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Në Kalá t'Ulqinit flitet:
“Nji përbindësh betonit rritet”.
O Kalá, Kalá e shkretë,
vaj halli, se çka t'ka gjetë.
Simë Gjon Dobreci
Shih Buzuku 31, 2009:22. Foto: Fisnik Simë Dobreci, 03.12.2009.

51

DËSHMI

Eskulapi

ESKULAPI
PERËNDIA MITIKE
ILIRE
Për simbolin e
Eskulapit me gjarpën
Stipçeviqi* shkruan:
“... edhe vetë emri i
kësaj perëndie te
grekët dhe romakët ka
origjinë (prejardhje)
ilire.
*Stipçeviq Aleksandër, Ilirët
/historia, jeta, kultura,
simbolet e kultit/ Botimet
Toena, Tiranë 2002:309-22

të mjaftueshme, nuk do të shkruante ...”edhe vetë emri i
kësaj perëndie te grekët dhe romakët ka orgjinë
(prejardhje) ilire”, stërgjyshave të shqiptarëve. Pra, në
shqype Eskulap, në gjuhën latine Aesculapius, greke
Asklepios, angleze Asclepius.
Përgatiti Simë Gjon Dobreci
Shih BUZUKU 45, 2015:5 & Permbledhje vlerash njerezore, Ulqin
2018:44-46.

Për njoftim: Simboli i
gjarprit* te ILIRËT zé
vendin qendror në
strukturën religjioze simbolike. Kulti i gjarprit paraqitet
shumë herët, në fazën më të lashtë të kohës së gurit
(parahistorike) te paraardhësit e ilirëve në këto treva dhe
qëndron deri në ditët tona. Pra, ky është një simbol autokton,
që është krijuar në trevën ilire; këtë kult e gjejmë edhe në
'Eneidën' e Vërgjilit (70-19 para Krishtit), si mbas të cilit
heroi trojan Eneu e ka sjellë në Itali. Gjarpri është simbol i
Eskulapit, zotit të mjekësisë me emër ilir. Ai është simbol i
mençurisë, i shëndetit, i lindshmërisë, i së keqes,
personifikim i shpirtit të ndjerit, mbrojtës i votrës së
shtëpisë. Pra, si mbas mitologjisë ilire, gjarpni ruen shpinë,
gjarpni ruen t'gjalltë dhe shpirtat e t'dekunve.
Shestanasit edhe sot thonë: Gjarpni ruen shpinë.
*Marrë prej Aleksandër Stipçeviq: Ilirët /historia, jeta, kultura, simbolet
e kultit/ Botimet Toena, Tiranë 2002:309-22.
Përgatiti SGjD më 14.2.2010. Buzuku 34/2010:10; Buzuku 28/2008:3.

Por çka shkruan në Fjalorin Enciklopedik,Tiranë,
2002:190-1. ESKULAPI - emri latin i perëndisë
greke të mjekësisë Asclepios; i biri i Apollonit (në një
fjali 2 të pavërteta). E Stipçeviqi, po mos të kishte fakte
Ljare, kisha n’murë gjarpni, foto 21.9.2008

Gjarpni n’vorr t’Kol Vuçs, Lukiq, Shestani Nalt, foto më 22.09.2006

Ljare, gjarpni n’murin e kishes foto 21.9.2008
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Shkruan Jahja Drançolli, Fakulteti Filozofik, Prishtinë*
Vepra e Aleksandër Stipçeviç për Arbëreshët e Zarës u botua në
Ulqin më 2016.
Nga ky varg i veprave të pabotuara të studiuesit Stipçeviq, këto ditë
pa dritën edhe vepra me titull: “Albanci o Zadarskim Arbanasima
/ Shqiptarët për Arbëneshët e Zarës“.
Përveç botimit të një vargu të madh të veprave shumë të njohura me
autor, Akademik Aleksandër Stipçeviq, angazhimet e tij më tepër të
natyrës shkencore – bashkëvepruese kanë bërë që këtij studiuesi të
shquar (pas vdekjes 2015) t'i mbesin në dorë të pabotuara edhe
materiale për shpërnguljen e arbëneshëve në Zarë, historinë e tyre në
trevën e sotme të Komunës së Ulqinit dhe asaj të Tivarit gjatë mesjetës
dhe periudhës së hershme osmane, e ndonjë tjetër.
Nga ky varg i veprave
të pabotuara të studiuesit Stipçeviq, këto
ditë pa dritën edhe
vepra me titull: “Albanci o Zadarskim Arbanasima-Shqiptarët për
Arbëneshët e Zarës“.
Vepra në fjalë është
botuar në sajë të përkujdesjes së Famullisë së Braticës së
Ulqinit (Mali Zi), dhe
të famullitarit Dom
Gabriel Grabanica.
Veprën që e kemi në
dorë dhe jemi duke e
shfletuar është botuar
krahas në dy gjuhë,
kroatisht dhe shqip
(shqipërimin e ka bërë
intelektuali dhe humanisti, Prof. Dr. Simë Dobreci).
Edhe pse vepra është për nga madhësia vëllimore e shkurtër, ajo ofron
një tabllo të tërësishme për shkrimet e shqiptarëve kushtuar Arbëneshit
dhe arbëneshve të Zarës në aspektin historik, gjuhësor dhe letrar.
Këtej, kjo vepër sintetike e A. Stipçeviqit synon të paraqesë
evolucionin dhe kontinuitetin e veprave, studimeve dhe artikujve nga
fushat historike, gjuhësore dhe letrare.
Autori, duke qenë konsekuent në idenë e një studimi të gjerë
bibliografik dhe me një shtrirje kronologjike, vetiu na paraqet një
studim të shtrirë në gjerësi, duke u përpjekur për të ndërthurur faktorët
historikë, gjuhësor dhe letrar, siç e kërkon një studim sintezë.
Tërheqë vëmendjen edhe në këtë rast për të përkujtuar se, për gjithë atë
çka ka bërë Stipçeviq për shkencën dhe kulturën shqiptare, ne i kemi
mbetur shumë borxh jo vetëm atij por edhe arbëneshve të Zarës.
Ju kanë mbetur borxh institucionet relevante shtetërore të Kosovës dhe
të Shqipërisë, si dhe shqiptarët përgjithësisht. Pra, është koha e duhur,
që mos ta humbin shansin për tu marrë me studime më të thelluara
kushtuar arbëneshve të Zarës, si dhe për t'ia botuar të gjitha
dorëshkrimet e pabotuara, si dhe të gjitha ato të botuara për t'i botuar
sërish në komplet si do t'i përshtatet një niveli të studiuesit sikurse ishte
Akademik Aleksandër Stipçeviq.
Ndërsa, Famullia e Braticës, më ne krye me famullitarin Dom Gabriel
Grabanicën, si dhe Prof. dr. Simë Dobreci, të merren si një model si nuk
duhet harruar Vires Illustris (Burrat e Shquara) të Kombit.
/ KultPlus.com *Publikuar: 2016-09-23 10:53:58
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LIBRI I NAIL DRAGËS “ETNIA DHE HAPËSIRA”
Shkruan Nikollë Camaj
Libri i doktor Nail Dragës “Etnia dhe
hapësira” i promovuar në Tuz të
Malësisë, më 12. 12. 2018, paraqet një
përmbledhje kumtesash, të prezantuara në raste të ndryshme, konferenca
shkencore, simpoziume, tubime e
manifestime, dhe të botuara më parë,
nëpër revista e gazeta të ndryshme.
Në të gjitha 11 kumtesat, rrahën
probleme të shumta që kanë të bëjnë
me popullin shqiptar në Malin e Zi, me
hallet e tyre, që nuk janë të reja,
natyrisht edhe me plagën kryesore,
boshatisjen e vendit nga banoret
dhe tkurjen e hapësirës etnogjeografike shqiptare, të planifikuar dhe zbatuar, herë me dhunë e
herë me politikën ekonomike dhe
demografike.
Kumtesa e parë mban titullin
“Ndryshimet demografike në
pjesën veri-perëndimore të
hapësirës etnogjeografike
shqiptare, shekulli XIX”, dhe
është prezantuar në Institutin
Albanologjik të Prishtinës, më 18.
06. 2014.
Në këtë kumtesë Draga bën një
krahasim të gjendjes, në hapësirën
që përfshinte dy sanxhaqe, atë të
Shkodrës dhe të Krujës, para dhe
pas Kongresit të Berlinit, me ç'rast
na njofton me faktin se Kongresi i
Berlinit ishte ai që solli deri te
ndryshimet në hartën e Evropës
Juglindore, në dëm të trevave
shqiptare, e në favor të shteteve të
posaformuara, Malit të Zi dhe
Serbisë.
Këtu edhe fillon dekompozimi politik i
shqiptarëve, i cili do të vazhdojë deri
në fund të luftës së parë botërore. Në
këtë pjesë autori na sjell të dhëna
numerike mbi këto ndryshime
territoriale e demografike, si edhe mbi
strukturën e popullsisë, ashtu siç ishte
në atë periudhë. Kështu, për shembull
në këtë kohë, viti 1861, Tivari kishte
270 shtëpi, ku ortodoks ishin vetëm 35,
ndërsa Ulqini, nga 456 shtëpi,
ortodokse kishte vetëm dy. Këtë e
vërteton edhe një depeshë e Simo
Popoviqit, guvernatorit të parë
malazias në Ulqin, nga një kumtesë
tjetër e Dragës, i cili nënvizon faktin se
“këtu ndihet i huaj”.
Struktura e këtillë demografike

ndryshon shpejt, pasi që këto treva i
ndahen Malit të Zi, madje edhe për
shkakun se shqiptarëve që kishin ikur
në Shkodër u refuzohet mundësia e
kthimit në shtëpitë e veta. Këto të
dhënë Draga na e sjell nga raporti i
Kirby Green, konsullit anglez në
Shkodër.
Kumtesa e radhës i kushtohet luftës për
Tivarin, sipas autorit Spiridon
Gopçeviq, i cili e trajton si një luftë për
zgjerim territorial të Malit të Zi, në
kurriz të tokave shqiptare, prej nga po

tërhiqej i sëmuri dhe i stermunduri i
Orientit, Perandoria Otomane. Këtu
bëhet fjalë për dimensionet e gjëra të
luftës antiturke, në shumë fronte, me
plot të dhëna për të vrarë e të plagosur,
por në fokus të vëmendjes mbete
rrethimi dhe rënia e Tivarit.
Gopçeviq shkruan, e Draga na e
përcjell, faktin se në Tivar, malazezët
fituan një grumbull gërmadhash, çka
më së miri dëshmon se për ç'farë lufte
ishte fjala. Mali i Zi kishte hedhur mbi
10.000 gjyle topi. Se qyteti ishte
shndërruar në rrënoja pohon edhe
Antonio Balldaci, rrënoja bile që
malazezet i ruajnë si të tilla, për të
dëshmuar triumfin e vet.
Në vazhdim sillen dëshmitë e

Gopçeviq, si dëshmitar okular, për
protestat e popullatës vendase, për
shkak të aneksimit nga Mali i Zi, me
ç'rast spikat qëndresa e popullit
shqiptar.
“Çështja e Ulqinit dhe gjeopolitika e
fuqive të mëdha” është titulli i
kumtesës tjetër, të cilën Draga e kishte
paraqitur në Konferencën shkencore
kushtuar Lidhjes së Prizrenit, me rastin
130 vjetorit të sajë.
Në këtë kumtesë, përmes rastit të
Ulqinit, dëshmohen zgjerimi i Malit të
Zi dhe hilet e Evropës, në dëm të
shqiptarëve. Shqiptarët, jo vetëm
se protestuan kundër vendimeve të
Kongresit së Berlinit, por edhe me
luftë tentuan të mbrojnë hapësirën
e vet. Këtu përmendet rezistenca e
Plavë Gucisë dhe lufta e Nokshiqit
(dhjetor 1878-janar 1880), pastaj
rezistenca e Hotit dhe e Grudës, në
Betejën e Zharnicës, më 22 prill
1880. Pas dështimit për të marrë
këto krahina, Malit të Zi i jepet
Ulqini, deri te lumi Buna, i cili
edhe përkundër rezistencës së
paparë heroike të popullsisë
lokale, në prani të forcave
ndërkombëtare, i dorëzohet Malit
të Zi, me 26 nëntor 1880, me ç'rast
ai, nga 4400 km katrorë, sa kishte
kur u njoftua si shtet, u bë 9475.
Në Kumtesën e radhës “Shqiptarët
e Malit të Zi në kohën e shpalljes
së pavarësisë së Shqipërisë”,
bëhet fjalë për viset shqiptare nën
administrimin e Malit të Zi, e që në
këto krahina tashmë ishin edhe
Plava e Gucia, edhe Hoti e Gruda.
Këto vise, edhe përkundër faktit se
jetonin jashtë shtetit amë, kishin arritur
të ruanin kontaktet me qendrën
veriore, Shkodrën. Mirëpo, marrëveshja serbo-malazeze e Lucernit, nga
data 27. 09. 1912, ku ishte nënvizuar se
“atij që e çliron një vend nga turqit, ai
vend atij edhe i takon” u jep hapësirë
veprimeve malazeze për të marr
Shkodrën, madje me pikësynim që
kufiri jugor i Malit të Zi të jetë lumi
Drin.
Siç dihet, Malit të Zi iu deshtë të
tërhiqej nga Shkodra, menjëherë pas
aneksimit, por megjithatë u zgjerua
dukshëm, në dëm të tokave etnike
shqiptare. Asgjë më mirë nuk e ilustron
këtë gjendje se një karikaturë e
a m b a s a d o r i t a m e r i k a n G e o rg e
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Williams, e vitit 1913, ku zonjën
Shqipëri po e gërryenin luani grek,
majmuni malazias dhe gjarpri serb, e të
cilën Draga na e sjell në faqen 77 të
këtij botimi.
Kumtesa tjetër titullohet “Shtrirja
territoriale, vendbanimet dhe
popullsia shqiptare në Mal të Zi”, ku
përshkruhet territori i banuar me
shqiptarë në këtë shtet, që nga
Konferenca e Londrës 1913, e në ditët
tona. Këtu përmenden 5 komuna ku
jetojnë shqiptarët, Ulqini, Tivari,
Podgorica, Plava, Rozhaja. Në vijim
kemi numrin e banorëve sipas viteve
kur është bërë regjistrimi, filluar me
vitin 1953. Duke folur mbi administrimin lokal, vërehen edhe ndryshimet
e bëra administrative, si edhe ato të
nevojshme, duke potencuar rikthimin e
komunës së Tuzit.
Në vazhdim Draga sjell tabelën e
regjistrit të vitit 2003, ku numërohen
vendbanimet shqiptare dhe përqindja e
popullsisë shqiptare në to. Nga ky
regjistër del se nga shqiptarët
dominohet vetëm Ulqini, me 89,74%,
kurse në Malin e Zi jetojnë nga 5-7 %
shqiptarë, varësisht nga viti i
regjistrimit. Në vijim gjendet tabela e
regjistrimit, për vitet nga 1948 deri më
2003.
Një kapitull të veçantë në këtë
kumtesë, autori ia kushton migrimit,
apo shpopullimit, siç e quan Draga, ku
spikat fakti se çdo i treti shqiptar nga
Mali i Zi, jeton jashtë vendlindjes, gjë
që dukshëm ka ndikuar në ndryshimin
e strukturës etnike. Shembullin më
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drastik e paraqesin Plava e Gucia, ku
ndryshimi i strukturës etnike, nga
82,6% në vitin 1909, ka zbritur në
26%, në vitin 2003, e sidomos
Rozhaja, aso kohe 86,5% e më 2003
vetëm 4,32% (fq. 92).
Migrimet vazhduan sidomos pas vitit
1991, çka i ka dëmtuar rëndë, sidomos
Krajën dhe Malësinë. Vetëm në Detroit
llogaritet të ketë mbi 15000 malësorë,
apo 2/3 e numrit të përgjithshëm të
shqiptarëve të këtij rajoni. Në këtë
kumtesë Draga flet edhe për emigrimin
ilegal dhe vendosjen nëpër kampe, të
filluar në vitet e 60-ta, përmes Italisë, e
për të vazhduar në vite e 80 deri 2000,
përmes kanalit të Meksikos. E gjithë
kjo ka pasur si pasojë spastrimin e
heshtur etnik të këtyre trojeve.
Në këtë mënyrë do të mund të flitej
edhe për kumtesat e tjera, por duke
vlerësuar kohën tuaj vetëm po i
përmend; “Ndikimi i rrethanave
shoqërore në ndryshimin e strukturës
kombëtare të popullsisë në regjionin
Ulqin-Tivar”, pastaj “Disa të dhëna
hartografike dhe demografike për
Shasin”, ku përpos të tjerash sjellë
edhe të dhëna të vjetra hartografike
mbi këtë qytet të lashtë. “Shpopullimi i
vendbanimeve shqiptare në zonat
malore”, ku sjellin fakte shqetësuese
mbi “murtajën e bardhë” ndër
shqiptaret autoktonë në Malin e Zi;
“Regjistri i popullsisë në Malin e Zi,
në vitin 2003” si dëshmi e një
regjistrimi politizues; vijon “Çeshtja e
mjedisit në viset shqiptare në Malin e
Zi” ku Ulqinin na del me imazhet e një
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bombe ekologjike, si edhe kumtesa e
fundit “Infratstruktura si faktor i
zhvillimit në zonën kufitare Mali i ZiShqipëri”
Të nderuar dashamirë,
“Etnia dhe hapësira” paraqet një
koleksion punimesh serioze
shkencore, të cilat na ofrojnë njohuri të
karakterit gjeografik, historik,
sociologjik, etnografik, politikë etj.,
mbi etninë tonë këtu në Malin e Zi,
duke e kuptuar këtë si një pjesë të
pandashme të trungut shqiptar, po i cili
fatkeqësisht, si i ndarë, ka përjetuar
golgotën e vet. Libri është i pasuruar
edhe me mjaft ilustrime e fotografi
vendesh dhe harta të nxjerra nga arkiva
të ndryshme. Vlen të ceket se kumtesat
përcillen nga rezyme të shkurta në
shqip, edhe në gjuhën angleze.
Për to është shfrytëzuar një literaturë e
begatë, çka e dëshmon seriozitetin e
punës dhe për vërtetësinë e të dhënave
që i sjell ky botim.
Meqenëse fjala është për kumtesa të
prezantuara në raste të ndryshme, vlen
të përmendet se disa të dhëna edhe
përsëritën, siç janë të dhënat rreth
Lidhjes së Prizrenit, Kongresit të
Berlinit, apo rreth ndërrimit të
strukturës demografike.
Në fund të ceki se gjuha e përdorur
është e nivelit që i përket një punimi të
këtillë, por njëkohësisht e kapshme
edhe për lexuesit që leximin e ka vetëm
pasion.
Duke e përgëzuar Dragën për këtë
punim serioz, uroj që të na dhurojë
edhe botime të tjera!
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VËSHTRIM

SHPRONËSIMI I VALDANOSIT
Pa u konsultua dhe kundër vullnetit të
pronarëve të ullishtës, organet
qeveritare të Malit të Zi, më
17.01.1978, prunë vendimin dhe e
bȃnë shpronësimin e Valdanosit.
Sipërfaqja e përgjithshme e tokës të
204 familjeve, që u shpronësua është
937.739 metra katror me 17.825
rrȃnxë (rrënjë) ullinj me të gjitha pemët
të jugut dhe kontinentale.
Si arsyetim ishte: Duhet të ndërtohet
baza ushtarake për mbrojtje të R.S.F.
Jugosllavisë prej sulmit eventual nga
deti. Pronarëve të shpronësuar u është
paguar një kompensim qesharak, dhe
ai 'n'daç merre, n'daç lé'. E pronarët:
'mȃ mirë diç se hiç'. Në atë kohë u bȃ
presion i madh psikik në pronarët. Të
frikësuam, ata nuk patën guxim të
ankohen.
Ullishta e shpronësuar në Valdanos
nuk u shfrytëzua për qëllimin që u mor;
nuk u ndërtua objekti ushtarak me
karakter të përhershëm. Ullinjtë
mbeten pa zot, pa njeriun që më
dashuri kujdeset për çdo ulli, u lanë që
t'i shkretojë koha. A nuk është mëkat i
madh të shkatërrohen ullinjtë e
shenjtë? Organet qeveritare dȃmtuen
Malin e Zi, vetveten, por sidomos

pronarët e vërtetë t'ullishtës, e ata ishin
ma t'shumtën shqyptarë.
*Gjatë studimit n'Beograd disa herë
takohesha me studentin Miko Nikoliq.
Qe nji hoke e tij: 'A dini si jena na
Serbët. Na lusim Zotin që komshinë,
Bugarin ta qorronje. Zotit ju mërziten
lutjet e tona dhe tha: “Kam me ja
qorrue sytë Bugarit, nji kjothtë qi
pranon me t'i qorrue edhe ty”. Serbi u
përgjigj: “Ani, mi qorro edhe mue”.
Kshtu po vepron, ndoshta , edhe
pushteti i Malit t'Zi.
*Kuvendi komunal i
Ulqinit, në mbledhjen më
30.03.2007, pruni
vendim që t'u kthehet
ullishta pronarëve të
mëparshëm (shih “Sl. list
RCG opštinski propisi”
nr 18/07 më 18.05.2007).
Kaluan 40 vite prej
shpronësimit të ullishtës,
e pse deri sot, më
3.11.2018, ende nuk po u
kthehet ullishta
pronarëve të vërtetë,
atyre që iu morën në
mënyrë të dhunshme?
*Nji mashtrim. Më
kujtohet nji mbledhje për
kthimin e ullishtës së
Valdonosit në sallën e

komunës së Ulqinit, ku ishin të
pranishëm zotni Nazif Cungu, atëherë
kryetar i komunës së Ulqinit dhe zotni
Batko Gjakonoviq, ish-kryetar i
komunës së Ulqinit. Organizuesit e
mbledhjes kërkuan që pronarët e
ullishtës t'u paguajnë avokatët për nji
ulli nga gjysmë euro. Propozimin e
përkrahën me fjalim në foltore zotni
Nazif Cungu dhe zotni Batko
Gjakonoviq. Pak dit mas ktij takimi,
paguem më 15.11.2017 (e ruaj
vërtetimin) shumën e caktuar në
Bankën hipotekare, llogaria rrjedhëse
520-18477-31, të cilat do të shkojnë
për avokatët e Shoqatës ulqinake për
kthim dhe mbrojtje. Nuk kuptuam
atëherë që kjo ishte vetëm një
mashtrim.
*Shpronësimi i ullishtës shkaktoi
zvogëlimin e vendeve të punës,
shqyptarët me të madhe po ikin prej
tokave të veta, që ia u lanë të parët,
gjyshat e stërgjyshat. Kjo është,
ndoshta, “Pastrim i heshtun etnik”, si
thotë Dr Nail Draga. Mjerë Mali i Zi
kur të mbes pa shqyptarë! Edhe kujt
tjetër do t'ia “mundësojë” me ikë prej
kësaj toke të mrekullueshme, më të
bukur se Zvicra, e cila nuk ka luftua për
të pasur detin?
Përgatiti Simë Gjon Dobreci

Ullishta, përveç frytit, është shfrytëzua edhe si kullosë. Me
kujtohet, shkonjshe me dele në ullishtën e Valdanosit deri te
Kroni Sulkikës ose edhe deri në Bisht, afër Kronit t'Zanave.
Ullishta u shfrytëzua edhe si kullosë deri më 17.01.1978, kur u

shpronësua “deshe s'deshe” para 40 viteve.
Përgatiti S. Gj. D.
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DËMTIMET EKONOMIKE T'ULQINIT
Ndërmarrjet mȃ të fuqishme t'Ulqinit: Kryporja, “Riviera e Ulqinit”, “Agro Ulqini”,
“Primorje” e tjera i shkatërruan, si edhe hotelet “Galeb”, “Lido” dhe shumë objekte
tjerë.
Ulqini nuk lejohet të administroj Adën (grykëderdhjen e lumit Buna), e poashtu as
edhe bregdetin e vet, ajo menaxhohet nga organizata “Morsko Dobro”, (“Të Mirat
Detare”, për ulqinakët 'Të Këqijat Detare'), e vendosun në Budve. Dhënia me
koncesion e pronave në Mozhur, Mal të Brisë, Shas e tjera janë shfrytëzim ekonomik i
komunës së Ulqinit.
Në komunën e Ulqinit, të gjitha këto veprimtari e dobësojnë ekonominë, e varfërojnë
popullin, e rrisin emigrimin e të rinjve, sidomos të shqyptarëve.
Kjo gjendje e mjerueshme është, si duket, pasojë e politikës jonjerëzore të
pushtetarëve të Ulqinit dhe të Malit të Zi, të cilët, besoj, mendojnë e punojnë vetëm për
interesat vetjake, e jo për të mirën e votuesve dhe të popullit vet. E populli, votuesit për
t'keqen e vet, po rrehen, po shiten për pak para, po i beson rrenave të kandidatëve për
vendet udhëheqëse.
Foto më 9.6.2008 Edin Taipi hoteli Galeb

F. DOBRECI hoteli “Galebi” - foto më 8.8.2005

Përgatiti Simë Gjon Dobreci

Edin Taipi, hoteli Galeb, foto më 9.6.2008

SHPRONËSIMI I FUSHËS SË ULQINIT
Fusha e Ulqinit është e dobishme dhe e përshtatshme për bujqësi, blegtori e pemëtari. Edhe atë e shpronësoi pushteti komunist
“popullor” në mënyrë të njëjtë si ullishtën e Valdanosit, por mȃ vonë ajo u kthye pronarëve të mȃparshëm. Nuk kaloi shumë
kohë e për Fushë të Ulqinit u bȃ plani urbanistik që aty të shtrihet qyteti pa pëlqimin e pronarëve. A ishte kjo ideja dhe vendimi
i pushtetarëve të Komunës së
Ulqinit!? Mȃ s'pari, shpia në
fushë, mund të thuhet shtëpia në
ujë, ku kërcënojnë përmbytjet dhe
lagështia e tepërt, nuk është e
përshtatshme për banim.
Ndërtimet në Fushë të Ulqinit
janë gabim i madh, dobësohet
ekonomia e krejt Ulqinit,
pakësohen vendet e punës,
braktisin vendin e vet të rinjtë,
sidomos shqiptarët, ata zhduken
nëpër botë si krypa në ujë.
Ulqini ka sipërfaqe tjera për
ndërtime, për shembull në Menër
e në Gjerana, në ç'mënyrë nuk
dobësohet por fuqizohet
ekonomia e Ulqinit.
Përgatiti Simë Gjon Dobreci
Fisnik DOBRECI Rana e Shtojit 31.08.2008
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JUBILEJ GRADITELJA BARA:
60 GODINA PRVE GENERACIJE BARSKE GIMNAZIJE
Na prigodnoj svečanosti u hotelu
"Sidro“, u subotu veče, 11.6.2017,
obilježeno je 60 godina mature prve
generacije maturanata barske Gimnazije. Generacija koja je izgradila
savremeni Bar, s punim pravom nosi
epitet istorijske: za mnoge, i dalje je
najbolja u istoriji ove Gimnazije, skoro
svi su završili fakultete i skoro bez
izuzetka, svi su se nakon završetka
školovanja vratili u rodni grad čijem su
napretku nesebično doprinosili tokom
radnog vijeka.

Na okupu generacije bili su dugogodišnji direktor barske bolnice dr
Ljubo Živković, podjednako uvažavan
i kao internista i kao govornik i kao
šahista, negdašnji predsjednik opštine i
direktor Luke Bar Svetozar Vuletić,
poznati ginekolog dr Žarko Ivanović,
doktorka Tatjana Jovović, general
Špiro Niković, ekonomista, šahista i
istoričar Spiča Vladimir Lukšić,
privrednik Milorad Milo Nikočević,
Žarko Stojović koji je za ovu priliku
doletio iz Brizbejna u Australiji gdje

Od njih 57, koliko su ih u život 1957.
ispratili tadašnji direktor Gimnazije
Nikola Lekić i razredne starješine
Vidosava Vučinić i Andrija Miranović,
u „Sidro“ je došlo njih 12, svako sa
jedinstvenom životnom i profesionalnom pričom, i neskrivenim poštovanjem koje pomen njihovih imena
izaziva kod Barana.

provodi penzionerske dane, profesorica
Dušanka Đurašković-Brajović.
Došli su i dr Sima Dobreci, jedan od
najpoznatijih dermatologa koji je bio i
profesor na Medicinskom fakultetu u
Prištini, Ruždi Hasanaga, dugogodišnji
glavni veterinar u Ulcinju i šire, a u noći
ispunjenoj teško opisivim emocijama,
posebne je kod slavljenika ipak izazvao

dolazak Vjere Velašević-Kovačević,
dugodišnjeg istaknutog crnogorskog
prosvjetnog i društveno-političkog
radnika, koju ni teška bolest nije
spriječila da u kolicima dođe na susret.
"Bili smo generacija koja je manje
hodala, a više letjela, koja je nakon
preživljenih ratnih trauma antejskom
snagom nadrasla siromaštvo iz kojeg
smo potekli i od Bara koji je tada bio
duboka provincija, učinili grad ljepote i
ljubavi. U svoj grad smo uložili sebe

bez ostatka, radili najbolje što smo
mogli, ostali vjerni svojim snovima da
Bar ispunimo plemenitošću, ljubavlju i
dobrotom", rekao je u nadahnutom
kazivanju dr Živković.
Vjera Kovačević je poručila da ova
generacija jeste učinila mnogo, ali, da
može dati još jedan doprinos svom
voljenom gradu tako što bi podržala
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Na mjestu stare
gimnazije ni spomen

"Urađeni su programski Sa sjetom i

inicijativu da Bar dobije
Pozorište kralja Nikole. U
višečasovnom druženju,
slavljenici su se podsjetili i
onih 33 drugova kojih više
nema, a sa kojima su i dalje
zajedno i u mislima, i na
velikoj slici u holu današnje
Gimnazije "Niko Rolović“ na
Topolici.

žaljenjem, na druženju je ukazano da na
lokaciji stare Gimnazije u Starom Baru
nije izgrađen Spomendom u kojem su
trebali biti muzej prosvjete, biblioteka,
dom maslinara i mjes-

9

na zajednica.
zadatak i idejno rješenje koji je djelo
čuvenog arhitekte Aleksandra Baćka
Kekovića, i tu se stalo, a data je čvrsta
garancija od bivšeg rukovodstva
opštine da će se to izgraditi. Ovaj
objekat je trebao koštati oko 320.0000
eura, to je samo 0,6 posto novca koji je
opština dobila od prodaje Maljevika, a
danas na tom mjestu nema ni spomen
ploče", kaže Lukšić. Nga Vijesti 20
godina online
AUTOR: Radomir Petrić
FOTO: STUDIO PETOV

"Tada su bili izuzetno strogi
kriterijumi, i trojka je bila
visoka kao Rumija. Zato su i
svi oni koji su završili tu
Gimnaziju bili svi u vrhu u
svojoj struci, ostvarili se i kao
porodični ljudi i kao društveni radnici, i doprinijeli
razvoju grada", rekao je
Lukšić.

Letter from Skanderbeg

Letra nga Skenderbeu

Arberiaonline Marrë prej Arberiaonline
"Moreover, you scorned our people, and compared the
Albanese to sheep, and according to your custom think of
us with insults. Nor have you shown yourself to have any
knowledge of my race. Our elders were Epirotes, where
this Pirro came from, whose force could scarcely support
the Romans. This Pirro, who Taranto and many other
places of Italy held back with armies. I do not have to speak
for the Epiroti. They are very much stronger men than your
Tarantini, a species of wet men who are born only to fish. If
you want to say that Albania is part of Macedonia I would
concede that a lot more of our ancestors were nobles who
went as far as India under Alexander the Great and defeated
all those peoples with incredible difficulty. From those
men come these who you called sheep. But the nature of
things is not changed. Why do your men run away in the
faces of sheep?"
Letter from Skanderbeg to the Prince of Taranto ▬
Skanderbeg, October 31 1460

“Megjithatë e përbuze popullin tonë dhe e krahasove
Shqiptarin me dele, dhe sipas traditës suaj na ke fyer. Nuk
kishe asnjë njohuri për paraardhësit e mi. Paraardhësit tonë
ishin Epirotët nga të cilët i ka rrënjët ky Pirroja, i cili me të
gjitha forcat e veta i përkrahi Romakët. Ky Pirroja, i cili
mbrojti me ushtri nga Tarantinët si dhe nga shumë vende tjera
të Italisë. Unë nuk kam përse të flas për Epirotët. Ata janë
shumë burra më të fortë se Tarantinët tuaj, racë e lagët
njerëzore të cilët kanë lindur vetëm nga peshku. Nëse
dëshiron të thuash se Shqipëria është pjesë e Maqedonisë unë
do të pranoja se paraardhësit tanë ishin fisnikë të cilët shkuan
aq largë deri në Indi nën udhëheqjen e Lekës së Madh dhe i
mposhtën të 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 ikin burrat tuaj nga fytyra e
deleve?”
Letra e Skenderbeut dërguar Princit të Tarantosë –
Skenderbeu, 31 Tetor, 1460
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PERSONALITET
ME DINJITET PROFESIONAL DHE KOMBËTAR
Shkruan Dr.Nail Draga
Në botën kulturore, shoqërore dhe
profesionale janë të rrallë personat

të cilët janë bërë shembull për
mjedisin ku kanë jetuar dhe punuar.
Angazhimi profesional dhe qëndrimi intelektual ndaj dukurive të
ndryshme shoqërore mbetet dukuri
me qasje të veçantë vetëm
për personat me dinjitet
shoqëror dhe kombëtar.
Dhe një epitet të tillë e
gëzon një personalitet i
rrallë i mjedisit tonë e ky
është Nderi i Kombit,
dr.Simë Dobreci.
Ditë më parë doli nga
shtypi libri më i ri i dr.
Simë Dobrecit
Përmbledhje vlerash
njerëzore, botuar nga
Diti-Oli, duke i ofruar
opinionit të gjerë një
botim interesant me një
gamë të gjerë informacionesh.
Libri në fjalë në sajë të
lëndës së prezantuar është

i rrallë sepse paraqet një përmbledhje punimesh të autorit por
edhe të autorëve të tjerë për atë.
Artikujt e tillë janë botuar më parë
në revistën BUZUKU, Koha
Javore si dhe në revistën
DIJA.
Libri është i ndarë në dy pjesë,
ku e pjesa e parë ka të bëjë me
publikimet që kanë për temë
gjuhën shqipe, traditën dhe
historinë e popullit shqiptar që
jetojnë në territorin e sotëm të
Malit të Zi. Ndërsa pjesa e dytë
ka të bëjë kryesisht me shkrime, polemika dhe vlerësime
për aktivitetet e ndryshme
kulturore dhe shkencore.
Duke qenë themelues dhe
kryeredaktor i revistës
BUZUKU, nga viti 2001 e deri
më tash opinionit i ka ofruar
një arkiv të dhënash me qasje
shumëdimensionale, që paraqesin një thesar të diturive
albanologjike. Në sajë të
hulumtimit disavjeçarë me
plot pasion për vendin e origjinës së tij autori na ka ofruar të dhëna
për Shestanin në veçanti e Krajën në
përgjithësi, që do mbesin si testament për brezat e ardhshëm.
Nga gama e gjerë e artikujve dhe

rrëfimeve të publikuara varësisht
prej interesimit të lexuesve të
ndryshëm mund të zgjidhën pjesë
apo informata të cilat kanë qenë të
panjohura për opinion e gjerë.
Në këtë aspekt personalisht dua të
veçoj dokumentin për popullsinë
shqiptare katolike te Braticës në
vitin 1944, punuar nga dom
A.Tokiqi, pastaj me mjaft interes
janë të dhënat për popullsinë e
Pinçit në vitet 1945-1950 dhe 2008,
ku për një periudhë prej gjashtë
dekadash popullsia e këtij fshati nën
Rumi nga 174 banorë në vitin 2008
bie në 18 banorë, ndërsa tash kanë
mbetur rreth dhjetë banorë, nga del
se kemi një shpopullim të plotë që
ka të bëjë me Anën e Sipërme të
Krajës ku bën pjesë zona e Shestanit. Me mjaft interes janë edhe
toponimet e Braticës dhe të Pinçit e
sidomos regjistri dhe emrat e
luftëtarëve në Luftën e Dytë
Botërore nga Bashkësia lokale e
Braticës. I tërë angazhimi i dr.Simë
Dobrecit në këtë mision sa informativ, është edhe kombëtar, duke
dëshmuar identitetin shqiptarë të
personave përkatës në këto vendbanime, të cilëve administrata e
kohës i ka paraqitur me përkatësinë
kombëtare sllave.
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Në libër prezantohen çështje të
kohërave të kaluara por edhe të
ditëve tona që janë intriguese për
lexuesit. Dhe të gjitha janë shënuar
me plot saktësi në gjuhën lokale te
të folmes së Shestanit, me qellim që

dëshmohet me fotokopjen e
artikullit nga gazeta në këtë botim.
Dhe një qëndrim i tillë antishqiptar
nga kjo gazetë nuk ishte rastësi,
sepse popullsia shqiptare e Shestanit vazhdimisht është trajtuar si

Kroacisë, nga të cilët ka trashëguar
origjinën dhe të folmen arbënisht, i
cili dëshmon krenarinë e origjinës
së tij shqiptare, duke qenë model
për kohën tonë, për të gjithë
shqiptarët kudo që janë në vend dhe

të ruhet auto-entiteti i të folmes
lokale në gjuhën shqipe. Me një
veprim të tillë dr.Simë Dobreci si
rrallë kush ruan kujtimet dhe ka
nostalgji për vendin e origjinës së
vet, i cili fatkeqësisht e ka përfshi
fenomeni shpopullimit demografik,
ku si i tillë do të mbesë në kujtesë të
gjeografisë historike.
Nga lënda e prezantuar në këtë
botim del qartë shqetësimi i
vazhdueshëm i autorit për të kaluarën dhe të tashmen e popullsisë
shqiptare të Shestanit, në veçanti
humbjen e identitetit gjuhësor dhe
kombëtar në sajë të politikës
asimiluese nga shek.XIX e deri në
ditët tona.
Nga një politikë e tillë asimiluese në
shënjestër ishte edhe dr.Simë
Dobreci ku nga gazeta “Politika” e
Beogradit është cilësuar si malazezi
cili u konvertua në shqiptar, që

sllave nga politika shtetërore, sepse
identiteti shqiptar i kësaj popullsie
për ata ishte i papranueshëm.
Në këtë aspekt kemi të dhëna me
interes në këtë botim me dëshmi
autentike dukuri kjo e cila ka marrë
përmasa shqetësuese, sidomos për
shestanasit e vendosur në Tivar e
gjetiu në Mal të Zi. Por, rasti i
arbëreshëve të Zarës është një
dëshmi sfiduese ndaj asimilimit dhe
origjinës së tyre shqiptare edhe pse
të shpërngulur tre shekuj më parë
nga Shestani, Ljarja e Brisku, që
nuk mund të thuhet për shestanasit e
ditëve tona të cilët po tjetërsohen
kombëtarisht.
Shumë emocionuese në këtë botim
është një letër dërguar vite më parë
dr.Simë Dobrecit, përkatësisht
revistës BUZUKU, nga një arbënesh i lindur në Nju Jork nga
prindërit arbënesh nga Zara e

në diasporë.
Duke analizuar veprimtarinë e
tërësishme të dr.Simë Dobrecit, del
qartë se ai mbetet një shkollë e
madhe për të mësuar dashurinë për
njerëzit, vendlindjen, popullin e vet
si dhe vlerat e trashëgimisë etnokulturore.
Dhe në fund e them pa hezitim se
dr.Simë Dobreci me punën e tij
profesionale, pasionin, qëndrimin
parimor shoqëror, intelektual e atë
kombëtar, do të mbesë shembull për
kohën tonë dhe brezat që do të vijnë
pas nesh.
Lexuar më rastin e përurimit të
librit në Ulqin, më 22.12.2018.
Botoi KOHA JAVORE nr 848, 24
janar 2018:20-21& KOHA
DITORE, Prishtinë, 25.01.2019
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SHKOLLA – PSE N'GJUHËN SHQYPE*
Shkrimi isht n'shqypën shestanase.

Të neruem Krythnjȃne dhe Krythnjȃnë, ju lutëm, lexone
ket shkrim, isht për t'mirën tuej, t'shestanasve.
Sikur shpia qi e do temelin e fortë për me u qinrue dridhjeve,
ashtu edhe shkollimi e do temelin e sigurt qi garanton
përparimin, e ky isht msimi n'gjuhën e familjes. Domethȃnë,
nji fmive tonë u duem t'mirën, duhet me i shkollue n'gjuhën e
nȃnsë.
Shkollimi n'gjuhën shqype, n'gjuhën e prinve, n'gjuhën e
nansë dhe t'babsë, n'gjuhën e gjyshave dhe stërgjyshave i ka
disa përparsi, ka disa t'mira me rȃnsi:
1.Na mson me nerue t'partë e vet, rrȃnxën e vet dhe vetveten,
2. Na mson me nerue fisin e vet, gjakun e vet, komin e vet,
3. Na mson me nerue dhe me i ruejt hadetet e veta, traditat e
veta,
4. Na mson me e pengue shkomtarizimin e bijve dhe bijave
tona, nipave dhe mesave tona.
5.Na mson me e dashë dhe me e nerue gjuhën e vet, gjuhën e
t'parve tonë,
6.Na e bán shum mȃ t'kollajtë msimin; dija zotnohet shum
mȃ shpejtë n'gjuhën e vet sesa n'gjuhën e huej, pra e ke
t'siguruem përparimin n'shkollim.
Përparsinë e funit, e kjo ka shum rȃnsi, e sqaruen Kranja dhe
Ana e Malit. Ata po shkollohen n'gjuhën shqype, n'gjuhën e
vet, ashtu qi shumë mȃ mirë përparuen se shestanasit qi u
shkolluen n'gjuhë t'huej, n'gjuhën malazeze.
Përkujtojmë, më 1971, kishte banorë Kllezna 691; kurse 5

katunet tjera: Krruçi 196, Krytha 175, Salçi 200, Kullomza
363 dhe Bratica 397; gjithsejt 1.331 banorë, pra, pak mȃngut
se dyfish Kllezna. Mir'po, Kllezna ka dhȃnë 46 vetë me
fakultet, kurse kta 5 katune dhȃnë 24, gati dyfish mȃ pak se
Kllezna. Kllezna dha edhe 14 msues, përkthyesin e BIBLËS
dom Simon Filipaj, arqipeshkvin e Durrsë-Tirȃnsë - dom
Rrok Mirditën.
Shkolla shqype në Braticë u hap më 1968 dhe punoi deri më
1976, pra 8 vjetë, dhe 5 prej ktyne nxȃnsve e kryen fakultetin;
kurse u desh me kalue 56 vjet qi 5 nxȃnsë t'shkollimit
n'gjuhën malazeze të kryejnë fakultetin.

Ktu shihet qartë përparësia e shkollimit n'gjuhën e
nȃnsë, në gjuhën e familjes, pra ju lutëm si Zotin,
KRYTHNJȂNE dhe KRYTHNJȂNË t'nershëm
t'Krythës Ulqinit, katun i banuem vetëm me
shqiptarë, do të ishte mirë, qi msimi në shkollë
t'bȃhet n'gjuhën shqype, e jo, si po bȃhet deri tash
(më 30.12.2018) n'gjuhën malazeze.
Nji ja duen t'mirën shqyptarve, edhe pushteti i Malit t'Zi, ose
Ministria për Arsim dhe Shkencë duhet me veprue, qi shkolla
t'punojë n'gjuhën e nȃnsë. Për ket veprim t'mirë kishin me
kjenë mirnjohës brezat e ardhshëm. Përnryshe, kur bȃhen
shpenzime për shkollim, isht m'kat qi thmitë t'fitojnë dije
sakate.
*Shih Buzuku 1/2001:10 & Përmbledhje vlerash njerëzore, Ulqin
2018:177.
Përgatiti Sima'j Gjonit Niksë Kol'Niksë Dobreci

Ç’thonë burimet për Dardaninë e antikitet dhe të mesjetës
Shkruan: prof. Dr. Jahja Drançolli, Fakulteti Filozofik,
Prishtinë
Kartografia e kohës antike, veçanërisht, “Tabula
Peutingeriana” dhe “Gjeografia Ptolomeut” ofrojnë të dhëna
për shtrirjen gjeografike të Dardanisë, që mund të ndiqet
përmes kufijve veriorë Novi Pazar-Nish, e
gjithë treva e Kosovës dhe e Maqedonisë
Veripërendimore me kryeqendër, Scupin. Në
këtë kuadër, ndonjë studiues ka bërë përpjekje
që të përkufizonte edhe kufirin etnogjeografik
të Dardanisë, kufij ky që mund të ndiqet
përmes kufijëve Perëndimor sipas linjës së
sotme Gjakovë-Pejë-Novipazar-IvanjicëÇaçak, e cila ishte njëkohësisht edhe kufiri i
provincës. Në Lindje ndërkaq, kufirin e
Dardanisë duhet kërkuar nga pozicioni
K u m a n o v ë - Vr a n j e , d e r i n ë r r e t h e t e
Remesianës (Bela Palanka e sotme) te lumi
Nishava. Kufiri Verior është shtrirë mbi
rajonin e qytetit Naissus. Në mbështetje të
kësaj bën fjalë edhe një njoftim i Ptolomeut të
përmendur më lartë, sipas të cilit, Scupi
(Shkupi) ishte qendër e Dardanisë, ndërsa Naissus (Nishi)
ishte njëri ndër katër qytete të Dardanisë, njoftim ky që
pajtohet deri diku me pohimet e Plinit, sipas të cilit, lumejtë e
njohur Margus, Timachus dhe Pingus rrjedhin nga Dardania
(Plin. Naturalis Historia, lib. III, 149: “Flumina clara e
Dardanis Margus, Pingus, Timachus”). Ndërkaq, sipas një
monumenti epigrafik ku përmendet Dea Dardania, të zbuluar
në vendin Kamenica, në mes të Kragujevacit dhe Milanovcit

të Epërm, mund të dyshohet se kufiri i Dardanisë shkonte
edhe më në veri nga kufiri, të cilin e përcaktonin, Ptolomeu
dhe Plini.
Nga kapërcyelli i shek. III, respektivisht në vitin 297
perandori Dioklecian pasi që kishte reformuar adminsitratën
romake, Dardania paraqitet si provincë në vete, provincë kjo
e cila dëshmohet nga një mbishkrim i
zbuluar në Romë: [Nai]sso Darda(niae).
Është për të vënë re se, Provinca e
Dardanisë përfshinte në verilindje këto
qytete: Naissus, Remesiana (Bela
Palanka e sotme), Justinopolis (Cariçin
Grad i sotëm), dhe Serdica (Sofia e
sotme), qendra këto, të cilat do të bëhen
edhe qendra kryesore administrative të
Dardanisë. Për ta zbardhur sa më mirë
këtë çështje lypset të ndalemi edhe në të
dhëna të autorëve dhe burimeve të
antikitetit të vonë dhe bizantinë.
Dardania mund të përcillët dhe gjatë
gjithë mesjetës për tu afirmuar sidomos
në epokën e Humanizmit dhe të Rilindjës
europiane. Së këtejmi e ndeshim ç’prej
kapërcyellit të shek. III, dhe sidomos pas ndarjës së
Perandorisë Romake në vitin 395; në vitin 618, sipas
Miracula Sancti Demetri, qyteti i Nishit (Naissus), Shkupit
(Scupi), e ndonjë qytet tjetër ishin pjesë përbërëse të
Dardanisë si formacion politiko-shoqëror. E tillë ishte
Dardania dhe gjatë Mesjetës, sidomos dendur do ta ndeshim
në kartografinë botërore të epokës së Humanizmit dhe
Rilindjës europiane!
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KRYTHA - BANORËT 2001

(Fletorja II fq 77)

1.Çoba'j (Çedo) Kolsë Çobsë Preçit Per'Gjoksë-Dedaj (Dediq)
2.Pala'j Markut Çobsë Preçit Per'Gjoksë-Dedaj (Dediq)
3.Leka'j Markut Çobsë Preçit Per'Gjoksë-Dedaj (Dediq)
4.Anti'i Niksë Pjetrit Markut Per'Gjoksë-Dedaj (Dediq)
5.Anti Markut Luksë- Dabaj, Dabonj (Daboviq)
6.Marku'j Niksë Pjetrit Markut Per'Gjoksë-Dedaj, Dedonj (Dediq)
7.Jozi Luksë Palsë Niksë Jankut, Jankonj (Jankoviq)
1
2
8.Angja, shtja Rrokut Pjetrit Bardhaj, Bardhonj (Barlloviq )
9.Marku'j Kolsë Pjetrit Prensë Kacsë-Dobreci
10.Angja Pjetrit Persë-Jankaj, Jankonj (Jankoviq)
11.Kola'j Mashanit- Bardhonj, Bardhaj (Barlloviq)
12.Rroku'j Stjepsë Preçit-Jankaj, Jankonj (Jankoviq)
13.Zefi3 Gjergjit Zefit Persë Belsë Per-Çobonj
14.Nika'j Zefit Persë Belsë/Nikë Çekiri/ Për-Çobsë Per-Çobonj
15.Sima'j Kolsë Çobsë Preçit-Dedaj, Dedonj (Dediq)
16.Kola'j Simsë Pjetrit Markut-Dabaj, Dabonj (Daboviq)
17.Gjoka'j Leksë Luksë Markut Pálit Junkaj, Junkonj (Junkoviq)
18.Zefi Luksë Markut Pálit Marvuçiq
19.Anti Niksë Mashos /2 familje/ Maraj, Maronj (Maroviq)
20.Meti Brahimit
21.Januzi Mujos Metit
22.Pjetri Lubos Palsë Pjetrit-Margjonaj, Margjononj (Margjonoviq)
23.Luci Pjetrit Gjelit Nikë Pjetrit-Dabaj, Dabonj (Daboviq)
24.Maci Niksë Stjepsë-Dabaj, Dabonj (Daboviq)
25.Stjepa'j Zefit Stjepsë-Dabaj, Dabonj (Daboviq)
26.Sima'j Niksë Simsë Margjonaj, Margjononj (Margjonoviq)
27.Cufi Mujo Kordhsë-Gorana
28.Gjergji Pjetrit Gjelit-Dabaj, Dabonj (Daboviq)
29.Pala'j Kolsë Gjelit-Dabaj
30.Sela'j Hysës Lȃkut-Dabaj, Dabonj (Daboviq)
31.Pjetri Simsë Macit/Preçnikonj/Dabaj, Dabonj (Daboviq)
32.Marku'j Kolsë Macit/Preçnikonj/Dabaj (Daboviq)
33.Pjetri Macit Niksë-Martinaj, Martinonj (Martinoviq)
34.Anti Kolsë Macit Vuksë-Dedaj, Dedonj (Dediq)
35.Pjetri Simsë Dilsë-Markaj/Marisenaj, Markonj (Markoviq)
36.Anti Pjetrit Simsë Dilsë-Markaj/Marisenaj, Markonj (Markoviq)
37.Pjetri Zefit Pjetër Vuksë-Dedaj, Dedonj (Dediq)
38.Luka'j Niksë Gjergjit-Junkaj, Junkonj (Junkoviq)
39.Luboja'j Macit Kolsë Nreksë-Junkaj, Junkonj (Junkoviq)
40.Pjetri Franit Kolsë-Maraj, Maronj (Maroviq)
41.Shtja Kolsë Franit-Maraj, Maronj (Maroviq)
42.Toma'j Zefit Tomsë-Maraj, Maronj (Maroviq)
43.Dila Markut Gjoksë-Dabaj, Dabonj (Daboviq)
44.Stjepa'j Gjoksë Stjepsë-Maraj, Maronj (Maroviq)
45.Pjetri Kolsë Stjepsë-Maraj, Maronj (Maroviq)
46.Anti Pjetrit Kolsë-Margjonaj, Margjononj (Margjonoviq)
47.Prena Lucit Gjeks-Bardhaj, Bardhonj (Barlloviq)
48.Gjoni Zefit Niksë Marluksë-Bardhaj, Bardhonj (Barlloviq)
49.Kola'j Preçit Luksë-Dabaj, Dabonj (Daboviq)
50.Pjetri Zefit Luksë- Dabaj, Dabonj (Daboviq)
51.Tonia e Pjetrit Gjoksë Preçit Pergjoksë-Dedaj, Dedonj (Dediq)
Gjithsejt
1.shtja – shoqja, shortja, bashkëshortja
2.Shestanasit në të folun nuk e dallojnë dh prej ll.
3.Ktu nalt n'7 familje përsritet emni i gjyshit, çka ishte hadet i
Shestanasve. Edhe te femnat nër shestanasë përsritet emni i nȃnsë.
Hadete kto t'moçme me mija vjet, t'cilat ishin edhe te ILIRTË,
t'parve tonë, stërgjyshat e shqyptarve.
#
Krytha më 1.06.2001 kishte 51 familje me 251 banorë të gjithë

Banorë Shkolla Fakulteti
5
3
0
6
2
0
4
1
0
4
1
0
5
0
0
6
0
0
5
1
0
1
0
0
4
2
0
2
0
0
7
0
0
5
1
1
4
1
0
5
0
0
4
2
0
5
1
0
4
2
0
5
3
0
10
2
0
10
0
0
8
0
0
5
0
0
4
2
0
6
1
1
1
1
2
0
0
7
1
0
5
0
1
3
5
5
11
6
4
3
5
7
6
2
1
2
1
6
6
9
1
6
6
7
1
251

0
0
1
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
2
3
3
0
0
0
1
0
40

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5

shqyptarë; të fesë myslimane ishin 4 familje, t'gjitha tjerat t'fesë
katolike. Pej Salçit kanë ardhë n'Krythë 11 familje, pej Gurrzët 7,
Ljares 1 dhe pej Pinçit 1. Krytha ka 40 vetë me shkollë të mesme e
të naltë, kurse 5 me fakultet (dhe 1 përjashta). N'Krythë tash në
shkollë fillore në gjuhën malazeze ka 12 nxënës.
Tregoi: Çoba'j (Çedo) Kolsë Çobsë Preçit Per'Gjoksë- Dedaj
(Dediq), më 1.06.2001
Përgatiti Sima'j Gjonit Niksë Kol'Niksë Dobreci
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KOHA E ADMINISTRIMIT
NGA AUSTRO-HUNGARIA PËRKUJTOHET
Shkuan Ismet Kallaba
Ulqin – Me rastin e shënimit të 100vjetorit të Luftës së Parë Botërore,
Kuvendi i Komunës së Ulqinit
organizoi më 10.11.2018, në hotelin
“Mediteran”, tribunën shkencore
me temë “Shqiptarët dhe Lufta e
Parë Botërore”. Lidhur me këtë
temë kanë kumtuar studiuesit dr.
Elena Kocaqi dhe dr. Nail Draga.
Në kumtesën e saj “Administrimi i
Shqipërisë nga Austro-Hungaria
(1916-1918)”, Kocaqi ka folur mbi
rolin që ka luajtur Austro-Hungaria,
fillimisht në krijimin e shtetit
shqiptar, më pas për mbrojtjen e dhe
administrimin e tij gjatë viteve
1916-1918. Ajo ka thënë se ne sot
nuk do të kishim një shtet shqiptar
politik nëse Austro-Hungaria në atë
kohë nuk do të vinte veto për
krijimin e tij.
“Edhe vendosja e kufijve veriorë,
kufijve jugorë, statusit juridik të
Shqipërisë më 1913 ka qenë një
luftë e jashtëzakonshme e Austrisë,
një luftë jo vetëm diplomatike, por
edhe me mobilizim ushtarak dhe me
kërcënim”, është shprehur Kocaqi.
Sipas saj, duke pasur këtë rol në
krijimin e shtetit shqiptar, Austro-

Hungaria nuk është parë si armike
në Shqipëri, por “është pritur
pothuajse me lule”. Studiuesja ka
nënvizuar se pas hyrjes në Shqipëri
në janar të vitit 1916, “AustroHungaria gjeti një vend në anarki
dhe brenda gjashtë muajsh vendosi
paqen në të gjithë vendin”.
Kocaqi ka nënvizuar se AustroHungaria ka bërë një numër të madh
investimesh në fusha të ndryshme
në Shqipëri, përfshirë rrjetin rrugor,
dhe se për dy-tre vite kanë arritur ta
vendosin shtetin shqiptar në disa
binarë.
“Mendoj se ka qenë një fat shumë
i madh për Shqipërinë që pati një
mik të tillë. Nëse do të kishte
zgjatur edhe pesë vjet, do të
kishte qenë një model i
administrimit të Shqipërisë në
anën politike, që do të kishte lënë
gjurmë pozitive edhe sot”, ka
theksuar ajo, duke përfunduar se
në historinë e njerëzimit nuk njeh
ndonjë pushtues i cili të kërkojë të
rrisë ndërgjegjen kombëtare të
popullit që ka pushtuar dhe për ta
mbrojtur atë.
Ndërsa dr. Nail Draga në kumtesën
e tij ka trajtuar rolin e AustroHungarisë në hapjen e shkollave

shqipe në Mal të Zi (1916-1918). Ai
ka thënë se pasi që Austro-Hungaria
e pushtoi Malin e Zi në janar të vitit
1916 dhe pas vendosjes së pushtetit
të tyre administrativ, shqiptarët
njohën disa liri që i kishin të
mohuara nga Mali i Zi, si: përdorimi
i flamurit kombëtar, pjesëmarrja në
administratën civile lokale,
arsimimi në gjuhën shqipe. Sipas
tij, “zhvillimet arsimore në
periudhën 1916-1918 janë nga njëra
anë shprehje e synimeve politike,
ushtarake, fetare e kulturore të
monarkisë austro-hungareze dhe
nga ana tjetër, shprehje e dëshirave
dhe kërkesave të popullit shqiptar
që të shkollohet në gjuhën e vet
amtare”.
Draga ka thënë se me kërkesë të
popullatës shqiptare dhe me
interesimin e komandave austrohungareze filluan të hapen shkollat
në gjuhën shqipe në viset shqiptare,
nga Ulqini në jug deri në Rozhajë në
veri dhe se deri në fund të qershorit
të vitit 1917 funksionuan 23 shkolla
në gjuhën shqipe.
“Komanda austro-hungareze
urdhëron që të mësohet gjuha
shqipe në të gjitha ato vende ku
gjenden shqiptarët në mënyrë që,
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siç shkruante shtypi i kohës 'që shqiptarët të mbesin
shqiptarë e kurgja tjetër'”, ka theksuar ai, duke shtuar se
“për të siguruar mësues, komanda austro-hungareze
mobilizoi arbëreshët e Zarës, të cilët i vendosi para
alternativës: o ushtarë në front, o mësues në shkollat
shqipe në Mal të Zi”.

dy kumtesat, pa u koordinuar fare me të dy
shkencëtarët... E kam bërë këtë qëllimisht. Unë kam një
arkiv shumë të pasur fotografik, mirëpo i kam zgjedhur
disa sekuenca nga hyrja e Austro-Hungarisë nga Mali i
Zi, kalimi në Liqenin e Shkodrës, kalimi në Shkodër,
deri në Durrës. Sepse aty shihen edhe anijet ulqinake,

Studiuesi Draga ka thënë se ndonëse këto shkolla
punuan një kohë të shkurtër, “pa dyshim ishte ky një
kontribut me vlerë për arsimin e shqiptarëve dhe
zgjimin e dashurisë për gjuhën shqipe, kulturën dhe
historinë e popullit shqiptar”.
Ai ka përfunduar duke thënë se për këto arsye, “koha e
Austro-Hungarisë dhe e mësuesve të angazhuar në
procesin mësimor, në shkollën në gjuhën shqipe, do të
përkujtohen përherë me admirim sepse ata vunë
gurthemelin e parë të mësimit në gjuhën shqipe në viset
shqiptare në Mal të Zi”.
Në emër të organizatorit, të pranishmit i ka përshëndetur
kryetari i Kuvendit të Komunës së Ulqinit, dr. Ilir
Çapuni,
“Kontributi im në këtë mbrëmje është që kam ilustruar

shihen edhe disa ulqinakë në fotografi, dhe shihen edhe
disa afishe të cilat kanë qenë të ndara nëpër qytet, edhe
në Ulqin”, është shprehur ndër të tjera Çapuni.
Ai ka thënë po ashtu se ky tubim shkencor na përgatit
edhe për 100-vjetorët e ardhshëm që po vijnë.
Gjatë aktivitetit, pianistja Merita Subashiq –
Shabanoviq ka luajtur në piano disa pjesë të muzikës
klasike.
100-vjetori i Luftës e Parë Botërore, si një ngjarje me
përmasa ndërkombëtare, është shënuar në vende të
ndryshme me veprimtari të shumta. Lufta e Parë
Botërore përfshiu pothuajse të gjithë botën, nga viti
1914-1918, duke u marrë jetën mbi njëzet milionë
njerëzve.
Botoi KOHA JAVORE nr 840, 15 nëntor 2018:18 - 19
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Kush sulmohet

(Renditja si mbas abecedës)

Don Gabriel Grabanica, Kisha Katolike në Braticë-€400
Gjergji Kolsë Luksë Macit Lukë Pálit – Pecaj, Salç/Mali
Bardhë, Ulqin, tash Ft.Lauderdale,
Florida, Amerikë-$100.
Nga shitja-€170.
.

Rënia në sy është barrë. Krishti u kryqëzua sepse u
dallua, Muhamedi u përndoq kur tregoi se engjëlli i
zbuloi vargje të Kuranit. Prandaj, ka njerëz që heshtin,
fshihen, zhduken sepse nuk duan vuajtje. Të pakët
janë ata që guxojnë të ngrehin zërin dhe pranojnë të
bëhen shembuj me veprime të mira, apo bëhen pre e
njerëzve të plogësht
(Astrit Lulushi, Uashington).
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SHKRUAJ PËR POPULLIN TIM TË
SHUMËVUAJTUR NË HAPËSIRËN MBARËSHQIPTARE
Shënoi Ismet Kallaba
Ulqin – Në prani të një numri të
madh të publikut, më 9.02.2019, në
mjediset e Qendrës Tregtare
“Cungu” u bë përurimi i librave
“Deputetët shqiptarë në Malin e
Zi në periudhën e komunizmit
1946-1990”, “Bijtë e shqipes” dhe
“Identiteti etnolinguistik dhe
kulturor i shqiptarëve” të autorit
Gjekë Gjonaj. Të gjithë folësit kanë
vlerësuar librat dhe kontributin e
këtij gazetari, publicisti dhe studiuesi të apasionuar.
Redaktori i librit “Deputetët shqiptarë në Malin e Zi në periudhën e
monizmit (1946-1990)”, Ali Salaj,
ka thënë se ai paraqet një qasje
dokumentare dhe arkivore për një
periudhë të rëndësishme historike.
“Autori Gjonaj me këto hulumtime
hap shtigje për një qasje të përgjithshme të pozitës së shqiptarëve në

Malin e Zi, duke përfshirë këtu
përfaqësuesit politikë, të cilët edhe
pse nuk u zgjodhën në mënyrë
demokratike, megjithatë janë tregues të mekanizmave të sistemit me
të cilat u munduan të animohen
pakicat në këtë vend”, u shpreh ai.
Salaj ka thënë se “autori përmbledh
dokumente, fakte biografike, dëshmi, përshkrime dhe shumë çështje tjera që e bëjnë më të besueshëm
këtë libër, por që pasqyrojnë edhe
përfaqësimin kompleks të shqiptarëve gjatë këtij harku kohor”.
Në vështrimin e tij, kritiku Qazim
Muja e ka cilësuar librin “Bijtë e
shqipes” një krestomaci historikopublicistike në të cilën autori “me
një intuitë dhe mprehtësi të pakontestueshme, ia ka dalë të depërtojë
në jetën e atyre figurave, të atyre
personaliteteve që i ka lindur historia, nganjëherë heroizmi, por
nganjëherë edhe tragjizmi dhe

mentaliteti që ka formësuar fatet në
jetëshkrimet e tyre, të ndërtuar nga
dashuria për atdheun dhe për
popullin e vet, herë-herë duke
marrë edhe rolin e prijësve kalorsiakë, që pa dyshim bëhen pjesë e
historisë, pjesë e kulturës së popullit tonë”.
Sipas tij, ky libër “meriton një
lëvdatë të shumëfishtë, si për
mjeshtërinë e jashtëzakonshme
shkrimore, po ashtu edhe për
kontributin e rëndësishëm në lëmin
e historiografisë dhe publicistikës
shqiptare, sepse me trajtimin jetëshkrimor të figurave të rëndësishme
historike, atdhetare, kulturore,
shkencore trajton njëkohësisht një
pjesë të rëndësishme të rrjedhave
historike, kulturore, shkencore e
humane edhe në kontekstin e asaj
pjese të kombit në gjirin e të cilit
lindën dhe u rritën personazhet e
trajtuara nga ky autor, duke vër-
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tetuar bindshëm atë moton e tij
'Nënat i bëjnë burrat, burrat i bëjnë
veprat!'”
Për librin “Identiteti etnolinguistik
dhe kulturor i shqiptarëve”, i cili
është përmbledhje e vështrimeve
dhe recensioneve të autorit, të
publikuara në periudhën kohore
2000-2013, ka folur Ismet Kallaba, i cili ka thënë se përzgjedhja e
veprave dhe e autorëve në këtë libër
është bërë me qëllimin e qartë – në
mbrojtje të identitetit kombëtar të
shqiptarëve, “Vështrimet dhe recensionet janë shkruar me dashuri dhe
i karakterizon fryma pozitive dhe
afirmative. Autori nuk mëton të
bëjë një analizë të thelluar të veprave që trajton, por qëllimi i tij është
që t'ia prezantojë ato lexuesit të
gjerë. Në këtë mënyrë, ai vlerëson
kontributin e këtyre autorëve për
identitetin e shqiptarëve”, është
shprehur ai. Më tej, Kallaba ka
thënë se “studiuesit që autori ka
përfshirë në këtë libër i kanë
shërbyer fort me studimet e tyre
brumosjes së identitetit kombëtar të
shqiptarëve, por sakaq edhe Gjekë
Gjonaj përmes paraqitjes së këtyre
veprave opinionit të gjerë, ka bërë
një punë të vyer në promovimin e
tyre”.
Dr. Ilir Çapuni ka folur për njohjen
e parë me Gjekë Gjonajn, në vitin
1993, kur ai si gazetar i emisionit
“Kronika e javës” në Televizionin e
Malit të Zi e kishte intervistuar si
nxënës në Shkollën e Mesme të
Ulqinit. Ai ka thënë se “po të mos
kishte qenë ky autor, akti heroik i
Palokë Pjetër Gjonit e Ymer
Fasllisë, apo bujaria e Gjon Pjetër
Hirit e Tringës, figurat e ndritura si
Lirije Elezaga - Buzuku e shumë të
tjerëvë do të na i kishte përpirë
ndërrimi i gjeneratave dhe shterpësia jonë. Se gati i harruam delegatët apo deputetët tanë. Bamirësit
tanë. Mësuesit e shumë kënd tjetër”.
Çapuni ka theksuar se “në tërë këto
vepra, kamera dhe reflektori janë
drejtuar në shtyllat mbajtëse dhe jo
në dekor. Ka edhe shumë sosh që
nuk janë trajtuar, por autori këtë
lëshim dhe këtë mospërfillje nuk e
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bën nga qëndrimi apo bindjet e veta,
por thjesht sepse nuk i ka rënë
radha”.
Në fjalën e tij përshëndetëse, autori
Gjekë Gjonaj ka falënderuar të
pranishmit për pjesëmarrjen në
përurimin e librave dhe ata që e
kanë mbështetur në rrugën e
krijimtarisë së tij publicistike.
“E them me gjithë zemër se
pjesëmarrja juaj në këtë mbrëmje
më nderon dhe më rritë tej mase
emrin tim. Rrallëherë e kam ndier
veten më të përmbushur me dashuri
e respekt njerëzor se sonte, i rrethuar me kaq miq të sinqertë e të
shtrenjtë, pa të cilët do të isha
shumëherë më i varfër shpirtërisht.
Për mua dhe familjen time, kjo
mbrëmje është jo thjesht e madhështisë sime, por është mbrëmje e
miqësisë dhe afrimit në mes meje e
juve, e respektit për njëri-tjetrin, pa
dallime krahinore e të tjera”, është
shprehur ai, duke shtuar se “mbase
kultura, letërsia, arti, muzika,
kënga, sporti e kanë këtë mision”.
Gjonaj ka thënë se është
jashtëzakonisht i lumtur që përmes
shkrimit ka mundësinë t'i bëj
krenarë adhuruesit, shokët dhe
miqtë e tij.
“Këtë mund ta bëj vetëm përmes të
shkruarit, që unë e kam më shumë
pasion, dëshirë e nevojë sesa
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profesion. Ata që mund të kenë
ndjekur shkrimet e mia, kanë vënë
re se unë shkruaj për popullin tim të
shumëvuajtur në hapësirën
mbarëshqiptare”, ka thënë ai.
Me këtë rast, janë lexuar edhe
mesazhet e urimit që i kanë
mbërritur autorit nga disa miq me
rastin e përurimit të librave.
Gjekë Gjonaj është autor i shtatë
librave. Përpos tri librave që janë
përuruar, ai ka botuar më herët
librat: “Prekë Cali, piramidë e
kufijve të Shqipërisë” (monografi),
“Njëmendësi shqiptare“ (35
intervista me personalitete të
shquara), “Gjurmëve të kohës”
(përmbledhje shkrimesh
publicistike) dhe ”Shqipet e
maleve” (Jeta e shqiptarëve në
zonat malore në Malin e Zi).
Përurimi është organizuar nga
Shoqata e Artistëve dhe
Intelektualëve “Art Club”, kurse
librat janë botuar me mbështetjen e
Fondit për Mbrojtjen dhe
Realizimin e të Drejtave të
Pakicave.
Në fund të përurimit, autori ka
ndarë libra falas për të pranishmit.
Botoi KOHA JAVORE nr 851, 14
shkurt 2019:24-25
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U PËRURUAN 2 LIBRA TË ALI GJEÇBRITAJT

Ulqin – Në sallën e mbushur përplot të
Bibliotekës së Qytetit në Ulqin, më
7.12.2018 u përuruan dy librat më të
rinj të Ali Gjeçbritajt - “Udhëtim në
kohë” dhe vëllimi poetik “Heshtja që
flet”.
Libri “Udhëtim në kohë”, i cili është
botuar “nga “Diti&Oli – Librari 'Arti'”,
është përmbledhje e artikujve gazetareskë, kumtesave të mbajtura në
konferenca shkencore apo seminare,
fjalimeve në manifestime, procesverbaleve të mbledhjeve dhe rezolutave të Lidhjes Demokratike në Mal
të Zi, recensioneve për libra të
autorëve shqiptarë në Mal të Zi dhe të
tjerë etj., të ndarë në tetë kapituj: arsim,
manifestime, kujtime dhe përjetime,
politike, shënime gazetareske, trashëgimi, udhëpërshkrime, vështrime.
Ndërkaq përmbledhja “Heshtja që
flet”, e botuar nga SHAI “Art Club”,
përbëhet nga 75 poezi.
Botuesi Gazmend Çitaku ka thënë se
me këto dy libra, Gjeçbritaj jo vetëm
që ka arritur majat e maleve dhe
thellësitë e detit, por ai me këto dy
botime është konsoliduar fort në fronin

e veprimtarëve
kulturorë të shqiptarëve të Malit të
Zi.
“Është e pamundur të flitet
për rajonin e
Krajës e aty mos
të përfshihet Ali
Gjeçbritaj.
Kraja dhe Aliu
janë si mishi e
kocka dhe kjo
është kështu
sepse Aliu e din
mirë nga vjen,
por çka është më
e rëndësishmja, ai e din se ku shkon.
Duke jetuar pranë liqenit, Aliu si një
liburn që është, lundron me shumë
shkathtësi dhe sukses sa në poezi e
letërsi, ashtu në publicistikë e
trashëgimi, dikur jepte kontributin
në politikë e sot në gazetari”, është
shprehur ai.
Çitaku ka thënë se autori ka një sekret
suksesi e ajo është dashuria e tij ndaj
arsimit.
“Puna e tij në shkollë paraqet një
përmbushje shpirtërore dhe një
inspirim për të dëshmuar sa më shumë
për Krajën dhe popullatën që jeton
aty”, ka thënë ndër të tjera Çitaku..
Kryetari i Shoqatës së Artistëve dhe
Intelektualëve “Art Club”, Ismet
Kallaba, ka thënë se Ali Gjeçbritaj
është shembulli i intelektualit të
angazhuar dhe të përkushtuar.
“Ndonëse me profesion është mësues,
ai merret edhe me publicistikë, letërsi,
politikë etj. Ky është 'fati' i tij, ashtu si
dhe i shumë intelektualëve të tjerë
shqiptarë në Malin e Zi, i kushtëzuar
nga rrethanat e ndryshme dhe nevojat e
kohës”, ka theksuar ai.

Duke folur për librin “Udhëtim kohë”,
Kallaba ka thënë se si protagonist i
drejtpërdrejtë i shumë ngjarjeve,
Gjeçbritaj regjistron, arkivon, tregon,
dëshmon, analizon…
“Ai është kronist i ngjarjeve më të
rëndësishme në Krajë, ndërsa libri vulë
e kohës dhe e ngjarjeve që ka përjetuar
autori… Si një 'udhëtar' në kohë të
pakohë, Gjeçbritaj është i shqetësuar
për fenomenet negative në trevën e
Krajës - shpopullimin e saj, zvogëlimin e numrit të nxënësve dhe
mbylljen e disa shkollave, rënien e
faktorit politik shqiptar në Krajë”,
është shprehur ai.
Poeti Hajredin Kovaçi ka thënë se libri
më i ri, “Heshtja që flet”, paraqet edhe
një dëshmi se Ali Gjeçbritaj është i
lidhur shumë ngusht me Krajën,
vendlindjen e tij, e cila dita-ditës po
zbrazet nga të rinjtë, gjithandej nëpër
botë, gjë që po e lëndon shumë autorin.
Në fjalën e tij, autori Ali Gjeçbritaj ka
falënderuar të gjithë ata që e kanë
ndihmuar në përgatitjen e librave,
sponsorët për mbështetjen e botimit të
dy librave, si dhe pjesëmarrësit në
përurim.
Moderatorja e përurimit, udhëheqësja
e Bibliotekës së Ulqinit, Ardita Rama,
dhe aktori Shefqet Luca, kanë lexuar
vargje nga përmbledhja me poezi
“Heshtja që flet”. Po ashtu është lexuar
edhe vështrimi i redaktorit Jaho
Kollari mbi këtë vëllim poetik.
Përurimi është organizuar nga Shoqata
e Artistëve dhe Intelektualëve “Art
Club” dhe Libraria “Arti”, në bashkëpunim me Bibliotekën e Qytetit –
Ulqin. Në fund të tij, autori ka dhuruar
libra për të gjithë të pranishmit.
(Kohapress)
Botoi KOHA JAVORE nr 844, 13
dhjetor 2018:20 - 21
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U PËRURUA LIBRI I QANI OSMANIT

Ulqin – Në Galerinë e Qendrës së
Kulturës, më 8.12.2018 është bërë
përurimi i librit të Qani Osmanit
“Vizione – shoqërore, politike,
fetare”. Mesazhe të qarta për
aktualitetin.
Libri është përmbledhje e artikujve,
opinioneve dhe vështrimeve, që janë
publikuar në gazetën “Koha javore”
dhe media tjera të shkruara dhe online,
pothuajse në të gjithë hapësirën
mbarëshqiptare.
Vetë autori në fjalën e tij ka thënë se si
filozof dhe sociolog, gjatë shkrimit të
artikujve, për vlerësimin e një dukurie
është mbështetur në të kaluarën e
largët, por edhe të afërt, për të
diagnostifikuar të tanishmen dhe për të
krijuar mendime përparimtare dhe
vizione për të ardhmen.
“Ashtu si edhe në librin e parë, edhe në
këtë libër jam angazhuar për qasje
analitike dhe kritike ndaj devijimeve,
kundër vlerave dhe çështjeve tjera që
janë preokupuese për shqiptarët në
përgjithësi, e veçmas për shqiptarët në
Mal të Zi”, është shprehur ai.
Osmani ka theksuar se shpreson që ky
libër do të jetë “një kontribut modest në
zhvillimin e mendimit teorik dhe
shoqëror të sotëm, një dëshmi e

përditshmërisë sonë për gjeneratat e
reja, duke mos pretenduar se në këtë
punim i kam rrumbullakësuar të gjitha
dilemat dhe aspektet që kanë të bëjnë
me çështjet përkatëse, dhe se nuk ka
vend për analizë e kritika, qofshin ato
pozitive apo negative”.
Për redaktorin e librit, studiuesin dr.
Nail Draga, ky libër paraqet qasje
intelektuale për aktualitetin shoqëror
dhe ofron mesazhe të qarta për
aktualitetin tonë, jo vetëm në spektrin
lokal, por edhe atë mbarëkombëtar.
Nimanbegu ka theksuar se ideja apo
vizioni i autorit është një shoqëri me
vlera morale, etike, kulturore, e
zhvilluar, një shoqëri e barabartë ku
pjesëtarët e kombit të tij janë po ashtu
të barabartë.
Sipas tij, Osmani ka vështrim të
mprehtë mbi proceset dhe shpjegon
edhe pasojat e mundshme nëse nuk
realizohen sugjerimet e tij.
“Kritika ndaj politikës në Mal të Zi
është e mprehtë dhe domethënëse.
Raporti i shtetit të Malit të Zi dhe
pozitës së shqiptarëve e preokupon
autorin në këto shkrime. Në pamje të
parë, ai duket si tepër kritik ndaj
politikës shqiptare në Mal të Zi, me
shumë të drejtë në shumë raste. Por

ai gjithmonë e fton lexuesin që
besimin dhe votën t'ia japë
subjekteve shqiptare. Me këtë
dëshmon një ndjenjë kombëtare të theksuar”, ka nënvizuar Nimanbegu.
Për poetin dhe publicistin Ali
Gjeçbritaj, libri i ri i Qani
Osmanit është vazhdimësi e
librit të parë duke qenë se autori
“edhe në të trajton tema të
ngjashme, por tashmë me një
vizion të ri, ku largpamësia e
autorit shihet qartë në trajtimin e
thuktë të temave shoqërore,
çështjeve shoqërore të tjera,
politike dhe fetare, në kohë,
hapësirë, përditshmëri etj.”
Gjeçbritaj ka thënë se autori ka edhe
shqetësimin e dallëndyshes sepse ai
është i shqetësuar për çështjen e
shqiptarëve në Malin e Zi, gjë të cilën ai
e shpreh qartë në secilin artikull të
librit.
Gjatë përurimit, moderatori Gazmend
Çitaku i ka njohur të pranishmit me
jetën dhe veprimtarinë e Osmanit dhe
ka lexuar disa fragmente nga libri.
Qani Osmani u lind në Gostivar, në
vitin 1960. Ka studiuar në Universitetin e Prishtinës, drejtimi FilozofiSociologji, ku ka diplomuar në vitin
1983, si njëri ndër studentët më të
dalluar të gjeneratës së tij. Për një kohë
të shkurtër ka punuar në Gjimnazin
Ekonomik në Gostivar, ndërsa në vitin
1986 vendosi përfundimsisht ta lërë
vendlindjen e vet dhe vendoset në
Ulqin. Përpos librit “Vizione –
shoqërore, politike, fetare”, më herët
ka botuar librin “Demokracia dhe
partitë politike shqiptare në Mal të Zi”.
Në fund të përurimit, autori ka dhuruar
libra për të gjithë pjesëmarrësit.
Botoi KOHA JAVORE nr 844, 13 dhjetor
2018:18 – 19
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Tre periudha të Prof. Simë Dobrecit
Shkruan Gani Karamanaga
Periudha e parë
Simë Dobreci gjatë studimeve në
Fakultetin e Mjekësisë në Beograd u
shoqëronte me studentat e atëhershëm
Shefqet Dollakun, Shuajb Resulbegun,
Hajro Ulqinakun. Në vitin 1963 ishte
mjeku i parë në Ulqin. Punonte në
Stacionin shëndetësor ku sot gjendet
pushimorja e pensionistëve, banonte
në Ranë në shtëpinë e Parrucës. Ka
pasur shoqëri të mirë me Ismet Hidrin.
Për të sëmurit në Ulqin ishte për çudi
të dëgjohet edhe gjuha shqipe se deri
atëherë mjekët në Stacionin shëndetësor të Ulqinit ishin Rus, Malazez,
Sërbë, Polonezë. Me Dr. Simë
Dobrecin fillon periudha e ardhjes së
mjekëve shqiptarë. Pas tij vijnë së
shpejti, Dr. Ali Muharremi, Dr. Shefqet
Dollaku, Dr. Shuajb Resulbegu, Dr.
Gani Karamanaga, Dr. Myrto Salaj, Dr.
Rexhep Spuzha, Dr. Daut Gjoni;
motrat Sabahete dhe Meshqyre
Çapuni. Mjeku i ri Dr Simë Dobreci
qëndroj në Ulqin disa vite. Por, pas një
kohe të shkurtër vendosi të shkoj për
Kosovë.
Periudha e dytë
Simë Dobreci mbërriti në Kosovë.
Menjëherë do të shihet se kjo ardhje
do të jetë e dobishme për të dy palët.
Kosova fitoj një mjekë të mirë,
atdhedashur, i kushtur pacientëve.
Filloj ngritja meteorike në fushën
shkencore. Specializimin si edhe
studimet postdiplomike i përfundoj në
Universitetin e Zagrebit. Pas kthimit
në Kosovë si dermatolog morri pjesë
në themelimin e Klinikës për
sëmundjet e lëkurës. Këshilli mësimor
e emërton për docent dhe drejtorin e
klinikës të posaformuar. Duke i u
falëmenderuar punimeve profes-

ionale, shkencore bëhet profesor i
rregullt me famë rajonale. Kjo ishte
vetëm pamja profesionale, mjekësore.
Prof. Dobreci u ngrit dhe u tregua si
luftëtar për të drejtat e popullit shqiptar. Ishte kryredaktori i revistës mjekësore “Praxis Medica” deri në dalje
në pension, organizator i disa tubimeve
mjekësore, simpoziume, kongrese,
edukator i mjekëve të rinjë.
Po e përsërisë mendimin tim të cilin e
kam thënë këtu para disa viteve: Në
kohërat më të vështira për popullin
shqiptarë në Kosovë, kur populli mbeti
pa sigurim shëndetësor shumë mjekë
nga Kosova u pasuruan, por Prof. Simë
Dobreci u pasurua duke bërë mirësi,
mjekime falas.
Nga kjo periudhë janë dy dëshmi:
Rrëfimi 1 Dr. Sima tregon: “Ishte viti
im i fundit para pensionit. Një ditë
erdhi te unë një mjeke e re për të
konkuruar që të punonte në Klinikën

për sëmundjet e lëkurës. Pas bisedës
me të e vrejta se nuk i plotësonte
kushtet për klinikë dhe këtë gjë ia
thava. Atëherë mjekja e re filloji të flas:
“Zotëri Profesor unë kam qenë edhe në
UÇK”. Atëherë u përgjigja: “ Kam
respekt për luftarët e UÇK, por dituria
e jote nuk është e mjaftueshme”. Iku e
pakënaqur. Pas pensionimit u ktheva
në Ulqin. Kaluan dy vjetë, e vizitova
Klinkën për sëmundjet e lëkurës,
mjekja e cila kishte konkuruar kur isha
drejtor ishte duke punuar në Klinikë..
Dhe kështu , filloj ramja e kualitetit dhe
punës”.
Rrëfimi 2 Sima vazhdon: “Kongresi i
Kroacisë për Dermatologji me
përmbajte ndërkombëtare në Split..
Për punën time në fushën e dermatologjisë janë njoftuar edhe kolegët e
mij pëveç Shqiprie dhe Maqedonisë
edhe ato në republikat e ish Jugosllavisë. Me ftesën e kolegëve nga
Këshilli organizativ morra pjesë në
këtë Kongres. Isha mysafir i tyre.
Dhoma ime në hotel ishte me pamje
nga deti kurse mjektë nga vendet tjerë
të ish Jugosllavisë i kishin dhomat me
pamje nga rruga mbrapa. Në këtë
mënyrë më treguan respekt”.
Rrëfimi 3 Verë, muaji gusht. Drejtori i
ri (dr. Pavle Ban) kishte ardhur më 16
gusht 1982. Isha në përcjelljen e punës
në sektorin e Pediatrisë. Korridori ishte
plot me fëmijë dhe të rritur. Personali
mjekësor bënte punën e vetë. Në hyrje
të Pediatrisë po afrohej dr. Simë
Dobreci. Dr. Sima punonte një kohë të
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gjatë në Klinikën Universitare të
Dermatologjisë në Prishtinë. Këtu, në
Ulqin e kemi njohur si luftëtar të madh
për të drejtat e kombit shqiptar.
Normalisht, pushteti aktual e ka pasur
“në sy”. Deri në këtë ditë me dr Simë
Dobrecin nuk kam pasur ndonjë
kontakt. Vetëm patëm dëgjuar njëri për
tjetrin. Dr Sima kishte ardhur që ta
vizitonte dr. Kushin (dr. Shefqet
Dollaku, pediatër): kishin studiuar
bashkë në Beograd. Duke m'u afruar
mendova: “Çka ma çoi këtë sot këtu?
Do të na shohë ndokush”.
Kanë qenë kohë të vështira për të gjithë
ne shqiptarët. Për një fjalë, për një
takim të kanë akuzuar, larguar prej
pune. Biseduam shkurt. Sima më
tha:“Kemi dëgjuar për punën tënde.
Nuk ka rëndësi të madhe që nuk ke me
qenë më drejtor. Mbahuni së bashku
njëri me tjetrin”. Më vonë, prej vitit
1999 me prof. dr. Simë Dobrecin do të
zhvillojmë një bashkëpunim shumë të
frytshëm.
Periudha e tretë
Pas pensionimit në vitin 1999 Sima
kthehet krejtësisht në vendlindje. Me
energji të madhe, vazhdon punën si

VËSHTRIM

mjekë në ordinancën e tij në Braticë.
Por, ardhja e Prof.Simë Dobrecit

ringjalli dhe aktivizoj shumë
aktivitete. Ai na ndihmoj në
organizimin e shoqatës së mjekëve të
Ulqinit. Ka marr pjesë në takimet
medicinale në Ulqin, Tivar. Gjthashtu
ishte edhe bashkëorganizatori i tetë
simpoziumve Ulqin-Shkodër. Së
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bashku lëshuam deklaratën për
mundësitë e hapjes së fakultetit të
mjekësisë në Shkodër. Ishte në
Këshillin nismëtar për themelimin e
Baskimit të Krijuesëve Shqiptarë në
Mal të Zi.
Kam qenë prezent në terasën e Qendrës
për kulturë të dikurshme (sot Restoran
“Hollegro” kur është themeluar dhe
filloj të dal revista “Buzuku”. Me këtë
emër dolën 40 numra ku gjithmonë
Sima ishte kryeredaktor. Në momentin
kur Dr.Sima nuk u pajtua me disa
vendime të OJQ “Dom Gjon Buzuku”
Bashkimi i Krijuesëve Shqiptarë në
MZ i dha përkrahje profesorit dhe prej
atëherë revista është “Gjon Buzuku”.
Krejtësisht janë botuar deri tani 49
numra të kësaj reviste.
Libri i cili po përurohet sonte pak e

shumë përshkruan aktivitetet lidhur me
punën e palodhshme të Simë Dobrecit
në këtë periudhën e tretë të jetës së tij.
Më qëllim nuk po i përsërisë disa
aktivitete të cilët janë në pjesën hyrëse
të këtij libri. Jam i mendimit, që
periudha e tretë e Prof. Simë Dobrecitrikthimi në vendlindje dhe kontributi i
tij i gjithëanshëm është periudha më e
rëndësishme, më e frytshme në jetën e
tij.
Në fund: Po i bashkangjitem
mendimit të Hajro Pufja Ulqinakut:
“Do të kaloj kohë si të lindin persona
në kombin shqiptarë siç janë Prof Simë
Dobreci, Prof. Ruzhdi Ushaku dhe i
ndjeri Prof. Basri Çapriqi.”
Ulqin, 22 dhjetor 2018.
(Nga mbrëmbja lidhur me përurimin e
librit “Përmbledhje e vlerave
njerëzore”)
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POEZI

Hasnije Kukaj Gjonbalaj

Rrustem Berisha

ÇAMËRIA PLAVA
DHE GUSIA

SHIJA E KEQE E
KOHËS*

Plavë / Gusia*:
Motra ime Çamëri
A me njeh jam Plavë-Gusi,
Qe sa vite na kanë ndarë
Mallë kem pasë shum për t'u parë.
Çamëria:
Për ty motër kam lexuar
Kush si unë s'të ka kuptuar
Kemi pasë të njëjtat halle
Dhe Kosova motra e madhe.
Plavë / Gusia:
Eja motër të shkojmë të nana
Ti tregojmë për kohë të randa
T'ia qajmë hallet e mërgimit
Të torturës, asimilimit.
Çamëria:
Vëlla Shkupi me motra tjera
Kumanova e Presheva
Në çdo këngë e në çdo shkrim
Po thërrasin për bashkim.
Plavë / Gusia:
Na kanë vrarë e masakruar
Nga toka jonë na kanë dëbuar
Ëndrrën kurrë s'e kem ndërprerë
Ku pat dimër do t'ketë verë.
Çamëria:
Lulbozhuret kanë lulëzuar
Rrugët hap për t'biseduar
Kërkojmë botës ribashkim
Me nanë gjallë jemi rritë jetim.
UNË MALSORE E TI ÇAME
JEMI BIJAT E NJË NANE.
NËNA JONË ËSHTË SHQIPËRIA
DO T'BASKOJ AJO BIJË E BIJA.
*Marrë nga Hasnije Kukaj Gjonbalaj, ”
POEMA E MËRGIMIT”, Prishtinë 2017:54.
Autorja ka lind më 1964 në Kukaj të fshatit
Krushevë, komuna Plavë, Mali i Zi. Shkollën
fillore dhe të mesme e kreu në vendlindje, e
Fakultetin filozofik në Prishtinë. Përveç
”POEMA E MËRGIMIT”, ajo ka botuar edhe
2 vepra letrare: ”DUA”, Prishtinë 2014:4 dhe
”VARGJE JETE” Prishtinë 2011.

Fjalë të urta
arbëreshe*
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.

Xhemil Bytyçi,
Prishtinë /Prizren

Bëj ca ecje të liroj këmbët e plakura
Mëngjeseve kur dielli lagjen përqafon
Takoj njerëz me fytyra të përflakura
As zemra nuk u gëzon
Lajme gazetash lajme televizori
Të hidhura tragjike shpresëbjerra
Një grimë jetë e ndërtojnë me zori
Shtyp udhëheqja ndërgjegjeshterra
Parulla gënjeshtrimi mbrëmjes hapen
U aprovuan ligje standarde
Korrupsioni e krimi mbi kapuç s'kapen
Udhëheqja krenari bastarde
O Zot na mbuloi zi e skëterr'
Nga okupues të vendit vet
Dyermbyllur populli u nis n'ferr
La vendin pa amanet
Profile të reja të njerëzve dalin
Hajna vrasës prostitut' droger'
Të parët fajin s'na e falin
Ishim popull me fjalë e nder

POEZI*
Nga dritarja e qiellit
Yllin tim kërkoja,
Ai shkundte yjet tjera.
***
Emrin dhembjes së tij
Askush nuk ia di,
E ai për Atdhe shpirtin ka shkrirë.
***
Nën hijet e Pashtrikut
Fshihen të kaluarat historike
Të kombit ndër shekuj.
***
Fletë luledielli
Vura mbi kokë,
Dielli kurorën e vet e njohu.
***
Shprushi zjarrin,
Kujtimet i gufuan,
Mbresat peng i mbetën.

Bëj ca hapa shpij kërcit e plakur
E kthehem plot hidhërim
F'tyrat e miqve frikëkapur
Me ngarkojnë me dëshprim

***
Buzëqeshja u përmbys,
Mbi buzët e zjarrta,
Farfurimë yllësie u shfaq.

Me ditë me vite vendi ngjyrë shkreti
Zemra dhe shpirti zymtohen
Po shpesoj se tjetri poeti i ri
Do të shkruaj për zemrat që gëzohen

***
Në vend të barit, mbi tokë,
Dy gishtërinj mugullojnë
Mbi gërmadha të qëndresës.

E hëngrën Kosovën s'u nginë
E hëngrën popullin e ulërinë

***
Gjakun e dhembshur
Përmes të vdekurve
Amanet na e lanë për liri.
***
Në kohën e krimit
Drita e natës u zbeh
Hijet e tmerrit i fshehu.
***
Dikur Kosova u përkund,
Sot djepi i saj
Nuk dëshiron në arkivol të futet.

E kur e kur zi e mërzi
E do hanë kokën e di
*Marrë nga Rrustem Berisha, KRONI I
LAJTHISË, Fad Studio, Prishtinë, 2016:26.
Dr Rrustem Berisha lindi më 19.2.1938 në
fshatin Godishnjak (Kodërzë), Podujevë,
Kosovë. Shkollën fillore e kreu në Lluzhan dhe
Podujevë, kurse shkollën normale në Prishtinë.
Diplomoi, magjistri dhe doktoroi në
Universitetin e Prishtinës.
Ai botoi 9 libra letrare, 13 studime, 1 përkthim
dhe 2 publikime, të gjitha në Prishtinë.

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.

*Prof.Dr Xhemil Bytyçi, “ Farfirimë
yllësie”, botuesi “IWA Pjetër Bogdani” ,
ISBN 978-0-244-00171-1,Bruxel-2017

Gluha shkon ku dhëmb dhëmballa
I jep dorën e t'merr krahun.

Jan mish, lëng e lakra.
*Marrë prej revistës online JETA
ARBËRESHE, nr 84, 2017:11/ Itali
Përgatiti Simë Gjon Dobreci
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AMFILLOHIJE RADOVIQ - KRYEDJALLI
Shkruan Prof. Dr Hajrullah Koliqi,
Fakulteti filozofik, Prishtinë
Shumë i nderuari imam i
Ulqinit, Senad ef. Maku!
E lexova letrën Tuaj, të 13
nëntorit 2018, dërguar
Amfillohije Radoviqit,
përkitazi me betonimin e
kishës-konzervë ortodokse serbe Sveta Trojica në maje të Rumisë. U
gëzova dhe u entuziazmova shumë, për reag i m i n Tu a j d i n j i t o z ,
inteligjent, njerëzor dhe
atdhetar, pikërisht ashtu
si i takon një kleriku të
mirëfilltë. Ju përgëzoj me
gjithë shpirt për qasjen
dhe për përpjekjen Tuaj
fisnike, për ta nxjerrë
Amfillohijen nga bataku i
”shërbëtorit të djallit”, siç
vlerësoni Ju.
Letra Juaj është model
edhe për imamët, priftërinjë dhe për ne të tjerët,
ndonëse për këtë ”kishë të sherrit” ka
pasur shumë shkrime, e reagime madje
edhe monografi të veçanta. Por,
Amfillohije Radoviqi nuk lëviz nga
rruga e tij për të arritur objektivat
sllavizuese në trevat shqiptare, duke
përfshirë edhe Ruminë e shejtë. Është
pak të thuhet se Amfillohije Radoviqi
është ”në shërbim të djalit”, sepse vetë
ai është djall e shkuar djallit, ai është
KRYEDJALLI, KRYQOFTËLARGU
i trevave shqiptare në Mal të Zi.
Imam i respektuar, siç mund ta dini
edhe Ju, Amfillohije Radoviqi nuk
shqetësohet fare as për letra as për
kritika, as për libra kundër tij dhe
kundër veprimtarisë obskurantiste të
tij, nuk shqetësohet as për të drejtën e
Zotit, as për të dejtën e robit. Tanimë u
dëshmua katërcipërisht, se autoritet
shtetërore malazeze ose nuk guxojnë
ose nuk duan ta ndalin livadhisjen
atnishqiptare të këtij mesfistofeli.
Hipokrizi është kur, nga njëra anë,
thuhet e shkruhet se veprimtaria e
Amfillohije Radoviqit me shokë i
dëmton raportet ndërnjerëzore,
ndërkombëtare e ndërfetare në këto
treva, e nga tjetër, të mos ndërmerren
kurrfarë masash për ndërprerjen e kësaj
veprimtarie. As Kisha Ortodokse
malazeze nuk bëhet e gjallë.

K r y q o f t ë l a rg u A m f i l l o h i j e d h e
militantët e tij vazhdojnë punën e tyre.
Amfillohije i respekton dhe i zbaton

proces të tjetërsimit etnik, se shumë
vendbanime të tyre kanë mbetur vetëm
si koncepte gjeografike etj.

vetëm projektet sllavizuese të Kishës
Ortodokse Serbe dhe haptas kërcënon:
”Nëse e shembni kishën në Rumi, unë
do të shembi xhaminë në Tivar” dhe
kërcënime të tjera të tipit mesjetar. Kjo
është një praktikë tradicionale serbe e
njohur, siç dëshmon edhe shkencëtari
serbomadh serb, Jovan Cvijiq, kur
shkruante me krenari për politikën dhe
praktikën (metodat) sllavizuese serbe
kudo ku ka shkelur këmba e tyre
pushtuese, kur rol të veçantë ka luajtur
edhe Kisha Serbe. Dëshmi për këtë
janë edhe toponimet e patronimet
sllave në Ulqin, Tivar, Anën e Malit,
Krajë, Shestan, Malësi të Madhe,
Plavë, Guci, Rozhajë etj. Dëshmi për
këtë është edhe tjetërsimi shpirtëror
dhe kombëtar i shumë shqiptarëve
etnikë të këtyre anëve. Për këtë gjendje
e sjellje antishqiptare të Kishës
Ortodokse Serbe, besoj se janë të
vetëdijshëm edhe përfaqësuesit
shqiptarë në organet zyrtare malazeze.
Qesharake, madje cinike tingëllon
propaganda e tyre gjoja se shqiptarët në
Malin e Zi i gëzojnë të gjitha të drejtat.
Nuk mjaftojnë dy apo katër shqiptarë
në Kuvendin e Malit të Zi dhe ndonjë
ambasador shqiptar i këtij shteti për të
gjykuar për gjendjen e shqiptarëve në
këtë republikë, kur dihet se shumë prej
tyre tanimë janë tjetërsuar, apo janë në

Ashtu të pambrojtur nga askush
(çuditërisht as nga shteti malazez),
vlerat e monumentet e shqiptarëve në
Mal të Zi po rrezikohen seriozisht dhe
përfundimisht nga Kisha Ortodokse
Serbe, e cila ndër të tjera, e pushtoi
edhe Ruminë dhe e shndërroi në objekt
kulti të Serbadisë, në një vend të
shenjtë ortodoks serb, në një gurëvarri
e futë të zezë të Nënrumisë.
Kisha konzervë, tani e betonuar me
gurët e të parëve tanë të ngjitur në maje
të këtij mali të shenjtë, nuk hiqet as me
letra, as me shkrime, as duke iu lutur
Zotit për ndonjë rrufe nga qielli, por
ajo, me ndihmën e Zotit dhe me veprën
e robit, duhet ”të fluturojë” në ajër
(mundësisht, pa shenj e pa nishan),
andej nga ka ardhur me helikopter.
Natyrisht, atë nuk mund ta bëjnë ”të
fluturojë” të vdekurit, as të vdekurit për
së gjalli, as të shiturit, as të tjetërsuarit,
as ata që nuk dinë çfarë bëjnë…Thonë
se shpresa humb e fundit: Ndosha, ka
mbetur dikush i gjallë, ndoshta do të
lind një ”zog nane” që Ruminë e shejtë
ta çlirojë nga kthetrat e kryedjallit
Amfillohije Radoviq me shokë! (2018)
Botoi KOHA JAVORE nr 842, 29
nëntor 2018:6-7

A U NRYSHOHEN EMNAT T'DEKUNVE
Për librat për Shestanin*
N'faqen e mrȃmë t'revistës BUZUKU
nr 23 botuot për librin Gjoko
Daboviqit. N'lillje** me librin, ma e
para qi m'ra n'sy kije: Gjoko-Gjoka
Markov Daboviq; i jati nuk isht thirrë
Marko, por Maci Palsë Niksë. Libri i
Gjoko Daboviqit ka gjȃna boll
interesante. Por medalja ka dy faqe, ka
t'mira, por elle t'kqija. Sejcilli shkruos
t'vetat i naltson. Kurë e krahasojmë
librin e Gjoko Daboviqit PLEME
ŠESTANI me librin e Gjokë Dabaj
SHESTANI, ka dallime si dita me natë,
e të dy kta janë pej Gurrze, Shestani
Naltë.
*Shestani trevë malore në rrethin e Tivarit, në
jug-perëndim të Liqenit të Shkodrës.
**Shestanasit përdorin ll në vend të dh.

Shkruan Gjergji Leksë Macit Kolsë,
shestanas, Te-Pleva, Fusha Tivarit; më
1.11.2007.
Shih BUZUKU 25, 2007:2.

SHKUEMJET PEJ TIVARIT
N'SHESTANIN NALT
Kam shkue pej Tivarit n'Shestanin Nalt
n'kȃmë kah Meja Shkallsë t'bjeshksë

Rumia te:
1.Maci Palsë Niksë Dabonj pej
Gurrzet, Shestani Nalt, aj n'moshën 50
vjeçare, u hangër (kafshua) pej gjarpnit
versë me 1959; erdha pej Tivarit dhe e
kreva detyrën me dhȃnien e serumit
kunër helmit t'gjarpnit, çka, më
13.10.2018, i kujtohet Dilës** t'bijsë
Macit Palsë Niksë (e leme më 1943),
motersë
t'Gjoko-Gjoka Markov Daboviq; kjo e
shoqja e Simsë Gjonit Ujksë
Pepgjononj, shestaneshë pej Thtjanit,
Krajë, tash n'Shushanj, Tivar.
*Çka shkruen aty nalt Gjergji Leks
Macit Kols, edhe Dila**, e motra e
Gjoksë e vërteton qi baba isht thirrë
Mac e jo Mark.
Kuku, lele ç'na ka gjetë neve
shestanasve, edhe prinve t'dekun me
u nryshue emnat!
2.Te Pala'j Gjonit Pal'Ilisë KolsëMarvuçiq (Marushiq), në Rud-Dedonj,
Shestani Nalt, erdha për festën
Shpjetër, me 29.06.1954.
Ilia'j Persë Markut Pal'Ilisë
Marvuçiqi/Marushiq e lshoi Rudin më

2003, ashtu qi Shestani Nalt mbeti pa
banorë të përhershëm. Ilia diq 87 vjeç
(më 4 tetor 2006); Pal'Ilia 55 vjeç më
1881.
3.Te Gjura dhe Maci Kolsë Macit Kocit
Niksë – Gjokmarkaj (Gjokmarkonj,
Gjokmarkoviq), Brisbane, Australi,
t'dalun pej Bardhonjsh, Shestani Nalt.
Me Gjurën kam qenë shok në
gjimnazin e Tivarit. Ai për festën e
Shpjetrit me 29.06.1955 më thirri të
shkoj te aj në Shestanin Nalt. Prithti
Maci e kishte vëlla Gjurën.
Mbas buke shkuem te Gropa e
Gjonajve (i thonë edhe Kodërkollë,
Kodërmollë ose Mollza), ku ishte
mbledhë shum popull, sille valle dhe

bahe dyzen i madh.
Isht luojt valle dhe bā dyzen natën deri vonë
për festën e Sh'Pjetërit deri më 1980,
dishmon më 16.6.2002 Palë Martini (Pala'j
Gjoksë Kolë Gjoksë Mark Gjokut), i lemë
n'Dedaj, Shestani Nalt, ku kaloj edhe rininë;
tash n'Braticë, Ulqin.

Shestani Nalt kishte banorë 225 më 1881,
kurse 232 më 1961.
Përgatiti Simë Gjon Dobreci

MIEMNAT OSE MBIEMRAT
T'partë tonë me emna e miemna n'gjuhën shqype e kanë bā nji
hadet. Qe disa shembuj:
Stjepa'j Rrokut Stjepsë Preçit Pjetër Markut -Jankonj ose
Jankaj (Jankoviq*), Krythë, Ulqin.
Halili Muratit Mehmet Alisë Haxhisë-Braconj ose Bracaj
(Braciq*), pinçanjor, nga Bratica.
Luka'j Markut Luc Pushit Luksë-Lukolonj ose Lukolaj
(Lukoliq*), Tivar dhe nëpër botë.
Çoba'j Kolsë Çobsë Preçit Per'Gjoksë-Dedonj ose Dedaj
(Dediq*), Krythë, Ulqin.
Miemnat (Mbiemrat) me -iq e -viq janë t'imponueme nër
shqyptarë pej pushtetit malazez. Mbasi unë nuk jam malazi
por shqyptar, bāna kërkesë më 9.06.1967 për ndryshim
t'emnit dhe miemnit n'komunën e Ulqinit, qi t'hiqet –viqi, e
n'ven Sima Dobrecoviq t'bāhet Sim Dobreci. Shkova te Januz
Pelinkoviqi (Pelinkonj), shqyptar, qi ishte pej Braticet,
katunit tonë. E kyj punonte n'administratë t'komunsë Ulqinit.
Më Januzin shkuom te kryetari i komunsë Sërzentiqi (emni
nuk me kujtohet), malazi, i cili kishte qenë oficer ushtarak.
Unë ja shpjegova kryetarit pse kam ardhë. Aj thirri sekretarin
Rade Matoviq, jurist, t'vinje. Ja shpjegova edhe ati arsyen e
ardhjes teme. Aj mu drejtue: “Me çfarë ligjit t'bāhat kjo”?
Unë ju përgjigja: “Me të njajtin ligj qi ma kanë ngjitë –viqin”.
Kryetari i komunës ju drejtua Januzit, qi t'mirret me ketë
punë. Me Januzin shkuem në zyre t'tij. I thaç Januzit, qi mas
disa ditëve, masi shkonjshe më u lā çdo ditë në Ranë t'Ulqinit,
do të vijë ta marrë vendimin. Nuk ishesh i sigurt, por kurë
ktheva te Januzi, më 14.06.1967 e gjeta vendimin t'gatshëm.
Kurë shkova n'Prishtinë, e dorzova vendimin n'zyre
t'administratës t'Spitalit. Gjatë kujdestarisë n'spital, unë
n'raport u nënshkruhesha dr Sim Dobreci. Kur i ranë n'dorë

kta raporte t'kujdestarisë, drejtori i Spitalit dr Branko
Zogoviq (1911-1979), kirurg, thirri zyrtarin e shërbimit
administrativ, e pyeti kush është Sim Dobreci; zyrtarit ju desh
menjiherë me e pru vendimin për mue. Kur e pa vendimin,
Zogoviqi e hodhi për tokë librin e shënime.
Ta u kthye pej ambulancës bashkë më Miomir Krxhiqin,
shefin e repartit t'smundjeve t'lëkurës, para hymjes n'Spital,
tokuam drejtorin e Spitalit dr Branko Zogoviq, i cili na u
drejtue: “Ku jini malazezi dhe shqyptari”. Unë ju përgjigja:
“Edhe ju kini nji pikë gjaku shqyptari”. Aj pranoj: “Isht e
vërtetë; t'partë e mi ishin shqyptarë t'ardhun në Berane
(Ivangrad) Mal t'Zi pej Zogajsh t'Shqypnisë”.
*Shtonjcat -iq e -viq janë t'imponueme nër shqyptarë pej pushtetit
malazez. Përgatiti Simë Gjon Dobreci
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