritet të publikohen në një ekspozitë në
qytetin e Gjirokastrës.
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Simpozium ndërkombëtar mbi Kalanë e Ulqinit
Përgatiti Ismet Kallaba
Fondacioni Kulturor Shqiptaro-Amerikan nga Nju Jorku dhe Komuna e
Ulqinit organizuan në Ulqin simpozi-

umin shkencor ndërkombëtar me temë
“Mbrojtja dhe konservimi i qëndrueshëm i Qytetit të Vjetër – Kalasë së
Ulqinit”.
Simpoziumi është hapur më
30.09.2016, e premte mbrëma, në
mjediset e Muzeut në Kalanë e
Ulqinit, për të vazhduar me punë
deri më 2.10.2016 në hotelin “Mediteran”, ku rreth 25 studiues nga
vende të ndryshme të Evropës dhe
SHBAë kanë trajtuar aspekte dhe
probleme të ndryshme që lidhen me
trashëgiminë kulturore, duke
dhënë edhe pikëpamjet e tyre
për mbrojtjen dhe valorizimin
e Kalasë së Ulqinit, si një pasuri
e çmuar.
Kryetari i Komitetit organizativ
të simpoziumit, Cafo Boga,
njëherazi themelues i Fondacionit Kulturor Shqiptaro-Amerikan, ka thënë se ideja për
organizimin e simpoziumit ka
lindur nga dashuria për trashëgiminë kulturore, qytetin e vet dhe
dashuria për njerëzimin.
Ai ka thënë se qëllimi i simpoziumit është të nxisë ndryshimin,
i cili do të shërbejë si katalizator
për të frymëzuar konservimin
dhe mbrojtjen e Kalasë së
Ulqinit, dhe për të treguar vendin
që zë ajo në histori dhe vlerat e

kësaj trashëgimie kulturore.
Një qëllim tjetër i simpoziumit, sipas
tij, është që të frymëzojë zhvillimin dhe
aktivitete ekonomike të qëndrueshme.
“Simpoziumi bashkon dijet, përvojat

dhe praktikat më të mira nga burimet e
ndryshme”, ka theksuar ai.
Edhe kryetari i Komunës së Ulqinit,
Nazif Cungu, ka thënë se simpoziumi
organizohet “me qëllim të krijimit të
kushteve optimale për valorizimin e
Qytetit të Vjetër të Kalasë si pjesë e
trashëgimisë kulturo-historike tejet e
çmuar për qytetin e Ulqinit”.
“Simpoziumi ka për qëllim të shërbejë
si katalizator i ndërrimit të vetëdijes së
qytetarëve dhe institucioneve për
mënyrën e trajtimit të monumenteve

historike si dhe shfrytëzimin e kësaj
trashëgimie në shërbim të zhvillimit
dhe rritjes ekonomike të qytetit dhe
vendit”, është shprehur ai.
Arkitektja Gjejlane Hoxha nga Prishtina, nënkryetare e Komitetit organizativ, thotë se qëllimi i këtij simpoziumi është që në të ardhmen Kalaja e
Ulqinit të vlerësohet si objekt i trashëgimisë botërore duke u bërë pjesë e
UNESCO-s.
“Shpresoj që tash me dorën e profesionistëve të nivelit jo vetëm të vendit,
por me ndihmën e nivelit të institucioneve ndërkombëtare dhe specialistëve të disiplinave të ndryshme në
fushën e konservimit do të kontribuojnë që këtë qytet ta çmojmë ashtu
siç e meriton”, ka theksuar ndër të tjera
ajo.
Në hapje të simpoziumit, të pranishmit
kanë ndjekur një program të shkurtër
kulturor dhe kanë shijuar specialitetet e
kuzhinës vendore, të përgatitur nga
restorantet në Kalanë e Ulqinit.
Organizatorët kanë bërë të ditur se
kumtesat e mbajtura në simpozium do
të botohen në një publikim të posaçëm.
Kalaja e Ulqinit është një ndër
monumentet më të rëndësishme
kulturore-historike në rajon, por
ndonëse është monument i kategorisë
së parë dhe i mbrojtur me ligj, për
shkak të lënies pas dore nga pushteti
vendor dhe ai qendror është dëmtuar
duke rrezikuar vlerat që i posedon.
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Parada Shqiptare n'Nju-Jork
Përgatiti Gjekë Gjonaj
Ditën e shtunë, më 18 qershor të
këtij viti në sheshin “Amerika”, në

vendore dhe ndërkombëtare. “Kjo
parade me vlera emocionuese dhe
me vlera artistike dhe kombëtare
është shprehje e krenarisë shqip-

bulevardin kryesor në Nju Jork u
zhvillua “Parada Shqiptare 2016”, e
cila këtë vit iu dedikua të lumes
Nënë Tereze, me rastin e Shenjtërimit të saj më 4 shtator, dhe
shpalljes së këtij viti si Viti i Nëna
Terezes, nga Qeveria e Kosovës
dhe Shqipërisë. Atë ditë qindra
emigrantë shqiptarë dolën në rrugët
e Nju-Jorkut , ku parakaluan të
veshur kuq e zi dhe me kostume
popullore shqiptare transmetuan
kulturën dhe traditën e shqiptarëve.
Pjesë e paradës, siç mësojmë nga
Don Gabrijeli ishte edhe Ansambli
i Këngëve dhe Valleve “Trëndafilat
e Shën Terezës” nga Ulqini, i cili
tash disa vite shkëlqen në skenën

tare, paraqitje e veshjeve tradicionale e shoqëruar ngado
me ngjyrat kuqezi,
tingujt emocionues të
ritmeve të këngëve dhe
valleve dhe muzikës
shqiptare, nga të gjitha
krahinat, të cilat krijojnë një spektakël
madhështor, duke u
mundësuar mijëra
shikueseve, në të dy
anët e bulevardit, një
paradë të paharrueshme
shqiptare.Atë ditë qyteti i Nju-Jorkut ishte i
tejmbushur me disa qindra shqiptarë të veshur me kostume popu-

llore. Hijeshi dhe aromë qytetit i
jepnin edhe anëtarët e ansamblit
tonë “ Trëndafilat e Shën Terezës”,
thotë don Gabrieli. Ai shprehet më
se i kënaqur me pritjen që iu bënë në
këtë paradë dhe veçmas falënderon
ansamblesitin e parë shqiptar në
Nju-Jork Mark Gjonajn me stafin e
tij të punës, për respektin dhe
nderimin që iu bënë, sikurse edhe
drejtuesit e qytetit të Nju-Jorkut për
mirënjohjen e dhënë. Sipas fjalëve
të don Gabrielit paraqitja e ansamblit të tyre në Nju-Jork vjen pas
suksesit në Festivalin Botëror të
Folklorit në Bullgari dhe shton se
kjo veprimtari është vazhdimësi e
kontributit të tyre, duke hapur
rrugëtimin për pjesëmarrje në
aktivitetet që do të mbahen më 28
nëntor 2016 në Detriot, Nju-Jork
dhe Çikago.
Kjo paradë bëhet në Nju-Jork për të

mos harruar rrënjët tona shqiptare,
pa harruar se nga vijnë.

Aforizma
Ai që kënaqet me pak, më shumë as që
meriton.
Edhe duke shikuar afër, mund të shohim
larg.
Ka asish që ecin tërë kohën e nuk arrijnë
askund.
Njeriu mendon e planifikon, fati qesh e
ndërton ose rrënon.
Urrejtja të bën perde para sysh, dhe nuk e
sheh të vërtetën.
Përgatiti Shaban Hasangjekaj, Martinaj, Guci
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LIBËR PËR MBROJTËSIT E ULQINIT
Shkruan Dr. Nail Draga
Për opinionin e gjerë është e njohur se
çështja e Ulqinit, paraqet ngjarje të
veçantë për historinë kombëtare
shqiptare në shek.XIX. Eshtë pikërisht
e tillë sepse Ulqini u bë çështje e ditës
në diplomacinë ndërkombëtare, si
asnjë qytet tjetër deri në atë kohë. Dhe
nuk kishte si të ishte ndryshe sepse
dominuan interesat e
Fuqive të Mëdha, ku viktimë ishte qyteti i Ulqinit, me
rrethinën e tij të ngushtë.
Deri me tash në lidhje me
këtë çështje janë botuar
artikuj e studime nga autor
të ndryshëm, kryesisht nga
fusha e historisë, por, kohë
më parë regjistrit të autorëve të tillë iu shtohet edhe
Eqerem Beci, me librin
Mehmet Beci dhe lufta për
mbrojtjen e Ulqinit, botuar
nga SHB ”ADA”, Tiranë
2015.
Edhe pse autori për nga
përgatitja profesionale
është i profilit të inxhinierisë, ai mori guximin të
trajtojë një temë të tillë, sepse është
trashëgimtari i familjes së Mehmet
Becit. Madje ky është brezi i katërt i
këtij personaliteti të Ulqinit i cili u
veçua si komandant i forcave vullnetare ulqinake në luftën për mbrojtjen e
Ulqinit, kundër Malit të Zi, por edhe
Perandorisë Osmane (1878-1880).
Është pikërisht obligimi moral si dhe
ndjenja familjare e origjinës ulqinake e
cila ka qenë motiv i veçantë për autorin
qe t'i qasët një teme të tillë, me plot
pasion kombëtar.

Në këtë botim të dhënat trajtohen në
kontekstin gjeostrategjik të kohës duke
filluar me Krizën lindore e vazhduar
me ngjarjet qe pasuan në hapësirën
etnogjeografike shqiptare, në sajë të
vendimeve të Fuqive të Mëdha, në
formimin e hartës së re politike të
Ballkanit. Kështu jepen të dhëna në
lidhje me luftën e Tivarit (nëntor 1877janar 1878) si dhe me pushtimin e parë

të Ulqinit (18 janar 1878-shkurt 1879),
traktatin e Shën Stefanit e Kongresin e
Berlinit (1878) etj.
Edhe pse në sajë të vendimeve të
Kongresit të Berlinit, vise e vendbanime shqiptare iu dhuruan Malit të Zi,
ngjarjet qe pasuan me përcaktimin e
vijës kufitare Mali i Zi-Perandoria
Osmane, përkatësisht Shqipërisë, kjo
çështje mori kahje tjetër e cila deri në
atë kohë ishte dukuri e panjohur. Pas
luftërave të zhvilluara në Plavë/Guci
(dhjetor 1879-janar 1880) e më pas në
Grudë (prill 1880), ku popullsia

shqiptare luftoi për të mos kaluar nën
pushtetin e Malit të Zi, dëshmoi në
praktikë mobilizim luftarak dhe
ndjenjë kombëtare të udhëhequr nga
Lidhja Shqiptare e Prizrenit, për
mbrojtjen e tërësisë tokësore shqiptare.
Pikërisht, për periudhën kohore qershor-nëntor 1880, autori na sjell të
dhëna me interes, ne lidhje me protestat
e shqiptarëve ndaj vendimeve të tilla,
mobilizimin e ulqinakëve,
ndihmën e shkodranëve dhe
luftën në mbrojtje të Ulqinit,
si dhe dorëzimin e këtij
qyteti Malit të Zi nga ana e
Perandorisë Osmane në
nëntor të vitit 1880.
Botimin e këtij libri e vlerësojmë kontribut me vlerë
për familjen Beci, e në
veçanti për personalitetin
kryesor të saj Mehmet Becin
(1830-1907), që është nder
figurat me të njohura shoqërore e politike të Ulqinit në
kohën e tij. Ai ishte trim,
guximtar e bujar, e në
veçanti i vendosur për të
mbrojtur trojet shqiptare me armë
kundër aneksimit, duke u bërë
komandant i forcave vullnetare
ulqinake (1878-1880). Përmes kësaj
figure, prezantohen edhe ngjarjet tjera
që kanë të bëjnë me çështjen e Ulqinit,
në kohën e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, e sidomos atë të angazhimit të
diplomacisë ndërkombëtare.
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Festa e mërgimtarëve në Kllezen
Shkruan Izabella Pepgjonanj
Kisha Katolike e Ulqinit, në natën e 13
Gushtit, për të shtatin vit me radhë i
mirëpriti mërgimtarët në famullinë e
Klleznës.

Duke pasur parasysh kontributin,
donacionet, përkrahjen e mërgimtarëve gjatë viteve të fundit, kjo festë
është shumë e qëlluar dhe shumë e
veçantë si shenjë falënderimi, ku
mërgimtari këtë natë ka vetëm një
kushtëzim - të jetë i pranishëm, e gjithë
përkujdesja është i vendasve.
Nën përkujdesjen e meshtarëve, rinisë
si edhe vendasve klleznorë, mërgimtarët u bashkuan në festën e tyre falënderuese.
Shumica jemi të bindur se një përqindje e madhe e vendasve kanë emigruar
viteve të fundit duke kërkuar kushte
për një jetë më të mirë dhe se shumë
pak prej tyre kthehen në vendlindjen e
tyre, prandaj kjo festë kishte edhe një
qëllim bashkimi.
Prania e një numrit të madh të mysafirëve, si Mons Rrok Gjonlleshaj, Argjipeshkvi i ri i Tivarit, darka modeste, e
bënë të veçantë këtë natë. Përveç
këtyre nuk mungoi as programi kulturor, ku pjesëmarrës kryesor ishte
Ansambli nga qyteti i Gjakovës. Pra
ishte kjo nata kur Dasma Gjakovare,
Vallja e zambakut dhe Vallja çame
zbritën në Kllezën. Me këto valle dhe
melodi, këtij fshati të boshatisur nga
plaga e mërgimit, ju kthye gëzimi dhe
hareja me orë të tëra.
Shije të veçantë kësaj nate i dhanë edhe
veshjet tradicionale shumëngjyrëshe,

duke filluar nga sallamani në kokë në
veshjen e Klleznores e deri të gërsheti i
Shestaneshës, e të ngjyrimi i bregasores dhe xhubleta e malësores, e deri të
veshja fisnike nga Dukagjini i Kosovës, që më aq fisnikëri dhe hijeshi

qëndronin në shtatin e vajzave tona.
Shumica e mërgimtarëve janë të
vetëdijshëm se Kisha Katolike e Ulqinit, gjatë viteve të fundit ka marrë një
vizion të ri, meritë kjo e të gjithë
meshtarëve që shërbejnë sa e sa vite në
vendin tone, si dhe rinisë që është
përkrahëse e tyre. Paraqitja e punës dhe
angazhimeve të shumta të Kishës
përmes fotografive ishte po ashtu pjesë
e programit.
Viti 2016 është një vit Hiri dhe dhurate
nga Krijuesi. Sepse disa prej ngjarjeve
që u përmendën në këtë natë ishin edhe
shugurimi i Argjipeshkvit të ri të
Tivarit, qe u bë këtë vit, kanonizimi i
martirëve shqiptarë të cilët u persekutuan gjatë komunizmit, që do të
shpallën në muajin nëntor, si dhe
shenjtërimi i Nënës Tereze, bijës se

Ndihmuan revistën
BUZUKU 46 & 47
(Renditja si mbas abecedës)

Don Gabriel Grabanica, Kisha
Katolike, Braticë, Ulqin-€700.
Faton Syla-Morina, Gjakovë, tash
n'Köln, Gjermani-€20.
Kola'j Luk's Macit Luk'PálitPeconj, Salç, tash Mali Bardhë, Ulqin€20.
Lekë Simë Gjon Dobreci, Braticë,
Ulqin, tash n'Vakuver, Kanada-€100.
Lukë Dedë Shkreli, Amull, Ulqin,
tash në Bischofrotweg 5, Gjermani€50.
Nikë Palkola, Kllezën, Ulqin, tash
n'Nju Jork, Amerikë, USA-$100.
Preçi Sim's Jakut Simonit Nik'sJunku, Gaç, Ulqin, tash në
Dorchester, MA, USA-$100.
Sabri Gjoni, Selitë, Ana Malit, Ulqin,
tash në Nju-Jork, USA-$200.
Redaksia ju falet nderit. Qofshi
gjithmonë faqe bardhë
popullit tone shqiptar, që do të ndodh
më 4 shtator në Vatikan.
Pra, kemi shumë arsye për t'u falënderuar Zotit se viti 2016 është vit i popullit tone, vit Bekimi dhe Hiri.
Si moderatorë i programit, unë bashkë
më Aleksandrën dhe Antonetën, mendoj se ky ishte një program i shkëlqyer,
shumë festiv. Bashkëpunimet e
angazhimet tona janë një shembull i
mirë për të gjithë popullin, sidomos më
mërgimtarët. Shpresojmë që vitin
ardhshëm do të festojmë në qytetin
tonë, Ulqin.
Jemi falënderues të sinqertë diasporës
për çdo kontribut që japin për vendlindjen e tyre. Njëkohësisht, ju dëshirojmë pushime sa më të rehatshme në
vendin e tyre dhe shumë shëndet,
suksese e bekime më tej!
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Orë përkujtimore për Gjelosh Gjokaj
Shkruan Ismet Kallaba
Shoqata e Artistëve dhe Intelektualëve
“Art Club” organizoi më 27.09.2016,

në Bibliotekën e Qytetit në Ulqin Orë
përkujtimore me rastin e vdekjes së
piktorit Gjelosh Gjokaj, i cili vdiq më
24.09.2016, në Gjermani në moshën
83-vjeçare.
Ora përkujtimore filloi me një minutë
heshtje në shenjë nderimi për piktorin
nga Malësia, këtë personalitet të madh
të artit shqiptar.
Në fjalën e rastit, piktori Qazim Muja
ka thënë se qysh në ekspozitën e parë të
pavarur në Zajeçar, Gjeloshi tregoi se
ka aftësi të mahnitshme për t'u
zhvilluar në një piktor dhe grafik të
përmasave evropiane dhe botërore.
“Sado që jeta e krijuesve të vërtetë
është më shumë ferra e më pak lule,
Gjeloshi arriti të bëhet piktor i dëgjuar
dhe i respektuar në qarqet intelektuale
të truallit të vet, por edhe të atij
evropian. Më se gjysmë shekulli
Gjelosh Gjokaj zotëroi penelin dhe me
dorën e tij krijoi mrekulli duke
pushtuar galeritë më të njohura të
Evropës dhe duke lënë pas vetes një
bagazh të madh dhe cilësor, të cilin do
ta kishin lakmi edhe piktorët më të
mëdhenj të botës”, u shpreh ai.
Muja tha se Gjokaj arriti majat e
krijimtarisë dhe kjo qe nder, jo vetëm
për të, por edhe për mbarë kombin dhe
kulturën tonë.
“Krahas kësaj, ai i dha shumë edhe
kulturës evropiane, sepse krijoi në
shumë metropole ku janë kulmet më të
larta të kësaj kulture”, theksoi Muja.

Ai vlerësoi rolin e piktorit Gjelosh
Gjokaj në kulturën shqiptare si
“emancipues i madh i artit dhe i
modernizmit esencial përmes një

pikture të pastër, duke u bërë pjesë e
edukimit, e mbamendjes dhe e
kujtesës artistike”, ndërsa sa i përket
kulturës evropiane ai tha se “ky
piktor i madh ka arritur të fusë diçka
nga shpirti dhe nga identiteti ynë”.
Muja ka thënë se në punën e tij të gjatë
kreative, akademiku Gjokaj përherë
kultivoi të bukurën, madje, edhe
atëherë kur trajtoi përmbajtje të
dhimbshme dhe fytyra të trishtuara.
“E bukura në imazhet e tij grafike e
pikturale është komponentë e
rëndësishme estetike dhe dëshmi se pa
të arti mund të jetë i gjymtë, i varfër, i
paqenë”, theksoi ai.
Në emër të familjarëve të piktorit

Gjelosh Gjokaj, të pranishmit – kolegë,
miq dhe dashamirë të piktorit, i ka
përshëndetur vëllai i tij, Tomë Gjokaj.
Ai ka thënë se Gjeloshin e kanë pasur
yllin e familjes.
“Jeta e tij ka qenë udhërrëfyese për ne
pa marrë parasysh se çfarë profesioni
kemi pasur. Na ka nxitur, na ka ngritur
moralin me qeshjet e tij, me artin e tij”,
ka thënë ndër të tjera ai.
Duke falënderuar organizatorin për
orën përkujtimore, Gjokaj ka thënë se
Gjeloshi e ka pasur në zemër Ulqinin.
“Ka deklaruar se kush nuk e pi ujin e
Cemit dhe nuk e njeh detin e Ulqinit,
nuk është malësor”, është shprehur ai.
Gjelosh Gjokaj u lind në vitin 1933 në
fshatin Milesh të Malësisë. Shkollën e
mesme të artit e kreu në Pejë, studioi në
Akademinë e Arteve në Beograd, ku
dhe u diplomua më 1963. Ndërmjet
viteve 1964 - 1969 punoi si profesor
dhe themeloi Degën e pikturës dhe
grafikës në Shkollën e Lartë
Pedagogjike të Prishtinës, duke
themeluar kështu një shkollë të veçantë
dhe duke vënë në këtë mënyrë bazat e
akademizmit në artin shqiptar në ish
Jugosllavi. Prej vitit 1969 e deri më
1983 punoi, jetoi dhe krijoi në Romë.
Ndërkaq, që nga viti 1983 u zhvendos
në Augsburg të Gjermanisë, ku arriti të
bëjë emër në këtë metropol të artit dhe
kulturës evropiane.
Ka qenë anëtar i jashtëm i Akademisë
së Shkencave dhe Arteve të Kosovës
dhe anëtar i Akademisë së Shkencave
dhe Arteve të Duklës. Po ashtu ishte
Anëtar Nderi dhe laureat i Çmimit
Tradicional të “Art Club”-it.

Ngjitja në Rumi - adet mijëvjeçar
Shkruan Ismet Kallaba
Brisk – Rreth 100 bjeshkatarë të të
gjitha moshave kanë vazhduar traditën
e bukur të ngjitjes në majën e shenjtë të

Rumisë, në kuadër të manifestimit
“Dita e Rumisë”, të cilin për të pestin
vit me radhë e organizoi Shoqata e
Bjeshkatarëve “Rumia”.
Manifestimi i sivjetshëm, me moton
“Të gjithë në Rumi”, ka filluar me
kampingun e organizuar të shtunën
mbrëma, ku me dhjetëra bjeshkatarë e
kanë kaluar natën në Brisk, për të pritur
mëngjesin për t'u ngjitur në Rumi.
Që në orët e hershme të mëngjesit të
së dielës, 5.06.2016, bjeshkatarë nga
Kraja, Ulqini, Ana e Malit, Tivari,

Shkodra, Kosova, Presheva,
diaspora etj. janë nisur për Rumi,
pjesa më e madhe e tyre nga Brisku,
ndërsa disa të tjerë nga Mikuliqi
(Tivari). Pas bashkimit në Djerrin e
Rumisë, bjeshkatarët
kanë vazhduar ngjitjen në majë të këtij
mali.
Pas zbritjes nga maja e
Rumisë, sipas traditës
në Djerrin e Rumisë
janë zhvilluar lojërat
popullore në qitje,
tërheqje litari, hedhje
guri, kërcim së gjati.
Disa dhjetëra persona i
kanë pritur bjeshkatarët
pas uljes në Brisk, ku ka
vazhduar programi kulturo-artistik me
pjesëmarrjen e këngëtarëve, grupeve të valleve

evës së nën Rumisë. Ky zakon, rrënjët e
të cilit besohet se depërtojnë që nga
periudha pagane, të kohës ilire,
përbëhej nga ngjitja në majë dhe bartja
e një guri me qëllim që maja e Rumisë
të bëhet sa më e lartë, gjë që e dëshmon
grumbulli i gurëve në majën e saj.
Pastaj nga organizimi i lojërave
tradicionale dhe festa gjithëpopullore.
Të moshuarit e kujtojnë me nostalgji
këtë traditë, bashkëjetesën dhe
harmoninë, koloritin e veshjeve
popullore, njohjet dhe shoqërimin.
Por, ky zakon është dëmtuar nga
njëmendësia ideologjike pas Luftës së
Dytë Botërore dhe në kohën e sotme
nga vendosja e kishës prej hekuri nga
Kisha Ortodokse Serbe, me synimin që
maja e Rumisë të përvetësohet dhe t'i
takojë vetëm një kombësie dhe feje.
Botuar në KOHA JAVORE nr 718, më 9
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dhe humoristëve, si
dhe ndarjen
e çmimeve
për fituesit e
lojërave popullore.
Dalja në
R u m i
përbën një
zakon të lashtë të banorëve të tr-

“Kalimera poetike” prezantoi 3 poet
Për 3 net me radhë, prej 2 - 4.08.2016,
në Muzeun e Kalasë së Ulqinit është
zhvilluar Manifestimi i përvitshëm
letrar “Kalimera Poetike 2016” e
organizuar nga Shoqata Kulturore
“Art Club Ulqini” që prej 25 vjetësh
nga themelimi i saj, transmeton
KultPlus.
Kësaj radhe 3 poetët mysafirë ishin
Flutura Açka, Ag Apolloni dhe
shkrimtari Enes Haliloviq.
Fjalën përshëndetëse e mbajti Kryetari
i “Art-Club Ulqini”, Ismet Kallaba,
redaktor në periodiken e shqiptarëve në
Mal të Zi “Koha Javore” si dhe
pedagog në Fakultetin e Gazetarisë dhe
Komunikimit pranë Universitetit të
Shkodrës Luigj Gurakuqi.
Në vijim, nën moderimin e shkrimtarit

dhe publicistit Hajredin Kovaçi u
zhvillua mbrëmja autoriale e Flutura
Açkës ndërkohë që për krijimtarinë e
kësaj të fundit foli Liridona Sinishtaj.
Nata e dytë nisi me çeljen e ekspozitës
fotografike të piktorit ulqinak Qazim
Muja në ambientet e Kullës së
Balshajve, përbri muzeut të kalasë së
Ulqinit.
Në vijim, pjesëmarrësit patën rastin që
të ndiqnin mbrëmjen autoriale për
shkrimtarin Ag Apolloni për të cilin foli
Dr. Albulena Blakaj - Gashi, studiuese
e letërsisë dhe me moderator Mr. Haxhi
Shabani.
Nata e 3-të dhe e fundit iu kushtua
mbrëmjes autoriale të shkrimtarit
boshnjak Enes Haliloviq, për
krijimtarinë e të cilit foli gazetari dhe

publicisti Vlatko Simunoviq nën
moderimin e Andrej Nikolaidis.
Ndërsa paraditen e fundit të qëndrimit
në Ulqin, shkrimtarët dhe poetët
mysafirë të ftuar në Kalimera Poetike
2016, u pritën edhe nga kryetari I
Komunës së Ulqinit Nazif Cungu.
“Art Club Ulqini” është themeluar në
vitin 1990 nga një grup krijuesish dhe
intelektualësh nga ky qytet bregdetar
me qëllim promovimin e kulturës, artit,
letërsisë dhe shkencës shqiptare në Mal
të Zi si dhe kultivimit dhe zhvillimit të
multikulturës si një vlerë e veçantë për
Malin e Zi, rajonin dhe më gjerë.
Botoi KOHA JAVORE nr 726, 11 gusht
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