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KULTURË

Hasanaga - folklorist i mirë i Ulqinit

Në Galerinë e Arteve të Qendrës së
Kulturës në Ulqin, më 1.04.2017, në
prani të një numri të konsiderueshëm
të dashamirëve të kulturës, letërsisë
gojore, të afërmve dhe miqve të
autorit, u përurua libri i Ruzhdi
Hasanagës “Frazeologji dhe fjalë të
urta të shqiptarëve në Mal të Zi”.
Redaktori i librit, Hajro Ulqinaku, ka
thënë: “Ruzhdiu ka vjelë, ka qëmtuar,
ka zgjedhur dhe i ka regjistruar nëpër
fletore, nëpër libra, shumë fraza,
shprehje, fjalë të urta, kudo që ka qenë,
në qytet apo nëpër fshatra”, duke e
cilësuar autorin si një folklorist të
mirëfilltë të Ulqinit.
Recensenti i librit, dr. Stavri Trako nga
Tirana, ka thënë se kjo është një libër
metaforë, i cili nuk ka të bëjë thjesht
me mbledhjen e folklorit si dëshmi, por

me nivelin e gjuhës, duke e
quajtur autorin një albanolog
të mirëfilltë.
Për poetin Hajredin Kovaçi,
libri “është një gur më shumë
në murin e gjatë të letërsisë së
shqiptarëve në Malin e Zi e
më gjerë, është një kontribut i
çmuar në ruajtjen e trashëgimisë sonë kulturore dhe në
veçanti gjuhës së shkruar”.
Ajo që vlen të përmendet,
sipas tij, është se autori “ka
arritur të ruajë autenticitetin popullor
dhe ngjyrën gjuhësore lokale të fjalëve
të urta, pa kaluar në zbukurime apo
pedantizëm arkaik”.
Vetë autori i librit Ruzhdi Hasanaga ka
treguar se gjatë punës së tij si veteriner,
duke përshkuar fshatra të ndryshme,
ka dëgjuar shumë fraza dhe fjalë të
urta, të cilat i ka shënuar.
“Dëshira dhe qëllimi im
ishte që të jap një ndihmesë të vogël kundër
harresës, në përtëritjen
e traditës kulturore,
ruajtjen dhe pasurimin
e gjuhës së folur. Ky
ishte qëllimi kryesor”,
ka theksuar Hasanaga. Ai
ka thënë se këto fraza dhe

fjalë të urta i ka mbledhur me kënaqësi
të veçantë dhe dashuri të madhe.
Vlerësime për librin dhe punën e
autorit kanë dhënë edhe prof. Dr.
Ruzhdi Ushaku, dr. Gani Karamanaga
dhe shkrimtari Asllan Bisha.
Ruzhdi Hasanaga ka lindur në vitin
1937 në Ulqin. Ka mbaruar Fakultetin
e mjekësisë veterinare në Universitetin
e Zagrebit. Është veterineri i parë
shqiptar i diplomuar në Mal të Zi. Ka
qenë drejtor i stacionit të veterinarisë
dhe i shërbimit veterinar në Ulqin. Për
disa vite ka qenë i angazhuar në
emisionin në gjuhën shqipe pranë
Radios së Podgoricës, ku ka dhënë
këshilla për mjekimin e sëmundjeve të
kafshëve. Tani është në pension dhe
jeton në Ulqin. Marrë nga Ismet Kallaba,
KOHA JAVORE, 762, 27.04.2017:21

Piktorja e botës Mediterane

Në hollin kryesor të Qendrës Sportive
“Ada” në Plevlë, në organizim të
G a l e r i s ë A r t i s t i k e “ Vi t o m i r
Srblanoviq”, 11.04.2017, është hapur
ekspozita figurative e piktores nga
U l q i n i , Va h i d a H a s a n a g a –
Nimanbegu.

Ekspozitën e ka hapur Belis Pojatiq,
drejtor i Galerisë Artistike “Vitomir
Srblanoviq”. Ai ka thënë se piktorja
Vahida Hasanaga Nimanbegu është
pjesëtare e gjeneratës së re të artistëve
nga Mali i Zi, e cila ekspozon në
mënyrë aktive në vend dhe jashtë, si
dhe përcjell trendet në artin bashkëkohor.
“Ajo është piktore e cila nuk ka rënë
nën ndikimin e mediave të reja, të
cilat janë dhënë pas eksperimentit,
por i ka mbetur besnike qasjes
klasike të pikturimit duke përdorur
teknikën e akrilit dhe vajit në
pëlhurë”, është shprehur ai.
Pojatiq ka theksuar se Nimanbegu
pikturon botën e saj, të argjendtë-kaltër
dhe të artë-kuqe të Mediteranit.
“Abstraksioni është zona e interesimit
të saj, në të cilin shpesh mbart elemente
të dorëshkrimit tipik femëror”, ka
thënë drejtori i Galerisë Artistike.
Në ekspozitë janë paraqitur 19 vepra,

të punuara në teknikën akril dhe vaj në
pëlhurë.
Vahida Hasanaga – Nimanbegu ka
mbaruar Fakultetin e Arteve Figurative
dhe të Aplikuara në Beograd. Është
mësimdhënëse e artit figurativ në
Shkollën Fillore “Boshko Strugar” në
Ulqin.
Është anëtare e Shoqatës së Artistëve
Figurativë të Malit të Zi që nga viti
2009 dhe fituese e disa çmimeve. Është
laureate e Çmimit Vjetor “Llubarda,
Millunoviq, Stijoviq” të Shoqatës së
Artistëve Figurativë të Malit të Zi,
Çmimit të Sallonit të Zemunit etj. Ka
hapur ekspozita individuale në shumë
vende si dhe ka marrë pjesë në dhjetëra
ekspozita kolektive. Me Shoqatën “Art
Dulcinium”, të cilën e drejton, ka
organizuar disa koloni artistike. Ajo po
ashtu udhëheq punishten artistike për
fëmijë.
Ekspozita do të jetë e hapur deri më 15
prill 2017. Marrë nga KOHA JAVORE 760,
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MENTOR DISHA
burrë faqebardhë
Profesor Dr sci. Mentor Disha
u lind në Dibër më
02.02.1934, kurse ndërroi jetë
në Prishtinë më 15.02.2017.
Në Dibër e kreu shkollën
fillore, kurse gjimnazin në
Te t o v ë . D i p l o m o i n ë
Fakultetin e Farmacisë të
Universitetit të Zagrebit
(1963). Specializoi
Biokiminë Mjekësore në
Lubjanë (1973). Ka qenë shef
i Laboratorit kimik të Qendrës
Diagnostike në Prishtinë
(1970), si dhe shef i
Laboratorit të radio-kimisë
pranë Njësisë së Mjekësisë
Nukleare të Qendrës
Diagnostike në Prishtinë
(1975). Fitoi titullin e
magjistrit në Fakultetin
Farmaceutik të Universitetit
të Lubjanës (1977), ndërsa titullin doktor shkencash në Universitetin e
Prishtinës (1985).
Në Fakultetin e Mjekësisë në Prishtinë, ai është zgjedhur ligjërues i lëndës
farmakologjia me toksikologji më 1978, kurse docent më 1986, si dhe
profesor inordinar më 1994.
Profesor Mentor Disha ishte edhe njëri ndër themeluesit e Fakultetit të
Farmacisë pranë Universitetit të Prishtinës.
Profesor Disha ka qenë edhe zëvendës-kryeredaktor i Praxis Medica,
revistë e Shoqatës së Mjekëve të Kosovës, ku ai edhe ka botuar shumë
punime shkencore. Puna e tij në këtë revistë ishte për çdo lëvdatë. Ishte
kënaqësi të punosh me Dr Mentorin. Të gjithë anëtarët e redaksisë së
revistës punonin me përkushtim. Ishte koha e pushtetit dhunues serb, të
cilët e përjashtuan nga puna krejt kuadrin mësimor të Fakultetit të
Mjekësisë; për studentë u desh të organizohet procesi mësimor nëpër
shtëpia private. Në ata kushte të vështira botohej edhe revista Praxis
Medica. Këtu në Ulqin, Mentori me dërgonte shpesh artikuj të shkurtë për
revistën BUZUKU, ku shihej ndjenja e sinqertë e dashurisë për kombin e
vet; ai edhe e shpërndante këtë reviste në Maqedoni.
Profesor Mentor Disha ishte autor i 3 librave universitare: Receptura
Mjekësore (1985, botimi i dytë më 1987 dhe botimi i tretë 2001),
Farmakologjia Mjekësore (1988 dhe botimi i dytë më 1990) dhe Bazat e
Farmakologjisë (2000). Profesor Disha me ka treguar, që këta tekste i ka
përpiluar ai vetë. Kur e pyeta pse atëherë si autor i parë figuron prof. Dr
sci. Hilmi Islami, Dr Mentori u përgjigj: Ai ka grumbulluar të hollat për
botim.
Profesor Disha edhe përkthej një tekst universitar nga gjuha angleze të
autorit Laurence-Bennett: Farmakologjia Klinike (1990), ai është edhe
njëri nga dy redaktorët e këtij përkthimi.
Profesor Mentori ka marrë pjesë në shumë simpoziume e kongrese
shkencore me punime origjinale. Ka të botuara 43 punime shkencore,
profesionale ose revyale.
Përveç mirënjohjeve tjera të merituara, në vitin 2016, profesor Mentor
Disha u dekorua me Medaljen Presidenciale të Meritave për kontributin e
dhënë në shërbimin civil në Kosovë.
Si njeri shumë i ndershëm dhe shkencëtar i vërtetë, Dr Mentor Disha ishte
dhe mbetet si shembull për tjerët. Familja dhe kolegët e tij duhet të
krenohen me këtë burrë faqebardhë.
Përgatiti Simë Gjon Dobreci

4

48

FESTIM

Festa që shqiptarët i bën Një

Në fjalën përshëndetëse, kryetari i
KKSH-së, Genci Nimanbegu, ka thënë
se 28 Nëntori është festa që i bashkon
shqiptarët anembanë botës, festa që
shqiptarët i bën një.
„Andaj, jemi tubuar që në shoqërinë e
njëri-tjetrit të kthejmë sytë nga e
kaluara jetike, jemi mbledhur të
kujtojmë kush jemi. Përfundimi është
se jemi ndër popujt e rrallë, autokton,
që jetojnë të grimcuar në shtete rreth e
qark shtetit amë, jemi popull shembull
kur bëhet fjalë për tolerancën ndërfetare, jemi gegë e toskë, jemi shqiptarë që na bashkon një gjuhë, një
flamur,
një gjak“, ka thënë ai.
Maratoni i pestë së Pavarësisë
Nimanbegu ka shtuar se „si
komb i lashtë dhe krenar jemi
Për nder të 28 Nëntorit – Ditës së Flamurit
tubuar t'i kujtojmë të parët
dhe të Pavarësisë së Shqipërisë, është
tanë
që sakrifikuan gjithçka
mbajtur edicioni i pestë i Maratonës së
për
të
ruajtur gjuhën, kultuPavarësisë, në relacionin Ulqin - Ulqin.
r
ë
n
,
t
raditën, flamurin
Rreth 80 maratonistë nga Mali i Zi,
kuqezi,
menjëfjalë, sakriShqipëria, Kosova, Maqedonia, Serbia,
fikuan
për
të ruajtur identiSHBA dhe Rusia, në mesin e të cilëve
tetin
e
vet.
Por,
Ne, shqiptarët
dhjetë femra, kanë marrë pjesë në edicionin
që
jetojmë
jashtë
tokës amë,
e këtij viti.
jemi
po
aq
duke
sakrifikuar
Në kategorinë e meshkujve, vendi i parë i
që të ruajmë rrënjët tona“.
takoi maratonistit nga Novi Pazari, Haris

Ulqin – Me hapjen e ekspozitës
figurative dhe koncertin festiv të
Orkestrës së Universitetit të Arteve –
Tiranë, të titulluar “Me këngë ndër
shekuj”, të mbajtur në sallën e mbushur
plot të Qendrës së Kulturës në Ulqin,
Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në
Malin e Zi shënoi në Ulqin më 28
Nëntorin 2016 – Ditën e Flamurit
Kombëtar dhe Ditën e Pavarësisë së
Shqipërisë.
Manifestimi filloi me interpretimin e
himnit kombëtar nga orkestra e
Universitetit të Arteve – Tiranë.

Ajdareviq. Në vend të dytë u rendit fituesi i
edicionit të vitit të kaluar, Ilir Këllezi nga
Korça, kurse në vendin e tretë Sergej
Mironov nga Rusia.
Ndërkaq në kategorinë e femrave, vendin e
parë e fitoi maratonistja nga Novi Pazari,
Teodora Simoviq.
Për fituesit e çmimeve të para në të dy
kategoritë janë ndarë shpërblime, ndërsa të
gjithë pjesëmarrësve u janë ndarë medalje.
Sipas traditës, maratona Ulqin - Shkodër
është organizuar nga Këshilli Kombëtar i
Shqiptarëve në Malin e Zi, Komuna e
Ulqinit dhe Bashkia Shkodër.

Ai ka folur po ashtu për aktivitetet e
KKSH-së gjatë këtij viti dhe ka thënë
se KKSH-ja do vazhdojë të kontribuojë
në ndalimin e asimilimit kombëtar, për
ç'gjë do të punohet posaçërisht në
periudhën e ardhshme.
Më pas, të pranishmit kanë ndjekur
koncertin festiv, me repertor të
përgatitur enkas për këtë festë, me
pjesë të kompozitorëve të njohur
shqiptarë, si Pjetër Gaci, Limos
Dizdari, Kujtim Laro, Feim Ibrahimi,
Avni Mula etj., me interpretimin e
sopranos Gjylie Pelingu, tenorit
Dardan Pepkola dhe baritonit Soren
Alla, si dhe të orkestrës së Universitetit
të Arteve nga Tirana, nën dirigjimin e
Fisnik Kurtit dhe Agron Kapllanit.
Po ashtu, të pranishmit kanë shijuar
veprat e piktorëve nga Shkodra,
Malësia dhe Ulqini, në ekspozitën e
hapur në Galerinë e Arteve të Qendrës
së Kulturës në Ulqin.
Në mesin e të pranishmëve ishin
Ambasadori i Republikës së Kosovës,
Skënder Durmishi, konsulli i
Shqipërisë, Janko Selçaj, kryetari i
Komunës dhe i Kuvendit të Komunës
së Ulqinit, Nazif Cungu dhe Loro
Nrekiqi, ministri për të Drejtat e
Njeriut dhe Pakicave, Mehmet Zenka,
kryetari i Këshillit Kombëtar të
Romëve, Isen Gashi, drejtori i Fondit
për Mbrojtjen dhe Realizimin e të
Drejtave të Pakicave, Safet Kurtagiq,
personalitete nga fusha të tjera dhe
qytetarë.
Aktivitet për shënimin e 28 Nëntorit
janë mbështetur nga Fondi për
Mbrojtjen dhe Realizimin e të Drejtave
të Pakicave.

48

FESTIM

5

Dita e Komunës së Ulqinit
Shkruan Ismet Kallaba
Dita e Komunës së Ulqinit, e shtuna e
parë e muajit prill, është shënuar sivjet

me aktivitete të ndryshme, të cilat kanë
filluar të mërkurën, më 29 mars, dhe
kanë përfunduar të hënën, më 3 prill.
Ndërkaq të shtunën, në sallën e
Qendrës së Kulturës
është mbajtur seanca
solemne e Kuvendi të
Komunës së Ulqinit.
Në fjalën e tij, kryetari i Komunës së
Ulqinit, Nazif Cungu,
ka bërë një përmbledhje të arritjeve të
Ulqinit gjatë një viti.
Ai ka thënë se viti që
po lëmë pas “ka qenë
një vit i angazhimit
për konsolidimin e
financave, i shlyerjes
së borxheve të trashëguara, reduktimit të
numrit të tepërt të të
punësuarve dhe një
vit i riprogramimit të huave dhe
obligimeve”.
Sipas Cungut, edhe pse qeverisja e re
në Komunën e Ulqinit e filloi punën në
kushte aspak të lakmueshme, ajo nuk ra
në pesimizëm, por u ballafaqua me të
gjitha sfidat, me kurajo e durim.
“Sot mund të them me kënaqësi e
krenari se jemi në rrugë të mbarë që
t'i përballojmë vështirësitë dhe të
kthejmë besimin tek qytetarët tanë”,
u shpreh ai.
Cungu ka renditur miratimin e Planit
Hapësinor Urbanistik dhe Planit
Strategjik të Komunës së Ulqinit si një
arritje të pritur dhe shumë të madhe.
“Me këtë zhbllokohet ngërçi i gjatë
urbanistik në komunën tonë dhe
krijohen kushtet për një cikël

investimesh, qofshin ato lokale apo të
huaja. Me këtë plan mbrohet Ullishta e
Ulqinit, Valdanosi, Kriporja, duke
përmbushur, pra, kështu, një nga
kërkesat më të rëndësishme të
qytetarëve tanë”, ka theksuar ai.
Në të njëjtën linjë me të ka folur
edhe kryetari i Kuvendit të
Komunës së Ulqinit, Loro Nrekiqi,
sipas të cilit koalicioni qeverisës në
Ulqin, që prej ardhjes në pushtet ka
dëshmuar se është një shumicë
konstruktive, që ka punuar dhe
punon për të krijuar klimë bashkëpunimi me të gjitha forcat parlamentare.
“Në këtë mënyrë kemi krijuar të
gjitha mundësitë për të ecur më
shpejt në një rrugë të qëndrueshme, me
të gjitha forcat, mazhorancë e opozitë,
sepse objektivin e kemi të përbashkët
dhe ai është zhvillimi i Ulqinit”, ka

thënë ai.
Duke folur për miratimin e Planit
Hapësinor Urbanistik dhe punën për
miratimin e planeve të tjera urbanistike, Nrekiqi ka thënë se “miratimi i
tyre do të sjellë rregull
në ndërtimtari, do të
ndalë hovin e ndërtimeve të paligjshme, do
t'u hapë rrugën investitorëve dhe do të sjellë
më shumë të ardhura në
buxhetin e Komunës së
Ulqinit”.
Në programin artistik
kanë marrë pjesë kuinteti “Friends” nga Tirana, nën udhëheqjen e
profesorit të violinës
Ramazan Peku,

sopranot Gjylie Pelingu nga Ulqini dhe
Bojana Pejanoviq nga Tivari, nën
përcjelljen e pianistes Merita Subashiq
– Shabanoviq, si dhe mezzo-sopranoja
nga Kroacia, Diana Hilje, nën përcjelljen e pianistes Ivana Vidoviq nga
Dubrovniku.
Me këtë rast është shfaqur premiera e
spotit “Awareness”, i punuar nga
artistët e qytetit të Ulqinit në bashkëpunim me Shoqatën “Martin Schneider
Jacoby”, i cili ka për qëllimin rritjen e
vetëdijësimit të qytetarëve për Kriporen e Ulqinit.
Telegrame urimi kryetarit të Komunës
së Ulqinit dhe atij të Kuvendit të
Komunës së Ulqinit i kanë dërguar
kryetari i Kuvendit të Malit të Zi, Ivan
Brajeviq, kryeministri Dushko Markoviq, kryeministri i Shqipërisë Edi
Rama etj.
Në seancën solemne kanë marrë pjesë
personalitete të shumta politike, shoqërore, kulturore etj.,
ndër të cilët Presidenti i Malit
t ë Z i , F i l i p Vu j a n o v i q ,
Presidenti i Republikës së
Shqipërisë, Bujar Nishani,
ambasadori i Republikës së
Shqipërisë, Ernal Filo, ambasadori i Republikës së Kosovës, Skender Durmishi,
ambasadori i Turqisë, Serhat
Galip, ambasadori i Kroacisë,
Veselko Grubishiq, ministri i
Zhvillimit të Qëndrueshëm
dhe Turizmit, Pavle Radulloviq, ministri për të Drejtat e
Njeriut dhe Pakicave,
Mehmet Zenka, kryetarë të
partive politike dhe komunave tjera.
Marrë nga KOHA JAVORE 759,
06.04.2017:20-21
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Vallja e Fitores në Shkodër
Shkruan Izabela Pjetër Pepgjononj
Ditën e Diele, më 23.04.2017, në
Shkodër u organizua festimi “Vallja e
Fitores” si përkujtim i betejës së
fundit të Gjergj Kastriotit-Skënderbeut, e cila po në atë datë 550 vjet
më parë u kurorëzua me fitore
në Krujën legjendare.
Ky manifestim i
bashkoi të gjithë
banorët e trevave
shqiptare dhe
diasporës për të
festuar, e në veçanti për të mirëpritur arbëreshët
e Italisë të ardhur
enkas për këtë
ngjarje. Të shpërngulur më se
600 vite nga atdheu i tyre, ata u
rikthyen në Shqipëri duke dëshmuar ruajtjen e
gjuhës, kulturës
dhe të traditave të
hershme të identitetit kombëtar
shqiptar. Në këtë manifestim mori
ftesën për pjesëmarrje edhe grupi
folklorik “Trëndafilat e Shën Terezës”
nga Ulqini, grup nën udhëheqjen e
meshtarit Don Gabriel Grabanica. Me
veshjet shestanase, djemtë e vajzat e
moshave të ndryshme arritën të
tregojnë veçantinë e historisë së vendit
të paraardhësve të tyre. Kështu, të
gjithë shqiptarët me veshjet e tyre
shumëngjyrëshe e ndriçuan dhe

zbukuruan Shkodrën, e në veçanti
veshja jonë u la një mbresë shumicës të
pranishëm. Kënaqësi e madhe për ne
ishte që arritëm t'ju tregojmë historikun e veshjes sonë shumë të interesuarve, por që edhe ne njoftuam e
morëm shumë informata mbi veshjet e

tjera. Pasi që u bashkuan të gjithë ne
qendrën e qytetit, duke brohoritur me
këngë e valle, vijoi ecja deri tek Kalaja
e Shkodrës, ku do të shfaqeshin disa
pika koreografike nga ansamble të
ndryshme dhe do të bëhej ndezja e
flakadanëve si përkujtim i triumfit të
Skënderbeut. Duhet përmendur që
grupi i folklorit vizitoi po atë ditë edhe
Kishën e Zojës së Shkodrës, ku të
nesërmen do të mbahej mesha e

shenjtë dhe do të bëhej restaurimi i
figurës së Zojës së Shkodrës, e cila 550
vite më parë është bartur në Genazzano të Italise, pas pushtimit nga
Turqia.
Nga kurorëzimi me fitore të Gjergj
Kastriotit-Skënderbeut 550 vjet, si dhe
550 vjet deri te
kthimi i figurës
së Zojës së Shkodrës nga Gjenacani i Italisë!
Për arbëreshët,
siç u shprehën
ata, ardhja në
atdheun e tyre
ishte një kënaqësi e madhe dhe
një ndjenjë tejet
e lumtur për këtë
aktivitet të organizuar për herë të
parë. Personalisht, si anëtare e
grupit folklorik
“Trëndafilat e
Shën Terezës”
më ka pëlqyer
shumë organizimi dhe dëshmoj që ishte një
përvojë e jashtëzakonshme për ne si folklor, po edhe
privilegj të jemi edhe ne pjesë e shumë
shqiptarëve të tjerë të bashkuar në këtë
ngjarje, duke përfaqësuar veshjen tonë
shumë të moçme shestanase.
*

Shpirti i fuqishëm shpëton trupin e dobët.
(Hipokrati, 535-479 para Krishtit)
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Bujar Nishani, Presidenti i Shqipërisë, vizitoi Ulqinin
Shkruan Ismet Kallaba

respektit të ndërsjellë dhe të ecjes
përpara.
“Unë besoj se sot Shqipëria e lirë,
Kosova e lirë, ajo çka kanë arritur
shqiptarët në Maqedoni e Mal të Zi,
përpjekjet që bëjnë shqiptarët në
Luginën e Preshevës, tregojnë më
shumë se kurrë se sa i rëndësishëm
është dimensioni i lirisë dhe se sa
shumë mund të bëjmë ne kur nuk
jemi të izoluar, kur jemi të lirë, kur
jemi në hapësirë demokracie dhe
kur kemi mundësi për të prezantuar
dhe vënë në jetë kapacitetet tona
individuale, mbështetur gjithmonë
në parimet më të mira të identitetit
kombëtar”, ka thënë ai.
Ndërkaq kryetari i Komunës së
Ulqinit, Nazif Cungu, ka vlerësuar
vizitën e Presidentit Bujar Nishani,
duke thënë se ai “është i pari
president i Republikës së Shqipërisë, i cili në këtë mënyrë ka vizituar
trojet shqiptare, si Preshevën, Bujanocin, Plavën e Gucinë, duke treguar kështu ndërgjegje më të lartë
dhe përkujdesje më të madhe për
bashkatdhetarët e tij”.

Në kuadër të vizitës në Malin e Zi
me rastin e Ditës së Ulqinit, Presidenti i Republikës së Shqipërisë,
Bujar Nishani, së bashku me Zonjën
e Parë, Odeta Nishani, mori pjesë të
më 1.04.2017, në një veprimtari të

ndodhen, por është edhe detyrë e
gjeneratës së sotme që këtë trashëgimi të pasur e të vyer që e kemi
marrë nga gjyshër e stërgjyshër, nga
breza shekullorë të shqiptarëve, jo
vetëm sot, ta ndiejmë si pjesë të
krenarisë sonë kombëtare, si pjesë
të krenarisë sonë komunitare, si

zhvilluar në kompleksin “Lamiga”
në Krythë të Anës së Malit, ku ishin
të pranishëm personalitete të shquara të jetës politike, publike e shoqërore të shqiptarëve në Mal të Zi.
Në fjalën e tij, Nishani ka thënë se
vizita e tij në Ulqin “ishte një ditë
për të kaluar jo vetëm momente të
mrekullueshme me vëllezërit dhe
motrat, me bashkëkombësit shqiptarë në Ulqin, por edhe një ditë për
të reflektuar të gjithë së bashku për
atë çka bota shqiptare ka kaluar
gjatë këtyre viteve dhe për atë çka
bota shqiptare e ka si orientim, si
objektiv e si pikësynim të rrugëtimit
të saj të gjatë që ka përpara”.
Presidenti i Shqipërisë ka thënë se
kudo ku ka shkuar, ka parë e ka
gëzuar së bashku me bashkëkombësit e tij, ka parë e gëzuar mbi
të gjitha atë për të cilën shqiptarët
shquhen në historinë mijëravjeçare
të njerëzimit: mikpritjen, besën dhe
burrërinë.
“Ato janë karakteristika të përbashkëta të shqiptarëve kudo ku ata

pjesë të krenarisë sonë individuale,
por njëkohësisht me përgjegjësinë Marrë nga KOHA JAVORE nr 759,
më të madhe, për ta promovuar, 6.04.2017:31.
prezantuar e për më tepër për ta
trashëguar te brezat që vijnë”, u *
Në qoftë se nuk mund t'i harrojmë
shpreh ai.
Pasi ka folur për sfidat e së kaluarës armiqësitë, atëherë duhet të pranojmë
vdekjen (Albert Einstein).
dhe ato aktuale, Nishani u shpreh se
shqiptarët
kanë përgjegjësinë Skënderbeu i shkruan Princit të Tarantosë
për të bërë Marrë prej Arberiaonline
s a k r i f i c a Letra e Gjergj Kastriotit-Skënderbeut dërguar Princit të
n ë s h ë r - Tarantosë, Itali, 31 Tetor 1460.
“Megjithatë e përbuze popullin tonë dhe e krahasove Shqiptarin
bim të çë- me dele, dhe sipas traditës suaj na ke fyer. Nuk kishe asnjë njohuri
s h t j e s për paraardhësit e mi. Paraardhësit tonë ishin Epirotët nga të cilët i
kombëtare ka rrënjët ky Pirroja, i cili me të gjitha forcat e veta i përkrahi
shqiptare, Romakët. Ky Pirroja, i cili mbrojti me ushtri nga Tarantinët si dhe
e cila është nga shumë vende tjera të Italisë. Unë nuk kam përse të flas për
e pandarë Epirotët. Ata janë shumë burra më të fortë se Tarantinët tuaj, racë e
nga çësh- lagët njerëzore të cilët kanë lindur vetëm nga peshku. Nëse
tjet e pa- dëshiron të thuash se Shqipëria është pjesë e Maqedonisë unë do të
q e s , s t a - pranoja se paraardhësit tanë ishin fisnikë të cilët shkuan aq largë
bilitetit, të deri në Indi nën udhëheqjen e Lekës së Madh dhe i mposhtën të
mirëkupti gjithë ata popuj me vështirësi të shumëta. Nga këta burra rrjedhin
ata të cilët ti i quan dele. Por natyra e sendeve nuk ndryshon. Pse
mit, bash- ikin burrat tuaj nga fytyra e deleve?”
këjetesës,
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MIRËNJOHJE

Dy personalitete u nderuan me
URDHRIN NDERI I KOMBIT
Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bujar Nishani, më 1.04.2017, në kuadër të vizitës në Malin e Zi me rastin e Ditës së
Komunës së Ulqinit, mori pjesë edhe në një veprimtari të zhvilluar në kompleksin “Lamiga” në Krythë të Anës së Malit, ku
ishin të pranishëm personalitete të shquara shqiptare të jetës politike, publike e shoqërore në Mal të Zi, duke dekoruar dy prej
tyre me titullin “Nderi i Kombit”:
Prof. Dr Simë Dobreci më motivacionin: “Për punën e tij të palodhur në fushën e shëndetësisë, rezultatet e larta në punën e
tij shkencore, nëpërmjet botimeve dhe kumtesave të shumta me vlera të larta profesionale, si dhe për kontributin e dhënë në
ruajtjen e vlerave të identitetit dhe kulturës sonë kombëtare” si dhe
Prof. Dr. Ruzhdi Ushaku më motivacionin “Për kontributin e tij të shquar në shkencat albanologjike, si studiues i shkencave
filologjike. Me punimet shkencore, botimet, kumtesat, e përkthimet nga disa gjuhë, si dhe punën e tij të palodhur pedagogjike
shumëvjeçare, ka transmetuar tek brezat e rinj ruajtjen e vlerave dhe të identitetit tonë kombëtar.”
Në bazë të ligjit për dekoratat, titujt e nderit, medaljet dhe titujt vendor të nderit në Republikën e Shqipërisë, dekorata “Nderi i
Kombit” u jepet personaliteteve shqiptare që, me veprat dhe emrin e tyre, nderojnë kombin shqiptar brenda dhe jashtë vendit.
Marrë nga Ismet Kallaba, KOHA JAVORE nr 759, 6.04.2017:31

Pak krypë
Arqipeshkvia e Krajës (Archipiscopus
Crainensis, 1446-1480), rrethi i
Tivarit, Mali i Zi; si ipeshkëv i tretë i
kësaj Arqipeshkvie ishte shqiptari Pal
Dushmani (1454-1457), i cili, si mbas
historianit Milan Shuflaj (18791931), shquhej si person i jashtëzakonshëm.

prej Kshtenjës, Kraja, rrethi i Tivarit,
Mali i Zi. Kryqin e Shën Gjonit e ruajti
me shekuj familja Androviq, Mikuliq i
Madh, Tivar, Mali i ZI.
*

Etruskus i biri i Decit, mbretit romak
(Decius mbretnoi prej 249-251), ILIR
prej Mitrovicës, Kosovë (20 mbretër
ILIRË, 300 vjet në krye perandorisë
romake, prej 249-565).
*

*

Princi i Dioklesë, Shën Gjon Vladimiri (970-1016), ishte me prejardhje

Në katedralen e Shibenikut, Dalmaci,
Kroaci, pagëzimorja (baptisterium,
krstica) jehon me tinguj të ndryshëm;

e punoi shqiptari Aleks Mojsiu Dursaku në shekullin XV-XVI.
Tregoi don Mark Kolaj (Koloviq), prift në
Bisht të Malit, Ulqin, më 6.10.2001
*

Pleqëria s'është gjë tjetër përveç konak i sëmundjes, bujtinë e mendimeve, neveri e pandërprerë, varrë e
pashërueshme, damkë e së kaluarës,
dhembje e së tashmes, brengë
trishtuese për të tashmen, fqinje e
vdekjes.
(Karlos Fuentes: Terra nostra)
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Mërgata shembullore
Në Galerinë e Arteve të Qendrës së
Kulturës – Ulqin, më 21.07.2016, janë
përuruar numrat 5 dhe 6 të botimit
„Thesar kombëtar i mërgatës
shqiptare në Suedi“.
Përurimi është organizuar nga Shoqata
e Artistëve dhe Intelektualëve „Art
Club“ në bashkëpunim me Shoqatën e
Shkrimtarëve dhe Artistëve Shqiptarë
„Papa Klementi XI Albani“ – Suedi, e
cila e boton këtë publikim.
Në fjalën përshëndetëse, kryetari i
SHAI „Art Club“, Ismet Kallaba, ka
thënë se diaspora shqiptare ka luajtur një rol të
rëndësishëm në jetën e
popullit shqiptar dhe i
është gjetur pranë atdheut në momentet vendimtare të historisë së tij,
ndërsa kjo diasporë tani
vjen në vendlindje me
një mision tjetër – për të
promovuar vlerat krijuese.
“Të punosh dhe jetosh
në mërgim është një
sakrificë personale e çdo
individi, ndërsa të krijosh është një mision.
Prandaj edhe punën e
Shoqatës 'Papa Klementi XI Albani' në Suedi
dhe të anëtarëve të saj e
çmoj si një mision në
shërbim të popullit dhe
kombit të vet”, është
shprehur ai.
Për rolin dhe veprimtarinë e Shoqatës së
Shkrimtarëve dhe Artistëve Shqiptarë “Papa
Klementi XI Albani” ka
folur kryetari i saj, Hysen Ibrahimi.
Duke u nisur nga premisa se në shkollë
mëson e pastaj testohesh, ai ka thënë se
mërgata shqiptare mësoi në Perëndim e
tani po testohet në krijimtari. Ai ka
theksuar se ata vendosën të themelonin
shoqatën që ai drejton në vitin 2011 dhe
rezultatet nuk po mungojnë. “Është më
mirë të ndezësh një qiri sesa të
mallkosh errësirën. Ne jemi duke e
ndezur atë qiri me botimet tona,
duke i ndriçuar të gjitha veprimtaritë tona. Kemi punuar dhe shkruar aq shumë saqë edhe kundërshtarët më të mëdhenj i kemi bindur
se jemi në rrugë të mbarë”, ka thënë
Ibrahimi.

Nënkryetari i Shoqatës „Papa Klementi
XI Albani“, Fetah Bahtiri, ka folur mbi
idenë për botimin e „Thesarit kombëtar
të mërgatës shqiptare në Suedi“,
numrat e deritashëm dhe vlerat e tij, si
dhe kontributin e donatorëve për botimin e tij. “Kur e nisëm këtë punë në
vitin 2011, ne e kemi pas paraparë që t´i
nxjerrim 10 numra me materiale e
dokumente të ndryshme nga kjo veprimtari. Ja! E kaluam gjysmën e rrugës!
Gjer më tani i kemi botuar gjashtë numra dhe, secili numër është më i pasur se

tjetri, secili numër më i mirë se i
mëparshmi!”, ka thënë ai, duke shtuar
se “Thesarët tanë botohen duke iu
falënderuar shumë sponsorëve dhe
donatorëve bujarë, të cilët me shpirtbardhësinë dhe kuletat e tyre mundësojnë botimin e këtyre librave dhe
veprimtarinë e suksesshme të Shoqatës”.
Për numrin 5 të botimit “Thesar
kombëtar i mërgatës shqiptare në
Suedi” ka folur poeti dhe publicisti Ali
Gjeçbritaj. Ai ka thënë se ky libër
është një pasuri e madhe, një visar që
i shtohet vargut të literaturës shqipe.
“U shtrohet në sofrën e dijes të gjithë
atyre që dëshirojnë të dinë dhe
mësojnë më shumë për jetën, punën

dhe veprimtarinë e mërgatës shqiptare në Suedi, të cilët me kontributin e tyre po lënë gjurmë të pashlyeshme në art, shkencë, kulturë etj.”,
është shprehur Gjeçbritaj, duke e uruar
Shoqatën “Papa Klementi XI Albani”
dhe anëtarët e saj për punën që bëjnë
për të mbajtur gjallë fjalën, këngën dhe
vallen shqipe, si dhe të ndezur pishtarin
e diturisë, gjuhës, kulturës dhe
shkencës kombëtare.
Dr. Nexhat Avdiu e ka vlerësuar botimin e “Thesarit” si një sukses të
Shoqatës “Papa Klementi XI Albani”. Sipas tij,
ky libër “është një promovues i të gjitha vlerave
kombëtare e shpirtërore,
dhe është një promotor i
afirmimit të kësaj pasurie
që ështe në interes të të
gjithë shqiptarëve në
mbarë botën”.
Ai ka thënë se duke
shfletuar numrin 6 të
“Thesarit”, por edhe
numrat e tjerë që janë
botuar mund të thuhet
me plot kuptimin e fjalës
se i ka afruar shqiptarët
më afër se kurrë historikisht në sferën e kulturës, artit, letërsisë, trashëgëmisë kulturore,
bashkëpunimit etj.
Gjatë përurimit, moderatorja Flutur Mustafa ka
recituar poezinë “Amaneti i pathënë i Kosovës”
të poetes Drita Nikoliqi –
Binaj, fituese e Shpërblimit të Parë në Orën
Letrare “Poezia artistike
2016” në Lund të Suedisë, ndërsa
shkrimtari Salih Zogiani ka thënë disa
anekdota për të pranishmit.
Në fund të përurimit, SHAI „Art Club“
dhe Shoqata e Shkrimtarëve dhe
Artistëve Shqiptarë „Papa Klementi XI
Albani“ kanë ndarë mirënjohje për disa
persona në shenjë vlerësimi të punës,
bashkëpunimit dhe kontributit të tyre,
si dhe numrat 5 dhe 6 të „Thesarit
kombëtar të mërgatës shqiptare në
Suedi“ për të pranishmit.
Marrë nga KOHA JAVORE 72, 28.07.2016:22;
(Kohapress)
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DY RRUGËT E IDROMENOS
Shkruan: Gazmend Çitaku
Më 26 janar 2017, në Shkodër, e
kuruar nga artisti konceptualist
Adrian Paci, u hap ekspozita e
titulluar ”Dy rrugët e Idromenos”.
Kolë Idromeno (1860-1939) padyshim se është një artist poliedrik i
cili mjeshtërinë e vet artistike e

Marubi në Shkodër, fotografitë apo
më mirë të themi grupi i fotografive
të realizuara mund t'i kenë takuar
kohës 1892-1894, periudhë kjo që
përkon me datën e realizimit të
pikturës Dy rrugët, por siç thotë
artisti Paci asnjëra nga këto nuk
ishin përdorur për pikturën në fjalë.
Se inskenimi i fotografive në studio

se për tablotë Dy rrugët dhe Betimi i
rremë të Idromenos kishte shkruar
në veprën e tij konsulli francez në
Shkodër Alexandre Degrand ”Kujtimet e Shqipërisë së Epërme”
(Paris, 1901) vepër të cilën me
siguri do ta ketë njohur edhe Pazolini.
Gjatë ekspozitës siç u tha, foto-

Fotografia dhe tabloja e Idromenos e quajtur ”Betimi i rremë” (foto G. Çitaku)
shprehi përmes fotografisë (ishte
nxënës i Pjetër Marubit), pastaj
piktor (shkolla Veneciane e pikturës), arkitekt (Kafja e Madhe dhe
disa objekte të njohura në Shkodër),
skulptor etj., dhe vetvetiu imponohet si një figurë e fuqishme e artit
shqiptar në fund të shekullit XIX
dhe fillim të shek.XX. Kohës së
fundit zbulimi i disa fotografive
parapërgatitore që mjeshtri Idromeno i kishte realizuar në studion e
tij ishin shkaku kryesor i realizimit
të kësaj ekspozite.
Në qendër të vëmendjes ishin dy
pikturat Betimi i rremë dhe Dy
rrugët. Tabloja Betimi i rremë
identifikohet me fotografinë identike të cilën Idromeno e kishte
inskenuar në studion e tij. Edhe
fotografitë tjera me motive të ngjashme pa dyshim se janë përdorur si
modele për detaje apo tablo të reja
pasi që asnjëra nuk ka ngjashmëri
me detajet e pikturës Dy rrugët.
Sipas udhëheqësve të Arkivit

nuk ishte i rastësishëm dhe pa
koncept, vëmendjen na e tërhjekë
kuratori duke dëshmuar që pozitat e
trupit ishin në harmoni të plotë me
njëra tjetrën. Pozitat e gjymtyrëve
krijonin baraspeshën dhe harmoninë konceptuale në fotografi. Se
këto fotografi ishin përdorë për
piktura të mëtejme tregonin edhe
vijëzimet të cilat shiheshin qartas në
ndarjen simetrike të negativëve.
Këto fotografi, çuditërisht, apo
intuita artistike i përafron me skenat
e përdorura nga regjisori i famshëm
italiani Pazolini (Pier Paolo Pasolini
1922-1975) në filmat Dekameroni
(1971) dhe Salo (1975). Edhe pse të
dy autorët, (Idromeno dhe Pazolini)
jetuan në periudha të ndryshme
kohore po të analizohet puna e
Pazolinit gjatë xhirimeve filmike
shumë skena janë të bazuara në
piktura çka na shtyn të mendojmë se
Pazolini do të ketë njohur edhe disa
nga punët e Idromenos.
Ideja e këtillë mbështetet me faktin

grafitë e pranishme, përveç njërës,
nuk kishte informacione për përdorimin e tyre si modele për tablo të
ngjashme mirëpo një detaj nuk dihej
dhe ajo ishte se Kolë Idromeno
përveç piktor ai ka punuar edhe
afresket në Kishën e Salçit e cila
ishte restauruar në vitin 1885. Për
fat të keq nuk kemi informacione
për motivet e afreskeve që kanë
qenë aty por një gjë të shtyn të
mendosh se ndoshta këto fotografi
mjeshtri Idromeno do t'i ketë
përdorur si modele për afresket e
Kishës së Salçit. Dihet se Idromeno
në vitin 1876 regjistron Akademinë
e arteve të bukura në Venecie dhe
njëkohësisht punon në studion e një
artisti venecian deri në vitin 1878 vit
ky edhe kur ai kthehet në Shqipëri
dhe fillon aventurën e tij si artist në
shumë fusha.
Idromeno duke njohur nga më parë
teknikën e fotografisë shumë lehtë
na len hapsirë të shqyrtojmë mundësinë e shfrytëzimit të negativëve të
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Adrian Paci duke folur lidhur me ngjashmërin artistike të Idromenos dhe Pasolinit (foto Arkivi Marubi)
fotografive për projektim në mure të
motiveve ku dëshironte të punonte.
Ka shumë gjasa që xhamat e
fotografive me vijat të cilat shënonin hapsirat e ndara proporcionalisht të imazhit të jenë përdorur

analizohet piktura e lartëpërmendur
do të shihet thjeshtësia e tablosë.
Një natyrë pothuaj e shkretë me një
protagonist duke zënë peshk kurse
në anën tjetër tablotë Dy rrugët apo
Dasma Shkodrane etj., janë përplot

nuk i takojnë viteve 1892-1894 por
janë më të hershme sipas meje të
vitit 1885-'87.

Pllaka në kishën e Salçit ku Idromeno ka punuar në restaurimin e saj dhe tabloja ”Shkrepi i Ulqinit”
si motive për afresket e Kishës së
Salçit. Nësë kjo do të ishte e mundshme atëherë hamendësimi se grupi
i fotografive të ekspozuara për të
cilat sipas punëtorëve të Arkivit
Marubi supozohej se i takojnë periudhës kohore 1892-1894 do ta ulte
datën në vitet e restaurimit të kishës
së Salçit, pra diku në vitin 1885-'87
çka të shtyn të besosh sepse edhe
eksperienca jo e madhe e maestros
në atë kohë (25 vjeç) ka mundësi që
xhamat e negativëve t'i ketë shfrytëzuar për projektim në mur dhe mu
në muret e Kishes së Salçit.
Nga kjo periudhë kemi edhe një
tablo të Idromenos e cila titullohet
S h k re p i i U l q i n i t d h e p o t ë

detaje, nuanca ngjyrash dhe njerëz.
Po ashtu piktura Motra Tone apo
edhe Autoportreti karakterizohen
me të njëjtat cilësi të detajeve,
mprehtësisë dhe koloritit.
Fakt është se Idromeno ka punuar në
restaurimin e kishës së Salçit në
vitin 1885, fakt është se në Galerinë
e arteve në Tiranë gjendet piktura
Shkrepi i Ulqinit, fakt është se
Idromeno ka qëndruar një kohë në
Ulqin andaj dëshirojmë të besojmë
se edhe negativët e gjetur duhet ti
takojnë kohës kur maestroja ka
qëndruar në Ulqin dhe se ato i ka
përdorur gjatë restaurimit të kishës
së Salçit (1885-1887). Pra, mendoj
se seti i fotografive të ekspozuara

Pak krypë
Rrahman Faik Toçani prej Sveqlet,
Llap tregoi: Gjyshja ime, e leme në
katundin Prepellac, thonte para 40
vjetve “Koftë shejti ksajt”; të parët e
mi të ardhur më 1878 prej katundit
Toçani, Kurshumli, sot nën Serbi.
Nana ime, Hatixhja prej familjes
Gjonaj, e katunit Gllamnik (ma herët
është quajtur Vendenis); nji mahallë e
Gllamnikut edhe sot quhet mahalla e
Arbanashve, Llap, Podjevë, Kosovë.
Për Shëngjergj më 6 maj, “nana ime
na stërpikte me hitha të lagta në ujë,
që me u msue me u çue heret tanë
vjetin”, tha Rrahmani. Shënoi Simë
Gjon Dobreci, më 14.2.2014.
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TRADITA

(Në gjuhën standarde)

Adetet e Arbanasve si të Shestanasve
Komentoi Simë Gjon Dobreci
Arbanasin e krijuan shestanasit,
shqiptarë që i ruajtën adetet, besimet e
simbolet ilire me mija vjet të moçme;
është vërtetuar që shqiptarët janë popull autokton në Ballkan, mbasardhës
të ilirëve.
Qe pak të dhëna prej librit më të ri (452
faqesh) të Aleksandër Stipçeviqit:
Tradicijska kultura zadarskih Arba1
nasa, Zagreb 2011 (Kultura tradicionale e Arbënesheve të Zarës, e
shqipëroi Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2012).
Në më se një pikëpamje, Arbëneshët
(Arbanasit) janë në kontekstin kroat më
të rëndësishëm dhe më të njohur se sa
janë në statistikën e përgjithshme
kroate (vlerëson recensenti Radoslav
2
Katičić ).
Prej katundeve Shestanase të Kranjës
(jug-perëndimi i Liqenit të Shkodrës,
rrethi i Tivarit, sot Mali i Zi), nën mbikëqyrjen e arqipeshkvit Vicko Zma3
jeviqit , prej 1726-1733, u shpërngulën
rreth 450 banorë, të cilët zunë vend afër
4
Zarës (Zadrës) dhe krijuan Arbanasin .
Ata shumë shpejt u shtuan, më 1853
5
6
7
ishin 900 , 1868 – 1600 , 1880 – 2000 ,
8
9
1893 rreth 2500 , 1910 – 3087 ;
shumica e bashkëshortorëve kishin më
10
se 4-5 fëmijë , por jo rrallë edhe 15-20
e më tepër (në kohën ndërmjet dy
11
luftërave botërore) ; disa familje kishin 50 e më shumë frymë12. Më 1790
Arbanasi kishte 74 shtëpi, 1810 – 164,
13
1880 – 326 dhe më 1900 – 384 shtëpi .
Duhet të përkujtohet, që territori ndërmjet bjeshkës Rumi në perëndim dhe
Liqenit të Shkodrës në lindje, është, në
kuptimin etnografik, njëra prej krahinave më konservative të Ballkanit. Aty
u ruajtën besime të stërlashta të Ilirëve
para-antikë dhe antikë, por edhe ato të
kohës së mëhershme para-indoevropiane, për ç'arsye neve nuk na
çuditën që Arbanasit e Zadrës prunë
shumë elemente të kulturës tradicionale prej atdheut të moçëm (katundeve shestanase të Kranjës)... dhe që
shumë prej atyre elementeve i kanë
ruajtur deri sot14; Arbanasit nuk patën
kurrfarë kontakti me atdheun e moçëm
prej se erdhën në Zadër e deri kah
15
mbarimi i shekullit XIX .
Në të gjitha veprimtaritë shoqërore,
Arbanasit dhanë shumë personalitete
fort të rëndësishëm jo vetëm për

16

Kroacin, por edhe për Botën . Me
gjithë këtë, ata ishin ferrë në sy për
regjimin komunist; nja 60 Arbanas të
Zadrës i vranë menjëherë mbas Luftës
17
II Botërore .
Arbanasit... gjatë 2 shekujve të parë të
jetesës afër Zadrës mbërritën të
shqiptarizojnë (të flasin shqipen) jo
vetëm gratë e burrat, të cilët i ka sjellë
martesa në Arbanas, por edhe krejt
familjet që zinin vend në Arbanas.
Ashtu krijohej deri diku një situatë
paradoksale: në vend që Arbanasit e
ardhur të kroatizohen në atdheun e ri,
ata arritën të shqiptarizojnë edhe
shumë kroatë, të cilët kishin ardhur dhe

jetonin mes tyre18.
Më 1870 (144 vjet mbas themelimit të
Arbanasit) është shënuar: Në familje
flitet vetëm shqip, në ç'mënyrë ruhet
adeti i moçëm, ashtu që fëmijët deri 7
vjeç flasin vetën shqip. Më vonë mësojnë kroatisht dhe nga pak italisht 19.
Mbiemrat: Pinçiq, Shestan, Gjergja,
20
Deshpal, Nikpal, Paleka, Gjurleka ,
mandej toponimet e hidronimet: Balta,
Bregdeti, Fusha e Abëneshëve, Karma,
Kisha e vogël, Kroni, Muri i madh, Pusi
i madh, Shkambat, Vani bregdetit, Vani
i kishës21, si dhe emërtimet: Uvala
Bregdeti, Skadarski prolaz, ul. Jurja
Kastriotića Skenderbega (rruga
kryesore), ul. Fra Gjergja Fishte, Trg
22
kraljice Teute , qartë dëshmojnë që
Arbanasit e kanë nderuar dhe e
nderojnë edhe sot rrënjën e vet shqiptare shumë të moçme.

Arbanasit e Zadrës ishin katolik të
vërtetë edhe në atdheun e moçëm, e po
ashtu mbeten edhe mbasi erdhën në
rrethin e Zadrës, por prapë se prapë nuk
munden të lirohen prej besimeve
pagane, të stërlashta, rrënjët e të cilave
duhet të kërkohen në parahistorinë e
23
largët .
Me gjithë që krejt afër qytetit, Arbanasit ia mbërritën t'i ruajnë shumë adete
e besime popullore të veta të stërmoçme deri te Lufta I Botërore, e disa
edhe deri në ditët e sotshme24, për
shembull: gjuha arbëreshe (shqipe) që
e prunë prej katundeve shestanase të
Kranjës; mënyra patriarkale e jetës
25
familjare ; adetet e fejesës dhe të
26
martesës ; lojërat e fëmijëve (p.sh.
27
grabitja e faculetit, bajrakut) ; nderimi
28
i plakut të katundit ; besa (Ja ko dhan
29
30
besën ; vëllamëria (pobratimstvo );
31
fisi ; dashuria për kubure (armë)32;
vallja33; nderimi i bukës34, feja dhe
35
adetet , buzmi natën para Kërshëndellave 36 , agjërimi (t'lidhnat, kori37
38
zma) , adetet për pashkë , karnavali
39
(surratat, mashkare) , me hedhë gurin
40
(Me çit gurin , mjekësia popullore
(nxjerrja /svitja/ e nyellit41, ushunjëzat
42
për të lëshuar gjak ); besimi për
43
gjarprin prej parahistorisë e deri sot
(në katundet shestanase të Kranjës:
simboli i gjarprit në rrasë të vorrit në
Lukiq, në mur të kishës në Ljare, në
mur të shtëpisë në Thtjan); kur macja e
zezë të pret rrugën duhet me pështy 3
herë që mos të ndodh e keqja; besimi
për zânat (emri zâna, prejardhja
ballkanike e kohës ilire të stërlashtë45;
mali Zâna sipër Pinçit); mos të
përmendet emri i dreqit por eufe46
mizmi (shestanasit: i mallkuemi, atje
larg kjothtë); syri i keq47 (ndër shestanas: mos t'pátë syni keq); hedhja e
dhëmbëve të tamblit sipër kulmit të
shtëpisë48; flijimi në themel të shtëpisë i
49
një bagëtie ose të hollash metalike ;
mishi i kalit, gomarit, qenit, maces nuk
50
hahet ; mallkimet: Mos e pritësh ditën,
Djelli mos të nxet51 (shestanasit – gati të
njëjta); kufomës i lihet në dorë një
monedhë metalike 52 (shestanasit i
shtihet në gojë të vdekurit edhe sot një
pare matalike). Gati të njëjtat si këto
adete e besime i kanë edhe Shestanasit.
Kur bën fjalë për disa simbole, adete
dhe besime të kohës së stërlashtë paraindoevropiane, Stipçeviqi shkruan ...pa
marrë parasysh vjetërsinë e tyre të
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madhe, guxojmë të supozojmë që ata u
bënë pjesë e kulturës ilire në kohën e
bronzit e të hekurit, dhe nëpërmjet
Ilirëve, ata vazhduan të qëndrojnë deri
sot në mitologjinë e popujve të Ballkanit. Sidomos është e rëndësishme
që populli shqiptar në qenien e vet i
ruajti shumë besime, magji e tjera
elemente me prejardhje ilire, si dhe që
disa prej atyre elementeve... mbërritën
rreth Zadrës falë Arbanasve të Zadrës53.
Stipçeviqi mblodhi shumë këngë,
tregime, anekdota dhe fjalë të urta, por
ai thotë që ato janë një mbetje e zbehtë e
trashëgimisë së pasur të letërsisë, të
cilën e prunë Arbanasit prej katundeve
54
shestanase . Qe pak shembuj:
Këndon zogu, zog mullinja
Nërmjed lulesh dundofiles.
Asajt përbi djali i ri:
“Djali i ri, çili syt!
Mos shigo vajze për paje!
Paja vjen, paja shkon,
Ërgja vjen, kur nuk shkon!”
More vajze rrumbullake
E gjat e e hol,
E bukur si nji mol!
Çite molën, kape dorën55.
Kanga e luftës
Atje larg ne fush të malit
Ku po kalbenj djelmet të ri
Nana kjohet shoçnis të soj
Çish fumit kan dek në luft
Atje me ta ko dek Skenderbeu
56
Çish po te s'ka pate t'gjall .
Fjalë të urta (Fialat të urta); qe disa:
Ko ro pe kalit në gomarin,
Kurkush nuk ësht le i suom,
I mir ësht si buka,
Gjumi e mordja, vllaji e motra,
Mo mir ësht me dit se me pat,
Le ësht me yell të keç57.
Stipçeviqi gjen në gazetën e Zadrës
“Hrvatska kruna” (god. 8, br 22, 9
lipanj 1900), rubrika “Domaće vijesti”:
“Në katundin Arbanas edhe sot nënat u
këndojnë djemve në djep këngë në
gjuhën shqipe... (përmbajtja):
“Nisu i gëzuar biri im i dashur, Atdheut
yt sot i duhen muskujt e tu. Mendo që
kjo ditë është më fatlumja për nënën
tënde, e cila parashikon të jesh ndër
trimat e vërtetë të famshëm. Cila nënë
nuk do ta parasheh fatin tim dhe mos të
me konsiderojë të lume që kam kësi
djalit. Por kujdesu biri im të sillesh
mirë. Mos t'i shmangesh fjalës që u ke
dhënë shokëve vet të armatosur. Mos u
trego pjellë e keqe e yt atë, kurrë mos u

tërhiq, lufto me guxim, kujdesu të jesh
në radhë të parë. Kur do të me mbërrijë
haberi, që mbete në fushë të luftës
bashkë me shokët e vet, unë do të
vishem me të zeza, por prapëseprapë do
të jem e kënaqur. Më mirë është mos të
58
jesh nënë, se sa të kesh djalë të keq” .
Stipçeviqi na njofton edhe për fjalimin
e Juraj Biankinit, deputet në Këshillin
mbretëror në Vjenë si dhe në Kuvendin
dalmatin, me rastin e hapjes së Bibliotekës arbanase (marë prej gazetës të
Zagrebit “Hrvatsko pravo”, nr 148, 29
travanj 1896:3):
Biankini... nuk ka guxua të flas për
politikë në atë hapje, mirëpo ai prapëseprapë u ka folur “Arbanasëve të
Kroacisë për heroin e tyre Gjergj
Kastriotin Skenderbegun, si shembull i
atdhetarit, trimit të patrembur në lufta
për fe dhe liri të popullit vet”. Ka
përmendë të tashmen “luftë të Kroacisë
dhe të Shqipërisë për fenë e krishterë
dhe për marrëdhëniet e Kastriotit me
Kroatët, të cilët janë shoqëruar me ata
dhe kanë luftuar sidomos nën Krujë e
Shkodër për çlirim të Shqipërisë. Në
vijim ka paraqitur shenjat karakteristike me rëndësi fisnike të Kastriotit, zemërimin e tij kundër të pabesit
Gjorgje Brankoviqit, i cili ia pengoi
kalimin nëpër Serbi, kur donte të
shpejtonte t'i shkojë në ndihmë mbretit
kroato-hungar, Vlladisllavit; shpirtgjerësia e tij e madhe për Musën dhe
Amexhin; parashikimi i tij për providurët dalmatinë, që Kroatët dalmatin
dikur do të lirohen prej mashtrime
dhelpërake të Venedikut. Duke përshtatur këto dhe tjera fakte historike
rrethanave të sotshme, Biankini e
përfundoi fjalimin e vet duke trimëruar

Arbanasit e Kroacisë me trashëgimin e
virtyteve të Skënderbegut, me mburrje
të lashtësisë së vet, për të mirën e vet
dhe për mburrje me atdheun kroat të ri.
E përfundoi me zë të lartë: Lavdi Gjergj
Kastriotit! Rrofshin mbasardhësit e
tyre të vetëdijshëm, Arbanasit e Kroacisë në derën e Zadrës së bardhë!”59.
Përfundojmë me dy fjalë, Stipçeviqi në
librin e tij më të ri ka dëshmuar me
fakte: Arbanasit e Zadrës i ruajtën
vlerat kulturore dhe njerëzore të
stërlashta të popullit shqiptar.
1. Shënimet prej Aleksandar Stipčević,
Tradicijska kultura zadarskih Arbanasa, Ibis
grafika, Zagreb 2011 (faqe 452). 2.(f – faqe) f:
XI; 3.f: 2; 4.f: 1; 5.f: 83; 6.f: 246; 7.f: 83; 8.f: 54;
9.f: 83; 10.f: 83; 11.f: 78; 12.f: 62; 13.f: 208;
14.f: 6; 15.f: 31; 16.f: 15-29; 17.f: 19; 18.f: 31;
19.f: 219; 20.f: 229; 21.f: 233-6; 22.f: 60; 23.f:
271; 24.f: 61; 25.f: 62; 26.f: 63; 27.f: 85; 28.f:
107; 29.f: 110; 30.f: 111; 31.f: 112; 32.f: 43,120;
33.f: 122; 34.f: 134; 35.f: 135; 36.f: 142; 37.f:
150; 38.f: 151; 39.f: 173; 40.f: 177; 41.f: 182;
42.f: 187; 43.f: 277; 44.f: 303; 45.f: 310-3; 46.f:
316,343; 47.f: 325; 48.f: 334; 49.f: 338; 50.f:
342; 51.f: 356; 52.f: 365; 53.f: 365; 54.f: 374;
55.f: 379; 56.f: 392; 57.f: 439-42; 58.f: 395;
59.f: 163.
Shënimet prej librit të shqipëruar
1.Aleksandar Stipçeviç, Kultura Tradicionale e
Arbëreshëve të Zarës, Instituti Albanologjik,
Prishtinë, 2012. 2.f (f – faqe) XII; 3.f: 2; 4.f: 1;
5.f: 87; 6.f: 264-5; 7.f: 87; 8.f: 58; 9.f: 88; 10.f:
88; 11.f: 82; 12.f: 67; 13.f: 223; 14.f: 6; 15.f:
33*; 16.f: 15-30; 17.f: 20-1; 18.f: 33; 19.f: 235;
20.f: 246; 21.f: 251-4; 22.f: 64; 23.f: 289; 24.f:
65; 25.f: 67; 26.f: 68; 27.f: 90; 28.f: 113; 29.f:
116-7; 30.f: 118; 31.f: 118-9; 32.f: 46, 127; 33.f:
129; 34.f: 141; 35.f: 142; 36.f: 150; 37.f: 159;
38.f: 159; 39.f: 184; 40.f: 189; 41.f: 194; 42.f:
199; 43.f: 295; 44.f: 319; 45.f: 326-8; 46.f:
332,358; 47.f: 339; 48.f: 348; 49.f: 353; 50.f:
357; 51.f: 372; 52.f: 380; 53.f: 380-1; 54.f: 390;
55.f: 395; 56.f: 401-2; 57.f: 426-8; 58.f: 403;
59.f: 172-4 ; *Në faqen 33 duhet ... deri në
mbarim të shekulli XIX.
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PËRURIM

U përurua libri i Ali Bardhit
Shkruan Ismet Kallaba
Në sallën e mbushur përplot të hotelit
“Mediteran”, më 11.11.2016 u bë
përurimi i librit “Varrezat në Anë të
Malit – Ulqin” të autorit Ali Bardhi.
Përurimi u organizua nga Shoqata e
Artistëve dhe Intelektualëve “Art
Club” dhe në të morën pjesë një numër i
personaliteteve nga fusha të ndryshme,
në mesin e të cilëve edhe Ambasadori i
Republikës së Turqisë në Mal të Zi,
Serhat Galip.
Prof. Dr. Ferit Duka, lektor në Universitetin Europian të Tiranës, njëri ndër
njohësit më të mirë të periudhës së
sundimit të Perandorisë Osmane në
trevat shqiptare, ka thënë se ky libër
shënon një kontribut
të spikatur në ndriçimin e historisë dhe
të antropologjisë së
njërës prej zonave më
interesante të hapësirës shqiptare, sikurse është Ana e Malit.
Duke folur për rëndësinë dhe dobinë e
studimit “Varrezat në
Anë të Malit – Ulqin”,
studiuesi i njohur ka
thënë se “libri në tërësinë e tij shënon një
sukses të studimeve
shqiptare, për të dëshmuar vazhdimësinë
historike të banimit të pandërprerë prej
popullsisë shqiptare që bëhet objekt
shqyrtimi në këtë libër”.
Ai ka theksuar se “me këtë libër ne
fitojmë njohuri të çmuara në lidhje
me antroponiminë historike të
shqiptarëve të kësaj treve, sidomos
ajo me karakter islam. Fitojmë njohuri në lidhje me patroniminë si dhe
ndërlidhjen që ka antroponimia me
patroniminë në këtë zonë”.
Në vështrimin e tij të titulluar “Identiteti përmes mbishkrimeve”, recensenti i librit dr. Nail Draga ka thënë se
nga përmbajtja e tij del qartë se kemi të
bëjmë me një botim interesant që është
i pari i këtij lloji tek ne, duke ofruar të
dhëna faktografike për gurvarret në
krahinën e Anës së Malit (Ulqin).
Ai ka theksuar se duke analizuar këtë
botim del qartë mbijetësa dhe ruajtja e
identitetit kombëtar të popullsisë shqiptare në këtë krahinë etnografike.
“Pikërisht duke marrë parasysh

rrethanat e kohës dhe pozitën sociale të
popullsisë nën sovranitetin e osmanlinjve, identitetin e kësaj popullsie e
vlerësoj në dimensionin kombëtar
sepse mbeti ashtu siç ishte shqiptare
nga koha antike e deri në ditët tona,
sepse konvertimi fetar nuk ndikoi në
tjetërsimin kombëtar”, është shprehur
Draga.
Konsulenti i librit, msc. Behlul Kanaqi,
njëherazi ndihmës i Reisit të Bashkësisë Islame të Malit të Zi, ka folur mbi
varrin në traditën e myslimanëve dhe
shprehjet/elementet fetare në gurvarret
e Anës se Malit - Ulqin. “Gurvarret që i
ka lexuar autori fillojnë me përgjërimin, duke aluduar në atë që çdo punë
e myslimanit fillon me përmendjen e

Zotit, me lavdërimin apo lartësimin e
Tij. Në fakt, ashtu fillon edhe Kur'ani”,
ka thënë ai.
Udhëheqësi i Muzeut të Ulqinit, Gazmend Kovaçi, njëkohësisht konsulent i
librit, ka folur mbi kronologjinë historike të varreve dhe të gjuhës së epitafeve në Anë të Malit. Ai ka thënë se libri
i mr. Ali Bardhit bart në vete mesazhin
e nevojës së studimeve të varrezave
dhe mbishkrimeve në përgjithësi.
“Duke parë tani se është vënë baza e një
modeli shkencor të studimit të mbishkrimeve prej autorëve vendas, ky
studim duhet të bëhet inkurajim për
studiuesit dhe institucionet që të
vazhdohet me këtë punë të rëndësishme të nisur”, ka pohuar Kovaçi.
Autori i librit mr. Ali Bardhi ka treguar
se nxitjen për studimin e varrezave në
Anë të Malit e ka marrë gjatë kohës kur
si student në Stamboll kthehej për
pushime në vendlindje, duke u ballafaquar me varreza e gurvarre me

mbishkrime arabe-osmane që dukeshin të vetmuara e të shkreta. “Duke e
parë këtë gjendje të popullit, dëshirën
e madhe për të ditur më tepër rreth
paraardhësve tanë, si edhe duke
vërejtur se me sa dija nuk kishte
ndonjë studim rreth vendvarreve dhe
varrezave në trevën e Anës së Malit
për asnjë periudhë historike, më lindi
kureshtja të nisi një hulumtim dhe
studim të tillë. Kjo më shtyri që të
filloj këtë hulumtim, i cili pasqyron
rrjedhën kronologjike të periudhave
që janë të njohura deri më sot, duke u
ndalur më hollësisht në gurvarret me
mbishkrime arabe-osmane”, ka thënë
ai.
Në emër të botuesit dhe
organizatorit të përurimit
ka përshëndetur kryetari i
SHAI “Art Club”, Ismet
Kallaba, ndërsa në emër të
donatorit - Fondit për
Mbrojtjen dhe Realizimin
e të Drejtave të Pakicave,
drejtori Safet Kurtagiq.
Ali Bardhi ka përfunduar
Medresenë “Haxhi Sheh
Shamia” në Shkodër,
ndërkaq në vitin 2006 u
diplomua në Fakultetin e
Teologjisë pranë Universitetit Marmara të
Stambollit. Në vitin 2009
magjistroi pranë Institutit
të Shkencave Sociale, në
degën Historia islame (periudha
osmane) të Universitetit të Marmarasë.
Ka marrë pjesë në shumë projekte dhe
konferenca të ndryshme shkencore në
fushën e teologjisë dhe historisë,
brenda dhe jashtë vendit. Është autor i
shumë artikujve në fushën e teologjisë,
historisë dhe drejtësisë, të botuar në
revista dhe gazeta të ndryshme. Aktualisht është kryeimam i Ulqinit.
“Varrezat në Anë të Malit – Ulqin”
është libri i tij i parë dhe është botuar në
fillim të muajit të kaluar nga SHAI “Art
Club”, me mbështetjen e Fondit për
Mbrotjen dhe Realizimin e të Drejtave
të Pakicave, Qendrës për Mirëkuptim
Ndërkulturor “Horizonti” dhe Biznes
Klubit Ana e Malit.

Mund t’i humbasësh të gjitha në
jetë, por jo dhe ëndrrat
Abraham Lincoln
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Përurimi i poezive të Ali Gjeçbritaj
Shkruan Ismet Kallaba
Shtëpia Botuese “Diti&Oli” në bashkëpunim me Bibliotekën e Qytetit dhe
Qendrën e Kulturës – Ulqin përuruan
më 20.01.2017 librin më poezi të
autorit Ali Gjeçbritaj, të titulluar “Botë

Gjithmonë përdor fjalët 'bardhësi',
'ujë', 'truall'. Nuk e harron as Çamërinë,
pasi që ka edhe shpirt patriotik”, është
shprehur ai. Duke u bazuar në katër
ciklet e poezive, në të cilat është ndarë
libri, Çitaku ka thënë se autori e mbyll

mashtrimi”. Për librin, në sallën e
mbushur plot të Bibliotekës së Ulqinit,
folën botuesi Gazmend Çitaku, studiuesi dr. Bahri Brisku, shkrimtari Fadil
Kraja si dhe u lexua vështrimi i redaktorit të librit Jaho Kollari.
Në fjalën e tij, shkrimtari i njohur nga
Shkodra, me origjinë nga Kraja, Fadil
Kraja, tha se në krijimtarinë e Gjeçbritajt vërehet një ndryshim i madh nga
libri i tij i parë deri tek libri i tij i fundit.
Duke bërë një paralelizëm me një vepër
të shkrimtarit dhe dramaturgut të
shquar nga Arbneshi i Zarës, Josip
Rela, Fadil Kraja tha se Ali Gjeçbritaj e
ka mbledhë një ulli në Krajë, ku ka
shkruar edhe emrin e vet. “Ai ulli po
rritet, po rritet edhe emri i Ali Gjeçbritajt”, theksoi ai.
Sipas Krajës, në poezitë e Gjeçbritajt
“ke trishtim, dhimbje, zemërim,
britmë, thirrje, por edhe një shpresë.
Një shpresë se do të vijë një ditë që ai
vend ku e ka mbjellë atë ulli, do të
rritet, ai vend do të rikthehet”.
Botuesi Gazmend Çitaku ka thënë se
autori Gjeçbritaj, me vepra dhe me
fjalë, e plotëson më së miri thënien se
secila fjalë që flet mësuesi duhet të jetë
mësim dhe se secili hap që bën ai, duhet
të jetë shembull i mirë. “Autori nuk
harron t'i këndojë zbrazjes së Krajës.

me optimizëm librin e tij.
Studiuesi Dr. Bahri Brisku ka thënë se
Gjeçbritaj “na paraqet poezi të përjetuara dhe shumë të rralla në kohën e
sotme për arsye se një pjesë e poetëve
që shkruajnë sot kanë rënë në ujërat e
modernizmit, mbirealizmit”. Ai ka
thënë se përmbledhja “Botë mashtrimi” është një vepër e madhërishme
artistike. “Vargjet e kësaj vepre janë
cilësore, shpirtërore, që mbesin gjatë
në shpirtin e lexuesit. Poezitë e botuara
në këtë vepër artistike janë poezi të
përjetuara thellë në shpirtin e lexuesit.
Poeti Gjeçbritaj me një forcë të madhe
poetike i mallkon vendasit që morën

rrugën e zhdukjes së tyre në botën e
jashtme”, është shprehur ndër të tjera
Brisku.
Në vështrimin e tij mbi librin, redaktori
Jaho Kollari thekson se “poeti Ali
Gjeçbritaj në këtë tufë poezish shkyç
një derë tjetër, derë që hap pamje, e cila
synon lartësi dhe thellësi të meditimit,
një meditim poetik ky që nuk njeh
rrafshirë, në mos më tepër maje
bjeshkësh dhe funde detesh! Në këtë
rrafsh, mprehtësia e vargut zapton
hapësira tjera, përmasa këto që
qëndrojnë në lartësi-thellësinë e
shpirtit të tij poetik.”
Vetë autori Ali Gjeçbritaj, në fjalën e
tij, ka falënderuar Shtëpinë Botuese
“Diti&Oli” për botimin e librit, organizatorët e përurimit, folësit dhe të
pranishmit.
Gjatë përurimit, poezi nga libri lexuan
moderatorja Ardita Rama, aktori Shefqet Luca dhe Gazmend Çitaku.
Ali Gjeçbritaj nga Arbneshi i Krajës
është mësues, poet, gazetar dhe publicist. Krahas punës në arsimimin dhe
edukimin e brezit të ri merret dhe me
krijimtari letrare dhe publicistikë.
Shkruan dhe krijon kryesisht poezi,
tregime, vështrime dhe shkrime publicistike. Bashkëpunon me të gjitha
mjetet e informimit publik në gjuhën
shqipe në Mal të Zi. Deri tani ka botuar
librat: “Motet” (përmbledhje me
poezi), “Gjurmët e moteve” (publicistikë), “Informatori” (publicistikë),
“Shkolla në Krajë 1929-2009”
(monografi), “Nata me hënë” (poezi).
Vëllimi poetik “Botë mashtrimi”, i
botuar para pak kohësh nga Shtëpia
Botuese “Diti&Oli”, është libri i
gjashtë i tij.
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Shkrimet shqipe në Izrael
Shkruan Don Gabriel Grabanica
“Si do të ishte bota,
nëse të gjithë do të
ishin sjellë si
shqiptarët? Kodi i
mikpritjes, (besa), ka
bërë të vetën, ai ishte
shfaqur dukshëm.
Shqiptarët e kanë
konsideruar si detyrë
që të mbrojnë dhe të
fshehin hebrenjtë, që
u iknin persekutimeve, në një kohë kur
kombe të mëdha
evropiane i përzinin
ata (John L Withers
II)”.
Nuk është qëllimi im
të shkruaj një histori
mbi këtë pjese të
lavdishme të popullit
tone. Por fillova me
këto dy citime vetëm
e vetëm për të treguar,
se populli shqiptar ka
dhënë një kontribut të
jashtëzakonshëm për
të mbrojtur një popull, që po persekutohej nga popujt e
mëdhenj dhe të fuqishëm.
Shteti i Izraelit, në shenjë mirënjohjeje
ndaj shqiptarëve, qe i pari që hoqi vizat
për shqiptarë, në tetorin e vitit 2007. E
po ashtu marrëdhëniet ndërshtetërore
janë të shkëlqyeshme; kanë shoqata
miqësie; Izraeli është ndryshuar në një
destinacion turistik për shqiptarët.
Misioni katolik shqiptar në Zvicër,
gjegjësisht tri misionet shqiptare që
janë aktive në Zvicër, si dhe diaspora
në Amerikë (USA), e po ashtu edhe
shqiptarët në trojet ku jetojnë, marrin
pjesë në agjendën e shtegtimeve në
Tokën e Shenjtë.
Duke falënderuar Misionin Katolik
Shqiptar në Aarau t'Zvicrës, pata fatin
e mirë të jemi dy here në tokën e
Shenjtë, në lindjen e afërt.
Ajo që me bëri krenar është ideja e të
disa mendjendriturve që, herë mas
here, vendosen shenja që identifikojnë
popullin tonë. Pata fatin t'i shoh dhe t'i
lutem Zotit në gjuhën amtare.
Shpresojmë që këto iniciativa të mos
ndalen, sepse ka ende punë tjera për
t'bërë në atë vend.
Duke shpresuar që një ditë të jemi edhe

përpara figurës së Zonjës
së Shkodrës, duke iu lutur për ne dhe
shtegtarët shqiptar. Sikurse patëm
fatin t'i lutemi Zotit me dy lutje në

gjuhën tonë që i keni para syve në
fotografi.

Fëmijët - gëzimi i familjes
dhe shoqërisë.
Në revistën tonë Gjon Buzuku, herë mbas
here, kemi paraqitur sukseset e bijve dhe
bijave tona në fushat e ndryshme.
Këtë herë kemi kënaqësi që t'i gëzohemi
suksesit të birit të këtij vendi, i cili, falë
angazhimit të tij, ka filluar të korr suksese
shembullore. Bëhet fjale për Simonin e
Robertit Nikollës nga Bratica.
Djaloshi 9 vjeçar, është fitues i vendit të parë
në muzikë, në filarmoni të organizuar në
Serbi, si dhe fitues i medaljes së art në
turnirin internacional të mbajtur në Ulqin.
Natyrisht Simoni është shumë i vogël, e pret
një rrugë e gjatë. Redaksia e revistës
BUZUKU i dëshiron rritje të mirë dhe
suksese në angazhimet e tija, si shoqërore,
kulturore, e po ashtu edhe sportive.
Shkruan Don Gabriel Grabanica: 06.04.2017
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U përuruan 14 libra të Gjon Kekës
Shkruan Ismet Kallaba
Në Galerinë e Qendrës së Kulturës në
Ulqin, në bashkëpunim me Shtëpinë
Botuese “Botart” nga Tirana, më

por edhe të ideologjizuar për figurën
më poliedrike, patriotike, vizionare
dhe më unifikuese të kombit shqiptar
në këto gjashtë shekuj”.

11.12.2016 u bë përurimi i 14 librave të
autorit Gjon Keka, i cili jeton dhe
vepron në Grac të Austrisë.
Studiuesi Nail Draga theksoi se Keka
dallohet në hapësirën etnogjeografike
shqiptare për cilësinë dhe sasinë e
jashtëzakonshme të botimeve.
Duke folur për librin “Antropologjia
politike” të këtij autori, ai theksoi se
“nga titulli i këtij libri del qartë se kemi
të bëjmë me një përpjekje të guximshme të autorit i cili trajton një qasje të
re të mendimit politik tek ne shqiptarët”.
Ai ka thënë se vlera e këtij libri qëndron në faktin sepse vërehet përpjekja e
parë profesionale nga autorët shqiptarë
për t'u marrë me shumë çështje të
patrajtuara deri më tash.
“Si i tillë, ky libër duhet të jetë
referencë e domosdoshme për studime
dhe hulumtime në fushën e sociologjisë dhe të shkencave politike sepse
paraqet studimin më të kompletuar deri
më tash në gjuhën shqipe”, ka pohuar
Draga.
Në vështrimin e tij, publicisti nga
Kosova Vilson Culi ka thënë se libri
“Skënderbeu, ideator i Bashkimit
Europian” i Kekës “ofron të dhëna
krejt të reja për opinionin tonë dhe
pothuajse të padëgjuara sepse shabllonizmi ynë shkencor, i rrënjosur me
dekada thellë në memorien tonë kolektive kishte ofruar e mësuar, por edhe
imponuar një formë studimi krejt të
njëtrajtshme, hermetike e të kufizuar,

Sipas tij, autori Keka “falë hulumtimeve të tij të gjata në arkivat austriake na sjell një Gjergj Kastriot krejt
ndryshe se që kemi mësuar ne ta
mitizojmë, ndoshta në mënyrë krejt
formaliste, pa hyrë kurrë në kompleksitetin e tij të gjithëmbarshëm, jo vetëm
si njeri i shpatës dhe si ushtarak apo
gjeneral, por edhe si një vizionar,
politikan, diplomat, unifikues i kombit
shqiptar, krijues aleancash, negociator
i mirë, ideator, poliglot, shtetformues
etj.”
Kryeredaktori në Shtëpinë Botuese
“Botart” në Tiranë, Ylli Molla, ka
treguar se bashkëpunimi me autorin
Gjon Keka ka filluar shtatë vjet më
parë me botimin e librit të tij të parë me
karakter publicistik “Gabimet politike
në Kosovë dhe Shqipëri”.
Ai ka thënë se nxitja për të bashkëpunuar me Kekën ishte se autori
“ndonëse në moshë të re, ndonëse jetën
e tij e kishte
ndërtuar në
Grac të
Austrisë,
vazhdimish
t shkruante
në shtypin
s h q i p t a r,
ishte i
shqetësuar
p
ë
r
zhvillimet
politike, si
në Kosovë,

në vendlindjen e tij, po ashtu edhe në
Shqipëri dhe nëpërmjet artikujve të
ndryshëm në shtypin shqiptar trajtonte
probleme të mprehta të zhvillimit
aktual dhe këto probleme dëshironte që
t'ia prezantonte në formën e botimeve
më serioze lexuesit shqiptar në të gjitha
trevat shqiptare”.
Molla ka thënë se nëpërmjet referimit ndaj ikonave të kulturës shqiptare, që janë kryepersonazhe të
librave të Kekës, ai “përpiqet të përcjellë disa mesazhe të bashkimit të
cilat janë shumë koherente nëse i
referohemi këtij rizgjimi të ndërgjegjes kombëtare që vjen pas shembjes së kufijve politikë”.
Autori Gjon Keka ka thënë se takimi në
Ulqin është një nder për të, për ç'gjë ka
falënderuar të gjithë, në veçanti Dom
Gabriel Grabanicën, si nismëtar për
përurimin e librave të tij në këtë qytet.
“Atje ku jetoj dhe veproj kam gjetur
një burim të pashtershëm, qoftë për
Gjergj Kastriotin, qoftë për historinë
tonë”, është shprehur ai, duke shtuar se
nga burimet arkivore austriake ai po
nxjerr çdo ditë ngapak për t'ia ofruar
botës shqiptare.
Gjon Keka ka lindur më 1981 në
Kamenicë të Kosovës. Në vitin 2004
ka diplomuar për shkencat politike në
Grac, ndërsa në vitin 2006 ka përfunduar studimet e magjistraturës në
fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe diplomacisë. Ai është autor i
14 librave. Përveç publikimeve të
ndryshme në rrafshin shkencor, teorik,
praktik, analitik si dhe atë publicistik,
ka botuar edhe shumë artikuj në
shtypin shqiptar, kryesisht për çështje
të politologjisë dhe marrëdhënieve
ndërkombëtare.
E botoi KOHA JAVORE nr 744, 15.12.2016:
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Esad Mekuli - njeri nga populli dhe i popullit
Shkruan Ismet Kallba
Shoqata “Art Club” në bashkëpunim
me Bibliotekën e Qytetit në Ulqin, më
17.12.2016, shënuan 100-vjetorin e
lindjes së Esad Mekulit, njërit prej
personaliteteve i cili ka lënë gjurmë të

pashlyeshme në jetën letrare, kulturore, gazetareske, shkencore në Kosovë
dhe në ish Jugosllavi. Mbrëmja letrare
ishte konceptuar në mënyrë të tillë ku u
fol për jetën dhe krijimtarinë e Mekulit,
u lexuan vargje nga krijimtaria e tij
poetike, si dhe poezi kushtuar poetit.
Akademiku Zuvdija Hoxhiq ka folur
për njohjen dhe bashkëpunimin me
Mekulin, të cilin e ka pasur fqinj në
Plavë. Ai ka thënë se Mekulin jo vetëm
që e ka dashur, por edhe e ka pasur
idhull dhe e ka vlerësuar shumë. “Esadi
ka qenë modeli im edhe në jetë, edhe në
letërsi. Çdo gjë që kam bërë, kam pasur
para syve figurën e këtij njeriu të butë
dhe të qetë, por jashtëzakonisht të
fortë”, është shprehur Hoxhiq.
Akademiku ka thënë se Mekuli “ka
qenë mrekulli, njeri nga populli dhe
njeri i popullit”.
Sipas tij, Esad Mekuli nuk është i
madh sepse është i pari, por është i
pari sepse është i madh.
“Esad Mekuli i ka krijuar institucionet
dhe ka qenë vetë institucion, ka qenë
akademi”, ka thënë Hoxhiq.
Ai ka evokuar kujtime nga jeta e
Mekulit, duke thënë se të gjitha ato
ngjarje dëshmojnë se për çfarë njeriu të
madh bëhet fjalë.
Për krijimtarinë letrare të Esad Mekulit

ka folur studiuesi i letërsisë Mr. Haxhi
Shabani. Ai ka thënë se “Esad Mekuli,
me shumanshmërinë e ndihmesës së tij
për themelimin e institucioneve letrare,
arsimore, shkencore, botuese, duke u
vënë në krye të tyre është personaliteti
më i dobishëm dhe më vendimtari që

Institucion kulturor apo rrugë me
emrin e Esad Mekulit
Kryetari i SHAI “Art Club”, Ismet
Kallaba, konstatoi me keqardhje se
përkundër kontributit të pamohueshëm
dhe shumëdimensional të Esad Mekulit,
sot në Plavë, në qytetin e tij të lindjes, të
cilin ai e lartësoi me punën e tij, nuk ka
asgjë me emrin e tij.
Prandaj me këtë rast ai bëri publik
propozimin e kësaj shoqate dhe të
Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve në
Malin e Zi që me emrin e Esad Mekulit të
emërtohet ndonjë institucion kulturor,
rrugë apo shesh në qytetin e Plavës.

Kosova arriti t'i formojë këto
institucione”. Shabani ka theksuar se
“ai me poezinë e tij ndonëse nuk
shkroi shumë, është pionieri i
letërsisë shqiptare në Kosovë, në
kuptimin e mirëfilltë të fjalës”.
Sipas tij, “këto ndihmesa e bëjnë Esad
Mekulin një personalitet të
padiskutueshëm në periudhën e pas
Luftës së Dytë Botërore në Kosovë,
deri në shpalljen e pavarësisë së saj”.
Poeti Ibrahim Berjashi ka lexuar
poezinë “Vjeshtë e trishtë” kushtuar
Esad Mekulit me rastin e 100-vjetorit të
lindjes, kurse poezi nga autori recituan
studentja Edina Mustafiq dhe nxënësja
e shkollës së mesme Nejra Mujali.
Përpos shumë dashamirëve të kulturës
në Ulqin, të pranishëm në këtë
mbrëmje ishin edhe ambasadori i
Republikës së Shqipërisë, Ernal Filo,
ambasadori i Republikës së Kosovës,
Skender Durmishi, Zv. Ambasadorja e
Republikës së Shqipërisë Ermira
Braho, kryetari i Komunës së Ulqinit,
Nazif Cungu etj.
Esad Mekuli u lind më 17.12.1916 në
Plavë, ndërsa vdiq më 6.08.1993 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 njohur jugosllavë.
Mbrëmja letrare u mbajt me mbështetjen e Qendrës për Ruajtjen dhe
Zhvillimin e Kulturës së Pakicave të
Malit të Zi.
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Shenjtërimi i katedrales, Kotorr 1166
Shkruan prof. Dr Jahja Drançolli
Konteksti i dokumentit* i referohet
luftës së Kishës Katolike dhe Kishës
Ortodokse pas ndarjes së tyre në vitin
1054. Kjo luftë është reflektuar fuqishëm edhe në trevat e Arbërisë mesjetare. Ajo që tërheqë vëmendjen më
tepër këtu është involvimi i Arqipeshkvisë së Tivarit dhe ipeshkvisë së
Shkodrës për shtrirjen e juridikcionit të
tyre në kisha të tjera arbërore të qarkut
të tyre, duke i shkëputur ato nga kisha
bizantine (sidomos pas vitit 1077).
Në shekullin XII, përveç luftës në mes
të kishave në fjalë (katolike dhe
ortodokse), lufta është shtrirë edhe në
mes të arqipeshkvive katolike të Tivarit, Raguzës dhe të Splitit, të cilat
shprehnin pretendime të fuqishme
edhe për kishat katolike të Arbërisë.
Dokumentin që e kemi në dorë (i datës
19 qershor 1166) është një dekret i
lëshuar nga papa Aleksandri III (11591181), sipas të cilit konfirmohet juridiksioni i Arqipeshkvisë së Raguzës mbi
ipeshkvinë e Kotorrit dhe vartësive të
saj (Kotorri, Arbanum, Ulqini, Shasi,
Drishti, etj). Ndaj këtij dekreti të papës
është bërë rezistencë në vazhdimësi

nga arqipeshkëvi i Tivarit dhe i ipeshkëvive arbërore të përmendur më sipër,
së bashku me abacitë si vartës të tyre.
Një çështje që ka zgjuar interesimin e
kryeredaktorit të revistës prestigjioze

Buzuku është emërtimi i një ipeshkëvi i
cili në dokumentin (19 qershor 1166),
që e kemi në shqyrtim një herë është
quajtur, ”episcopis Lazaro Albanensi”,
ndërkaq në rastin tjetër, ”Lazarus
episcopus Arbanensis”. Shembuj të
këtillë mund të ndeshim edhe në
dokumente kishtare arbërore të
mëhershme dhe të mëvonshme. Së
këtejmi, Gjon Kastrioti, duke provuar
të dëshmonte lashtësinë e ipeshkvisë
së Krujës në shek. VII, ai kishte zënë
ngojë, “Ipeshkvinë e Arbërisë”
(“Episcopatus Albaniae”). Në një
dokument të vitit 1250 do ta ndeshim
trajtën Arbaniam, në dokumentin e
vitit 1271, ndërkaq do ta ndeshim
emërtimin Albanie, trajta këto, që i
referohën ipeshkvisë së Krujës. Me
fjalë të tjera ipeshkvi Lazar i dokumentit të 19 qershorit 1166, është
ipeshkëv i Krujës. Në këtë kontekst,
emrin e vjetër të Shqipërisë, dokumentet evropiane latine e kanë regjistruar më rrokjen nistore: Al dhe Ar,
çështje kjo që është provuar më se një
herë nga albanologët e shquar, si:
Çabej, Demiri, Domi, Ducellier,
Myderizi, Sedaj, e ndonjë tjetër.

Përkthimi i dokumentit
Unë, ipeshkvi Majo (i Kotorrit) deklaroj, se në dymbëdhjetin (12) vit të qëndrimit tim ipeshkëv, me sivëllezërit e mi, ipeshkvit:
Lazrin e Krujës [Albanensi], Martinin e Drishtit (Shqipëri) dhe Gjonin ipeshkëv i Ulqinit, shenjtëruam kishën e ipeshkvisë
tonë të Shenjtit Trifun (me 3 altarë), të shoqëruar me abatët (kryemurgjit): arkimandritin Mëhill, abat i Shën Gjonit
(Shnjon?Shas); dhe me arkimandritin Pjetër, abat i shenjtorëve Shirgji dhe Baku (Oblik, Shqipëri); dhe Gjonin, abat i Shenjtit
Shpëtimtar të Tivarit; dhe Pjetrin, abat i Shën Mëhillit të Kotorrit; dhe Trifunin, abat i Shën Mërisë në Budua; dhe Pjetrin, abat i
Shën Pjetrit, dhe me Gjonin abat i Shën Gjergjit (Shnjergjit), dhe Gjergjin
abat i Shenjtit Shpëtimtar të Arbërisë [Arbanensis, shqiptarëve]. Altarin e
mjedisit e shenjtërova unë Majo për lavdi të Shenjtit Trifun dhe martirëve të
shenjtë Primi dhe Feliciani; altarin tjetër të majtë e shenjtëroi Lazri,
ipeshkëv i Krujës [Arbanensis], për lavdi të Shenjtës Mari (Shmrisë) dhe të
Shenjtëve të Pafajshëm, me lejen dhe dëshirën tonë; kurse në anën e djathtë
altarin e shenjtëroi Gjoni ipeshkvi i Ulqinit, me lejen dhe dëshirën tonë, për
lavdi të apostujve dhe martirëve të shenjtë Gjonit dhe Palit.
Në vitin e mishërimit të Zotit tonë Jezu Krishtit 1166, që fillon më XIII, si
mbas kalendarit Julian (= 19 qershor), është bërë shugurimi, kur postin e
papës e kishte papa Aleksandri, kurse mbretëronte shumë fetari dhe
gjithmonë fitimtari Emanueli [Komneni, 1143-1180], perandor shumë i
urtë, kur në krye të Dalmacisë dhe të Dioklesë (Dukla) ishte zoti Izanci, i
cili në shugurim mori pjesë me vullnetin e me mirësinë e vet, [në kohën] kur
abat i Kotorrit ishte Vita. Mori pjesë edhe Pjetri ipeshkëv i Shasit, si dhe
Ndreu, abat i Krujës [Arbanensis], së bashku me gjithë popullin e qytetit
[Kotorrit].
*E përktheu prof. Dr Jahja Drançolli, Fakulteti filozofik, Prishtinë; shih
edhe BUZUKU 31. 2009:3.
Siç shihet, klerikët shqiptarë ishin shumica në këtë manifestim.
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OPINION

Sllavizimi i mbiemrave shqiptare
Shkruan Gjekë Gjonaj
Shqiptarët në Malin e Zi siç dihet janë
popull autokton. Në trojet e tyre etnike.
Megjithatë shumica e tyre (për fat të
keq) nuk mbajnë mbiemrat autentik.
Prej kur? Që nga fillimet e shekullit
njëzet, gjatë Mbretërisë Serbe, Kroate
e Sllovene, Luftës I Botërore e deri në
Luftën II Botërore, pothuaj të gjitha
familjet shqiptare kanë qenë të
detyruara nga pushteti që mbiemrat të
tyre t'u shtojnë edhe mbaresën sllave
“iq“ ose “viq“. Ky imponim i padrejtë, i paligjshëm, në kundërshtim me të
gjitha konventat ndërkombëtare për të
drejtat themelore të njeriut dhe të
pakicave, që iu bë shqiptarëve nga
pushteti sllav (serbo-malazias), kishte
për qëllim asimilimin (sllavizinin) e
qytetarëve të përkatësisë shqiptare. Ky
veprim ishte jo vetëm vepër e rëndë e
pushtetit serbo-malazias, por ishte
shkelje flagrante e të drejtave të njeriut
dhe atyre nacionale. Kështu brenda
natës Gjoni është bërë Gjono-viq,
Gjeloshi është bërë Gjelosheviq, Gashi
është bërë Gasheviq, Lekoçi është bërë
Lekoçeviq, Gjoka është bërë Gjokiq,
Luca është bërë Lucoviq, Luli është
bërë Luliq, Kovaçi është bërë
Kovaçeviq, Mehmeti është bërë
Mehmedoviq, Bardhi është bërë
Bardiq ose Barlloviq, Fici është bërë
Ficiq, Resulbegu ësdhtë bërë
Resulbegoviq, Beci është bërë Beciq,
Kollari është bërë Kollareviq, Elezaga
është bërë Elezagiq, Kasmi është bërë
Kasmiq, Cungu është bërë Cungoviq,
Bushatlia është bërë Bushatliq e
Hasani është bërë Hasanoviq. Pra,
identitet krejt tjetër.
Ndërrimin e mbiemrave shqiptarë në
variantin malazez e gjejmë të vërtetuar
vetëm në Librin e regjistrimit të
familjarëve dhe pronarëve për evidentimin e pasurisë së paluajtshme në bazë
të të të cilave popullata i paguante
shtetit tatimin shtetëror apo “Protokolli
i Dacijeve“ (Protokol Dacia) i vitit
1905 dhe më vonë në regjistrat e amzës
të popullatës shqiptare.
Vlen të përmendet se në regjistrimet e
mëhershme 1878-1904 nuk ekzistonte
ky element i shkombëtarizimit dhe
asimilimit të shqiptarëve në Mal të Zi.
Gjatë periudhës së përmendur kohore
mbiemrat e familjarëve shqiptarë
shënoheshin në disa forma (mënyra).

Sipas emrit të babës. Sipas emrit
fshatit të tyre. Sipas nofkës ose llagapit. Sipas profesionit. Sipas thirrjes
fetare. Sipas ndonjë grade ushtarake.
Në trajtën e të folurës sllave e të tjera,
por pa iu shtuar prefiksin “iq” apo
“viq“.
Pas Luftës së Dytë Botërore shqiptarëve të Malit të Zi u është lejuar t'i
ndryshojnë mbiemrat e tyre, gjë që një
pjesë e tyre simbolike edhe e kanë bërë.
Pjesa më e madhe e familjeve të
shqiptarëve në Mal të Zi i kanë mbiemrat e sotëm që nga kjo kohë. Ndryshimi
i mbiemrit është i lejuar me ligj edhe
tash, por pak familje a individë e
shfrytëzojnë këtë të drejtë. Çuditërisht
korrigjimin e mbiemrave të shkruara
me dhunë “gabim“ në librat (regjistrat)
amëz po e bën një numër jashtëzakonisht i vogël shqiptarësh. Këtë mundësi tashmë ligjore nuk po e shfrytëzojnë as disa persona e individë që do
të duhej të ishin nismëtarët e parë të largimit të prapashtesave “viq“ e “iq“
nga mbiemrat e shqiptarëve – intelektualët, në mesin e të cilëve ka edhe
mësimdhënës. Ata dhe qytetarët e tjerë
shqiptarë brenda dhe jashtë vendlindjes të cilët me fanatizëm, besnikëri e
tolerancë sot e kësaj dite vazhdojnë të
mbajnë në pronësi mbiemra të “veshur“ me një stolisje prapashtesore duhet

ta kenë të qartë se veprojnë kundër
identitetit të tyre dhe në dobi të atyre
sunduesve që me shekuj rrinë gati të
tjetërsojnë historinë, kulturën dhe
identitetin tonë.
Dua të them me dashamirësi vëllazërore se këta shqiptarë nga Mali Zi, që
sot jetojnë në demokraci brenda dhe
jashtë shtetit dhe ligji ua mundëson
rikthimin e mbiemrave të tyre në shqip,
duhet të mos kenë frikë nga askush, pra
as nga shteti, e të bëjnë, me iniciativë të
vetë, heqjen e “viqit” dhe “iqit” nga
mbiemrat e tyre. Në këtë mënyrë ata në
rend të parë do të respektojnë paraardhësit e tyre, që para dhunës për
ndryshimin e mbiemrave janë thirrur
pa prapashtesë sllave.
Fenomenin e sllavizimit të mbiem-rave
që ka ngjarë edhe te shqiptarët e Malit
të Zi e kanë trajtuar në studimet e tyre
gjuhësore edhe gjuhëtarët e shquar
Aleksandër Xhuvani dhe Eqrem Çabeji. Sipas tyre të gjitha këto elemente e
kanë pasur prapa vinë e qëllimshme
politike të mohimit etnik dhe gjuhësor
të shqipes dhe të etnosit shqiptar. Nga
këta dhe shumë shembuj të tjerë shihet
një “dhunim” gjuhësor-prapashtesor
mbi bazën e emrit shqip, të cilin
shqiptarët duhet patjetër ta mënjanojnë.
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Vizita e Arbnëshit të Zarës
Shkruan:
Don Gabriel Grabanica
Më 13.12.2016, vizituam Arbëneshin e Zarës (Arbanasi, Zadar,
Dalmacia, Kroacia, Hrvatska),

me rastin e 290 vjetorit te shpërnguljes të parëve të tyre nga trevat
shqiptare shestanashe të Krajës
(Kranjës), rrethi i Tivarit, Mali i
Zi.
Në vazhdimësinë e aktiviteteve,
Kisha Katolike në Braticë dhe
shoqata Labeatët nga Tuzi,
Malësia e Madhe, e ndërmorën
këtë aktivitet edhe për të shënuar
100 vjetorin e hapjes se shkollave
shqipe në territorin e Malit te Zi.
Këto dy ngjarje në përputhjen e
ngjarjes së hapjes së paraleles
shqipe në gjimnazin e Zarës. E
gjithë kjo përputhje ngjarjesh na
beri të mendojmë se ajo paralele
shqipe e hapur në Arbneshë të
Zarës ka nevojë për ndihmë në
libra dhe elemente që i nevojiten.
E pikërisht kjo ishte ideja që të
mbledhim libra dhe t'i dërgojmë
si donacion për këtë punë madho-

re që këto ditë ka ndodhur në Zarë
të Kroacisë. Gjetëm mbështetjen
e shume vullnetmirëve. Unë dhurova një sasi librash nga biblioteka ime personale, kësaj iniciative iu bashkua edhe Dr. Simë
D o b r e c i , M r. G j o n
Keka, Shoqata ''Labeatët'', shtëpia botuese
''Botart'' - Tiranë dhe
shoqata ''Art Clubi'' Ulqin. Qe të gjitha
kaluan 150 libra. Falënderojmë për mikpritje
zj. Ermina LekajPrlaskaj (deputete në
Kuvendin e Kroacisë),
z. Nue Mrijaj (kryetar i
Këshillit të Pakicave
Kombëtare, prefektura
Zarë), prof. dr Maximilijana Barançiq
(arbëneshe, kryetare e shoqatës
arbëneshe ''Vicko Zmajeviq''),
prof. dr Arta Dodaj, motra françeskane Ollga Dulaj, z. Kastriot
Prekpalaj (kryetar i shoqates
shqiptare Zarë), prof. Vesel
Lekaj, prof. dr Serdjo Dokoza
(arbënesh, nënkryetar i shoqates
arbëneshe ''Vicko Zmajeviq''), z.
Anton Dedaj, prof. Jasmina
Mateshiq (arbëneshe, drejtoresh
shkolle), z. Pjetër Përlaskaj etj.

Njoftim
Festa e Mërgimtarëve do të
jetë sivjet në Ulqin me datën
28.07.2017.
*

Bekimi i Katedrales në
Tivar do të jetë më
03.09.2017.
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Historiani grek:
Ja si i masakruam çamët
Një ndër masakrat më të mëdha të bëra
ndonjëherë ndaj popullit shqiptarë është edhe
“Masakra Çame”. Një prej historianëve grek
tregon qartas në dorëshkrimet e tij sesi grekët
masakruan në atë kohë popullsinë çame.
Një dokument i dorëzuar në ambientet Muzeut
Historik Kombëtarë në 2007-ën tregon emrat e
personave të masakruar gjatë viteve 19441945. Z. Hilmi Saqe më solli për të ekspozuar
në Muzeun Historik Kombëtar, ca fletë të
zverdhura nga koha. Ato ishin të fotokopjuara.
Me duart që më dridheshin dhe me shikim të
turbulluar (pse ta fsheh nga lotët), i shfletova
disa herë dhe i lexova me dhimbje ato fletë. Ato
nuk janë as kujtime, as kronika të tragjedisë
çame, as të dhëna për masakrat e viteve 19441945. Ato janë më shumë se kujtime, më shumë

se kronika individësh, më shumë se raporte të
shtabeve të Luftës se Dytë Botërore në Çamëri.
Ato janë lista me emrat e të masakruarve. Nuk
janë të plota. Janë një pjesë (vetëm 13 faqe).
Duhet të kenë qenë qindra faqe, sepse diku në
fund të tyre dallohen numrat 105, 106, të
faqeve. Krahas tyre, z. Hilmi Saqe më dha edhe
një listë tjetër, ku janë shënuar emrat e atyre që
kanë deponuar për masakrat në Paramithi,
Pargë, Filat, Spatar, Vola, Vërselë, Smarte.
Ndoshta këta apo edhe të tjerë kanë dhënë edhe
emrat e të masakruarve çamë nga bandat e
kriminelëve të Napoleon Zervës.
Ç'përmbajnë këto lista? Janë lista me
fëmijë të masakruar nga forcat zerviste
gjatë 1944-1945, emrat e pleqve e grave të
masakruara e të humbura gjatë 1944-1945,
emrat e të marrëve e sakatëve të masakruar
gjatë 1944-1945, familje të zhdukura dhe
të masakruara gjatë 1944-1945”-tregon
historiani./alb-observer.com/ 27 Jun 2013;
Për 69 vjetorin e Gjenocidit çam të 27
qershorit 1944.
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OJ RUMIA BJESHKË E NALTË
Në frymën e këngëve popullore
Mal mbi mal po fluturon
Në Rumi shqypja ndalon
Kalon pak për nji pushim
Pastaj çohet fluturim
Ulet pushon mbi nji gur
Shestansit e presin me flamur
Me flamurin kuq e zi
Kush e sheh ja ka lakmi
Disa qarqe dashakeqe
Vun mbi ty disa teneqe
Por si i thonë nji fjales moçme
Të gjitha kto janë fjalë boshe
Janë pa vlera e fjalë kot
Se Rumisë ka kush i del zot
I dalin zot të gjithë kranjanët
Ku Rumija i ka rranjet
U bajmë thirrje pa vonesë
Ju n'Rumi nuk kini pjesë
Po ndigjoni more pelivana
Me sy çil mos shihni andrra
Se Rumia den baba den
Gjithmonë e jona ka kjenë
Ju n'Ballkan kini ardhë vonë
Shqyptarët k'tu janë autokton
T'parët tonë kanë lanë porosinë
Kurr mos ta harrojmë Ruminë
Kështu na ka lanë amanet
N'Rumi me dal për gjithë vjet
Me ba kryq e bismilah
E me marrë ka nji gur në krah
M'i vu gurin në vend të tij
Për t'u naltsue kjo Rumi
Këtu ulet e bahet pushimi
Vinë nga Shkodra e Ulqini
Kalohet nji ditë e mbarë
Ku bashkohen si shqiptarë
Në Shestan janë dy bashkësi
Që jetojnë në harmoni
Asht Rumija që i bashkon
Asnjiherë nuk i dallon
Kranjanët kanë nji adet
Se harrojnë vendin e vet
Ka do shkojnë e ka do vinë
Orjentim e kanë Ruminë
Këtu jena na zotet e shpisë
Që i dalim zot Rumisë
Këtu nji ditë asht caktue
Në maje t'Rumisë me u bashkue
Rumija ka kangën e vet
Që na lanë t'paret amanet
Oj Rumija bjeshkë e naltë
Ti u bash o ma e naltë
Kur të dalë në maje ty
E shoh krejt dyrnjan me sy.

Lutuni shum për fukarat
e mij – dhe për mua
dhe motrat e mija.
Une lutem për juve.
(M. Teresa Bojaxhiu)

Une gjithmonë e kam në
zemër popullin tem Shqiptar.
Shumë luti Zotin qi Paqja
e Tij të vijn në zemrat
tona, në gjitha familjet
tona, në gjith botën.

Donacion per Kishën në Braticë
(Renditja si mbas abecedës)

Anti Xhikoviqi USA-$100+€50.
Anti Lukiqi USA-$100.
Augustin Kurtaj -€100.
Çoba Dediqi -€100
Don Gabrijel Grabanica -€1000
Gjoka Pepgjonoviqi -€150
Gjoka Stanoviqi -€200
Jozo Barloviqi -€50
Kola'j Nikës Markushit Pekiqi-€50.
Leka Dediqi -€80.
Lubi Niloviqi -€100.
Luz Nikolla (Toni Grill) -€500.
Mark Dediqi -€50.
Mark Jaku -€50.
Mark Stanoviqi -€50.
Nikë Niloviqi -€100.
Nikollë Daboviqi -€100.
Nikollë Maroviqi -€100.
Palush Gjinaj USA-$100.
Pero Daboviqi -€300 ( dyer dritare )
Pero Marnikoviqi-€150.
Rrok Barloviqi -€50.
Rrok Niloviqi USA-$50.

Simë Dediqi -€20 euro
Simë Gjon Dobreci -€150.
Simë Stanoviqi -€120.
Stevo Barloviqi -€50.
Stevo e Gjoka Niloviqi USA-$150.
Stevo Jankoviqi -€50.
Vasi Niloviqi -€100.
Vuka Marvuçiqi -€50.
KOMUNITETI KATOLIK
SHQIPTAR NË MELBURN TË
AUSTRALISË NDIHMOI MË 1030
dollar Australian.
Donatorët tjerë n'BUZUKUN e ardhshëm.

Qofshi gjithmonë faqe bardhë.
*
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(Renditja si mbas abecedës)

Nazif Cungu, Komuna e Ulqinit-€200.
Don Pren Kola, Misioni Katolik
Shqiptar, Zvicër-€300.
Stjepa'j Niksë Stjepsë Nilonj-€50.
Redaksia ju falet nderit.
Qofshi gjithmonë faqe bardhë.

Masat shestanase për drithë

1 okë - rreth 1.5 kg ose 1.5 L
1 korriqe - rreth 2.5 kg
1 babune - rreth 5 korriqe - rreth 12.5 kg në Tivar, rreth 10 kg në Ulqin
1 bagash - 2 babune - 9 korriqe - rreth 25 kg në Tivar, rreth 18 kg në Ulqin
Këtë këngë ia kushtoi Rumisë Fadil Elez
1 koshiq - 2 bagasha - ¼ e hunit - rreth 25-36 kg
Brahimi Priftaj – Kraja nga Arbneshi i cili 1 barrë - 8 bagasha - 100 okë - rreth 150 kg
jeton në Shkodër
1 hu - 12 bagasha - 4 koshiqë - rreth 212 kg
Shenoi Ali Gjeçbritaj më 20.01.2017
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Prof. Riza Rexha (1935-2016)
Pedagog dhe studiues i nderuar në
përmasa kombëtare
Ditën e shtunë me 12 nëntor 2016 në
moshën 81 vdiq në Ulqin Riza Rexha,
intelektuali dhe profesori i historisë
në pension. Ka lindur më 7 shkurt
1935 në Kllezën të Anës së Malit
(Ulqin). Shkollën fillore shtatëvjeçare
e ka kryer në Katërkollë në vitin
1951.Në shkollën normale regjistrohet
në shtator të atij viti në Gjakovë, dhe
aty kreu dy klasë, ndërsa klasën e tretë
dhe të katërt në Prishtinë, duke
diplomuar për mësues në vitin 1955.
Në shtator të vitit 1955 fillon të japë

profesori model për ato nxënës qe
patën fat ta kenë pedagog të tyre.
Krahas punës edukativo – arsimore
është marrë edhe me punë shkencore
ku është paraqitur me kumtesa nga
fusha e historisë. Ka botuar librat:
“Ulqini në vitet e Lidhjes Shqiptare
të Prizrenit 1878-1881”, Art Club
1998, dhe “Ulqini dhe politika e
Malit të Zi 1881-1912”, Art Club
2005.
Janë këto dy botime me vlerë të
veçantë shkencore që janë vlerësuar
lartë nga studiues eminentë të historiografisë shqiptare. Pikërisht duke parë

shkencor “Meshari” i Gjon Buzukutmonument i kulturës shqiptare (15551995), 19-20 maj 1995, veprimtarinë
përkujtimore kushtuar Jenuz Divanit
me rastin e 50-vjetorit të ardhjes së tij
në Anë të Malit me 12 shtator 1997,
Takimin përkujtimor kushtuar imzot
Simon Filipaj me rastin e 75 vjetorit të
lindjes, 1.5.2000, Sesionin shkencor
”Ulqini në rrjedhat e kohës” 26-27 maj
2000, Sesionin shkencor “Ymer Prizreni – personalitet i shquar i Lëvizjes
Kombëtare Shqiptare”, 25 maj 2002.
Duke vlerësuar lartë punën edukativoarsimore dhe hulumtuese, Kuvendi i

mësim në Shkollën tetëvjeçare në
Ostros, ku punon deri në vitin 1957.
Ndërsa më pas vazhdoi punësimin në
Anë të Malit, përkatësisht në Shkollën
Fillore “Bedri Elezaga” në Katërkollë
nga 9.2.1959 seri më 30.8.1964.
Në vitin 1964 regjistrohet në Fakultetin Filozofik në Prishtinë-degën e
Historisë, ku në afat në vitin 1968 merr
diplomën e profesorit.
Nga shtatori i vitit 1968 e deri në maj
1980 ka dhënë mësim në Shkollën e
Mesme në Ulqin, ndërsa nga viti 1980
e deri sa doli në pension në vitin 1991,
ka punuar në BVI në Ulqin.
Kudo qe punoi u dallua më punën
pedagogjiko-arsimore, duke qenë
shembull edhe për kolegët e tjerë, duke
fituar autoritet të madh. Ka mbetur në
kujtesë të shumë gjeneratave si

peshën e tyre shkencore, libri i tij i parë
ditë më parë ka dalur nga shtypi i
përkthyer në gjuhën malazeze, ndërsa
në atë gjuhë pas disa muajve do të dalë
edhe libri i dytë.
Për punën e tij në fushën e arsimit dhe
të shkencës është shkruar shumë në
gazeta e revista si në: “Rilindja”,
“Koha Ditore”, “Koha Javore”,
“Bujku”, “Kosova Sot”, “Mësuesi”,
“Fati”, “Polis”, ”Buzuku”, ”Kosova”,
“Koha”, “Lemba”, “Dija”, “Malësia”,
etj.
Është laureat i Çmimit vjetor të Art
Clubit për vitin 1998.
Ka marrë pjesë aktive në organizimin e
veprimtarive të ndryshme kulturore
dhe shkencore në kuadër të Art Clubit, madje duke qenë kryetar i Këshillit
Organizativ, ku duhet veçuar: Sesionin

Komunës së Ulqinit i ka ndarë dekoratën “MIRËNJOHJA E ULQINIT”
me 17.12.2014, me këtë motivacion: “
Për kontribut në fushën e arsimit,
hulumtimin dhe botimeve shkencore
nga historia kombëtare shqiptare”.
Me vdekjen e tij familja humbi personin e dashur ndërsa shoqëria dhe
kultura shqiptare personin e nderuar.
Ngushllimet me të përzemërta familjes Rexha, të afërmeve dhe miqve të
tij.
Lamtumirë profesori ynë i nderuar!
Dr. Nail Draga
(Fjala e rastit në mbledhjen
komemorative mbajtur në Ulqin me
13.11.2016)

Fortifikimi në Gjytedzen e Gaçit
Shkruan Anton Lulgjuraj
Fortifikimi ndodhet në anën
jugperëndimore të Malit Brisë,
përmbi fshatin Gaç, në vendin e
njohur me toponimin tipik “Gjytedza”. Në perëndim kalon përroi
Bardhela, matanë të cilit ngrihet

mali Mozhur. Maja e rrafshët e
malit ngrihet përmbi fshatin që
dominon fushën e Ulqinit. Përballë
ndodhet edhe kanioni i Bardhelës
në zgjatimin e luginës lumore, e cila
përbën kalimin më të favorshëm
natyror nga zona bregdetare në
brendësinë e vendit. Në majën e
sheshtë të këtij kurrizi malor, që
zgjatet në trajtën e një bishti,
qëndrojnë mbetjet e fortifikimit
prehistorik. Përzgjedhja e vendit
për fortifikim duket e menduar mirë
pasi terreni ofron një mbrojtje
natyrore. Nga të tri anët e vendit të
fortifikuar ka një pjerrtësi të madhe.
Sidomos nga ana lindore është e
pranishme një pjerrtësi e ashpër
shkëmbore. Kjo pjesë e malit nga
ana veriore është e lidhur në formë
organike me pjesën tjetër dhe nuk
ka ndryshime të mëdha në nivele,
duke qenë kështu më lehtë e depërtueshme prej armikut. Prandaj kësaj
ane i është kushtuar më tepër

vëmendje duke ndërtuar këtu një
fortifikim me muraturë prej guri.
Gjurmët e murit rrethues të pranishme në anën veriore mund të ndiqen
në një linjë gjatësie prej 100 m. Në
pjesën qendrore muri merr një
kthesë të lehtë nga ana e jashtme.
Teknika e ndërtimit është ajo në të

thatë me gurë të mëdhenj dhe të
mesëm të papunuar të vendosur pa
ndonjë kujdes.
Në terrenin përreth fortifikimit
ndodhën pesë tuma (varre ilire me
grumbuj gurësh) me konstruksion
gurësh, të cilat mund të kenë qenë

pjesë e varrezës të këtij vendbanimi
të fortifikuar.
Ky fortifikim i përket epokës së
bronzit. Vendbanime të tilla në këtë
epokë kanë luajtur një rol të rëndësishëm, sidomos atë mbrojtës për
shoqëritë e blegtoreve sezonal që
jetonin me burimet natyrore të
zonës. Gjithashtu këta fortifikime
mjaft të hershme me mure primitive
prej gurit natyror të pa përpunuar
dhe të lidhur në të thatë, kanë
kontrolluar shtigjet natyrore të
depërtueshme.
Numri relativisht i lartë i tumave i
konstatuar në këtë rajon duket se
reflekton më se miri se ky vendbanim kishte një dendësi popullsie
prehistorike.
Ky vendbanim i zbuluar këtyre
viteve të fundit nga unë, e plotëson
mirë hapësirën boshe që kishte
rrethina e Ulqinit për periudhën
prehistorike dhe në këtë mënyrë
është shtuar edhe një monument i ri.
Artikulli shkencor dhe më gjithëpërfshirës për fortifikimin në Gaç
dhe komplet zonën e Malit të Brisë
në periudhën prehistorike është
paraqitur dhe botuar në revistën
arkeologjike “Candavia” të Qendrës të Studimeve Albanologjike.
Lulgjuraj Anton, Gjurmë të periudhës prehistorike në Malin e Brisë
në rrethinën e Ulqinit (Mali i Zi),
Candavia 6, Tiranë 2016, f. 7-21

