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LEXUESIT NA SHKRUAJNË

Jashtë Shkollave Shqipe të Luginës
Shkruan Skender Jashari*
Në vazhdimësi kam reaguar, jo vetëm
unë (personalisht), por edhe të gjithë
vëllezërit dhe motrat e mia (deri edhe në
konfrontim fizik, kundër disa “mësuesve” gjegjësisht hoxhallarëve të Serbisë
që ia mësonin nxënësve islamin
talebanist-terrorist-vehabist)!
Këta hoxhallarë, që gjatë Luftës së
UÇPMB-së, luanin:
1.Rrolin e informatorit- spiunëve për
forcat serbe (informata për numrin,
pozicionet tona; informata për Luftëtarë
tonë të dalluar shumë; të pakët nga
ushtarët tonë dyshonin se të tillët janë
spiunë...);
2.Rrolin e propaganduesit kundër
UÇPMB-së (duke na quajtur neve
Ushtarëve të UÇPMB-së, si: alkoolist;
kriminelë; hajdutë e deri hajdutë të
pulave; të çmendur që kishim kapur
armën kundër Serbisë e cila ishte tepër
shumë e fuqishme sipas tyre, e që për 1
orë do të mund të na hidhte UÇPMB-në
me “kaqusha” në Gjilan);
3.Rrolin e sabotatorëve dhe diversantëve (duke mbyllur dyert e shtëpive dhe
oborreve të tyre dhe të besimtarëve të
pakët që i ndjeknin këshillat e tyre; duke
vendosur pengesa të qëllimshme nëpër
monopate-rrugica; duke thirrur popullatën tonë që mos të na bashkohej;
identifikimin e Luftarëve tonë para botës
Perëndimore si muxhahedin islamik sidomos përmes disa ushtarëve tonë që
nuk Luftonin për Atdhe, por për allah;
duke mallkuar Luftën Tonë për Liri;
vjedhjen e armëve tona apo fshehjen e
tyre, si dhe pastaj edhe dorëzimin e tyre
forcave të Serbisë; dhënien e dezinformatave për forcat tona të UÇPMB-së;
mos dhënie të ndihmës, ushqimit dhe
financimit të Luftës për Liri; mosangazhim si ushtar e as në ndihmë të popullatës civile, madje duke lënë edhe ritet
fetare për kufomat e civilëve dhe ushtarëve tonë; nxitje për dezertim të disa
ushtarëve tonë, që ishin të varur nga
predikimet e tyre; e deri në tradhtinë e një
komandanti ndër më të njohurit në

Luginë të Preshevës...);
Menjëherë pas Luftës së UÇPMB-së,
Serbia i “nderoi” dhe ngarkoi me punë
tjetër shërbëtorët e saj (hoxhallarëtagjentët islamik të Serbisë), që ishin disa
dhjetëra hoxhallarë. Pas Luftës së
UÇPMB-së luajnë rrolin e:
4.Identifikimin e Luftës së UÇPMB-së
si luftë islamike e jo si Luftë Çlirimtare
Shqiptare (sidomos pas vitit 2003, në
vazhdimësi të gjitha tubimet përkujtimore për Dëshmorët e rënë, bëhen më
elemente islamike, siç ndodhë sidomos
në Tubimin Përkujtimorë në Gurishte të
vendlindjes time - fshatin Rahovicë të
komunës së Preshevës);
5.Lëndën fetare në Shkollat Shqipe
(që jepet nga “mësues” - Agjentë Islamik
të Serbisë; lënda e përpiluar nga
Shërbimet Sekrete Serbe; lavdërohet
islami taleban-vehabist-terrorist; lavdërohet Turqia dhe i mësohet nxënësve që
kombi e flamuri turk është i tyre; Kombi
dhe Flamuri Shqiptar përbuzen; Heronjtë
tonë përbuzen dhe tentohen të identifikohen si muxhahedin - pra terrorist
islamik; Gjergj Kastrioti, Idriz Serferi,
Nëna Terezë fyhen duke i identifikuar si
“qafirë”; u mësohet dhe lavdërohen
terroristët islamik dhe organizatat terroriste islamike si Al Kaida, Osama Bin
Laden, Al Bagdadi, ISIS-i, Al Nusra; i
shpërlahet truri për xhihad islamik,
sidomos kundër SHBA-së, pasi që është
armiku kryesorë i Serbisë)...
6.Asimilimin dhe shkombëtarizimin e
Shqiptarëve në Luginë të Preshevës
përmes hoxhallarëve (si përmes dy Bashkësive Islamike të Luginës së Preshevës,
si ajo e varur nga Novi Pazari, ashtu
edhe ajo gjoja e varur nga Bashkësia
Islame e Kosovës), mësuesve, politikanëve lokal etj., shërbëtorë të Serbisë.
Shqiptarët e Luginës tentojnë t'i bëjnë
boshnjak, turq, musliman serbë, apo së
paku t'ia ulin vetëdijen Kombëtare dhe
t'ia shtojnë ndjenjën fetare ekstreme
islamike-talebane-vehabiste-terroriste!
7.Veprimin kundër Interesave Kombëtare Shqiptare, kundër Republikës së

Kosovës dhe Shqipërisë. Së fundmi, një
prej bazave që Serbia përhapi islamin
taleban-terrorist në Republikë të Kosovës (i dirigjuar nga Shërbimet sekrete
serbe), është edhe përmes Luginës së
Preshevës (me bazë në Bujanoc dhe tjetra
në fshatin Rahovicë të komunës së Preshevës). Që për rrjedhojë është instaluar
në Republikë të Kosovës, strukturë e
organizuar përmes kanaleve të dirigjuara
nga Serbia (përmes Novi Pazarit në
drejtim të Mitrovicës; përmes Shkupit në
drejtim të Kaçanikut; përmes Luginës së
Preshevës në drejtim të Gjilanit dhe
Ferizajit)!
Institucionet e Republikës së Kosovës
dhe të Shtetit Amë (Republikës së
Shqipërisë) mbajnë një pjesë të përgjegjësisë, që duhet të ushtrojnë ndikimin e
tyre, që të ndërpritet-ndalohet:
A.Instrumentalizimi i islamit në Luginë të Preshevës për qëllime të Serbisë;
B.Ndalimi i mësimeve fetare islamike
talebane-terroriste nëpër Shkolla
Shqipe sipas përpilimit të Shërbimeve
Sekrete të Serbisë;
C.Hoxhallarët të varen dhe korrektohen nga Republika e Shqipërisë dhe
e Kosovës, e jo nga e Novi Pazarit (prej
nga Serbia, përpiqet dhe kryen boshnjakëzimin, turqizimin, kthimin në musliman serbë, apo së paku në uljen e
ndjenjës Kombëtare Shqiptare duke
shtuar ndjenjën fetare islamike talebaneterroriste!).
Instrumentalizimi i tillë rrezikon Sigurinë Kombëtare Shqiptare të Republikës
së Kosovës dhe Shqipërisë (siç tashmë
jemi dëshmitarë për qindra terrorist
islamik tru-shpërlarë nga Agjentët
Islamikë të Serbisë, që shkuan në Siri, që
tentuan dhe kryen akte terroriste kundër
Vendit tonë dhe Aleatëve tonë - sidomos
kundër SHBA-së)! Më mirë sot, se nesër
bëhet vonë!
*Skender Jashari, i burgosur politik nga
EULEX, për rastet e sulmeve kundër policisë
dhe xhandarmërisë së Serbisë në Dobrosin,
komuna e Bujanocit. Master drejtimi juridikopenal dhe studime joformale ushtarake. Ky
shkrim është pjesë e marrë nga punimi i bërë
gjatë qëndrimit në burgimin politik!
Datum: 17.12.2017 09:25 Od: Kosova Lindore
<gj.shqiperia1@gmail.com> Za: <fdobreci@tcom.me>
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Viti 2018 është shpallur si Viti Mbarëkombëtar i Gjergj Kastriotit
Skënderbeut. Armët dhe përkrenarja origjinale e Heroit tonë
Kombëtar ndodhen në muzeun e Vjenës në Austri.
Shpata është prej bakri, punuar me teknikën artizanale të rrahjes.
Me vdekjen e perandorit të Austrisë, djali i tij i dytë, Ferdinandi, u
shpall arkidukë i Tirolit. Nga pjesa e trashëgimisë iu la Tiroli së
bashku me gjysmën e armëve të armatores perandorake të
Vjenës. Në vitin 1567 ai rindërtoi kështjellën Ambras në Insbruk
dhe mblodhi aty armë, veshje lufte, piktura me vlerë etj.
Këshilltari i tij, Jakob Shrenke u shkroi letra figurave të shquara
të kohës, si edhe trashëgimtarëve të tyre, që t'i binin objekte të
tilla në armatoren e kështjellës Ambras. Shrenke i inventarizoi
objektet dhe në bazë të tyre botoi në vitin 1601 librin “Figura fare
të vërteta të perandorëve August, të mbretërve e shumë të
ndriturve arkidukëve, princave, të kontëve, baronëve, fisnikëve
dhe përshkrime të bëmave të tyre, armët e të cilëve ndodhen në
armatoren e kështjellës Ambras”. Me anën e këtij botimi u
mundësua njohja e armëve të Gjergj Kastriotit. Me vdekjen e
arkidukës së Tirolit, Ferdinandit, në vitin 1605, kështjella
Ambras iu shit perandorit të Austrisë. Më 1806, armët u mbartën
për në Vjenë. Në vitin 1814 u ekspozuan në kështjellën
Belvedere. Më 1888 u ekspozuan në ndërtesën e re të muzeut të
Vjenës.
Koha e punimit të përkrenares origjinale është viti 1459. Në
pjesën kulmore të përkrenares është vendosur një kokë dhie e
gdhendur. Përkrenarja është prej bakri. Nga brenda është veshur
me lëkurë, që del paksa mbi ballë. Ajo rrethohet prej një rripi
lëkure, të zbukuruar me gjashtë trëndafila të praruar. Në
hapësirat ndërmjet trëndafilave janë shkruar me shkronja latine,
në stilin gotik inicialet: IN, PE, RA, TO, RE, BT, që dëshifrohen:
Isus Nazarenus, Principi Emanthiae, Regi Albaniae, Terrori
Osmanorum, Regi Epiroticum, Benedictum. Kuptimin i tyre në
shqip është: Jezusi i Nazaretit bekon Skënderbeun, princin e
Matit, mbretin e Shqipërisë, tmerrin e Osmanëve.
MUZEU HISTORIK KOMBËTAR - TIRANË
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PËRBALLUESI I SULMEVE TURKE
Gjergj Kastrioti Skënderbeu - komandanti më madhështor i armatës së vogël
që njeh historia, patrioti i përjetshëm i
shqiptarëve.
Palltoja Skënderbe, një veshje kureshtare e petkut të zi, e rrethuar me të zezë
dhe e stolisur me xhufka të zeza, ishte një
simbol kombëtar i shqiptarëve për më
shumë se 500 vjet. Në të vërtetë, kështu
shqiptarët mbanin zi për Gjergj Kastriotin-Skënderbeun, heroin kombëtar

Skënderbeu – Askender Bej (Princi
Aleksandër), siç e quanin turqit, nuk e
fitoi mbretërinë e tij deri në moshën 40
vjeçare. Nga kjo kohë e deri në vdekjen e
tij, me armatë, që kurrë nuk kishte më
shumë se 15.000 ushtarë, 25 vjet qëndroi
dhe i theu forcat e dy sulltanëve më të
mëdhenj të historisë turke, Muratit II dhe
Mehmetit II.
Ekspeditë pas ekspedite u dërgua kundër
këtij prijësi të disa fiseve buzë Adriatikut

shqiptar, i cili për 25 vjet gjatë shekullit
XV mbrojti lirinë e vendit të tij të vogël
kundër sulmeve turke, atëherë fuqia më e
madhe ushtarake dhe më fitimtare e
Evropës.
Në atë kohë, Papa Nikolla V i dha titullin
Atleti i Krishtit, një papë tjetër e emëroi
atë Kapiten Gjeneral i Ujit të Bekuar,
ndërsa i treti, Papa Piu II, qe i penguar
vetëm nga vdekja për t'i ndihmuar atij në
udhëheqjen e kryqëzatës kundër turqve.
Edhe pas vdekjes, gjeneratat e nderuan
Skënderbeun si hero të Krishtënizmit.
Një libër për jetën e tij në latinishte u
përkthye në shtatë gjuhë kontinentale
dhe u ribotua 30 herë.
Në shekullin XVIII, gjenerali Volf
(Wolfe) nga Kvibeku (Quebec) ka thënë
që ai është komandanti më madhështor i
armatës së vogël që njeh historia. Fisniku
Bajron (Lord Byron) e përshkroi atë në
Childe Harold (Fëmija Harold); emri i tij
pati jehonë edhe në një poemë të
Longfellout.

dhe, deri sa të gjithë mbretërit e Evropës
dridhëshin përpara flamurit me hënë,
Skënderbeu e detyroi sunduesin e Lindjes dhe Perëndimit t'a pranojë atë si
Mbret të Shqipërisë – dhe pati guxim t'i
jap ligjërata për ta nxitur atë të kthehet në
të krishter.
Fuqia dhe guximi personal i Skënderbeut, bujaria dhe trimëria e tij u shndërruan në legjendë. Dy herë në karrierën e
tij ai pranoi thirrjen për të luftuar personalisht kundër komandantit të ushtrisë së
armikut dhe në të dy rastet ai e përuli
pashën turk. Por edhe ky njeri çeliku, siç
ishte Skënderbeu, nuk do të kishte pasur
mundësi t'a mbrojë vendin e vet shumë
kohë prej vështirësive të mëdha vetëm
me mbizotërim të aftësive të tija luftarake. Fshehtësitë e fitoreve të tija të
njëpasnjëshme ishin në zotërimin e artit
të befasisë dhe bindja e tij që vetëm
numrat kanë pak kuptim, përveç nëse
përdoren në mënyrë mjeshtërore.
Taktikat tronditëse e mundësuan atë që

në çdo rast t'i bëjë të pavlerë forcat
mbizotëruese turke, ndërsa numri i
luftëtarëve kurrë nuk e brengosën atë dhe
vetëbesimi i tij i frymëzoi ushtarët e tij të
bëjnë atë që dukej e pamundshme.
Terreni i vrazhdë i vendlindjes së tij,
malet e larta, luginat e thella dhe pyjet e
shpeshta ia mundësuan atij, më shumë se
një herë, të lëvizë një ushtri të vogël rreth
krahut të frontit turk që përparonte.
Nuk ishin të rastit dy fitoret më madhështore të Skënderbeut në Orosh, luginë
e gjerë nëpër të cilën forcat turke ishin
të lejuara të marshojnë, derisa shqiptarët i prisnin në luginat e ngushta me
pyje të thella, ku ishte e pamundur që
ata të vihen re. Mënyra e betejave të tij,
megjithëse e përshtatur kushteve
specifike, gjithmonë ishte gati e njëjtë.
Një ushtri të vogël e angazhonte përballë turqve, ndërsa me shumicën e
ushtarëve, Skënderbeu befasisht sulmonte fshehtazi mbas shpine.
Kur Sulltani i urdhëroi komandantët e
tij që kurrë të mos sulmonin të parët,
por të presin në kamp derisa Skënderbeu të paraqitet në terren të hapur,
shqiptarët krijuan taktika rrëmujëse për
të shtyrë turqit që t'i lëshojnë pozitat e
tyre të fortifikuara.
Gjergj Kastrioti, sikurse u pagëzua
Skënderbeu, lindi aty më 1403, djali i
katërt dhe më i vogël i Gjon Kastriotit,
fisnikut të Krujës, një ndër liderët e
shumtë të Krishtërimit, nga të cilat
shtete Shqipëria u nda më vonë. Pesë
vjet më herët, Hëna Turke triumfoi në
tokat jugosllave dhe, në fillim të shekullit XV, ushtritë e sulltan Muratit II
pushtuan Ballkanin. Gjon Kastrioti e
kuptoi se rezistenca ishte e pashpresë,
bëri një marrëveshje me Muratin para se
të shkatërrohet edhe territori i tij.
Me këtë marrëveshje, Gjon Kastrioti u bë
i varur prej Portës (Konstandinopojës)
dhe, si shenjë besimi, i dorëzoi katër
djemtë e tij si peng, për t'u edukuar nën
urdhrin turk.
Përderisa kështjella e Kastriotëve në
Krujë u shndërrua në qendër të pushtetit
turk, Gjergji, atëherë 2 vjeç, u detyrua që
së bashku me vëllezërit e tij të heqë dorë
prej fesë së krishterë – së paku në emër.
Turqit ia vunë emrin Askender Bej ose
Aleksandër Bej (Princi Aleksandër) i cili
më vonë u bë Skënderbe.
Djalosh i gjatë dhe i zhvilluar, Skënderbeu ia tërhoqi vëmendjen herët Sulltan
Muratit me akte trimërie dhe me aftësi
ushtarake. Para se t'i mbushte 20 vjet, ai u
zgjodh gjeneral në ushtrinë turke dhe
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udhëhoqi ekspedita fitimtare në Azinë e
Vogël dhe në Serbi, ku sipas biografistit
të tij latin, ai gjithmonë u përpoq t'i
kursej forcat krishtere. Gjatë tërë kohës,
djaloshi luftëtar u mësua t'a kontrolloi
gjuhën, zemërimin dhe ndjenjat e tija,
duke qëndruar i padepërtueshëm ndaj
përpjekjeve dinake të sulltanit që t'a
provokojë mos-përuljen e tij.
Tre vëllezërit e tij vdiqën, me gjasë u
helmuan, por Skënderbeu jetoi dhe ia
arriti të mbajë pranë vetes disa bashkëkombës shqiptarë, përderisa priste të vijë
rasti i tij. Kur babai i tij vdiq, në vend se
t'a përcaktojë Skënderbeun në krye të
Krujës, siç i takonte me trashëgim,
Murati II ia dorëzoi vendin në duar të
njërit nga pashëve e tij.
Skënderbeu atëherë ishte kah fundi i
moshës 30 vjeçare, njeri me inteligjencë
të madhe dhe fuqi e durim madhështorë.
Në atë kohë, ai priste rastin e përshtatshëm duke mbajtur kontakte të fshehta
me Shqipërinë dhe duke u përgatitur të
sulmojë.
Rasti erdhi dy vjet më vonë, më 1443,
kur ai, së bashku me një komandant tjetër
turk, u dërgua të luftojnë kundër
invadimit hungarez nën komandën e
Janosh Huniadit.
Forcat otomane u mblodhën përpara
Nishit, në Moravë. Të krishterët dërguan
një çetë në anë tjetër të lumit dhe për habi
të jeniçerëve turk, Skënderbeu papritmas
tërhoqi burrat e tij.
Efekti në moralin e turqve ishte shkatërrues. Radhët e tyre u lakuan, u thyen dhe
u shkatërruan. Në këtë rrëmujë,
Skënderbeu dhe shqiptarët shkuan e
rrethuan sekretarin e sulltanit. Ata e
detyruan atë me majë të shpatës që të
nënshkruajë një dekret mbretëror për
pashën e Krujës që t'ia dorëzojë
pushtetin djalit të Gjon Kastriotit.
I pajisur me këtë, Skënderbeu dhe
përkrahësit e tij marshuan fuqimisht në
anën tjetër të gadishullit. Në Krujë
pasha, duke mos dyshuar asgjë, pranoi
dekretin dhe kur ra nata, qytetarët u
ngritën dhe në emër të Lirisë e dërmuan
garnizonin turk. Në qytetet përqark,
trupat turke shpejt u detyruan të dorëzohen dhe Skënderbeu u shpall mbret i
shqiptarëve.
Skënderbeu nuk priti shumë për sulmin i
parë kundër mbretërisë së tij. Në të
njëjtin vit, me një armatë prej 40.000
ushtarësh, Ali Pasha famëmadh u dërgua
t'a shfronësoj Skënderbeun.
Njëkohësisht, vullnetarët u derdheshin
në Kalanë e Skënderbeut, në faqe të malit
dhe, kur këshilltarët e tij e pyetën se a
kishte burra të mjaftueshëm ose a do të
ishin të nevojshme taksat, ai bërtiti
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“Burra të mjaftueshëm? Kam tepër”.
Dhe ashtu, ai i ktheu në shtëpi gjysmën e
vullnetarëve dhe marshoi kundër Ali
Pashës me 15.000 burra, ushtrinë me të
madhe që e kishte udhëhequr deri
atëherë. Ai e mundi Alinë në Malet e
Dibrës. Vitin e ardhshëm, Fizour Pasha,
me një ushtri prej 6.000 kalorës, humbi
afër Ohrit nga një ushtri shqiptare prej
vetëm 3.000 burrash.
Turqit pastaj dërguan Mustafë Pashën ta
udhëheqë një ekspeditë tjetër kundër
Shqipërisë. Mustafa udhëhoqi dy ushtri,
secila e përbërë nga 15.000 burra. Të
dyja humbën, prej të dytës mbeten të
prera 10.000 trupa në Orosh.
Pas shtatë viteve fushatash të pafrytshme
për t'i “urtësuar” shqiptarët, sulltan
Murati filloi të humbë vullnetin. Ai i
ofroi Skënderbeut paqe dhe vetëqeverisje të plotë të Shqipërisë me kusht që
ai t'i paguaj Portës kontribut vjetor.
Skënderbeu e refuzoi dhe ia ktheu
drejtpërdrejt, duke u nënshkruar “Gjergj
Kastrioti, me mbiemër Skënderbe,
Ushtar i Jezu Krishtit”. Natyrisht, Murati
u zemërua: “Njeri i palumtur”, u
ngërdhesh ai. “Pra ke plan për një vdekje
të paharruar? Shumë mirë. Unë do të vijë
në vorrimin tuaj”.
Pastaj vetë Murati marshoi kundër
Krujës me një ushtri prej 150.000
ushtarësh. Por ai kot e rrethoi Kalanë e
Skënderbeut me muaj dhe së fundi u
tërhoq dhe së shpejti vdiq në Adrianopojë. Për 18 vjetët e ardhshme, sulmet u
bënë nga djali dhe trashëgimtari i
Muratit i pamëshirshmi dhe i zellshmi
Murati II. Ai, prej 23 sulmeve ushtarake
kundër Skënderbeut, të gjitha i humbi
përpos njërës. E vetmja që nuk e fitoi
Skënderbeu ndodhi më 1452 para
mureve të Beratit, kryeqytetit të babës së
gruas, e cila ishte e okupuar nga turqit.
Në majin e kaluar, Skënderbeu u martua
me Andronikën, vajzën e fisnikut të
Epirit, Arianit Komnenit.
Kjo martesë, përveç lidhjes së tij me
njërën ndër dinastitë më të fuqishme në
Shqipëri, ia siguroi atij një grua të bukur;
është thënë se Andonika ishte “ide e
vërtetë dhe shembull i bukurisë së
përsosur”. Dështimi i Skënderbeut për të
marrë Beratin ndodhi për shkak se në
vend që menjëherë t'a sulmoj qytetin, ai
dëgjoi këshilltarët që t'i lejohet qytetit dy
javë armëpushim. Kjo i mundësoi pashës
turk, Sevalit, kohë të mjaftueshme për
grumbullimin e përforcimeve prej
40.000 ushtarësh, të cilët e rrethuan
qytetin. Mirëpo, humbjet e Sevalit ishin
të shumta.
Për Republikën e Venedikut, e cila
atëherë ishte zaptuese e bregdetit të
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Shqipërisë deri në Durrës, Skënderbeu
ishte kërcënim i interesave të saj gjatë
viteve të betejave. Por më 1453, një vit
pas Beratit, Muhameti dridhi Evropën
duke zaptuar Konstadinopojën. Të
gjitha shtetet e krishtera i dridhi fitorja
e Turqisë; tash Skënderbeu u pranua
edhe nga Venediku si kampion i
krishtërimit kundër të pafeve.
Muhameti vendosi të pajtohet me
Skënderbeun për një armëpushim 10vjeçar dhe pranoi kërkesën e Skënderbeut, që të njihet Mbret i Pavarur i
Shqipërisë, pa kurrfarë detyrimi ndaj
Konstadinopojës.
Mirëpo, shumë kohë para mbarimit të
armëpushimit, Skënderbeu, me
urdhrin e Papës luftëtar Piu II, e theu
atë duke udhëhequr një kryqëzatë
kundër turqve. Më 1464, Papa Piu vdiq
dhe Skënderbeun e braktisën aleatët;
Muhameti e rrethoi Krujën.
Kruja mbrohej derisa Skënderbeu
shkoi në Romë për ndihmë te Papa Pali
II, trashëgimtari i Piut. Gjatë kthimit
për në shtëpi, luftëtari madhështor u
sëmur dhe u dergj në krevat në Lezhë,
atëherë koloni e Venedikut. Ky krevat
do të bëhet krevati i tij i vdekjes. Atij i
erdhën lajmet që turqit kishin plan të
sulmojnë. Ai u ngrit nga krevati dhe
brohoriti për kalin dhe veshjet e tij
ushtarake, pastaj u shtri përsëri, duke
pëshpërit një porosi të fundit: “Thoni
atyre se do të më shohin nesër në
betejë”.
Kur fjalët depërtuan nëpër radhët
turke, vetëm përmendja e emrit të
Skënderbeut shkaktoi panik, komandanti u tërhoq pa shkrepur asnjë
goditje. Skënderbeu vdiq më 17 janar
1468, në Lezhë; brenda disa muajve
turqit pushtuan Shqipërinë.
Gjergj Kastrioti, i njohur si Skënderbeu, i cili për 25 vite ruajti lirinë e
shtetit të tij të vogël kundër turqve të
mbifuqishëm.
*Marrë prej The Daily Telegraph
Mirror, April 30, 1992:46.
E mundësoi për revistën Buzuku Gjergji
Jakut Gjeks Kol'Jakut, Braticë, Ulqin,
tash në Brisbane, Australi
Përktheu nga anglishtja Besnik Simë
D o b re c i , B r a t i c ë , U l q i n , t a s h n ë
Vancouver, Kanada.
Shih BUZUKU 16, 2004:4-5. Përgatiti
S.Gj.Dobreci.
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HISTORI E MJEKËSISË ILIRE: IRIS ILLYRICA
(pjesë nga dorëshkrimi me akademik Musa A. Haxhiu)!
Nga prof. Dr. Jahja Drançolli,
Fakulteti Filozofik, Prishtinë
Të dhënat më të hershme për Irisin e
Ilirisë i ndeshim në Enciklopedinë
botanike, autor i së cilës është
filozofi dhe botanisti grek Theo-

Irisin e Ilirisë, Theophrastus ofron
një shënim mjaft me interes: “Këtu
nuk ka bimë me erë (më parë bën
fjalë për Arkadinë dhe Lakonin),
përveç se ka Iris në Iliri dhe buzë
detit Adriatik, ku ajo është e shkëlqyeshme dhe më e mirë se gjetiu.

Fig. Iris Illyrica sipas dorëshkrimit të Diskuridit nga shek. VI.

phrastus, nxënës i Aristotelit (371287 p. e. s.). Për historinë e
farmacisë, vlera të mëdha ka vepra
tjetër e tij "Historia plantarum", në
të cilën ndeshim shumë bimë
mjekuese që përshkruheshin nga
mjekët e antikitetit. Lidhur me

Në të vërtetë, në vise të nxehta
jugore, sipas ligjit të kundërthënieve ka shumë bimë me erëra.”
Irisin e Ilirisë, Theophrasti e zë
ngoje edhe në një pjesë tjetër: “Në
Evropë nuk ka bimë tjetër përveç
Irisit”. Nga këto dy pjesë të më

sipërme të Theophrastit, pa vështirësi mund të konstatojmë se, atdheu
i vërtetë i Irisit qe Iliria.
Homeri, zë ngoje në veprën e tij
“Iliada” njëfarë rrënje të hidhët, e
cila, si e grimcuar, kur vihet në
vendin e lënduar të trupit, ia
zvogëlon dhembjen të plagosurit.
Nga kjo e dhënë e mësipërme ka të
ngjarë se edhe Homeri dinte për
veçoritë mjekuese të Irisit të
Ilirisë, dhe atë e identifikon me
rrënjën e hidhët të kësaj bime.
Është interesant se Hipokrati për
veçoritë farmaceutike të Irisit të
Ilirisë bën fjalë vetëm në një vend
(Hippokrates, “De Natura
Muliebri”). Këtij kuadri i shtohen
edhe njoftimet e Nikandrit nga
Kolofoni (shek. II p. e. s), toksikolog, gramaticist dhe poet,
shkruan se, Irisi i Ilirisë është
kundërhelm i fortë dhe i rëndësishëm. Nikandri ofron të dhëna
edhe për viset ku është kultivuar
bima në fjalë: “Irisi i cili rritet
buzë Drilonit dhe buzë brigjeve të
Naronës [...]” (Nikandros,
“Theriaca”).
Të dhëna më të hollësishme për
Irisin e Ilirisë ndeshim te P.
Dioscuridi dhe C. Plinius Secundus. Dioscuridi në vitin 79 shkroi
veprën “Peri Ilis Jatrikis” (“De
Materia Medica”), vepër kjo që
është konsideruar për manual më
të rëndësishëm farmakologjik dhe
botanik deri në shek. XVI. Sipas
Dioscurid-it: “Irisi (disa e thërrasin marica, gladiolus, opertritis,
consecratrix) është quajtur kështu,
meqë është i ngjashëm me ylberin”. Marcellus Vergilius (14641521) duke komentuar veprën e
Dioscuridit bën fjalë për veçoritë
shëruese dhe viset ku kultivohet
Irisi më kualitativ: ”Lulet e Irisit
kanë ngjyra të ndryshme, të bardhë,
verdhë, purpure dhe kaltëroshe, për
këtë arsye Dioscuridi i krahason me
ylberin. Kërcelli i tij është i degëzuar, i fortë dhe aromatik; thahet në
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hije dhe ruhet në vargje, më i miri
është ai i Ilirisë dhe i Maqedonisë.
Ndërkaq, rëndësi dhe përparësi ka
ai që ka kërcell të thyeshëm, atykëtu me mbaresa, me shumë rrënjë,
me ngjyrë të verdhë në të çeltë,
aromë të mirë, që djeg gjuhën, dhe
kur të grimcohet shkakton përlotje
dhe përthan plagët. I përzier me
octin, shëron viktimat e helmuara
nga shtazët e ndryshme, pastaj që
atyre që lëngojnë nga shtangimi e
mëllaga, të ftohurit, etj. grave të
sëmura u rekomandohet të përavullohen me dokoktin e aromës së
Irisit në verë, yndyra nga Irisi
dhe mjalti stimulon abortuesin.
Pecet nga kërcejtë e vluar i
zbusin gjëndrat e rritura dhe
bullungjet e ndryshme. Nëse
lyhet bashkë me pomadë trëndafili dhe me octin, zbut dhembjet
e kokës”.
Për rëndësinë farmaceutike dhe
mjekësore të Irisit të Ilirisë, të
dhëna identike me Dioscuridin
dhe Nikandrin ndeshim edhe te
G. Plinius Secundus (23-79 e.
sonë). Vepra e tij ofron të dhëna
të shumta nga gjeografia,
antropologjia dhe kultura e Ilirikut. Për historikun e farmacisë
rëndësi të posaçme kanë këto
rreshta: “Te Irisi nuk ka erë
veçse rrënja, që përdoret për
parfumeri dhe mjekësi. Irisi që
çmohet më së shumti është ai i
Ilirisë dhe kjo jo ai buzë detit,
veçse ai i viseve pyjore buzë
Drilonit dhe Naronës; në radhë të
dytë vjen ai i Maqedonisë, që është
shumë i gjatë, i bardhë dhe i thatë;
në radhë të tretë vjen ai i Afrikës, më
i madhi prej të gjithëve dhe me një
shije të hidhët. Irisi i Ilirisë është dy
llojesh: ai me rrënjë të ngjashme
rrepës, rrikës dhe ai, rizoma i të cilit
është e kuqërremtë, e që është më i
miri. Irisi më i shtrenjtë është ai që,
po ta trazosh, të shkakton teshtitje.
Kërcelli i Irisit është i gjatë dhe i
drejtë. Lulja e tij ka ngjyra të
ndryshme, si ylberi, prej ku ka
marrë edhe emrin [...]” (“Naturalis
Historiae”). Në një pjesë tjetër Plini
bën fjalë për veçoritë dhe rëndësinë
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e Irisit të Ilirisë për parfumeri. Sipas
Plinit, Irisi i Ilirisë është pjesë
përbërëse e pomadës së quajtur
“Regal unguentum”. Nga ai
përgatiten erëra të këndshme. Janë
mjaft interesante edhe disa receta të
Plinit, sipas të cilit, kërcelli i tharë të
Irisit, u rekomandohet fëmijëve, të
cilët vuajnë nga kollitja. Ai, po
ashtu, porosit që vargu i rrënjëve të
Irisit t'i varet në qafë foshnjës kur
nisin t'i dalin dhëmbët. Një traditë e
këtillë, në disa anë, është ruajtur
deri në ditët e sotme.

Irisi i Ilirisë ishte shumë i popullarizuar edhe në Perandorinë Romake. Kjo dëshmohet më së miri nga e
dhëna se, bimën në fjalë e përmendin dhe dinë për rëndësinë e saj,
poetët më të njohur romakë Ovidi
dhe Virgjili. Në një poemë të njohur,
Ovidi bënte fjalë për përdorimin e
gjerë të Irisit në lëmin e kozmetikës.
Virgjili, ndërkaq, një bimë të
ngjashme me Irisin e Ilirisë e
përmend në veprën Gjeorgjikët, në
të cilën poeti i famshëm këndonte
për punët e ndryshme bujqësore,
natyrën dhe bukuritë e saj.
Sa qe i popullarizuar Irisi i Ilirisë në
antikitet, më së miri shihet nga e
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dhëna se, farmakopeja e Dioscuridit
fillon me këtë bimë mjekuese. Pas
këtij, Irisin e Ilirisë e përmendin të
gjithë dijetarët grekë e romakë, të
cilët trajtonin çështje të mjekësisë
dhe të farmacisë, si bie fjala,
Claudius Galeni (130-200 e. sonë), i
cili potenconte se Irisi më i mirë
është ai i Ilirisë dhe i Maqedonisë.
Dyndja e popujve që përfshiu
Evropën edhe më gjerësisht, gjatë
shekujve V-VII, ndërroi dukshëm
kushtet politike, ekonomike e
kulturore. Është interesante se, për
këtë bimë mjekuese, nuk ka pasur
emër të përbashkët sllav, çka
lejon mundësinë të konstatohet se, bima në fjalë qe e
panjohur në atdheun e parë të
tyre para dyndjes. Irisin e Ilirisë te sllavët e jugut e ndeshim
me termin e ri Perunika. Kjo
bimë është konsideruar lule e
perëndisë së rrufesë-Perunit
dhe është prezantuar me llojin
e Iris Germanica L. Bima
mjekuese në fjalë, me këtë
emër ndeshet edhe sot te serbët
dhe malaziasit që jetojnë në
Kosovë. Për rolin dhe rëndësinë e Irisit të Ilirisë, si bimë
mjekuese, të dhëna interesante
ndeshim edhe te mjekët e
botanistët e Humanizmit dhe
Rilindjes. Në këtë aspekt,
mjeku i njohur Antonio Musa
Brasovola (1500-1555), i cili
vizitoi Dalmacinë shfrytëzoi
rastin edhe për mbledhjen e
kësaj bime mjekuese. Mjeku
në fjalë zotëronte bukur shumë
njohuri për Irisin e Ilirisë. Njohuritë
për këtë çështje i mori nga veprat e
dijetarëve të antikitetit, dhe ato i
paraqiti në veprën e njohur të tij.
Luiggi Angullar (shek. XVI), po
ashtu studiuesi i epokës së humanizmit dhe Rilindjes di për vetitë
mjekuese të Irisit të Ilirisë. Edhe
Anguillari, sikur Brasovola, vizitoi
Kroacinë dhe të dhënat për Irisin e
Ilirisë i voli nga shkrimtarët e
antikitetit. Mirëpo, ky studiues
shton një risi interesante, që lidhet
drejtpërsëdrejti me emrin e kësaj
bime mjekuese e thërrasin
“Maçinac”.
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NJË SKANIM I KULTURËS POPULLORE TË SHESTANIT
Simë Gjon Dobreci, “Krijime popullore shestanase”, botoi Diti&Oli, Ulqin, 2017, fq 266
Vlerëson Hysen Matoshi*
Kultura jonë tradicionale është aq e
begatë në të gjitha drejtimet sa që
tashmë është e qartë se kapacitetet
profesionale nuk mjaftojnë për ta
mbledhur, për ta ruajtur, për ta
përgatitur, për ta botuar dhe për ta
studiuar atë. Së pari është e domosdoshme të thuhet se margaritarët e kulturës sonë popullore
kanë mbijetuar në saje të
ruajtjes së tyre si një vlerë jona
identitare dhe në këtë drejtim
merita është kolektive, e
përgjithshme dhe e shtrirë
madje deri në mugëtira të
shekujve të hershëm. Nevoja
që kjo krijimtari të faktohet
nëpërmjet shkrimit dhe publikimit të saj ka nxitur potencialet tona intelektuale që ta
mbledhin dhe ta botojnë atë. Që
nga Frang Bardhi e këtej janë
bërë përpjekje të pareshtura që
të dëshmohet se jemi një identitet i veçantë kulturor i kësaj
hapësire të Evropës. Dhe këto
përpjekje kanë ardhur nga
intelektualë me vetëdije të një
përkatësie të qartë etnokulturore në krye të herës dhe kombëtare në faza të mëvonshme.
Veçmas kur flasim për mbledhësit dhe botuesit e folklorit
shqiptar duhet të pohojmë se
ndër kontribuuesit, krahas
specialistëve të folkloristikës e
të filologjisë shqiptare, renditen edhe një varg autoritetesh të
shquara të fushave të tjera të dijeve
dhe të interesimeve të ndryshme
profesionale. Ndër ata që asnjëherë
nuk janë shkëputur nga rrënjët e
traditës kulturore të vendlindjes, të
krahinës së të parëve, është edhe
Profesor Simë Dobreci, i doktoruar
në shkencat e mjekësisë dhe me një
bagazh të admirueshëm kontributesh
profesionale të pranuara në këto
shkenca. Njohuritë e fituara në
qendra të përparuara universitare
rajonale e botërore dhe studimet në
fushën e dermatologjisë e kanë

identifikuar dr. Simë Dobrecin si
njërin ndër klasikët e dijeve të mjekësisë në Kosovë.
Pa i munguar aspak sferës profesionale, Simë Dobreci ka dhënë një
ndihmesë të çmuar edhe në planin e
kulturës sonë kombëtare. Duke e
botuar revistën kulturore “Buzuku”
ka bërë përpjekje të vijueshme që të

hedhë dritë mbi të kaluarën e viseve
shqiptare në Mal të Zi, një pjesë e
konsiderueshme e të cilave kanë
tretur nën vorbullën e tmerrshme të
mërgimit dhe të asimilimit. Rrjedhimisht i ka vënë detyrë vetes që ta qartësojë dimensionin etnik shqiptar të
Sheshtanit veçanërisht dhe të Krajës
përgjithësisht, duke ofruar dëshmi të
qarta nga trashëgimia e kulturës
popullore të këtyre viseve, por edhe
duke prezantuar lëndë të çmuar
gjuhësore e historike si një aspekt i
rëndësishëm dokumentar.
Të gjitha këto vlera tradicionale i ka
sjellë në librin, të cilin kemi nderin

dhe kënaqësinë ta përurojmë sot
(23.10.2017)** në Institutin
Albanologjik të Prishtinës. Vepra
“Krijime popullore shestanase”, e
botuar sivjet në Ulqin, është dëshmi e
kujdesit dhe seriozitetit shkencor në
trajtimin e materies dhe e dashurisë së
pamasë për rrënjët e të parëve, për
mbijetesën e fakteve kulturore
shqiptare. Mund të ndryshojë
edhe mijëra herë struktura
demografike e këtyre viseve,
por nuk mund të zhbëhet ky fakt
kulturor që po e paraqesim sot si
kontributin e çmuar të profesorit
tonë të nderuar. Askush nga ne
nuk do të mund ta niste një
shqyrtim rreth kësaj vepre, pa e
shqiptuar që një fillim një
falënderim të madh për gjithë
këtë punë kolosale, e cila them
se, për shumë e shumë arsye,
nuk do të mund të bëhej më
asnjëherë.
Sot, në epokën e globalizmit,
kultura autoktone e kombit shqiptar ndodhet nën një trysni të
madhe si rezultat i ndikimeve të
huaja në jetën tonë, por edhe si
rezultat i shpërfilljes së madhe
që i bëhet traditës sonë, veçmas
asaj shpirtërore, nga vetë institucionet tona. Ruajtja e veçantive tona identitare përgjatë
shekujve, veç tjerash, është edhe
një fat i madh për kopshtin e
shumëngjyrshëm të kulturave
botërore, por mungesa e mbështetjes institucionale është një
fatkeqësi e madhe. Ne sot kemi adaptuar në jetën shoqërore, kulturore e
arsimore plot standarde të vlerave
moderne të jetës dhe mund të thuhet
se nuk kemi asnjë grimë vullneti që të
sillemi me përgjegjësinë e një kombi
të qytetëruar kundruall kulturës
tradicionale shqiptare. Fatmirësisht
ka ende intelektualë që e çmojnë
vlerën e papërsëritshme të kulturës
shqiptare, të gjuhës shqipe, si shenjë e
një identiteti specifik në këtë hapësirë
ku ndeshen kulturat e qytetërimet e
ndryshme.
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V ë l l i m i “ K r i j i m e p o p u l l o re
shestanase” është një monument i
rrallë që do të shtegtojë në mbarë
hapësirën shqiptare dhe madje
edhe në ardhmërinë tonë, duke i
dëshmuar të sotmes dhe brezave
tanë të ardhshëm se Shestani dhe
Kraja përgjithësisht ishin treva të
gjalla e produktive kulturore, pjesë
e botës shqiptare, e vlerave të saj
arkaike, origjinë dhe mbështetje e
fuqishme e krijimit të njërit ndër
ngulimet më me ndikim në historinë tonë, sikundër ishte kolonia e
Arbëneshit të Zarës.
Simë Dobreci, pasi i ka botuar pjesën

treve, pa përjashtuar edhe ndonjë
këngë autoriale. Ky kapitull çelet me
këngët e dashurisë, që pasohen nga
këngët e dasmës, këngë të barinjve,
këngë të kurbetit, vajtime, këngë të
reja, këngë të autorëve, këngë historike, balada, elegji dhe përmbyllet me
një këngë kreshnike. Për këtë pjesë
nuk do të ndalem më gjatë, ngaqë një
fjalë me kompetencë profesionale e
paraqet studiuesi Rrustem Berisha.
Kapitulli i dytë është mjaft heterogjen
si përmbajtje, ngaqë aty kanë gjetur
vend materiale filologjike dhe historiografike, një pjesë e të cilave janë
dhënë në variantin dy apo edhe

më të madhe të këtyre krijimeve
popullore dhe materialeve të tjera
filologjike e historiografike në faqet e
revistës “Buzuku”, i ka përfshirë në
një vëllim të përbashkët, i cili do të
jetë më funksional dhe gjithsesi unik
në të gjitha drejtimet. Në aspektin
strukturor libri përbëhet nga dy
kapituj kryesorë dhe një varg
nënkapitujsh të cilët ofrojnë specifikat e lëndës së prezantuar në kuadër
të tërësive më të mëdha. Kështu, libri
hapet me poezinë e Gjergj Fishtës
“Gjuha shqype” – si një shenjë identitare e kombit, pasuar nga një parafjalë
e shkurtër e autorit, ndërsa është kapitulli i parë pjesa kryesore që përmban
në vete këngët popullore të kësaj

tregjuhësh, shqip – sllavisht,–
anglisht. Pjesa e dytë e kapitullit
ofron thënie, fjalë të urta shestanase,
frazeologji, përshëndetje, urime dhe
mallkime, të cilat pa asnjë dyshim
janë material interesant si për qasje
folkloristike dhe etnokulturore, ashtu
edhe për studime filologjike. Një
material me peshë për antroponiminë
shqiptare e përbën pjesa ku janë
prezantuar emra të shestanasve.
Studimi “Krajanët dhe shestanasit
shqiptarë autoktonë në Mal të Zi”, i
prezantuar në shqip dhe sllavisht,
është një kontribut që hedh dritë mbi
autoktoninë shqiptare të këtyre
viseve, gjithnjë duke e faktuar me të
dhëna shkrimore e burimore të
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kohëve të ndryshme, në krye të të
cilave qëndron raporti i Marjan
Bolicës i vitit 1614.
Pjesa e tretë e këtij kapitulli ka një
përmbajtje enciklopedike në saje të
publikimit të të dhënave për shestanasit mâ në zâ, siç i quan autori, duke u
fokusuar te figurat e Lekë Perkolajt,
Vinçenc Malajt, Zef Jankajt, Zef
Tagajt dhe Pjetër Perkoliqit.
Përgjatë gjithë librit lexuesi do të
gjejë edhe dëshmi interesante
etnokulturore, sikurse janë veshjet
popullore të trevës, fakte dokumentare, fotografi, dëshmi arkeologjike e
arkitekturore etj., të cilat ia shtojnë
vlerën këtij kontributi.
Natyrisht meritor për këto
format të vëllimit, krahas autorit, janë edhe redaktori prof. dr.
Rrustem Berisha, pa asnjë
dyshim njëri ndër vjelësit dhe
njohësit më të spikatur të
vlerave të folklorit shqiptar dhe
recensentët Profesor Emil Lafe
dhe Profesor Hajrullah Koliqi,
vlerësimet e të cilëve janë bërë
pjesë e këtij botimi.
Sikurse dihet, puna në mjekësi
fokusohet në shpëtimin e jetëve
të rrezikuara të njerëzve.
Analogjikisht me këtë profesion, Simë Dobreci i ka vënë
vetes si detyrë misionin e shpëtimit të trashëgimisë kulturore
të trevës së tij më të dashur,
Shestanit, të faktimit e të mbrojtjes së saj nga rreziku i harresës. Si mjek Profesori u ka
shërbyer bashkëkohësve të tij,
si intelektual, si autor i këtij
libri, mund të them se, në rend
të parë, u ka shërbyer brezave të
ardhshëm të shqiptarëve.
Duke i shprehur mirënjohjen për këtë
punë të mbarë, fjalën time dua ta
përfundoj duke e huazuar një shprehje, një urim shestanas, që ka gjetur
vend në faqet e këtij libri: Profesor
Simë Dobreci “Zoti t'dhântë shnet”!
*Prof. dr. Hysen Matoshi është drejtor i Institutit
Albanologjik, Prishtinë.
**Prishtinë, më 23 tetor 2017.
Botuar në Prishtinë, KOHA DITOTE, 7294, më
28.10.2017:28. E ribotoi KOHA JAVORE 789,
9 nëntor 2017:20-21.

Kemi pasë fatin e zí, më e pasë
dreqin kojshí (Gjergj Fishta).
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VISAR I TRASHIGIMISË KULTURORE DHE GJUHËSORE
Shkruan Ali Gjeçbritaj*
Kur mora në dorë librin Krijime
popullore shestanase të autorit dr.
prof. Simë Gjon Dobreci e konsiderova
vlerësim dhe respekt pse jo dhe
privilegj e nderim nga autori që më

besoi që të bëj këtë vështrim. Ky libër
është visar i llojit të vet dhe jo vetëm.
Me vëmendje e kam lexuar librin dhe
kam ardhur në përfundim se libri është
një pasuri e madhe, një margaritar që i
shtohet vargut të letërsisë popullore
shqiptare, u shtrohet në sofrën e dijes të
gjithëve që dëshirojnë të dinë dhe
mësojnë më shumë për jetën punën dhe
veprimtarinë e popullatës së një trevë
siç është Kraja, në veçanti Ana e
sipërme, Shestani, trevë kjo shqiptare e
cila me pasurinë e madhe të jetës
shpirtërore është ruajtur e trashëguar
brez pas brezi përmes këngës së bukur
popullore e që dr. Simë Dobreci me
mundim të madhë, sakrificë e ka
mbledhur me kujdes këtë pasuri dhe e
ka shënuar besnikërisht ashtu siç e ka
burimin nga goja e popullit nga i cili i
ka rrënjët. Një punë kjo kolosale e doktorit, padyshim e patriotit të pashoq të
këtyre trojeve i cili me kontributin e tij
ka lënë gjurmë të pashlyeshme në
mjekësi, në arsim, shkencë, kulturë e
kështu me radhë. Dëshmi për këtë pa
dyshim është edhe libri, Krijime
popullore shestanase dhe jo vetëm.

Krijime popullore shestanase është një
thesar i çmuar i trashëgimisë kulturore
e gjuhësore, një begati e konsiderueshme e traditës të një popullate që
për fat të keq është shpërndarë gjithandej nëpër botë, është edhe tjetërsuar
në një farë mënyre një pjesë e tij. Autori
në libër lidhur me këtë shprehet “Libri

ju kushtohet njerëzve që e duan, e
nderojnë gjuhën e shenjtë e të parëve
vet”. Këta paraardhës kanë lënë një
pasuri të madhe kulturore e gjuhësore e
që autori Simë Dobreci një pjesë të
kësaj pasurie kombëtare e ka vjel dhe e
ka rendit në këtë libër. Më tutje në
parathënie doktori shkruan: “Të gjithë
Shestanasit ishin shqiptarë dhe ata
folshin vetëm shqip, si shestanasit
katolik ashtu edhe ata ortodoks, e po
ashtu edhe myslimanët”. “Krijimtaria
popullore e Shestanasve më ka gëzuar
dhe entuziazmuar gjithmonë” thotë
autori.
Libri në fjalë është përmbledhje e

këngëve dhe e krijimeve popullore të
gjinive të ndryshme, por gjithsesi
dominojnë këngët popullore. Libri,
Krijime popullore shestanase është
ndarë në dy kapituj. Në kapitullin e
parë lexuesi do hasë këngë popullore
dhe ato të ndara në: Këngë dashurie,
Këngë lirike - dasme, Këngë të barinjve, këngë kurbeti, vajtime, këngë
humoristike, këngë historike, balada
dhe elegji, këngë kreshnike etj. Në këtë
kapitull lexojmë edhe këngë të kohës
më të re ose siç i ka titulluar autori këngë të reja ku po ceki disa sish si bie
fjala: Baba po ban kasavet, Kraja,
Nusja jonë sa nji qytet, Nji kjo Lena
edhe Prena etj.
Autori ka grumbulluar këtu edhe
këngë të autorëve – këngë autoriale.
Hajrullah Koliqi me këngën: E
shtrenjta Rumi , Pjetër Perkoliqi: Gjon
Buzuku, Vinçenc Malaj: Rumisë etj.
Vlen të ceken me këtë rast edhe disa
tituj të këtij nënkapitulli prej 18 këngës
autoriale krahas atyre që ceka edhe
këngët: Jam shestanas, O burrat e
Shestanit, Po çuditën t'ritë e soçëm,
Rranxa e shqyptarëve, Zot çka ka kyj
Mali i Zi etj. Të gjitha këto këngë dhe të
tjera nga ky nënkapitull kanë autorësi
dhe lexuesi do t'i shoh kur librin ta ketë
në dorë.
S'do mend se autori, Simë Gjon
Dobreci gjatë punës ës tij në teren në
grumbullimin e materialit ka qenë
mjaftë i kujdesshëm. Kjo shihet edhe
në secilën këngë ku pothuaj pjesa më e
madhe e tyre janë disa variante (p.sh në
tri: Ku kje vashë kur kënova, Ku kje
vashë kur kanova dhe Ku kje vashë kur
qita pushkë), Larg ma lulldonjin ni
vashë, edhe në variantin e dytë: Larg
ma livdojshin nji vashë, pastaj kënga:
Mrika Lenë shoqëja jonë paraqitet në
shtatë variante etj.
Tek nënkapitulli Këngë dasme: Kënon
zogeja m'llinj paraqitet në gjashtë
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Kombin e veshi me kostum të ri
Nderoi veten, konakun, kullën e gurit
Orës së shtëpisë i dha bukurinë
Zanës së malit hijeshinë
Nën sqetull mban Mesharin e Buzukut
E pagëzon shqip gjithandej kah i ka
rrënjët
Mos i kërkoni rrathët e trungut
tjetërkund
Ai i ka atje ku i kanë pasur të parët e tij
Në Dobrec, në Ljare, në Krajën nën
Rumi
Në rrudhat e ballit të tij
variante si bie fjala: këndon zogu, lumi
djalë, nuse miri këndon bilbili , këndon
turreci, etj. Në disa variante hasen edhe
këngët: Aga Ymeri na u martuo, kënga
e Kalasë së Shkodrës, Këndon blega,
Oj Rumija bjeshë e naltë, Ulu mal të
dale hana, Zot, ç'kjen ato valle mram
etj.
Në kapitullin e dytë autori ka grumbulluar Urtësi dhe Thënie, ku lexojmë:
fjalë flori të shestanasve, përshëndetje
dhe urime të shestanasve, emra familjarë të shestanasve, emra shqiptare të
shestanasve, shprehje të shestanasve
etj. Në faqen 215 të librit lexojmë:
Kranjanët dhe shestanasit shqiptarë
autokton në Mal të Zi. Nga faqja 249
deri në faqen 256 lexuesi do të njihet
me biografit e shestanasve në za siç
janë: Leka i Macit Kols Perkolaj, Patër
Vinçenc Malaj, Patër Zef Jankaj, Patër
Zef Tagaj, dhe Dom Pjetër Perkoliqi.
Libri përmbyllet me recensionet e prof.
Dr. Emil Lafe nga Tirana dhe prof dr.
Hajrullah Koliqi nga Prishtina
Dua që në fund të vështrimit të citoj
profesor doktor Hajrullah Koliqin
njërin nga recensentët e librit i cili
shkruan: “Krijime popullore shestanase e përgatiti një intelektual dhe
shestanas i shquar profesor doktor
Simë Dobreci pasues i denjë i shestanasve të tjerë në zë: i Gjon Buzukut, i
kontëve të Ljares, i Pjetër Përkoliqit etj.
i cili ndonëse në moshën 83 vjeçare,
vazhdon të qëmtoj e të studiojë me
ngulm e me përkushtim visarin
popullor. Profesor Simë Dobreci krenohet me shestanasit dhe me kranjanët
e tij në trojet stërgjyshore në katundet e
Nënrumisë, të cilët Atë Anton Harapi i
cilësonte “burra të mëdhenj e asgana,
të rrahun e të shetitun por edhe mjaft të

fjeshtë e t'arsyeshëm” si dhe ata që janë
me rrënjë nga lashtësia arbërore e
këtyre viseve, por që nuk e kanë harruar
gjuhën, as nuk e kanë braktisur shpirtin
e të parëve të tyre. Prof. Simë Dobreci,
ky doktor i shquar i shkencave të
mjekësisë dhe qëmtues vlerash nga
muza poetike e të parëve të tij, është
model për tu ndjekur edhe nga të tjerët
që jemi apo mbajmë rrënjë nga
Shestani dhe nga Kraja jonë nën
Ruminë e shenjtë.”
Dhe fare në fund të këtij vështrimi, unë
dua që të lexoj një poezi kushtuar
doktorit Simë Dobrecit, të cilën e kam
lexuar me rastin e 80 vjetorit të lindjes
së tij këtu në këtë ambient dhe që është
botuar në përmbledhjen “Nata me
hënë” në vitin 2014:
Udhëtoi në vargun e moteve
Lundroi nëpër valët e trazuara
Dallgët se ndalën kurrë
Në udhëtim gjithmonë rrezatoi mirësi
Jetën ia fali njerëzimit

Në qimet e bardha të flokut bilur
Unë lexoj historinë e kombit tim
E në bebëzat e syve dritën e jetës
Ulqinit i jep dritë e Tivarit blerim
Në qytetin e bardh thuri kurorë me degë
ulliri
E në kryeqytetin Dardan mbolli
bardhësi
Ata që kanë humbur rrugën
E memoria i ka lënë
Kam një porosi
Çelësin do ta gjejnë në veprën e tij.
Uroj që të ketë jetë të gjatë sa Rumia, të
gëzoj shëndet të plotë dhe të na dhurojë
edhe shumë vepra tjera.
*Kumtesë mbajtur në Ulqin, më
28.07.2017 në përurimin e librit
Krijime popullore shestanase; vështrim,
botoi KOHA JAVORE 783, 28 shtator
2017:16.
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MBRETËRESHA TEUTË VJEN NË ULQIN PAS 2300 VITESH
Teksti dhe fotografitë: Gazmend
Çitaku
Klubi i femrave shqiptare nga
Kroacia ”Mbretëresha Teutë”, me
seli në Zagreb, së bashku me
shoqatën Labeatët dhe Anima nga
Ulqini, të dielën, më 2 shtator 2018,
në Ulqin organizuan Manifestimin

”Ditët e Mbretëreshës Teutë”. Ky
manifestim është i përvitshëm dhe
ka një traditë 15 vjeçare. Kështu, vit
për vit, duke u shënuar në qytete të
ndryshme të rajonit kësaj
radhe nderi i takoi Ulqinit,
qytet i cili padyshim se ka
qenë një nga më të preferuarit e Teutës ku dëshmon
edhe kodra Pinjesh, e cila
ndodhet përballë Kalasë
mbi 2500 vjeçare e që emrin
e ka marrë sipas Pines-it,
djalit të Teutës.
Mbretëresha Teutë për herë
të parë në Galerinë e Qendrës për kulturë në Ulqin,
mblodhi gra të shquara pothuaj nga e gjithë bota.
Zonjat e pranishme vinin
nga Kroacia, ShBA-ja,
Kanadaja, Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Kalabria,
Argjentina etj., si dhe u
takonin fushave të ndryshme si nga kultura e arti ashtu
edhe nga shkenca. Mani-

festimin e hapi Kori i femrave
”Nexhmie Pagarusha” nga Prishtina
dhe pasoi me përshëndetjet e
kryetareve të shoqatava organizatore: Luljeta Avdiu-Cura (OJQ
Labeatët), Zylfije Gjoni-Duraku
(OJQ Anima) dhe Shenide Bilalli
(Mbretëresha Teutë). Zonja Shenide
Bilalli që është gazetare dhe regji-

shquara për vitin 2018 u ndau
Pllaketa, Medalje dhe Mirënjohje.
Kështu pllaketa Mbretëresha Teutë
iu nda: Dr. Zylfije Gjoni-Durakut,
për kontributin e çmuar në integrimin e femrës shqiptare në Mal të
Zi, po ashtu edhe si mjeke e parë
shqiptare në Mal të Zi dhe për punën
humanitare dhe kombëtare gjatë

sore e mirënjohur, sipas traditës
tashmë shumëvjeçare të Klubit të
femrave shqiptare nga Kroacia
”Mbretëresha Teutë”, zonjave më të

luftës në Kosovë; Shpresa Gashit
iu nda çmimi me motivacionin për
vlerat e veçanta si artiste e shquar
për interpretimin mjeshtëror të
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u prezantua grupi i vajzave të cilat
nën koreografinë e Shenida Bilallit
paraqiten vallen e bukurosheve
ilire.
Kërkesë që doli nga ky manifestim
e të cilin të pranishmëve ua shpalosi
dr.Zylfije Gjoni-Duraku ishte që në
një të ardhme të afërme në Kalanë e
Ulqinit të vendoset një shtatore e
Mbretëreshës Teutë e që për iniciativën e tillë kryetari i komunës së
Ulqinit z.Loro Nrekiqi dhe
Ministri i Popujve pakicë në Mal të
Zi, z.Mehmet Zenka u zotuan se
do ta mbështesin dhe do të bëjnë
ç'është e mundur që një shtatore e
tillë sa më parë të gjendet brenda
mureve të kalasë së Ulqinit.
këngës klasike, artistike dhe shqiptare; Alida Hiskut iu nda çmimi
për kontributin e çmuar në muzikën
shqiptare dhe luftën për të drejtat e
njeriut dhe të gruas në veçanti si
dhe përballimin e sfidave në sistemin totalitar në Shqipëri. Medalja
Mbretëresha Teutë iu nda: Stanislava Krivokapiq nga Risani, e
cila përmes pikturës jep kontributin
e saj në ruajtjen e figurës së Mbretëreshës Teutë, pastaj Luljeta
Avdiu-Cura nga Ulqini dhe në fund
nga një mirënjohje iu ndanë zonjës
Anka Peroviq nga Shoqata e grave
të Risanit, Shoqatës Anima dhe
Labeatët nga Ulqini për mbështetjen dhe organizimin e Manifestimit ”Ditët e Mbretëreshës Teutë
në Ulqin” si dhe grupit hulumtues
nga Ulqini që e përbëjnë Sami
Flamuri, Gëzim Mavriqi, Gazmend Çitaku dhe Indrit Çitaku.
Ky grup hulumtues në fillim të
muajit maj 2018 ka bërë një ngjitje
në kodrën Gradina të Risanit, vendi
ku gjendet kështjella e Mbretëreshës Teutë e që këtë aventurë ua
prezantuan të pranishmëve përmes
një filmi me pamje të xhiruara nga
aventura e ngjitjes në Kalanë e
Teutës në Risan e që të gjithë të
pranishmit mbetën të mahnitur me
pamje nga ky vend përrallor.
Ngjitja në këtë kodër ishte njëherit
edhe homazh Mbretëreshës Teutë e
cila kishte pritë 2300 vjet që nipat e
saj nga Ulqini t'i shkonin në vizitë.

Për Mbretëreshën Teutë si temë të
trajtuar në romanin e saj Klithma e
Mbretëreshës Teutë të pranishmëve
u foli autorja e librit Ajmone
Sumaj-Salihu. Gjithashtu të
pranishmëve iu drejtuan edhe
Kryetarja e shoqatës së femrave
arbëreshe nga Kalabria zonja
Lucia Martino, pastaj veprimtarja
e shquar shqiptare në Kanada zonja
Ruki Kondaj si dhe Stanislava
Krivokapiq autorja e mbi 30 pikturave që për temë kanë mbretëreshën
Teutë. Manifestimin e nderoi edhe
prania e zonjës Lidia Zappa që
përfaqësonte arbëreshët e Argjentinës.
Mbrëmjen më relaksuese e bënë
edhe interpretimet e Shpresa
Gashit, që atë mbrëmje për kuriozitet mbante veshur një xhubletë të
malësores mbi 200 vjet të moçme,
ajo e duetit Myfarete Laze dhe
Alida Hisku por shumë domethënëse ishte edhe pika me të cilën

Në ditën e dytë të manifestimit
aktiviteti u zhvillua në qytetin e
Risanit ku femrat shqiptare ishin
mysafire të Shoqatës së gruas nga
Risani e që së bashku shënuan Ditët
e Mbretëreshës Teutë edhe në
Risan.
Manifestimi ”Ditët e Mbretëreshës
Teutë në Ulqin” u mbështet nga
Komuna e Ulqinit, Ministria e
Popujve Pakicë në Mal të Zi,
Këshilli Kombëtar Shqiptar në Mal
të Zi, Ambasada e Kosovës dhe
Ambasada e Shqipërisë në Podgoricë.
Parisi, i biri i Priamit, mbretit ILIR,
Mollën e Artë ia dhuroi Afërditës, si
më të bukurës ndër të gjitha
perëndeshat (besim ilir).
Deri tash vonë, krushqit shestanas, që
shkojshin me marrë nusen, ngulshin
mollën në majë të shtizës së bajrakut.
Pra, këtu shihet një gjurmë i hadeteve
ilire ndër shestanasë.
Komentoi S.Gj.Dobreci
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SHKRIMI NGA EPOKA E SKËNDERBEUT
Nga Jahja Drançolli, Fakulteti
Filozofik, Prishtinë
Mërgimtarët arbër (shqiptarë) nga
Epoka Skënderbejane në dhe të
huaj kanë lënë gjurmë të pashlyeshme për ta përkujtuar Atdheun e
pushtuar!
Nga vargu shumë i gjatë i gjurmëve
të pashlyeshme arbërore (shqiptare) në dhe të huaj, të cilat mbajnë

latine që vetëm Pietro Bembo ka
ditur në mënyrë të mrekullueshme
të përmbledhë tërë aktivitetin,
ndershmërinë dhe thjeshtësinë e
jetës së mendimtarit Leonik
Tomeo. E si përfundim të përshkrimit të tillë mbi rrasën e varrit,
Bemboja dëshirojë posaçërisht të
shënohen vargje në gjuhën greke, të
shkruar derisa ishte gjallë vetë
Leonik Tomeu.

Dy letra të shkruara me gjuhë greke
dëshmojnë se Tomeu bashkë më
vëllanë Bartolomeun (“orator e
poeta”), vepruan në Romë e Firencë
gjatë viteve 1485-1488. Tomeu, i
kishte mbaruar studimet në
Universitetin e Padovës (1485), ku
edhe u laurua për “in artibus”
(“filozofi e mjekësi”). Shumë
studiues mendojnë me të drejtë se
origjina e familjes së Tomeut është

vulën e Epokës Skënderbejane, në
postimin e mëposhtëm, do ta kisha
veçuar rrasën e varrit (një pllakë
mermeri) nga vitit 1531, dedikim
ky i Pietro Bembos (poet i madh
venedikas i Rilindjes evropiane)
kushtuar Leonik Nikollë Tomeut, e
cila sot e gjithë ditën ruhet në
Kishën e Shën Françeskut në
Padova, në qendër të qytetit.
Përballë kishës në fjalë është
gjendur edhe shtëpia e burrit dituror
arbër (In la contrada de S. Francesco in casa de M. Leonico
Tomeo).
Përmbajtja e rrasës së varrit ruan
pak rreshta në një gjuhë elegante

Kush ishste Tomeo Leonik Nikollë
(1456 -1531)?! Mësohet se i ati i tij
ka lindur në Arbëri (“Nicolaus
Tomaeus Epirota patre Venetiis
genitus, aetatem a primis unguiculis omnem egit Patavii, quamobrem, prout occasio tulit, Epirotam
se, Venetum, Patavnium, ex gente,
ex natali solo, ex domicilio jactat”).
Është shpërngulur nga Atdheu në
kohën e sulmeve osmane dhe është
vendosur në Venedik (shek. XV).
Vitet e fëmijërisë së bashku më
vëllezërit e tij i kaloi në lagunat
venedikase dhe në Padova. Së pari
kishte studiuar greqishten në
Padova, pastaj në Firence e Milano.

nga zona bregdetare e Arbërisë,
respektivisht nga Durrësi ose
Shkodra. M. E. Cosenza, mbiemrin
e Tomeut e shpjegon sipas malit të
njohur Tomor (Tomarus), që është
përmendur në Epir (Epirus).
Leonik, ndërkaq është anagrama jo
e plotë e emrit Nicolò-Nikollë. Në
Venedik, siç duket Tomeu kishte
edhe familjen.
Burimi: Rrasë varri kushtuar Leonik
Nikollë Toemut në Chiesa di San
Francesco Grande di Padova. Foto e
realizuar nga unë në vitin 1987.
Sent from my iPhone
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GJERGJ PELINI, NJË KOSOVAR I NOVOBËRDËS
/ambassador i Skënderbeut në Republikën e Venedikut
Nga prof. Dr. Jahja Drançolli,
Fakulteti Filozofik, Prishtinë
Krahas politikës së brendshme, rëndësi
të madhe Gjergj Kastrioti-Skënderbeu i
ka kushtuar edhe politikës së jashtme.
Në skenën evropiane Skënderbeu
kishte hyrë kur ajo ishte e përçarë,
sikurse edhe Arbëria. Në fushën e
marrëdhënieve ndërkombëtare, Skënderbeun do të zëvendësonin një sërë
diplomatësh, siç ishin, vëllezërit Gazulli (Gjini, Pali dhe
Ndreu), Gjergj Pelini i Novobërdës, arqipeshkvi Pal Engjëlli, Ndrte Snatiku, abati
Lazar, e ndonjë tjetër. Rol kyç
në diplomacinë skënderbejane kanë luajtur vëllezërit
G azulli, të cilët kis hin
specializuar për çështje të
marrëdhënieve të Skënderbeut me Raguzën, Shtetin e
Papës dhe Mbretërinë e
Hungarisë. Gjergj Pelini i
Novobërdës (? - 1463, lat.
Georgius Pelino, Georg
/Georgo Pelinus/Pellinus,
Georgius Polini, etj.),
ndërkaq ishte i specializuar
për çështje të marrëdhënieve
me Republikën e Venedikut.
Ambasadori e diplomati
Pelini ka lindur në Novobërdë
(“venerabilis vir dom Georgius Pellini de Nouomente;
“Georgius Andree Pellini de
Nouamonte”, etj.), dhe pjesën
e madhe të jetës e drejtonte
Kuvendin benediktin të Shën
Mërisë në Rotec afër Tivarit (14361463, Rotezo, Rhotetio, Rotazio,
Roteza, Ratec, Retec, Rozezo, de
Reteco, Ertezo, etj.). Sipas lëndës
arkivore të proveniencave dalmate dhe
italiane, aktiviteti diplomatik i abatit
Pelini mund të ndiqet së paku nga viti
1438; më 1441, e shoqëronte Gjin
Gazullin në një mision diplomatik në
Itali; në cilësi të diplomatit kishte
vizituar shpesh Republikën e
Venedikun (1448-1463). Më 1448 (4
tetor), Pelini mori pjesë me Ndreun
(ipeshkëv i Arbërisë) në Traktatin e
paqes, në mes të Skënderbeut e
Venedikut, që është përfaqësuar nga
Paolo Loredan e Andrea Venier.
Traktati i paqes, që u nënshkrua në

kampin e Skënderbeut, caktonte që
Danja t'i mbetej Venedikut, por që edhe
Skënderbeu të shpërblehej, me një
pension të përvitshëm (1400 dukate);
me një hua (1500 dukate), që i
mundësonte të bëhej mik i Huniadit në
Betejën e Dytë të Kosovës (1719/X/1448). Objektivi i kësaj marrëveshjeje paqësore ishte që Skënderbeu t'i
shpëtonte luftës në dy fronte njëkohësisht: më Venedikun dhe më osmanët.

pushtuar më parë konti Vojinoviq. Po
në këtë vit, Pelini qe angazhuar edhe te
Papa Kaliksti III, që Skënderbeut ti
vazhdohen ndihmat financiare. Reputacioni i Pelinit në Venedik, dëshmohet
nga fakti së në prill (1462), Senati i
kishte shkruar princit të Shkodrës, për
ta angazhuar Pelinin rreth ndërmjetësimit më gjeneralin. Pelini, edhe me
këtë rast, si një ndërmjetës mes dy
palëve, kishte arritur sukses. Para

Pelini, dy vjet më vonë, në emër të
Skënderbeut, i ofronte Venedikut
sovranitetin mbi Krujën. Në vitin 1456,
ai kishte ndërmjetësuar me shpenzimet
e veta në zgjidhjen e një sërë çështjesh
të diskutueshme mes Venedikut e
Skënderbeut. Në vitin tjetër (qershor
1457), përveç ankesave të Skënderbeut
ndaj Venedikut rreth mospagimit të
taksave dhe shkeljen e privilegjeve të
dakorduara më parë, Pelini, kishte
kërkuar nga Republika, që ti lejohet
Skënderbeut të dilte në Zetën Arbrore,
e cila në atë kohë pjesërisht ishte nën
osmanët. Gjatë shtrëngesave të
paraqitura, Pelini kishte shfrytëzuar
nga rasti, që t'i kërkonte Senatit të
Venedikut, katër fshatra, të cilat i kishte

vdekjes i papëlqyeshëm për administratën e komunës së Tivarit, Pelini
kishte kërkuar për të shkuar në Venedik, dhe atje, që të kalonte pjesën tjetër
të jetës; kishte paraqitur kërkesë
drejtuar Senatit për tu vendosur me të
afërmit. Në cilësi të diplomatit për herë
të fundit e ndeshim në Venedik
(20/X/1463, protonotarius et abbas
sancte Marie de Rotetio), dhe me siguri
ka vdekur në mes të kësaj date dhe
datës 13/XII/1463)!
Burimi: Archivio di Stato di Venezia
(regjistrat e Senatit Sekret)
Vetëm qyqja i len votë e veta
në çerdhe të huaj (popullore).
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ARBËNESHI I ZARËS QË VËRTETOI
AUTOKTONINË E ILIRËVE DHE SHQIPTARËVE
Shkruan prof. Dr. Muzafer
Korkuti*
Akademiku Aleksandër Stipçeviqi
(10.10.1930 – 30.09.2015) ishte
arkeolog, bibliograf, etnograf, ishte
shkencëtar dhe personalitet i
shquar, që me përkushtim dhe
argument shkencor mbrojti autok-

Tiranë në vitin 1923, vepra e A.
Stipçeviqit shënoi një sukses të ri në
fushën e ilirologjisë”. (Studime
historike 1968, 4, f. 201-206).
Në Kuvendin e Dytë të Studimeve
Ilire, që zhvilloi punimet në vitin
1985 në Tiranë, ishte i ftuar edhe
A.Stipçeviq, kështu u njohëm e
vazhduam miqësinë, bashkë-

Libri është zgjeruar në mënyrë
cilësore me pjesët “Simbolet e
kultet te ilirët”, “Struktura e simbolizmit ilir, prejardhja dhe zhvillimi i
simbolizmit ilir dhe mbeturina e
simbolizmit ilir në kulturën e
mëvonshme në Ballkan”.
Veprën e prof. A. Stipçeviq e
karakterizon përpjekja e vazhdu-

toninë e ilirëve e të shqiptarëve dhe
vendin e rëndësinë e tyre në
historinë e Ballkanit Perëndimor.
Me veprimtarinë shkencore të A.
Stipçeviqit jam njohur 50 vite më
parë, kur pata rastin të marr librin
“Ilirët”, Prishtinë 1967, të përkthyer nga italishtja nga prof. Zef
Mirdita.
I nxitur nga interesi e vlera shkencore e librit, edhe për lexuesin në
Shqipëri, i cili në atë kohë, kishte
mundësi shumë të kufizuara për t'u
njohur me literaturën e huaj, botova
një recension, ku ndër të tjera kam
shkruar: “Pas veprës së Karl Paçit
'Ilirët', përkthyer e botuar shqip në

punimin e shkëmbimit të literaturës
deri në fund të jetës së tij.
Pjesëmarrja e Stipçeviqit në këtë
Kuvend dhe njohja direkt me
rezultatet e kërkimeve arkeologjike
në Shqipëri e zgjeruan në mënyrë
cilësore dijen për historinë dhe
kulturën e Ilirisë së Jugut, për
vendin dhe rolin që ata kanë pasur
në historinë antike të Ballkanit
Perëndimor.
Të gjitha këto A. Stipçeviq i
pasqyroi në ribotimin e zgjeruar e
shumë më të plotë të veprës së tij
për ilirët, të botuar më parë në
Prishtinë e në vitin 2002, në Tiranë
nga shtypshkronja “Toena”.

eshme për të plotësuar, saktësuar e
thelluar çështjet që trajton në
vazhdimësi, siç është edhe qëndrimi i tij për çështjen e origjinës së
ilirëve.
Kështu, në intervistën e vitit 1985
(“Bota e re”, Prishtinë), ai në
mënyrë thelbësore ka shprehur
qëndrimin kur shkruan “Çdo tregim
për Ballkanin fillon me ilirët: Të
gjitha ato fise, apo, siç i quajmë,
popuj, të cilët kanë jetuar në pjesën
perëndimore të Ballkanit e që i
quajmë ilirë, sheshazi shihet se,
pavarësisht nga dallimet, kanë
pasur mjaft elementë të përbashkëta, në bazë të cilave mund të
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flitet për ilirët si një “lidhje”, si
tërësi fisesh të ndryshme me
përbashkësi të mjaftueshme.
Qëndrimet e pikëpamjet e prof.
A.Stipçeviqit janë të qarta edhe për
banorët e Ballkanit Perëndimor në
periudhën e vonë antike. Me
rëndësi është konstatimi i tij, se me
gjithë depërtimin e kulturës e
qytetërimit romak, ilirët vazhduan
të flisnin gjuhën e tyre, të adhuronin
perënditë e tyre dhe të vdekurit i
varrosnin në mënyrën e tyre
tradicionale, i veshin kostumet e
tyre popullore dhe përcjellin rendin
shoqëror politik të organizimit të
tyre fisnor.
Nga këto pohime del qartë qëndrimi
i tij se nuk flitet për romanizim të
ilirëve dhe as për asimilim e
zhdukje të tyre, gjë që dëshmohet
nga të dhënat që sjell autori për
vendbanimet, kultet, për disa
perandorë romakë me origjinë ilire
dhe kontributin e tyre në jetën
politike e kulturore, në ekonominë
etj.
Në vazhdim të kësaj pikëpamjeje që
A. Stipçeviq u bën mbeturinave
ilire në Ballkan çon në vazhdimin
logjik të banimit të trojeve ilire nga
e njëjta popullsi. Depërtimi i
kulturës dhe qytetërimit romak nuk
ndryshoi përbërjen etnike të
banorëve, ata shkruan A.Stipçeviq
– vazhdojnë të flasin gjuhën e tyre,
adhurojnë perënditë e tyre; të
vdekurit i varrosin në mënyrë
tradicionale, punojnë tokën ashtu
siç e kanë punuar me shekuj të parët
e tyre, i veshin kostumet e tyre
popullore dhe e përcjellin rendin
shoqëror e politik të organizimit të
tyre fisnor, që vetëm në rast nevoje i
adoptojnë strukturës së administratës romake.
Karakteri enciklopedik i veprës së
prof. A.Sptipçeviq dëshmohet edhe
në kreun ku trajton jetën e përditshme dhe doket tek ilirët.
Autori ka shfrytëzuar të dhënat e
fragmentuara që gjenden në veprat
e autorëve antikë si edhe një mori
faktesh që vijnë nga gërmimet
arkeologjike. Duke bashkërenduar
të dhënat e shkruara me ato të
kulturës materiale, ka mundur të
rindërtojë qoftë edhe në formë
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hamendësimi, disa nga aspektet e
jetës së ilirëve si, armatimet e një
luftëtari ilir, stolitë e gruas ilire,
elemente të veshjes.
Autori ka shfrytëzuar të dhëna,
ndonëse të kufizuara, për të ndriçuar aspekte të jetës së ilirëve si për
tatuazhin, higjienën, sëmundjet,
ilaçet që përdornin ilirët etj.
Duke grumbulluar copëza nga
burimet e shkruara e nga gjetja e
objekteve të kulturës materiale flet
për bujqësinë, blegtorinë, gjuhën,
peshkatarinë, xehetarinë, për minierat e krypës, prodhimin e qelqit,
rrugët tregtare, monedhat etj.
Qëmtimi, grumbullimi dhe sistemimi i të dhënave qoftë edhe të
fragmentuara, ashtu siç vijnë nga
lashtësia, mundësojnë rindërtimin
në formë hipotekore të aspekteve të
jetës së përditshme të stërgjyshërve
tanë.
Një vlerë të tillë ka trajtesa për jetën
shpirtërore, për religjionin, totemizmin, artin figurativ, doket mortore,
muzikën, vallet, shkrimin e gjuhën
e ilirëve.
Ve p r i m t a r i a s h k e n c o r e e A .
Stipçeviqit karakterizohet nga
përditësimi e korrektesa shkencore
në plotësimin e veprës me të dhënat
e reja, si edhe me rishikimi e
pikëpamjeve në dritën e zbulimeve
të reja arkeologjike.
Kjo dëshmohet më së miri në
botimin në shqip të veprës
“ILIRËT, historia, jeta, kultura,
simbolet e kultit”, Tiranë 2002, ku
janë përfshirë tërësisht pjesë të reja
si “Simbolet e kultit te ilirët”. Në
këtë shtojcë prej 196 f., e cila mund
të ishte edhe një libër më vete, si
nga trajtesa e veçantë dhe e detajuar
e kulteve të ilirëve, e simbolizmi
religjioz, ashtu edhe nga vëllimi
është një ndihmesë e re cilësore për
njohjen e jetës shpirtërore të
banorëve të tej-lashtë të vendit tonë.
Karakteri enciklopedik i veprimtarisë së A. Stipçeviçit provohet
katërçipërisht edhe në drejtimin
shkencor të Bibliotekës së Akademisë së Shkencave të Kroacisë, ku
ka dhënë një ndihmesë të shquar në
përpunimin metodik e shkencor të
librit. Ai është autor i bibliografisë
analitike të ish-Jugosllavisë dhe

17

autor i veprës “Povijest knjige”
(Historia e librit), Zagreb 1985,
f.560, shoqëruar me shumë
ilustrime, vepër e përkthyer në
shqip e botuar në Prishtinë 1988
dhe ribotuar në Tiranë në vitin
2000. Libri karakterizohet nga një
informacion i hollësishëm e i dokumentuar, i përhapjes së shkrimit dhe
librit në botë, duke iu përmbajtur
karakterit kronologjik e gjeografik
të përhapjes së tij.
Rrëfimin për historinë e librit,
autori e nis me pllakat prej balte të
shkruara, të gjetura 4500 vjet më
parë në Mesopotaminë e lashtë, e në
vijim me shkrimin në Lindjen e
Mesme e të Largët, me librin në
botën greko-romake, në Mesjetën
evropiane, në Perandorinë Bizantine, në botën arabe, në Lindjen e
Largët në Mesjetë, në civilizimet
parakolumbiane të Amerikës, në
periudhën e Rilindjes Evropiane, e
deri tek libri e bibliotekat në shek.
XX. Vepra “Historia e librit” e
Stiçeviqit është realizimi enciklopedik më i plotë që njohim për
historinë e librit, e botuar deri më
sot.
Aleksandër Stipçeviq ishte shkencëtar dhe personalitet i shquar
shoqëror, që me veprën e tij shkencore enciklopedike hyn në radhën e
albanologëve më në zë të dekadave
të fundit.
*Artikull nga Gazeta Shqiptare, pjesa për
kulturë, online, më 01.02.2018;
www.koha.net; zgjodhi Arbër Dobreci.
Përgatiti S.Gj.Dobreci
Shestanasit n'luftën e Bregalnicës*
“N'luthtën e Bregalnicës, n'Makedoni
t'soçme, më 1913 kanë kjenë 14
shestanas, nër ta edhe axha i jem”
(tregoi Leka'j Preçit Gjok's Nik'Gjurit,
Lukiqos, Tivar, më 9.9.2006). Leka
pati 3 vajza, njana e shoqja Sim's Kol's
Sim's Kol's Nrek's – Stanonj.
*Kjo luftë ndërmjet serbëve dhe
bullgarëve u zhvillua prej 30.06.1913
deri me 9.07.1913. Nga ana Serbë, ku
morën pjesë edhe shestanasit me
malazezë, pati të vdekur e të plagosur
rreth 20.000, kurse nga ana bullgare
rreth 30.000 të vdekur, të plagosur dhe
të zënë robë.
Komentoi S.Gj.Dobreci
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PËRKUJTOHET 550 VJETORI I VDEKJËS SË SKËNDERBEUT
Shkruan Mark Junçaj, prof. i
historisë
Më 17 janar 2018 u mbushën 550
vite të vdekjes së kryeheroit shqiptar,
Gjergj Kastriotit - Skënderbeut, për
arsye se më 17 janar 1468 në Lezhë
pushoi së rrahuri zemra e luanit
shqiptar, i cili u varros me nderime të
mëdha, në katedralen e Shën Kollit.
Kjo ditë, ishte ditë zie për shqiptarët,
sepse mbeten pa udhëheqësin e
tyre sypatrembur, i cili, gati për
një çerek shekulli, jo vetëm që
i drejtoi shqiptarët kundër
ushtrive osmane, por edhe sa
herë e herë u solli lavdi duke
mposhtur fuqinë kryesore të
kohës, Perandorinë Osmane.
Gjergji, i biri i fisnikut Gjon
Kastrioti, lindi në vitin 1405
dhe që në fëmijëri u dallua për
shkathtësitë e tij. Mirëpo, që në
fillim të shek. XV, principata e
Kastriotëve, sikurse edhe
principatat tjera shqiptare, u
sulmua dhe u mund nga
Perandoria Osmane. Ashtu që,
Gjoni, pas disfatës, u detyrua të
pranoi kushtet e rënda të
caktuara nga osmanët, kushte,
të cilat, përpos tjerash, kishin
të bënin edhe me të bijtë e tij.
Gjon Kastrioti u detyrua që
Gjergjin, së bashku me djemtë
tjerë, t'ia jap pengë Perandorisë
Osmane. Ata u dërguan në
kryeqytetin e atëhershëm të
Perandorisë Osmane, në
Adrianopojë. Aty, Gjergjin,
menjëherë e konvertuan në
besimin islam dhe, pasi që nga fuqia
fizike përngjante shumë me Aleksandrin e Madh të Maqedonisë, ia dhanë
emrin Iskander, që në botën e
krishterë i përgjigjet emrit Aleksandër. Disa kohë, do të shërbej në
ushtrinë osmane dhe do të fitoj
titullin beg, ashtu që e fitoi emrin
Iskander Beg apo në formën perëndimore Skanderbeg, ndërsa shqip
Skënderbe, që do të thotë zotëria
Aleksandër.
Gjergj Kastrioti – Skënderbeu me
kohë priste rastin që të kthehej në
atdhe, rast, i cili u paraqit me ardhjen

e ushtrisë hungareze të udhëhequr
nga Janjosh Huniadi. Mbas betejës që
u zhvillua në afërsi të Nishit, më 3
nëntor 1443, Skënderbeu së bashku
me 300 arbërorë e braktisi ushtrinë
osmane dhe më 28 nëntor 1443 hyri
në Krujë, ku ngriti flamurin e
familjes Kastrioti, me cilin veprim iu
rikthye pavarësia principatës së
Kastriotëve. Sipas biografit kryesor,
Marin Barletit, me atë rast, Skënder-

beu do të mbaj një fjalim, ku u bënë të
pavdekshme fjalët e tij: ,,Lirinë nuk
ua solla unë, por, atë e gjeta në mesin
tuaj” dhe ,, armët nuk ua solla unë,
por u gjeta të armatosur”.
Një ndër ngjarjet më të rëndësishme
sigurisht që është Besëlidhja e
Lezhës. Kuvendi u mbajt në Lezhë
më 2 mars 1444, ku morën pjesë:
Gjergj Kastrioti-Skënderbeu, Gjergj
Arianiti, Andre Topia, Gjergj Stres
Balsha, Nikollë e Pal Dukagjini,
Pjetër Spani etj. Në Kuvendin e
Lezhës morën vendim që të krijohet
një lidhje mes fisnikëve kryesorë
arbërorë dhe në krye të vendoset vetë

Skënderbeu, me të cilin vendim u
krijuan themelet për organizimin e
një rezistence të fuqishme kundër
armikut të rrezikshëm, Perandorisë
Osmane.
Duke e ditur se osmanët nuk do
t'ia falin braktisjen e ushtrisë osmane,
Gjergj Kastrioti, bëri të gjitha
përgatitjet e duhura, në mënyrë që të
përballoi sa më me sukses sulmet e
armikut. Beteja e parë do të
zhvillohet më 29 qershor 1444
tek vendi i quajtur Torvioll. Në
këtë betejë, si edhe në shumë
beteja tjera, që do të zhvillohen
gjatë viteve, arbëroret e udhëhequr nga Gjergj KastriotiSkënderbeu, do të korrin fitore
të shkëlqyer. Arbërorët do të
vazhdojnë me fitore të shumta
kundër osmanëve, por, në vitin
1447, do të hyjnë në luftë edhe
kundër Republikës së Venedikut. Meqenëse, ishte tejet e
rrezikshme që njëkohësisht të
luftohej në dy fronte, Skënderbeu bëri paqe me Venedikun,
sepse si armik më të rrezikshëm, çka në fakt edhe ishte,
shihte Perandorinë Osmane.
Ngjarja, e cila do të rriste lartë
emrin e tij dhe arbërorëve është
rrethimi i Parë i Krujës, i cili
rrethim ndodhi gjatë vitit 1450.
Gjatë këtij rrethimi, ushtria
arbërore do t'i bëj rezistencë
ushtrisë kryesore osmane të
drejtuar nga vetë sulltan Murati
II, e cila ushtri, sipas disa
burimeve, e kapërcente numrin
prej 100.000 ushtarësh. Meqenëse nuk arritën ta marrin Krujën, më
në fund osmanët e hoqën rrethimin.
Deri në vdekje, Skënderbeu do t'u bëj
rezistencë me sukses edhe dy
rrethimeve tjera osmane të Krujës, të
cilat rrethime, sikurse edhe rrethimin
e mëparshëm, do t'i drejtonte vetë
sulltani, që gjatë këtyre rrethimeve
ishte Mehmeti II Fatih, ngase në
vitin 1451 kishte vdekur i ati i tij,
sulltan Murati II.
Mirëpo, gjatë luftës së tij heroike
pati edhe ngjarje të pakëndshme dhe
sprova të vështira siç ishin trathtia e
Moisi Golemit, e në veçanti tradhtoi e

50
Hamza Kastriotit. Megjithatë, edhe
këto trathti do t'i përballoi me sukses.
Fitoret e tij e rritnin emrin e tij e të
Arbërisë edhe jashtë atdheut, ashtu
që do të fitoj shumë mirënjohje dhe
lëvdata nga të huajt, deri edhe nga vet
papa. Mirëpo, siç e ceka edhe në
fillim, zemra e këtij luani pushoi së
rrahuri më 17 janar 1468, me vdekjen
e së cilit u dobësua edhe rezistenca
arbërore. Vdekje e cila la një
zbrazëtirë të madhe, ngase njerëzit si
Skënderbeu lindin vetëm një herë.
Sipas Barletit dhe shkrimtarëve tjerë,
pasi e morën Lezhën, osmanët, duke
menduar se Gjergj Kastrioti
– Skënderbeu duhet të ketë
pasur fuqi mbinatyrore, e
hapën varrin e tij dhe nga
eshtrat e tij punuan hajmali.
Mirëpo, vdekja fizike nuk
do të thotë edhe vdekje
totale, ngase njeriu është
gjallë aq sa jeton në kujtesën e të tjerëve. Kur bëhet
fjalë për Skënderbeun,
kujtesa , për të, nuk u shua
kurrë tek shqiptarët, por
mbeti gjithmonë në mendjen dhe zemrën e tyre.
Shpesh herë ishte frymëzim
për qëndresë dhe kryengritje të ndryshme kundër
okupatorit. Sidomos, ishte
frymëzim gjatë fazës së
Rilindjes Kombëtare, kur
inteligjenca atdhetare e
përdori emrin dhe veprimtarinë e tij për fuqizimin e
ndjenjës kombëtare. Rilindësit shkruan vepra të ndryshme për mbrojtjen e të
drejtave kombëtare, ku
secilën herë që përdorej e
drejta historike, përmendshin edhe të
bëmat e arbërorëve të udhëhequr nga
Gjergj Kastrioti – Skënderbeu. Nuk
kishte tubime të rëndësishme ku nuk
përdorej emri i tij dhe, sa herë përgatitshin për kryengritje të ndryshme,
ndër të tjera, thonin: ,,të luftojmë
kundër armiqve si në kohën e Gjergj
Kastriotit – Skënderbeut”. Përveç që
ishte frymëzim, Skënderbeu, u kthye
edhe në simbol kombëtar. Këtë më së
miri na e dëshmon fakti se vet flamuri
i familjes Kastrioti u pranua flamur
kombëtar, i cili flamur, më 6 prill
1911, u ngrit edhe në vendin tonë, në
Deçiq të Malësisë së Madhe. Ndërsa,
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me ngritjen e tij më 28 nëntor 1912 u
rishpall pavarësia e shtetit shqiptar.
Figurës së Skënderbeut, gjatë
kohërave të ndryshme, shumë rëndësi i kanë dhënë, dhe i japin, edhe të
huajt, të cilët sa herë përmendin
Perandorinë Osmane, flasin edhe për
rezistencën heroike të shqiptarëve të
udhëhequr nga prijësi i tyre. Paolo
Gjovio, peshkopi i Noçerinës, e quan
,, Fre i barbarëve, sepse askush nuk
doli fitimtar në beteja më shpesh se
ai”. Konstantin Mihailoviq, jeniçer
serb në veprën e tij, ,,Kujtimet e
jeniçerit”, ndër të tjera thotë se:

,,Vetëm Skënderbeu i bëri rezistencë
të suksesshme sulltanit, sepse në
pallatin perandorak njohu aftësitë
ushtarake osmane dhe mësoi se si
duhet bërë rezistencë”. Historiani
austriak, Julius Prisko, në librin e tij
të titulluar ,,Skanderbeg”, ndër të
tjera thotë: ,,Skënderbeu mund të
quhet, pa ngurrim, heroi më i madh i
të gjitha kohërave”. Shkrimtari dhe
filozofi danez, Ludvig Holberg, e
shpall Skënderbeun si një nga
gjeneralët më të mëdhenj në histori.
Agnes Replier, studiuesi amerikan,
ka mbet i mahnitur nga trimëria e
Skënderbeut, saqë ndër tjera thotë:
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,,se Gjergj Kastriotin nuk e frikoi
asgjë dhe ka ditur që çdo grykë e gur
ta kthej në mik dhe aleat”. Xhejms
Ladlou hartoi veprën ,,Kapiteni i
jeniçerëve”, me arsyetimin se ,,është
e çuditshme se sa lehtë e harroi bota
Skënderbeun”. Përveç veprave
historike dhe romaneve, nuk munguan as operat nga njerëzit e mëdhenj
të muzikës. Kompozitori i njohur
italian i barokut, Antonio Vivaldi, për
nder të Skënderbeut e krijoi një operë
të titulluar ,,Skanderbeg”. Po ashtu,
një operë me titull ,,Skanderbeg” ia
kushtoi edhe kompozitori francez,
Fransua Frankoe. Duhet
përmendur se Skënderbeut i janë dedikuar
edhe shumë studime,
vepra tjera, përmendore,
sheshe, rrugë, shkolla
etj. si në Shqipëri, ashtu
edhe nëpër vendet e
ndryshme botërore.
Edhe shtypi, sidomos
shtypi i huaj, i shekullit
XIX dhe fillim shek. XX,
në shumë raste kur
shkruajnë për shqiptarët,
nuk e lënë pa e përmend
edhe Skënderbeun, çka
dëshmon për rëndësinë e
këtij personaliteti botërorë. K emi vërejtur
viteve të fundit se disa
pseudoshqiptarë po e
sulmojnë dhe mundohen
të përulin dhe të baltosin
këtë figurë madhështore,
por në atë mënyrë përulin dhe baltosin vetëm,
sepse nuk mund të
përulet dhe as të baltoset
një figurë kaq madhështore, siç është krye heroi
shqiptarë. Ne patëm fat që e patëm
një figurë të tillë madhështore dhe se
emri i tij do të jetoj aq sa të ketë
shqiptarë, çka nënkupton se do të jetë
i përjetshëm, sepse populli shqiptar
nuk mund të zhdukët sa të ketë
shqiptarë të vërtetë, të cilët kombin e
kanë gjënë më të shenjtë dhe më të
shtrenjtë në botë. Dhashtë Zoti që viti
i Skënderbeut të ndikoj në zemrat e
shqiptarëve dhe të sjellin ne mes tyre
bashkimin, ashtu që së bashku të
përballojmë sfidat e ndryshme të
kohës.
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GJERGJ KASTRIOTI DHE TË HUAJT
Shkruan mgsc Anton Lulgjuraj
Vdekja e Gjergj Kastriotit Skënderbeut është një tragjedi mesjetare për
popullin tonë. Është vetë natyra
(Zoti) që ka vendosur për fatin e tij
që të vdesë atëherë dhe jo më parë
dhe as ma vonë. Ky është një cikël
karmik ('çka mbjell - korr'), dhe kur
diçka vdes diçka
tjetër patjetër rilind.
Ju lutem, të ja bëni
vetës si individ njëherë pyetjen: “Çfarë
është rroli im shoqëror në këtë kaos”. Një
shembull më konkret
i kohëve të fundit që e
kam ndjekur nëpër
media është dhënia e
hidrocentralit kompanisë Turke në Mirditë, hahahah çfarë
ironie. Për disa kjo
është e pakuptim-të
dhe çka na u deshtë
edhe kjo punë tani.
Kjo është më e thellë
dhe e kuptojnë
vetëm ata që e duan
dritën e lirisë dhe ajo
dritë i udhëheq drejt
qëllimeve jetësore.
Në rastin konkret ku
e mora shembull, aty
përzihen së basku e
kaluara, e tashmja
dhe e ardhmja.
Popullsia sot e
shkretë dhe shumë e
varfër, e në zemrat
turku përfaqëson
dhunuesin 5 shekullor, që në kodin
gjenetikë është pjekur më mirë se
shkëmbi vullkanik. Këta djelmosha
mirditorë me guxim e paskan heq
flamurin turk, dhe ju lumtë se kanë
treguar se ende nder ju ka fije zjarri
dhe të atdhe-dashurisë. Por a është
kjo një zgjidhje për kohë ma të
largëta. Duket që të ardhmen e
vendit e paska vendosë qeveria në
Tiranë. Po ta shikojmë në aspektin
juridik është legjitime, por strategjik a është ndopak e tillë. Ndërsa ju

djelmosha po hiqni flamurin turk
me plot entuziazëm dhe krenari,
nënshkrimi i një ministrit në Tiranë
(homo materialisticus, otomanicus
apo tabulla rasa) i ka dhënë këtyre
mundësinë me nxjerr miliona euro
në vit nga ujërat e shpejta të maleve
Arbërore.
Jemi në vitin 2018 dhe Mirditoret

ende si kanë as kushtet elementare
të jetesës. Krejt kjo energji (të mira
ekonomike) duhen të shkoj në
mirëqenien e kompanisë së huaj dhe
të miliona banorëve turq, në vend që
ato të kanalizohen në mirëqenien
jetësore të tyre që kjo popullsi mos
ta braktis vendin e vet, për më tepër
si popullsi që e ruan shpirtin dhe
gjenetikën e pastër të arbrit të këtë
vëmendje të veçantë. Për fat të keq
nuk janë turqit të vetmit përfitues të
resurseve në Shqipëri dhe Kosovë.

Ka plot raste të tilla të kapitalizmit
shfrytëzues, dhe duket se shoqëria e
jonë po shndërrohet në popull apo
shoqëri me vetëdije majmunësh
dhe si vegël e një mekanizmit
robotik në ekonomi.
Duke e marrë parasysh se sot është
bërë sistem vlerash mafia, morali i
rrejshëm mediatik dhe materializmi
që në mënyra të
ndryshme mundohet të ia ndyjnë fytyrën (dinjitetin) personit apo ndoshta të
ia shkatërrojnë shpirtin e shqiptarit (arbrit), duke sjellë deri
në atë gjendje të
vetëmohimit. Tani
vetëm flitet sikur
dikur na paska qenë
një zjarr i madh i
shenjtë dhe tani paskan ardhë kushte
tjera loje. Mendoj që
ka ende prush të
mjaftueshëm për tu
ngritur nga hiri dhe
për të ndezë një zjarr
të ri, se vetëm kështu
injoranca e pushtetin dhe rilind ky
cikël i ri.
Jemi neve banoret e
thjeshtë që në shpirtin tonë mbajmë
prushin e kombit
(Gjergj Kastrioti)
dhe në mendjet tona.
Sdo të lejojmë që
këta maskarenj pa
merita dhe vlera
njerëzore të na lënë në listën e fundit
të kombeve ma të varfra në Evropë.
Vdekja e Gjergj Kastriot në mesjetë, le të shërbejë neve si mësim se
si ai, një princ i vogël arriti të
triumfoj ndaj forcave të errëta dhe
perandorive të mëdha, ashtu neve të
mishërohena në idealet e tija
evropiane dhe në luftën e re që kemi
përpara kundër paditurisë dhe
padrejtësisë.
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NË KRAJË U SHËNUA DITA E MËSUESIT
Nga Ali Gjçbritaj
Shënimi i festave kombëtare siç
janë: Dita e Flamurit dhe Shtatë
Marsi – Dita e mësuesit paraqesin

një rëndësi të veçantë dhe janë
padyshim ngjarje kulturore të
posaçme për kombin shqiptar
gjithandej kah frymon, flitet dhe
shkruhet gjuha shqipe, në veçanti
aty ku edhe mësohet e kultivohet
gjuha jonë e bukur, pra ku ka
shkolla shqipe. Një vëmendje e
posaçme në këtë drejtim ka
vite që u është kushtua këtyre
ngjarjeve historike shumë të
rëndësishme për kombin
shqiptar. Të kujtojmë se me
ardhjen e shumë partiaksisë
në vitin 1990 në Malin e Zi,
subjekti i parë kombëtare,
LDnëMZ në programin e vet
vuri edhe shënimin e këtyre
festave. Për çdo vit ky subjekt
e shënoi me solemnitete të
ndryshme. Dita e Mësuesit në
Krajë ka nisë të shënohet në
mënyrë të organizuar qysh në
marsin e vitit 1991 nga LD në
MZ, ku bartësi kryesor i
organizimit të kësaj feste ka
qenë struktura e autorizuar
nga subjekti që të bëjë
organizimin. Më vonë me
rrjedhën e moteve manifestimi muri përmasa dhe ai u
pasurua me shumë aktivitete
kulturore dhe artistike.

Seksioni letrar, dhe ai dramës të
shkollës fillore “Gjergj Kastrioti –
Skënderbeu” në Ostros gjithmonë
kanë dhënë kontributin e vet në këtë
drejtim. Po ashtu edhe SHKA
“Kraja” deri para shuarje së saj dha
një ndihmesë të konsiderueshme
në realizimin e programeve festive. Viteve të fundit Grupi dramatik i shkollës nën udhëheqjen e
profesoreshës së letërsisë dhe
gjuhës shqipe Aishe Gjeçbritaj
është duke dhënë kontributin e vet
të pazëvendësueshëm në shënimin
e Ditës së mësuesit. Edhe këtë vit
aktorët e rinj të grupit, nxënësit e
klasës së nëntë shfaqën dramën
“Nuk vritet pranvera” të dramaturgut të madh Fadil Kraja. Edhe
kësaj radhe manifestimi u mbajt në
Shtëpinë kulturës në Ostros të
mërkurën më 7 mars. Salla ku u
dha shfaqja ishte përplot e mbushur
me dashamirë të artit skenik,
mësimdhënës, prindër të nxënësve
dhe të tjerë që kishin ardhur të
shohin një pjesë të përgatitur për
mrekulli. Loja e aktorëve të rinj:
Qazim Doda, Samina Gjeçbritaj,

Edona Kraja, Hindir Marku,
Elmedina Ramusha, Blerim
Maxhuri, Merita Mujeziqi dhe
Elmir Husiqi për më shumë se
gjysmë ore me lojën e tyre skenike
kënaqën publikun në sallë. Ata më
këtë rast përmes mesazhit të dramës
përcollën tek spektatori urimin
mësuesit dhe shkollës shqipe me
rastin e Shtatë Marsit. Ishte ky një
eveniment kulturor kombëtar i cili
la mbresa te pashlyeshme tek
publiku.
Kujtojmë me këtë rast se Dita e
Shkollës shqipe është datë e
shënuar me shkronja të arta në
arsimin shqip gjithandej ka
frymojnë shqiptarët. Shtatë Marsi
1987 është dita kur në Korçë hapi
dyert mësonjëtorja e parë shqipe
me mësuesin e parë Pandeli Sotiri.
Shkolla e parë shqipe nisi
rrugëtimin e saj me 35 nxënësit e
saj. Sot shkollat shqipe janë të
hapura gjithandej ku ka shqiptarë
gjegjësisht aty ku flitet e shkruhet
shqipja lirshëm, falë kjo mësuesve
shqiptarë të cilët po e çojnë në vend
amanetin e rilindësëve.
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VLERËSIM

UDHËTIM NË KOHË
UDHËTIM NË KOHË – ALI GJEÇBRITAJ, botoi Diti&Oli-Libraria ARTI, Ulqin, 2018, fq.388

Shkruan Gazmend Çitaku
Libri ”Udhëtim në kohë” e autorit
Ali Gjeçbritaj padyshim se paraqet
një minienciklopedi për Krajën dhe
banorët e saj. Që nga titulli i librit
lexuesi parapërgatitet për diçka
interesante mirëpo ajo që përjetohet
me shfletimin e librit askend nuk e
lë indiferent para të dhënave
historike, dokumentare, etnologjike... andaj udhëtimi në kohë
me të vërtetë mbetet i skalitur
thellë në mbamendjen tonë
duke na rikujtuar ngjarjet e
mira dhe të këqia të popullit të
kësaj zone por edhe gëzimet
apo vështirësitë që ka përjetuar
Kraja dhe krajanët.
Libri ”Udhëtim në kohë” është i
ndarë në tetë kapituj me
gjithsejt 90 tituj. Libri, ashtu siç
i ka hije një punëtori të arsimit
fillon me kapitullin Arsim në të
cilin trajtohen 8 tema të
ndryshme nga problematika
arsimore e shqiptarëve të Malit
të Zi. Autori trajton pozitën e
arsimit shqip të Mal të Zi,
vendin e gjuhës shqipe, mënyrën e përkthimeve si e teksteve
shkollore ashtu edhe e çertifikatave dhe dëftesave shkollore.
I dhimbshëm na parashtrohet
realiteti i hidhur pse nuk dëgjohet cingërrima e ziles së shkollës në
Ftjan dhe udhëzon se si duhet
organizuar mësimi në paralelet e
kombinuara dhe çfarë duhet të jetë
motivim për mësimdhënësit dhe
nxënësit në klasë.
Vazhdon kapitulli i dytë me titull
Manifestime ku trajtohen 21 tema
për të cilat në mënyrë kronologjike
raporton rreth ecurive të organizimit, programit, cilësisë dhe
mbajtjes së manifestimeve të
ndryshme në rajonin e Krajës siç
janë: Festa e Gështenjës, Festa e
verës por edhe e 7 Marsit – Ditës së
mësueseit si dhe disa aktiviteteve

tjera.
Kapitulli i tretë me titull Kujtime
dhe përjetime autori Gjeçbritaj na
sjell dëshmi premtuese siç është
renovimi i Ambulacës së Ostrosit
por edhe të dhëna shumë prekëse
për përndjekjen e intelektualëve,
mësimdhënësve dhe patriotëve në
periudhën e monizmit me akcent të

veçantë pas shfaqes së të famshmeve Afishe ku domosdo duhej
shpikur armiku i popullit. Citoj
autorin: ”Në shenjestër ishin
intelektualët që ata pa pdyshim
ishin në shkollë, mësues e arsimtarë
pastaj ata që shkruajshin ndonjë
shkrim në gazeta, vjersha-poezi,
ndonjë tregim apo diçka ngjajshëme, pra kryesisht ata që shkruajn shqip. “Hulumtonin”se kush ka
makinë shkrimi, kush ka ndryshuar
mbiemrin dhe ka mënjanuar iq-in
apo viq-in, kush studjon në Kosovë e
kështu me radhë.”

Vazhdon kapitulli i katërt me titull
Politike ku për herë të parë na
shpalosen të dhëna në formë
tabelare të rezultateve të zgjedhjeve
parlamentare dhe lokale në Krajë që
nga fillimi i sistemit shumëpartiak
deri në ditët e sotme. Këtu
shpalosen edhe procesverbale në
periudha të ndryshme kohore si dhe
fakte rrënqethëse se si ka
ndryshuar vullneti i votuesit
shqiptar nga periudha 19902018.
Libri vazhdon me kapitujt më
relaksues Shënime gazetareske
me 3 tituj, pasojnë kapitulli i
gjashtë Trashëgimi me 3 tituj
dhe kapitulli i shtatë Udhëpërshkrime me 4 tituj.
Ky libër mbyllet me kapitullin
Vështrime ku përfshihen 17
tituj. Autori Gjeçbritaj na sjell
vështrime të cilat i kanë bërë të
tjerët rreth punës së autorit të
librit si dhe vështrime të cilat
autori Gjeçbritaj i ka bërë për
botimet e autorëve të tjerë apo
vështrime për ngjarjet që kanë
ndodhë në hapsirën mbarëshqiptare.
Në fund mund të themi se libri
Udhëtim në kohë është një libër
me interes të madh për lexuesit
pasi që brenda tij gjejmë
laramani temash, trajtim dhe
dokumentim të dhënash të paditura
deri me tani si dhe kujtim të
ngjarjeve që kanë ndodhur në Krajë.
Andaj lirisht mund të themi se ky
libër është referencë e domosdoshme për të gjithë ata që në
mënyrë serioze dëshirojnë të
trajtojnë temën e rajonit të Krajës si
nga aspekti arsimor ashtu edhe nga
aspekti i trashëgimisë kulturore e
kësaj radhe në këtë libër një akcent i
veçantë për procesin zgjedhor nga
viti 1990-2018 si çështje politike
për zgjedhjen e kërkesave të
banorëve të Krajës.
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POEZI

Hasnije (Kukaj) Gjonbalaj*

Fjalë të urta arbëreshe*

NËNËS

Ai çë të ndán, klan.
Atë çë ke të bësh sod, mos e ruaj për menatë.
Nglat këmbt sa ke shtratin.
Bëj mirë e harrò, bëj lig e kujto.
Barku plot s'ja ka besë të mbrastit.
Burri me dí gra bën kríet sa një ká.
Djàlit çë s'klan, sis s'i japën.
E dí luga çë ká poçja.
Fjalt jan si gjërshí, thua një e dalën trí.
Gjaku s'bëhet újë.
Gluha s'ka asht e çan eshtrat.
Gluha shkon ku dhëmb dhëmballa
I jep dorën e t'merr krahun.
Jan mish, lëng e lakra.

Nëna ime e dashur
Nëna ime e bukur,
Të uroj nga zemra
Që me rrite, bëre të lumtur.
Nga dashuria jote nënë
Mësova të dua,
Gjëja më e shtrenjtë
Ishe dhe je për mua.
Jeta pa ty nënë
S'do të kishte kuptim,
Edhe sot në moshë të pjekur
Do të ndihesha jetim.
Të dua nënë shumë
Këtë ti mirë e di,
Kishe edhe ti nënë
Kam dhe unë fëmijë.
Jeto nënë për mua
Do të jetoj për ty,
S'ka në botë si Ti
T'i puthë ata sy.
Sytë e tu nënë
Të kaltër si qielli,
Me japin krahë nënë
Me ngrohin si dielli.
Fjala jote nënë
Më ndritë porsi hëna,
Askush në këtë botë
S'të kupton si nëna.

*Marrë prej revistës online JETA ARBËRESHE, nr 84, 2017:11/
Itali
Zgjodhi Simë Gjon Dobreci

Izet Hajdini

BARDHËSI DRITE
(Kushtuar prof. Dr. Myshqere Brestovcit
dhe prof. Dr. Simë Dobrecit)

Të vrerët e kisha ditën
Ti më vëre thjerrëzat
Të bardhë e shoh sot dritën
Ti m'i rrite bebëzat.
Tri herë më operove
Me ato duar të lehta.
Si këmishën më arnove
Sërish vazhdon jeta
Në sallë të operacionit
Në frymëmarrje të hetoj
Në precizje të profesionit
Nuk kam fjalë të uroj.

Gjergj Fishta tha

Trëndafile Ulqini
Ti më ndihmove jetën
Sa shpresa i ka syri
S'e di unë të vërtetën.

Vërtetë na kemi Bajram e
Pashkë, por Shqyptarinë
e kemi bashkë.

Në kopshtin ku u rrite
Larg të dallohet era
Shumë ndihmove e ngrite
Edhe lule të tjera.

Çka thotë plaku
Nji plak motit m'ka urdhnue:
“Dynjallëkun me e m'sue,
Plot me rrena, pak t'vërteta,
Ashtu ma mirë t'kalon jeta”.
Por unë atë s'e kam nigue,
Se nuk desha n'Ferr me shkue.
Simë Dobreci, shestanjançe

*
Dy të kqi vrasin nji dai (popullorçe).

Ndihmuan revistën BUZUKU 50
(Renditja si mbas abecedës)

Të kam borxh nënë
Shpesh s'të kam kuptuar,
Çdoherë më ke falur
Kurrë nuk ke ngurruar.

23

Borisi Gjonit Palsë Macit Çekut-Margjononj, Ulqin-€50.
Kola'j Luksë Macit Luksë Pálit – Pecaj, Salç, tash Mali
Bardhë, Ulqin-€50.
Lekë Simë Dobreci, Braticë, Ulqin, tash Kanada,
Vankuver-€100
Të jam mirënjohëse nënë
Lukë Dedë Shkreli, Amull, Ulqin, tash në Bischofrotweg
Pa dyshim fare,
5, Gjermani-€50.
Mustafa Islami nga Fushë Kosova, tash Nju Jork (të
Je shembulli më i mirë
hollat i pruni Qamili Selimit Lamit, braticnjan i mëhallës
I nënës shqiptare.
Pelinkonj) USA-$300.
Nikë Palkola, Kllezën, Ulqin, tash n'Nju Jork, Amerikë,
*Marrë nga Hasnije (Kukaj)
Gjonbalaj,”DUA”, Prishtinë 2014:4. USA-$50.
Autorja ka lind më 1964 në Kukaj të Preçi Simsë Jakut Simonit Niksë-Junku, Shtoj, Ulqin,
fshatit Krushevë, komuna Plavë.
Shkollën fillore dhe të mesme e kreu tash Dorchester, MA, USA-€100.
Rifat Peraj, Ske, Krajë, tash në Ulqin ose Nju Jork-€50.
në vendlindje, e Fakultetin filozofik
në Prishtinë. Përveç ,”DUA”, ajo ka Zefi Kolsë Nushit – Brisku, Bishti Malit, Ulqin, tash
botuar edhe 2 vepra letrare:
USA-$100.
”VARGJE JETE” dhe “POEMA E
Shitja-150€.
MËRGIMIT”.

Ke më shumë meritë
Kjo për ty është pak
Vepra jote është dritë
Paç shëndet e fat.
Nuk ke çift as çifte
Në repart as në spital
Në mënyrën që më pyete
Më shërove edhe me fjalë.
Nuk jemi të një vendlindjeje
Nuk jemi as të një zone
Festojmë një datëlindje
Jemi të një nëne.
Më ranë katër palë thonj
Më zhduke krejt distrofinë
Me fëmijë dhe me zonjë
Më gëzofshi ardhmërinë, lirinë.
Kemi nga katër shkronja
Por s'kemi të njëjtin emër
Rroftë kjo fushë e jona
Votojmë për një qendër.
*Botuar në gazetën “24 orë” më
9.07.2002, fq 17, ku gazetari Arbën
Veselaj shkruan gjerësisht për Izet
Hajdinin (1934); në Prishtinë, Izeti ishte
pacient i prof. Dr. Myshqere Brestovcit,
ulqinake, dhe prof. Dr. Simë Dobrecit, të
cilët atë e shëruan.
Për mjekimin e distrofisë të 20 thonjve
me zink sulfat dhe magnez sulfat (Cink
sulfat i twenty-nail dystrophy), shih
revistat Acta derm. Iug. 17, 1990:25-28,
dhe DIJA 10/2012:216, si dhe librin
Dermatomikozat & sëmundjet tjera të
lëkurës, Ulqin, 2012:69.

PËR NDERIM TË GJERGJ KASTRIOTIT
Të Dielën e bardhë, pikërisht të Dielën e
parë pas festës së Pashkëve, më
8.04.2018, për të nderuar e përkujtuar
Gjergj Kastriotin Skënderbeun,
ansambli Trëndafilat e Shën Terezës më
veshjet e tyre tradicionale shqiptare
kombëtare morën pjesë në Meshën e te
Dielës, dhe pas bekimin që morën së
bashku më Don Gabrielin rrugëtuan për
vizitë në vendvarrimin e kryeheroit tonë
Gjergj Kastriotin në Lezhe. Ishte një
vizitë qe ciceroni e atij monumenti në
pika të shkurtra na shpjegoj edhe një
histori në pika të shkurtra.
Rrugëtimi ynë vazhdoj edhe në Sheshin
e Gjergj Kastriotit në Tiranë. U ndalem
para shtatores se tij. Pas këtij shtegtimi
në të ardhmen do vazhdojnë shtegtimet
në Krujë, Prishtinë, Romë, duke i
vizituar shtatoret dhe vendet që të
nderohet kryeheroi ynë. Bijtë e bijat e
trevës së Shestanit janë të angazhuar në
manifestime të ndryshme për këtë vit të
shenjtë mbar-shqiptare, duke treguar
besnikërinë ndaj kombit dhe ndaj heronjve
të tyre.
Vera dhe vjeshta e viti 2018 do të jetë më
shumë manifestime ku do jenë pjesë edhe
Trëndafilat e Shestanit. Në festën e
Mërgimtarëve më 22 Korrik në Braticë,
pastaj në festivalin shqiptar në New York.
E shumë organizime tjera brenda dhe
jashtë vendit.
Tregoi Don Gabriel Grabanica

