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DËSHMI

KALAJA E ULQINIT NËN VENEDIKUN
Eskulapi

Shkrimi në gravurë naltë majtas:
1.Pianura de mare ouichi done
ui ʃonne dui uilazi.
Shkrimi në gravurë poshtë majtas në katror:
2.DVLCIGNO gia detto Vlcinio
citta antiqua poʃta nel conƒine
della dalmatia uerʃo leuante
ʃopra il mar e Adriatico.
Përkthimi*:
1. Fushë afër detit ku gjinden disa fshatra.
2.ULQINI, dikur i quajtur Ulçinio
qytet i moçëm i vendosur në kufirin
e Dalmacisë, drejt lindjes,
në breg të detit Adriatik.
*E përkthyen:
1.Prof. Zef Giuseppe Chiaramonte, Shqiptar nga gjuha,
Bizantin nga riti kishtar, Italjan nga adoptimi: Arbëresh, nga
Palermo 1-90145, via Casella 60, Sicilia, Italia Od: zef

chiaramonte <zef.chiaramonte@yahoo.it> Za: Simë Dobreci
<fdobreci@t-com.me> Datum: 05.10.2019 13:13
2.Prof. Agostino Giordano “Jeta Arbëreshe”, Eianina - Purçilli
(Cs), 87010, Italia; Od: Agostino Giordano
<agostino.giordano@outlook.com> Za: Simë Dobreci
<fdobreci@t-com.me> Datum: 06.10.2019 21:47
3. Od: Paul Tedeschini <paul.tedeschini@yahoo.it> Za: SimÃ Dobreci
<fdobreci@t-com.me> Datum:10.10.2019 18:53
#

Në fund të gravurës shkruan:
© The Hebrew University of Jerusalem & The Juwish
National & University Library
(© Universiteti Izraelit i Jerusalemit & Kombi Hebre
& Libraria Universitare)
#

Ulqini nën Venedikun (Venecia) prej 1423-1571 (148
vite), nën Turqi 1571-1880 (309 vite), nën Mal të Zi
1880Në foto Gravura e Kalasë së Ulqinit 2 vite mbasi e
zaptoi Turqia, ku shihen disa kisha katolike.
Përgatiti S. Dobreci

BETEJA E KOSOVËS MË 1448

PËRMBAJTJA
2. Kalaja e Ulqinit nën Venedikun
3. Beteja e Kosovës më 1448
4. Ishulli Ulqini i vjetër në Krruç
5. Në kërkim të historisë mijëvjeçare
6. Portreti origjinal i Skënderbeut
8. Pasqyrë jo vetëm e mësuesve...
10. Simboli i gjarprit në Malësinë e Madhe
12. Si u krijua Republika e Mirditës
13. Për Mirditën
13. Robert Elsie
14. Infermier të dalluar
16. Perandorët romak me prejardhje ilire
17. Kush ishin Etruskët?
18. Arbneshja Marija Kalmeta
19. Gruaja e parë me doktoraturë...
19. Masakra e Tivarit
20. Përmendore brezash
22. Revista Zani i rinisë
23. Poezi
24. Buzmi traditë mijëvjeçare
24. Çka është carani
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Shkruan Jahja Drançolli, Fakulteti Filozofik, Prishtinë*
Më 16 tetor 1448 është zhvilluar Beteja e Kosovës, njëra ndër
ngjarjet më të rëndësishme të Evropës Mesjetare...!
Derisa, për Betejën e Kosovës të vitit 1389, historiografia e sotme
ende nuk ka mundur ta dallojë Kosovën historike nga Kosova e
mitizuar, në anë tjetër Beteja e Kosovës së vitit 1448 sipas
burimeve historike të kohës konsiderohet për njërën ndër betejat
më të njohura të ndodhura në Evropën Mesjetare. Së këtejmi, nga
mesi i shek. XV, Kosova kishte tërhequr vëmendjen e inspiruesve
të luftërave kundërosmane në krye me, Janosh Huniadin dhe
Gjergj Kastriotit-Skënderbeun. Fushë Kosova, më 16-19 tetor
1448, u bë mejdan midis aleancës së Europës Juglindore të
udhëhequr nga Huniadi dhe ushtrisë osmane në krye me sulltan
Muratin II. Arbrit në krye me Skënderbeun qenë në anën e
aleancës evropiane.
Në verë të vitit 1448, pasi që kishte tubuar reparte hungareze,
polake, rumune, çeke, etj., Huniadi kishte kaluar Danubin, doli në
Krushevac. Që këtej, arriti në Kosovë. Në anë tjetër, Murati II,
pasi që ishte informuar nga despoti Brankoviç, kishte ndërprerë
ekspeditën e përgatitur kundër Arbërisë dhe, në Sofje kishte
tubuar rreth vetës të gjitha repartet, të cilat numëronin 50.00060.000 ushtarë; nga kronikat perëndimore numri tyre del i
trefishuar. Repartet e aleancës së krishterë, sipas burimeve
perëndimore arrinte 22-72.000 ushtarë, ndërsa sipas burimeve
osmane 24.000. Lufta treditëshe mbaroi me disfatën e ushtrisë së
aleancës.
Premtimet që i kishte dhënë Skënderbeu për tu angazhuar në anën
e aleancës së krishterë, e kishin trimëruar Huniadin, që të nxitonte
për tu ndeshur me osmanët. Përgatitja e Skënderbeut për ketë
përplasje provohet sipas burimeve zyrtare dhe tregimtare. Përveç
përgatitjeve të Skënderbeut, si dhe rrjedhave e pasojave të betejës,
burimet e kohës, ofrojnë hollësi për vonimin e arbërve për tu
bashkuar me trupat hungareze. Shkak kryesor i vonimit të
Skënderbeut ishin pengesat e despotit Brankoviç, aleat i dhëndrit
Muratit II, që ia mbylli këtij të gjitha rrugët e shtigjet, nga mund të
kalonte. Pjesa e madhe e burimeve, duke arsyetuar vonesën e
Skënderbeut, nxorën në shesh dhe pa shkathtësinë e Huniadit, i
cili nuk është dashur të pranonte betejën para ardhjes së
Skënderbeut në Kosovë. Përveç të dhënave për epilogun, janë
ruajtur hollësi dhe për fatin e ushtrisë së mbetur pas luftës; një
pjesë e trupave, pasi që kishte marrë rrugë për në jug jo larg FushëKosovës, u ndesh më Skënderbeun, që ishte nisur ti bëhej shok
lufte Huniadit; pjesa tjetër në malet e Çiçavicës, në afërsi të
Vushtrrisë, u përpoq me duk Bogdanin, një stërgjysh i Pjetër
Bogdanit. Tërheqin vëmendjen sidomos burimet, që dolën pas
betejës, të cilat së bashku me epikën popullore kanë ngatërruar
personazhet e Betejë së Parë me ato të Betejës së Dytë të Kosovës.
Si shembull, këtu, duhet shikuar veprën me përmasa evropiane të
humanistit raguzan, Mauro Orbini (1601), e ndonjë tjetër pas tij...!
*Jahja Drancolli <jdrancolli@yahoo.com>
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ISHULLI “ULQINI I VJETËR” NË GJIRIN E KRRUÇIT
Shkruan Dr. Anton Lulgjuraj

atëherë është menduar se kanë të
bëjnë me ndonjë qytet të vjetër.
Ishulli “Ulqini i Vjetër” ndodhet në I vendosur në periferi të një
bregdetin në mes Ulqinit dhe shkëmbi që ngrihet lehtë nga deti,
Tivarit në krahun e djathtë të gjirit fortifikimi del i mbrojtur mirë nga
të Krruçit (fig.2). Në prapatokë, në jugu dhe lindja, po edhe nga
shkëmbi i lartë që bie
vertikalisht në det.
foto: Ismet Karamanaga
Vendbanimi ka formë
ovale dhe pjesa e
sipërme është e
m b u s h u r m e
vegjetacion (fig.2). Në
ishull qëndrojnë sot
mbetjet e mureve
mbrojtëse, që ndodhën
në pjesën më të ulët të
ishullit, në anën veriore
dhe perëndimore.
Sot nuk duken
shumë ato,
anën lindore dhe verilindore, ka ndoshta nga ndikimi i fortë i
fshatin Krruç. Ishulli ka emra të erozionit. Në fundin e shek.
ndryshëm lokalë siç janë: “Ishulli i X I X , g j a t ë v i z i t ë s s ë
Krruçit” apo “Ishulli Gjarpnit”, Rovinskit, ruheshin dy hyrjet,
meqenëse në këtë ishull në stinën e njëra në veri dhe tjetra në
verës strehohen shumë gjarpërinj veriperëndim, të cilat ishin të
sipas disa gojëdhënash. (fig.2).
ngushta me hark në maje. Në
Të parën herë përmendet në vitin pjesët tjera ku është më i
1376 nga udhëtarët mjesetarë si arritshëm, ruhen gjurmët e
„Ulqini i Vjetër“, apo „in mari mureve, me trashësi rreth
Dolcinii veteris“, lajmërohet më 1,25 m e të ngritura me gurë të
vonë edhe si „Dolcigno Vecchio“ imët e të thyer, të papërpunuar
në hartat e Venedikut të shek. XVII me llaçin gëlqeror. Më së miri janë
(Coronelli). Shpesh është menduar ruajtur fragmentet e murit rrethues,
deri vonë se këtu ndodhet Ulqini i që ndodhen në pjesën veriore në
vjetër. Ky mendim bie poshtë, pasi gjatësisë prej 8 m. Për nga teknika e
është gjetur muri i periudhës ilire në ndërtimit të mureve me gurë të
qytetin e vjetër të Ulqinit. Kjo e ka vegjël, të lidhur me llaç, të
f i t u a r m ë t e p ë r e m r i n n g a ngjashëm me murin e ishullit të
lundërtarët në periudhën mesjetare, 'Ulqinit të Vjetër', të gjitha këto na
pasi që aty janë parë gërmadhat;
bindin për një
fortifikim të
antikitetit
të
foto: Ismet Karamanaga
vonë (fig.3).
P ë r p o s
mureve ka
gjurmë të
ndërtesave të
tjera, midis të
cilave edhe të
kishës me
kriptë dhe

disa grumbuj gurësh, që tregojnë
për disa objekte të rrënuara. Në
planin e M. Kovaçeviqit shihet se
në fundin e ishullit, në anën e
kundërt, deri në cepin e shkëmbit
ngrithet një kishë me kriptë apo
kishë varresh. Duket qartë se këtu
është një lokalitet i antikitetit të
vonë apo i mesjetës së hershme, për
të cilën deri tani dëshmojnë numri i
madh i qeramikës së vonë antike
dhe qeramikës së hershme
bizantine. Sipas autorëve në fjalë,
objektin i kultit e datojnë në
mesjetë, ku në vitet e para, në luftë
me turqit, shënohet si një stacion
peshkimi.
Shumë herët bëhej fjalë që ky

foto: Ismet Karamanaga

shkëmb, i përshtatshëm për
vrojtimin e rrugëve detare, është i
ngjashëm me atë të Raguzës. Siç
mendonte studiuesi Mijoviq, ky
stacion do të kontrollonte rrugën
detare nga Butua në Olcin. Më
shumë ndoshta duhet të mendojmë
për një fortifikim të tipit refugium
që shërbente për banorët që jetonin
në tokën e fshatit të quajtur Krruç,
ku është gjetur vila e dekoruar me
mozaik nga shek. V-VI. Ky
fortifikim mund të lidhet me
fortifikimet e perandorit Justinian,
kur ka vendosur përsëri pushtetin
në Dalmaci (536-537); fortifikimi
ka shumë analogji me fortifikatat e
ishujve në Dalmaci që janë si një
limes mbrojtës kundrejt dyndjeve
barbare.
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NË KËRKIM TË HISTORISË MIJËVJEÇARE
Shkruan prof. Dr. Jahja Drançolli,
Fakulteti Filozofik, Prishtinë*
Këto ditë shtatori shënohet
përvjetori i formacionit të parë
shtetëror të Arbërisë mesjetare i
p ë r m e n d u r m ë 11 6 6 . . . ! P a s
njoftimeve burimeve bizantine të
shekujve XI-XII, etnonimi arbër,
këtej edhe treva ku jetonin arbërit,
zuri të quhej në
dokumente të
kohës Arbëri.
N d o n j ë
historian i
sotëm ka
paraqitur të
zvogëluar
hapësirën
gjeopolitike të
arbërve dhe të
Arbërisë gjatë
mesjetës. Në
këtë kuadër
është bërë
përpjekje jo
rrallë që shteti i
Arbërit gjatë
mesjetës të
kërkohet në një
trevë të
ngushtë të
Shqipërisë së
s o t m e .
Dokumentet e
kohës provojnë
se arbërit gjatë
mesjetës duhet
parë në tërë arealin tonë etnik dhe
duhet kuptuar se “vendbanimi i
sotëm i shqiptarëve nuk është një
trevë ekspansioni, por trevë
restriksioni, përfundim i një
ngushtimi të pandërprerë gjatë
historisë”. Së këtejmi, gjatë
mesjetës formacionet shtetërore
arbërore u ngritën në treva
bregdetare që nga Arta deri në
Raguzë. Ndërkaq, në krahinat
lindore në trevat e qyteteve Nish,
Shkup e Ohër, krahinat përgjatë
rrugës së rëndësishme Nish - Shkup
- Manastir - Kostur - Janinë - Artë

formonin kufirin lindor deri ku
shtriheshin trojet etnike arbërore.
Në viset veriperëndimore të
Arbërisë së Sipërme që herët (shek.
XI) ishte formuar një njësi
gjeopolitike me emrin Dioklea, e
cila gjatë shekujve të mesjetës
përmendët edhe me emrin Zeta
(Xenta, Zenta) si pjesë e Arbërisë.
Boshllëqët në burimet që kemi nuk
na lejojnë të ndjekim me hollësi

rrugën dhe rrethanat të cilat ndikuan
në formimin e Arkondisë së
Durrësit si organ i sundimit nga
kryezotërinjtë vendës. Ne mund të
mbështetemi në supozim se forcimi
i vazhdueshëm ekonomik i
elementit vendas çoi në konflikte
dhe, së fundi, në një mënjanim të
përkohshëm të faktorit bizantin;
nga një arkonti vasale, në fillim
ende e varur, u krijua, njëlloj si në
vende fqinjë, një shtet feudal i
p a v a r u r. N j ë b u r i m h i s t o r i k
monumental i vitit 1166 na jep një
pikë tjetër referimi në lidhje me
shkallën e ndërmjetme të rolit

gjithnjë më të madh të shtresave
sunduese vendëse. Është fjala për
një princ të Arbërisë, i cili përkrah
ofiqarëve të lartë laikë dhe kishtar,
mori pjesë në një kremtim
ceremonial për shugurimin e kishës
së Shën Trifonit në Kotorr. Në
ceremoni kishte marrë pjesë edhe
Isaku, administrues bizantin për
Dalmaci, Diokle dhe Arbëri. Edhe
pse, Ndreu (Andrea), princ apo
prior i Arbrit, e
njihte atëbotë
sovranitetin
bizantin,
megjithatë,
bëhet e ditur se
autonomia
politikoadministrative
e Arbrit ishte
rritur, siç mund
të shihet edhe
nga privilegjet
e vitit 1153 të
perandor
Emanuelit
dhuruar Krujës,
q e n d ë r e
Arbërisë. Nga
analiza e
hollësishme e
një titulli të
ngjashëm, e
funksionit të
Priorit të Zarës,
ndonjë studiues
serioz arriti në
përfundim se në këtë mjedis nuk
ishte fjala për një funksion të
autonomisë qytetare, siç mendonte
ballkanologu M. Sufflay, por për
guvernatorin e Themës së
Dalmacisë. Pra, këtu është fjala për
kreun e një njësie provinciale
autonome, që nuk është identike me
Themën e Durrësit.
Nga Jahja Drançolli më 16.10.2019,
<jdrancolli@yahoo.com>
*Burimi: Origjinali i aktit ose i diplomës
ruhet në Arkivin HAZU të Zagrebit!
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Portreti orgjinal i Skënderbeut
Shkruan: Naim Flamuri
Portreti i vetëm orgjinal i
Skënderbeut më 1466-n, ku qartazi
shihen shenjat e vrragave të plagës
së luftës, një prerje e djegie te syri i
djathtë, një pikturë tejet e detajuar, e
ngrohtë, pothuajse dydimensionale,
e që është habi për atë kohë, ka
autorë vëllezërit Bellini. Duket
buza e kacavjerrun, (shenj damari
form dregze plagë) vetullat e pakta,
faqja me mollëza të
gjera..mjekra e lëmuar
profetike, syri trim,
kapakët gjysmë të lëshuar
dhe trupi i krrusur prej
atleti…
Edhe njëherë ky shkrim i
imi, plotëson guriçkë pas
guriçke mozaikun e plotë
sesi dukej Skanderbegu
në të vërtetë. E kjo shenjë
e veçantë, plagë lufte,
tërthorazi e konfirmon se
të gjitha sa janë
prezantuar në pikturë janë
nga ky “Origjinal” që e
jap në kuadratin e fotos…
Pasojnë më vonë të gjitha
gravurat, simbolikat, e
portretet e ballinave të
botimeve të panumërta të
Historisë së Skënderbeut, gjithë
figurinat e portretit të Skënderbeut
vijnë nga “origjinali” I
Firenzes…..( tani në shekullin 15-të
s’ka pasur mundësi të fotkopjimit
në libra të pikturës ashtu si ishte
prandaj u bënë të gjitha gravurat e
vizatimet sipas origjinalit… Tek ne
me shekullin 20-të piktura
origjinale e familjes Bellini vjen në
dritën e vërtetë). Dhe sot do të
bindeni se të gjithë ata do ta
vizitojnë Galerinë Ufizzi, ku
gjendet ky portret unikal, i ruajtur
500 vjet bëhet fjalë për fytyrën e një
njeriu ashtu siç ka qenë, ku është
bërë kujdes edhe për detajin e
plagës. Një gjë që mua më bënë
shumë përshtypje, është se kur

shihet mënyra skulpturale e
dydimensionale e portretit, që është
madje aq e thelluar, që e tregon në
tëmth varrën (plagën) e topuzit, në
syrin e majtë (po të ishte shpikje,
pse duhej të ishte patjetër ky detaj
ashtu si i djegun e të pasqyrohej me
këmbëgulje nga piktori). Ndaj sot
me me carbon date duhet te bëhet
çmos që të datohet, të verifikohet,
ky portret i Kryeheroit, të
hulumtohet deri ne detajet më të

hollësishme. Nëse bëhej, do të dilte
një punë e paqme….andaj druhem
për shkoqitjen e këtij
portreti….jemi shumë me fat që e
kemi.
Kush e pikturoi restauroi e si
mbeti…Është çështje tjetër portreti
i vetëm orgjinal i Scanderbeg-ut nga
i famshmi Bellini në Romë, që u
realizua dy vjet para helmimit të tij
në Lissus, Lesh, Lezhë..1468, e në
synin e majtë vërehen vrragat,
shenjat e plagës me topuz, duken
ende.
Autorësia brenda famijes Belini?
Konica e Frashëri për portretin e
Skënderbeut
Kështu e thotë i madhi Faik Konica:
Sipas autorit austriak të artikullit të

Vjetarit të koleksionit të Shtëpisë
Perandorake të Vienës, Friedrich
Kenner, Konica mësoi se në vitin
1462/3 artisti i njohur italian të
familjes të Jacopo Bellinit( 1400 –
1470) 4 vjet më i madh se
Skënderbeu, dhe dhëndrit tyre,
Andrea Mantegna,( 1429-1507),
kishte pikturuar Skënderbeun gjatë
ditëve që ai qëndroi në Itali. Aty
shkruhej gjithashtu se origjinali i
Bellinit ka humbur, ndërsa një nga
tablotë që ndodhet në
koleksionin e arkidukës
është riparimi atij portreti
autentik. Po sipas atij
artikulli, tabloja është
riparuar portreti origjinal
që ndodhej në një muze në
Firence”. (Është fjala për
Muzeun e njohur Uffizi).
Kështu e shkruan
studiuesi Ferit Hudhri:
Gjatë restaurimit të kryer
nga Barbara Schleicher
(dhjetor 1993-maj 1994),
portreti i Galerisë Ufici u
çlirua edhe nga disa
ndërhyrje të një piktori
anonim mbi punën e
Altisimos. Mbishkrimi me
gërma të mëdha të bardha:
G E O R G I V S
SCANDERBEK, të cilin e kemi
parë në riprodhimet e deritanishme,
nuk ka qenë punë e mjeshtrit
Altisimo, por e piktorit anonim. Pas
restaurimit u zbulua mbishkrimi
origjinal; GEORGIVS
C A S T R I O T V S
SCANDERBECVS, (Gjeorgjiu
Kastriotus Skannderbekus) me
gërma më të vogla të praruara në ar.
Ndërkohë marrim edhe njoftimin
se, me organizimin e ri që i është
bërë këtij muzeu, portreti i
Skënderbeut, tashmë i restauruar,
është ekspozuar në korridorin e parë
të Galerisë. Ja çfarë thotë Kristo
Frashëri: Mbështetur edhe në këto
arsyetime Kristo Frashëri arrin në
përfundimin se “me këto të dhëna
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mund të thuhet se ky portret duhet të
ketë bërë pjesë në shek. XVI në
koleksionin e Pal Jovit. Rruga që ai
ndoqi nga Muzeu i Komos në atë të
Vjenës, për ne tani ka pak rëndësi,
përderisa kemi rënë në gjurmë të tij
dhe kemi në dorë riprodhimin e tij
fotografik. Hë për hë, për ne autori i
portretit është nga familja Bellini”.
(Kristo Frashëri, Skënderbeu, jeta
dhe veprat. Tiranë 2002, f.266)
Ja çfraë thotë studiuesi i artit,
Rexhep Goçi: “ka mendime që
figurën e Skënderbeut e ka punuar
për herë të parë piktori i njohur
italian Jacopo Bellini. I ati i
vëllezërve Bellini, nuk sjell të
dhëna më të sakta, por mbështetet
në thëniet e mësipërme. Gjykimi i tij
se është i afërt mendimi se ky
krijues (XH. Bellini – F.H.) e
portretizoi heroin tonë kombëtar,
sepse për këtë figurë kishte dëgjuar
në Venedik (në botën e krishterë)
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dhe në Stamboll (në botën islame).
Mirëpo, portreti i Skënderbeut nga
Bellini lidhet me vajtjen e heroit në
Romë dhe në Napoli, më 1466.
Sipas disa të dhënave, Familja e
Jacopo Bellinit, Xhentile Bellini
dhe i vëllai i tij Xhovani Bellini dhe
dhëndri Andrea Mantegna, kishin
lidhje të ngushta me disa shqiptarë,
të cilët u shquan në botën e artit dhe
të shkencës. Këto lidhje duken më
së miri me themelimin e “Shkollës
së Shqiptarëve” në Venedik më
1442 dhe nëpërmjet piktorit të madh
Vitore Karpaçios.
Autori i këtyre radhëve gjithashtu
ka qenë i mendimit se tabloja e
Kristofano Altisimo-s është nga më
të hershmet dhe mund të jetë krijuar
duke riparuar tablonë origjinale të
pikturuar nga i ati i Gentile Bellinit,
Jacopo Bellini.
Portreti më i hershëm i Gjergj
Kastriot Skënderbeut daton në vitin
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1466. Gentile Bellini, në vitin 1466
kur Heroi vizitoi qytetin e
Lagunovës në Itali, e pikturoi atë me
urdhër të autoriteteve venedikase,
kjo sipas autorit Friedrich Kenner,
mendohet se portreti ka qenë me
profil majtas.
Si përfundim
Në dimrin 1466 kur është pikturuar,
Skënderbeu ishte 60 ose 62 vjeç –
pra disa vjetësh para vdekjes. Sytë i
ka, si dhe në kopjet e tjera, ende me
vitalitet, pamje fisnike, me një
dinjitet e thjeshtësi të paparë. Të
gjitha portretet e asokohe janë të
ngurta, kurse ky portret i lëngshëm,
dydimensional do të thosha, me një
thellësi që transhendeton kohrat.
Unike është që nga gjithë dinjitarët
që njeh historia, ky Autoportret ka të
spikatur plagën nga topuzi, që e
përmend edhe Barleti, Vrraga, e
Prera në tëmthin e djathtë, një gjë
veçantë, buza e lavjerrun shifet një
dregzë plage e ngritur si damar, që
edhe sot po të shihet është pothuasje
tejet dramatike. Po ashtu, njësoj si
dhe te kopjet e tjera mjekra e gjatë,
deri te parzmat, e thinjur gati
profetike e lëmueshme dhe
mustaqet e gjata të perdredhura.
Portreti ka tiparin karakteristik, me
te cilin jemi mesuar ta përfytyrojme
Heroin; vetullat e pakta të holla,
faqja e gjerë, mollzat e theksuara, jo
rrudha në ballë, as fytyrë, hundën e
harkuar (e thyer nga shkolla e
içogllanve e Janiçerve në Edirne)
Skënderbeu mban mbi kokë bereten
karakteristike “alla Carmagnola”,
nën të cilën duket peceta e bardhë.
Fytyra tregon se kemi të bëjmë me
një njeri, që edhe pse është në
moshën 60 e ca-vjeçare dhe me
gjithë stërmundimet nga luftërat e
vazhdueshme dhe nga shqetësimet e
pandërprera, paraqet vitalitet të
theksuar dhe nuk ka shenja që
paralajmerojnë vdekjen e tij të afërt
O kranjanë, ju prithtë nafaka,
S'luhet valle me dy plaka.
Bini nuse, vajza t'reja,
Ju shkon vallja si ërrfeja.
Pjetër Mark Mirdita, këngëtar popullor në
çifteli, e ka këndua edhe Kush e solli
Dorontinën.

8

52

ARSIM

PASQYRË JO VETËM E MËSUESVE, POR EDHE
E PRINDËRVE DHE E GJITHË SHOQËRISË KOSOVARE
Shkruan Augustin Palokaj
Çfarë dëgjojnë fëmijët e moshës
shkollore nëpër shtëpi dhe në
shoqëri, çfarë shembujsh kanë dhe
si i motivojnë. Rriten duke dëgjuar
se zgjidhja është largimi nga
Kosova, se diploma nuk të vlen
asgjë, se për të gjetur punë duhen
lidhje, shpesh edhe politike.
Shkojnë në shkolla ku askush nuk
ngel klasën, që është skandaloze. U

gabuar që kemi vetë për veten dhe
për Kosovën: se “ajri i vendlindjes
është më i miri dhe se kemi një rini
dhe fëmijë të aftë që janë e ardhmja
e vendit tonë”. Nëse vazhdohet me
trendët çfarë i kemi këto ditë, me
nivelin e edukimit, që sipas testit të
PISA-s është ndër më të ulëtit në
botë dhe me nivelin e ndotjes së
ambientit, që është ndër më të lartit
në botë, Kosova nuk do të ketë një të
ardhme të mirë.

E se asgjë nuk shkon në drejtim të
duhur, e dëshmoi edhe një herë
testimi i PISA-s. Pritej që hera e
kaluar, kur Kosova ishte nga fundi i
listës, do të shërbente për ndonjë
ndryshim, por prapë erdhi lajmi se
jemi ndër të fundit në botë dhe
shumë, shumë larg nga ata me të
cilët duam të krahasohemi.
Po bëhen analiza se pse është
kështu. Dhe shpesh faji kryesor, me
të drejtë, hidhet në sistemin e

japin mësim profesorët që nuk
mendojnë se vetë duhet të mësojnë
më shumë dhe të cilët duhet të
frikësohen nga drejtorët apo
prindërit. Penetrimi i madh i
kosovarëve në internet është shifër
që mashtron, sepse ai penetrim nuk
bëhet për hulumtime shkencore, por
për humbje kohe dhe devijim i të
rinjve nga detyrimet e tyre për
edukim. Prandaj nuk duhet fajësuar
vetëm mësuesit për nivelin
katastrofal të dijes së fëmijëve të
Kosovës.
Edhe fillimi i këtij dimri na solli një
goditje të rëndë për imazhin e

Pse është kështu puna me ajrin,
tashmë dihet. Sepse nuk është
investuar me kohë në rinovimin e
duhur të gjeneratorëve, nuk është
menduar e as zbatuar mirë ndonjë
politikë e ruajtjes së ambientit,
ndërsa për “ndryshimet globale”
politikanët flasin me tallje e jo me
seriozitet. Për të ndryshuar
ambientin, Kosovës i duhet një
popullatë më e vetëdijshme për
dëmin nga ndotja e për këtë duhet
pritur ndonjë gjeneratë të re. E
gjeneratat e reja po ngecin shumë në
shkollim, prandaj nuk dihet se si do
të mendojnë e punojnë kur të rriten.

shkollimit. Tema dominuese viteve
të fundit në këtë sistem kanë qenë
rrogat e mësimdhënësve. Dhe ato
janë rritur, sidomos në prag të
zgjedhjeve, por kjo nuk ka siguruar
përmirësim të sistemit. BE-ja
radhazi ka kërkuar përmes
raporteve të progresit që të rritet
kualiteti i edukimit, të depolitizohet
sistemi i shkollimit, të rritet
përqindja e dërgimit të fëmijëve në
sistemin parashkollor, ndërsa
shkollimi i lartë t'u përshtatet më
shumë kërkesave të tregut të punës.
Por nuk janë mësimdhënësit të
vetmit fajtorë. Fajtorë janë edhe
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prindërit dhe e tërë shoqëria.
Çfarë dëgjojnë fëmijët e moshës
shkollore nëpër shtëpi dhe në
shoqëri, çfarë shembujsh kanë dhe
si i motivojnë. Rriten duke dëgjuar
se zgjidhja është largimi nga
Kosova, se diploma nuk të vlen
asgjë, se për të gjetur punë duhen
lidhje, shpesh edhe politike.
Shkojnë në shkolla ku askush nuk
ngel klasën, që është skandaloze. U
japin mësim profesorët që nuk
mendojnë se vetë duhet të mësojnë
më shumë dhe të cilët duhet të
frikësohen nga drejtorët apo
prindërit. Penetrimi i madh i

Madje mësimdhënësit kërcënohen
edhe kur i japin ndonjë nxënësi notë
3 apo 4. “A debil, asht djali jem që
s'ia jep 5 a?”, mund të dëgjohen
prindërit duke kërcënuar
mësimdhënësit. Kështu notat e
nxënësve në Kosovë janë bërë pjesë
e mashtrimit të fëmijëve dhe
prindërve, që pastaj kënaqen duke
besuar se i kanë fëmijët shumë të
aftë.
Në Belgjikë, që është lart në listën e
PISA-s, por jo edhe e kënaqur, mbi
30 për qind e fëmijëve së paku një
herë gjatë shkollimit përsëritin
vitin. Por nga kjo nuk bëhet asnjë

si lajm i veçantë. Sepse kështu është
ndërtuar sistemi i vlerave dhe
vlerësimeve.
Përsëritja e klasës duhet të bëhet
dukuri normale edhe në Kosovë,
por si rezultat i kritereve të
barabarta për të gjithë. Prindërit
duhet të merren më shumë me
fëmijët e tyre. Jo t'iu ndihmojnë për
t'i bërë detyrat, por të kontrollojnë
se a i kanë bërë apo jo, dhe a po
mësojnë apo jo. Të mos mendojnë
se penetrimi në internet dhe
shkathtësitë për të përdorur
telefonat e zgjuar po i bëjnë fëmijët
e tyre më të zgjuar- mund të ndodhë

kosovarëve në internet është shifër
që mashtron, sepse ai penetrim nuk
bëhet për hulumtime shkencore, por
për humbje kohe dhe devijim të të
rinjve nga detyrimet e tyre për
edukim. Prandaj nuk duhet fajësuar
vetëm mësuesit për nivelin
katastrofal të dijes së fëmijëve të
Kosovës.
Nuk besoj të ketë në ndonjë vend të
zhvilluar, i cili është shumë para
Kosovës në listën e PISAS-s, me aq
shumë nxënës të shkëlqyeshëm sa
kanë dalë në Kosovë sipas sistemit
të vlerësimit. Por kjo dëshmon se sa
pak kritere ka në Kosovë. Bëhet
problem kur dikush ngel klasën.

tabu, e as problem. Madje ka raste
kur nxënësi kalon vitin, por
prindërit, mësimdhënësit dhe
drejtorët e shkollës mendojnë se për
të qenë fëmija më i përgatitur për
sfidat e jetës, është më mirë që të
përsërisë edhe një herë vitin, e
pastaj do ta ketë më të lehtë të
vazhdojë. Sepse dija, shkathtësitë
dhe përgatitja për tutje janë qëllimi i
shkollimit e jo notat në dëftesë për
t'u lavdëruar në oborrin e ndërtesës
apo në plazh gjatë verës.
Po t'i kishte ndonjë nxënës në
Belgjikë, Francë apo ndonjë shtet
tjetër të gjitha notat në maksimale,
në të gjitha lëndët, do të dilte në TV

e kundërta dhe kjo t'i bëjë ata të jenë
më sipërfaqësorë dhe të izolohen në
një botë abstrakte duke ngecur ndaj
bashkëmoshatarëve të tyre në botë.
Por gjithçka mund të kalojë sikur
edhe më parë. Që këto dy lajme të
këqija, se kosovarët kanë fëmijë
tejet të pashkolluar, me standard
modern, ndoshta edhe analfabetë,
se thithin ajrin tejet të ndotur, që i
solli dimri, të harrohen tash kur do
të festojmë dy javë vitin e ri, pastaj
vjen pranvera, pas saj vera e kështu
me radhë, deri te testimi tjetër dhe
matja tjetër e ndotjes së ambientit.
© KOHA
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SIMBOLI I GJARPRIT NË MALËSI TË MADHE
Shkruan Anton Pllumaj,
Tuz - Malësi e Madhe
Thuhet në popull se ç'do shtëpi ka
gjarprin e vet. Besohet se ata
zakonisht janë të qetë. Gjatësia e tyre
është e ndryshme, thuhet se mund të
jetë edhe deri në dy metra. Shqiptarët
i thonë "gjarpri i shtëpisë" ose "Ora e
shtëpisë", bile edhe "Roja e shtëpisë".
Në Malësi të Madhe termi "Ora e
shtëpisë" është përdorur gjithmonë.
Edhe sot e kësaj dite ky term për
gjarprin në shtëpi nuk është hequr nga
fjalori. "Nuk ban ta mbytni gjarpnin e
shtëpisë sepse ai ruan shtëpinë nga të
këqijat, nga të ligat”, na thonin
prindërit kur në
shtëpi dukej ndonjë
g j a r p ë r. A i k a
punën e vet. Nuk ka
punë me ne, na
t h o s h i n t ë
moshuarit. Ata
dikur lëvizin nëpër
shtëpi lirisht dhe
askush nuk guxon
t'i ngacmojë,
kështu që shpesh
herë janë gjetur
nëpër rrobat apo
mbulesat e fjetjes,
nën jastekët, nëpër
djepat e foshnjave.
Besohet se dikur iu
jepej qumësht në
vendet e caktuara,
ku gjarpri i shtëpisë zakonisht e kishte
daljen e vet. Thuhet nëse e mbysim
gjarprin e shtëpisë, në atë shtëpi
ndodhin ngjarje të kobshme, u digjet
shtëpia, mund të vdesë dikush prej
anëtarëve të familjes, t'u hajë ujku
bagëtinë, të bjerë rrufeja në shtëpi ose
në stallat e bagëtive. Në bisedë me
disa të moshuar, ndër të tjera thonë se
"koka e gjarprit të mbron nga magjia,
falli". Vajzat e bukura dhe nuset e reja
të shtëpisë, me qellim që të mbrohen
nga magjia e kanë mbartur kokën e
gjarprit, në qafë dhe midis gjinjve. Në
fakt, kur dikush rastësisht gjatë punës
së përditshme në arë, duke korrur
grurin, thekrën, ia merrte kokën, të
cilën sipas nevojës më vonë mund t'a
mbante një vajzë ose nuse e re e
shtëpisë. Koka e gjarprit e mbajtur në

qafë ose midis gjinjve është një ritual
i trashëguar që nga ilirët, të cilët
besonin në forcën mbrojtëse të
gjarprit. Gjarpri edhe sot e kësaj dite
tek shqiptarët konsiderohet si "roje e
shtëpisë" dhe mendohet se secila
shtëpi diku në themelet e saja e ka
gjarprin e vetë i cili e mbron shtëpinë.
Kjo s'ka si mos të ndodh edhe në
Malësi të Madhe, populli i së cilës
trevë ka ruajtur në kujtesën e vet
shumë gjana nga paraardhësit e tyre,
fisit ilir i Labeatëve. Prandaj kur ai
paraqitet në oborrin e shtëpisë as nuk
mbytet e as nuk ngacmohet, por lihet i
qetë. Pra, koka e gjarprit tek
shqiptarët e ka pasur kuptimin e një

objekti sigurie për individin dhe
shtëpinë.
Dëshmi për këtë mitologji ilire
paraqet edhe gdhendja e simbolit të
gjarprit në gurët e kullave, shtëpive,
pllakat e varreve etj. Në Malësi të
Madhe ky fenomen haset gjithandej
në shtëpitë e banimit dhe varrezat.
Asnjë kafshë në simbolikën religjioze
tek ilirët nuk ka luajtur rol të
rëndësishëm sa gjarpri. Kjo kafshë
misterioze, me formë të
jashtëzakonshme e cila pa zhurmë
zvarritet dhe del nga thellësia e tokës
aty ku jetojnë demonët dhe zotat e
nëntokës, si dhe shpirtrat e të
ndjerëve, i cili me kafshimin e vet
mundet aty për aty ta mbys jo vetëm
kafshën, por edhe vetë njeriun, ka
nxitur respekt.

Lidhur me domethënien e gjarprit ne
disa para antike kemi një skene
përnjëmend interesante, të dëftuar në
paranë e kolonisë greke Pharos
(qyteti i vjetër i sotëm ne ishullin
Hvar, Kroaci). Në te shohim gjarprin
kokëngritur, i cili çohet
kërcënueshëm përballë sqapit.
Gjarpri në atë monedhë simbolizon
banorët ilirë vendorë, ndërsa cjapi
ardhacakët greke. Paraja është nga
shekulli IV para Krishtit, e kohës kur
kolonizatorët grekë kanë themeluar
vendbanimin e vet në atë vend dhe
kur, mes ardhacakëve e vendoreve,
kane zotëruar marrë-dhënie acaruese.
Gjarpri në këtë skenë dramatike,
është mbrojtësi i
vendoreve të
hershëm ilirë dhe,
padyshim, ai ka
pasur edhe rolin
totemistik mbrojtës
në besimet e tyre.
Rol mbrojtës
gjarpri ka pasur
edhe ndër Labeatët,
fisit ilir që ka
banuar rreth Liqenit
te Shkodrës. Në
paratë metalike, të
prera nga Labeatët
në shekullin II para
Krishtit, shihet
lundrakja (anija), e
cila sqepin
(pulenin) e bashit e
ka në formën e gjarprit. Është e
mirënjohur se në sqepin e anijeve
(luftarake apo tregtare) gjenden
gjithmonë shtatoret e kafshëve, të
qenieve mitologjike e të tjera, dhe se,
ne kohet e mëvonshme, gjenden edhe
truporet apo dritëshkronjat ose
flamujt e shenjtoreve, te cilët, si
pajtorë të anijes, kane pasur për
detyrë t'i ruajnë dhe t'i mbrojnë anijen
e detarët nga moti i keq, ndeshtrashat,
anijethyerja, apo nga sulmet e anijeve
armike, me të cilat u është dashur të
luftojnë. Të njëjtën detyrë e ka pasur
edhe gjarpri në sqepin e anijeve të
lundrakave labeate.
Mbi gjarprin që mbron detarët e
peshkatarët kemi një reminishence
nga koha e re, dhe atë pikërisht nga
Liqeni i Shkodres, pra nga territori i
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Labeateve të vjetër. Sipas rrëfimit, i
cili është ruajtur deri sot e kësaj dite,
peshkatarët që kanë lundruar dhe
peshkuar në Liqenin e Shkodrës, kane
përjetuar ndeshtrashen. Motkeqja me
furtune që është ngritur befasisht, e ka
trazuar syprine e ujit në liqen, dhe e ka
përplasur lundrakën e tyre për një
qetë nënujore, ashtu që, me atë rast,
në kic është hapur një vrimë, nëpër të
cilën ka depërtuar uji me shpejtësi.
Peshkatarët janë ballafaquar me
rrezikun e mbytjes. Tërë këtë skenë të
trishtë e ka admiruar nga buzëliqeni
një gjarpër i madh, i cili menjëherë ka
rrëshqitur në ujë dhe, me trupin e vet,
e ka mbyllur vrimën në lundrakë,
duke e shpëtuar atë që të mos
fundoset.
Ky rrëfim është veçanërisht
interesant, sepse drejtpërsëdrejti
bashkëlidhet me besimin e
përmendur të fisit Labeat, ilir mbi
gjarprin që mbron detarët, ashtu që
mund të merret si vërtetim mbi
vazhdimësinë etnike iliro-shqiptare
në këtë hapësirë.
Në afërsi të këtij liqeni, pra në
hapësirën ku janë ruajtur shumë
mbeturina të kulturës materiale e
shpirtërore nga kohët ilire, vjen edhe
një doke shume interesante. Në disa
varreza në fshatrat shqiptare në veri të
Shqipërisë dhe në pjesët jugore të
Malit të Zi gjenden varre katolike me
kryqe ku janë të gdhendur relievet e
gjarpërinjve. Përveç kësaj, gjejmë
edhe rrasa varresh, mbi të cilat është i
dëftuar gjarpri në reliev dhe, një rrasë
varri e tillë me dëftimin e tre
gjarpërinjve është e muruar ne
ballëmurin e kishës në fshatin Ljare
në afërsinë e Liqenit të Shkodrës.
Nga Shqipëria na vjen edhe një
dëftim i rëndësishëm i gjarprit si
mbrojtës (pajtor) i ushtarit. Bëhet
fjalë për pllakëzën metalike që
datohet rreth vitit 230 para Krishtit, e
cila është zbuluar në varrezën
monumentale në Selcën e Poshtme, jo
larg nga liqeni i Ohrit në Pogradec.
Në te është dëftuar lufta e ilireve me
armiqtë. Luftari ilir, kaluar ne kalë,
me heshtën në njërën dorë dhe me
mburojën rrethore në tjetrën, lufton
kundër ushtareve armiq, shumë
besueshmerisht kundër
Maqedonasve. Pas luftëtarit ilir,
kërcnueshëm kokëngritur, ngritët
gjarpri gjigant, i cili mbron luftëtarin

VËSHTRIM
ilir dhe bashkërisht me te lufton
aktivisht në atë betejë.
Ndër Arbëneshet e Zarës është
ngulitur, duke lëshuar rrënjë, emri
bolla (bullari) për gjarprin e
pahelmueshëm e të parrezikshëm
shtëpiak. Ky gjarpër është i gjatë rreth
1 m apo 1.5 m, dhe jeton në shtëpi,
kasolle e tëbana, ledhe të cilat

rrethojnë oborret e së tek Arbëneshet
e Zarës, por edhe në mbarë
Gadishullin Ballkanik, se ai i ruan
dhe mbron shtëpinë nga çdo e keqe.
Sipas tregimit të se ndjerës Anka
Stipçeviq, gjarpri i shtëpisë nuk është
guxuar në asnjë mënyrë të vritet,
sepse "bolla" e shtëpisë është shpirti i
te vdekurve", përkatësisht shpirti i
anëtarëve të vdekur të familjes, i cili
kujdesohet për të mirën dhe lumturinë
e shtëpiakëve. Po vritet gjarpri (roja,
rojtari) i shtëpisë, është njësoj sikur të
vritet shpirti i mirë i të parëve. Për
këtë edhe flitet e thuhet se vdekja e
gjarprit të shtëpisë mund të sjell edhe
deri tek shuarja e jetës në shtëpi,
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ndërsa e keqja me e vogël që mund t'i
ndodh familjes, është që në shtëpinë e
tyre të mos ketë më mbarësi, gëzim e
lumturi.
Është interesant edhe fakti që në
popull flitet se gjarpri i mbledhur
kular (kulaç, kutullac) di të gjendet
edhe pranë fëmijës së vogël në djep.
Sipas besimit të Arbëneshëve të
Zarës, ai gjarpër në asnjë mënyrë nuk
mund t'i bëjë dem fëmijës, por me
praninë e vet vigjiluese do ta ruajë.
Duke përfunduar këtë ligjërim mbi
bollën në besimin e Arbënesheve të
Zarës, duhet të theksojmë se gjithçka
ç'farë dimë mbi gjarprin rojështëpije,
tregon se asnjë e keqe nuk u
kërcënohet njerëzve, se ai ruan dhe
mbron shtëpinë e shtëpiaket e saj, e
për këtë nuk duhet të vritet as t'bëhet
n d o n j ë
e
k e q e .
Në fund, duhet theksuar se fshatarët
në viset verishqiptare nuk i vrasin as
gjarpinjte helmues, nëse me ta lidhin
"marrëveshjen e mossulmimit". Sipas
shënimeve që na ka dhënë Dr. Sime
Gjon Dobreci, i cili jeton në Braticë
afër Ulqinit, fshatarët në Malësin e
afërme do t'i japin "besën" gjarprit se
nuk do ta vrasin, nëse e ndeshin në
fushë dhe nëse me parë me të kanë
arritur marrëveshjen, me këto fjale:
"Gjarpero, njeri-tjetrit po i japim
besën, se nuk do te me prekesh mua as
nuk do te hash askënd prej familjes
sime, e unë nga ana ime po ta jap
fjalën se nuk kam për të vrare nëse të
takoj ndokund." Për këtë, kositësi,
qysh në krye të livadhit të vet, akoma
pa filluar kositjen e barit, duhet t'i
drejtohet gjarprit me këto fjale:
"Gjarpër, nëse je diku në këtë livadh,
ik e largohu derisa unë ta kosis barin,
meqë ia kemi dhënë besën njeritjetrit".
Dokja e besëdhënies (lidhjes se
besës) në mes të njeriut dhe gjarprit
tregon se thellësisht është rrënjosur
edhe sot e kësaj dite ky besim në
hapësirën prej kah janë shpërngulur
Arbëneshët e Zarës.

Puna marë Pepë,
Po vé do qepë.
Falmeshnet kumarsë Mati.
Nji rathtë shi duhet me bi.
U shurdhosh, morë kumar.
'Tu'mirë vosh e udha marë.
Tregoi Kola i Lukës Macit Lukës PālitPecaj, shestanas, prej Salçi, tash në Bisht
t'Malit; Shënoi S.D. më 5.10.2003
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SI U KRIJUA REPUBLIKA E MIRDITËS
Nga LEON MOLLA
Mirdita si Krahinë autonome po
ashtu dhe Principatë që nga viti i
largët 1491 mbeti e lirë dhe me
drejta të plota. Mirdita si Principatë
shpesh herë ka marrë nën mbrojtje
Shalë, Shosh, Han, Hot, Grudë,
Malësi, Kelmend, Prizren, Shkup,
Kurbin, Lezhë.
Vështirësitë më të mëdha politike,
Mirdita do ti kalonte në vitin 1919 e
më vonë, pasi Malësorët e Shkodrës
me pagesë të Serbisë vranë në afërsi
të Lezhës Princin e Mirditës Preng
Bib Dodën (Gjomarkaj) dhe në
s h e n j ë
hakmarrje disa
Mirditor që
ndodheshin në
Shkodër kryen
vrasje dhe
masakër në
b a n o r ë t
Shkodranë në
s h e n j ë
hakmarrje për
Princin e tyre.
Në Mirditë u
mblodhën dhe
u bënë gati 740
luftëtarë për të
s u l m u a r
Shkodrën me
q ë l l i m
hakmarrjen e
vrasjes në pabesi të Princit.
Menjëherë Konsulli Francez në
Shkodër thirri në një takim urgjent
Marka Gjonin (Gjomarkaj) dhe i
kërkoj që të ndërhynte e të
qetësonte popullin, kjo u arrit,
Marka Gjoni (Gjomarkaj) i kthej
mbrapsht forcat Mirditore që i ishin
afruar Naraçit. Në vitin 1920
qeveria e Tiranës kishte planifikuar
shpërbërjen e Mirditës duke e
coptuar dhe shpërbërë në tre pjesë,
(Prefektura).
Kjo lojë e Tiranës irritoj Derën e
Gjomarkaj dhe mbarë Mirditën,
kështu që Dera Princërore e
Mirditës thirri në një mbledhje
urgjente 12 Bajraktarët dhe të gjithë
Kryetarët e fiseve për një mbledhje

me vendosur përfundimisht mbi
fatin e Mirditës. Mbarë populli doli
malit dhe u pozicionuan afër kufijve
që ndante me Shkodër, Lezhë,
Kurbin, Mat, Dibër dhe Kukës.
Tashmë në gjithë vendin ishte
s h p a l l u r g j e n d j e e
jashtëzakonshme. Dera Princërore
dhe Krerët e Mirditës diskutuan dhe
vendosën përfundimisht që Mirdita
të shpallej REPUBLIKA E
MIRDITËS me President,
Kushtetute, dhe Administratë.
Gjithashtu u nisën telegramet e tyre
shteteve Perëndimore duke kërkuar
që ta njihnin si Republikë, në një

kohë shumë të shkurtër, Republikën
e Mirditës e para e njohu Franca,
pasi lidhjet e Mirditës me Francën
ishin prej kohësh sepse Princi i
Mirditës Preng Bib Doda
(Gjomarkaj) ishte Kumbarë i
Napoleon Bonapartit III dhe Franca
ishte garantuesja në diplomacinë
Evropiane që të mbronte
paprekshmërinë e Mirditës. Fill pas
Francës, Republikën e Mirditës e
njohën Austria, Hungaria,
Gjermania, Italia, Spanja dhe
Va t i k a n i . M i r d i t a u s h p a l l ë
Republikë me 21 Korrik 1921.
President i Republikës së Mirditë:
Gjon Marka Gjoni (Gjomarkaj).
Ministër i Punëve të Jashtme:
Andon Ashiku. Ministri i Luftës:

Prenk Lleshi. Ministri i Punëve të
Brendshme: Zef Ndoci. Të 12
deputetët të Republikës së Mirditës
ishin 12 Bajraktarët e Mirditës. Pas
këtij lajmi që Mirdita shpallet
Republikë dhe e cila u njoh nga
shtetet Perëndimore, menjëherë
forcat e qeverisë së Tiranës nisin
ofensivën ushtarake drejt Mirditës
ku u bë një luftë titanike e cila u
pasqyrua nga mbarë Media
Ndërkombëtare me Kryetitujt:
“Republika e Shqipërisë sulmon
ushtarakisht Republikën e
Mirditës”, pra tregohej qartë që
Republika e Mirditës u njoh në
Perëndim si
Q e v e r i ,
Flamurë,
Vu l ë , P u l l a
Postare etj.
por kjo nuk do
zgjaste shumë
pasi Presidenti
i Republikës
së Mirditës
Gjon Marka
G j o n i
(Gjomarkaj)
kërkoj që
Mirdita të
ndërpriste
luftën sepse
sipas tij kishte
si qëllim që
mos të derdhej
gjak vëllazëror.
Përfundimisht në Historinë
Evropianë u njoh Republika e
Mirditës si kurë u njoh më parë
Principatë e pa prekur për 500
vjet me rrallë, kurse
“intelektualët” e Shqipërisë, siç e
sulmuan baballarët e tyre
ushtarakisht, e sulmojnë edhe sot
me penë duke i mohuar historinë
dhe faktin e të qenit dikur Mirdita
Republikë.
/ konica.al / E mundësoi Nikë
Palkola
Nji kjothtë qi doni mos me ju nemë
(mallkue) nipat e mesat, mos e
hupni gjuhën e vet n'shpi t'vet
(SGjD).

52

DËSHMI

13

PËR MIRDITËN
Shkruan Prof. Dr. Lisen Bashkurti
"Gojëtaria është shumë e vështirë, por para mirditorëve është
jashtëzakonisht e rëndë.
Mirdita nuk është si Zvicra, as si Spanja, as si Gjermania, por
është një komb me shumë krahina.
Ka krahina që njihen për bujqësi si Myzeqeja, për dolli si
Labëria, për humor si Shkodra, për nikoqirllëk si Korça, por
ka vetëm një krahinë që njihet për mijëra vjet.
Dhe kjo është Mirdita.
Më lejoni të bëj një korrigjim: “Më thonë se Revista Mirdita i
ka kapërcyer kufijtë.
Jo. jo… as Biblioteka e Babilonisë nuk mund ta përfshij,
Mirditën.
Kaq histori vertikale 2002 vjeçare ka, saqë i ka rezistuar
vlerave, gjuhës, identitetit, raporteve, zakoneve, traditës,
normave, bukurisë, estetikës, krijimtarisë, filozofisë,
moralit.
- Nëse jemi shqiptarë, jemi se kemi Mirditë.
Ju do të thoni se nuk jam mirditor. Gaboheni shumë rëndë.
Unë jam në zemër të Mirditës se unë jam në Maje të Shalës.
- Atje ku i thonë Mirdita, atje është Mirdita. Mirdita fillon te
vija e Theodhosit dhe shkon deri në Danup.
Mirdita fillon me qytetet helene dhe shkon te Ligubistrica
në Slloveni.
-- Mirdita është ndër katërt fiset e mëdha të Perandorisë së
Madhe Romake, që janë Ilirët.
Mirdita është vendi që mbanë emrin e arbërve, njerëz me
zemër të bardhë, me mendje të bardhë, me veshje të bardhë,
me shpirt të bardhë, me kostum të bardhë.
- Nëse jemi këto që jemi, jemi se kemi Mirditën. Nëse jemi
ato që duhet të jemi, do jemi nëse e ruajmë Mirditën".
Zgjodhi : Nike Palkola <n946shpirt@outlook.com> Za: "fdobreci@t-com.me" <fdobreci@t-com.me> : Datum: 09.11.2018
23:24

ROBERT ELSIE
ALBANOLOGU
ROBERT ELSIE

(29.06.1950. Vankuver,
Kanada - 2.10.2017. Bоn,
Gjermania).
Ai e donte shumë
Shqipërinë dhe ka dhënë një
kontribut jashtëzakonisht të
çmueshëm për studimet
albanologjike. Kur ka
ndërrua jetë dëshira e tij e
fundit ka qenë të varrohet në
Shqipëri, pikërisht në
THETH, Malësi.
Fotografi pranë varrit të tij
sot, Don Gabriel Grabanica,
Anton Lulgjuraj dhe Anton
Pllumaj.
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INFERMIERË TË DALLUAR
Prim.Dr. Gani Karamanaga

Gjatë punës sime në
shërbimin shëndetësor kam punue
me shumë infermier dhe infrmiere.
Kësaj radhe po i veçoj disa prej tyre.
Musa (Cano) Duli (1924-1996)

atëhershme afër ish-hotelit Galeb.
Ishte njeri human, i gatshëm për t'u
ndihmuar të gjithë njerëzve pa
dallim feje e kombi. Punën e
infermierit e ushtronte me gjithë
zemër e shpirt. Pa kurrfarë pritese
shëronte pleq e plaka, të rinj e të
reja, fëmijë të grupmoshave të
ndryshëm. Me të gjithë ishte i afërt.
Vdiq më 1996.
Kujt në Ulqin ose në rrethinë nuk i
kujtohet Musa, që shumë njerëz e
thirrshin doktor Musa? Njeriu që
vraponte, i kryente punët me buzë
në gaz, njeriu që dinte me fjalë të ta
lehtësonte dhembjen. Musa ishte
infermier i dalluar.
Riza (Ethem) Tahiri
(1937-2003)
Riza Tahiri,u lind më 28 Shkurt
1937 në fshatin Shas, të Anës së

Musa (Cano) Duli u lind në Ulqin
më 1924. Shkollën fillore e kreu në
vendlindje.Për shkak të kushteve të
vështira u detyrua të shkojë në
Shqipëri, për të gjetur punë. Në vitin
1942 shkoi në Tiranë te dajat. Atje
mbaroi kursin për infermier. Më pas
u punësua në spitalin italian, ku
punoi dy vjet me mjekë të njohur,
siç ishin dr. Anagnosti, dr. Groti dhe
dr. Matroni.
Në vitin 1946 iu bashkëngjit
Brigadës së 13 shqiptare në Ohër, ku
edhe punoi një vit në spitalin e
atjeshëm.
Një vit më vonë u kthye në Ulqin. Ia
filloi punës në ambulancën e

Malit.
Rrjedh nga një familje e varfër por
mjaft bujare dhe e respektuar.
Shkollën 8-vjeçare e kreu ne
Katërkollë. Regjistrohet në
shkollën e mesme në Tivar, por të
cilën është i detyruar ta ndërpresë
për shkak të kushteve
tejet të
vështira për jetesë të nënës së vet, e
cila e rriti jetim bashkë dhe me dy
fëmijë të tjerë.
Kështu, për të siguruar bukën e
gojës, për vete dhe familjen, Rizaja
fillon punë të rënda krahu qysh në
moshë shumë të re.
I etshëm për shkollim dhe për një
jetë më të mirë, por dhe falë dëshirës
që kishte për t'i ndihmuar njerëzit,
me t'u kthyer nga shërbimi ushtarak,
vazhdon mësimet në Shkollën për
infermieri në Cetinë.
Mësimet i ndjekë krahas punës si
infermierë në Spitalin e
Përgjithshëm në Kotor.
Mandej Riza Tahiri fillon punën në
ambulancën e Katërkollës. Në atë
kohë punonte me mjektë: Shefqet
Dollakun, Shuajb Resulbegun,
Gani Karamanagën, Rexhep
Spuzhën, Myrto Salaj.
Një kohë të gjatë ka punue në
shërbimin e patronazhit-dhënijen e
terapisë në shtëpitë e pacientëve.
Punën e ka punue në mënyrë
profersionale, i pa lodhëshëm.
Të sëmuarve gjithmon është drejtue
me buzqeshje.
Qamil Kelmendi (1929-1997)
Ka lindur me 1929 në Pejë.
Shkollën për infermieri e përfundon
në Slloveni, mbas shërbimit
ushtarak. Me 1959, me familje vjen
të jetojë në Ulqin. Punësohet
menjëherë në vitin 1960 në
dispanserinë antituberkulotikë, që
atëherë ka qenë vendosur në
shtëpinë e Joko Zecit në Ranë. Ka
punuar me mjekun dr. Vlado
Vukçeviq, ftiziolog, me të cilin ka
punuar edhe në Pejë, para ardhjes në
Ulqin.
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“Sot më dukesh ma mirë..”
Kur ikte Qamili i smuri mendonte:
“Çka thot ky, unë e shoh vedin, nuk
jam ma mirë..”Por prap se prap
fjaltë e Qamilit e qetsojshin dhe i
japing shpresë.
Salë (Islam) Çobi (1943 – 2011)
Sala lindi në Kështenjë, më 1943.
Arsimin fillor e kreu në fshatin e
lindjes, ndërsa shkollën tetëvjeçare,
në Ostros. Ishte ndër të parët që ia
mësyu arsimit të mesëm në

Prej vitit 1966, kur ndërtohet
stacioni shëndetësor i ri, në
lokalitetin i sotëm të Pushimores së
Pensionistëve, kalon në shërbimin
e Patronazhit ku punon deri në
pension.
Qamil Kelmendi i takon
gjeneratave të vjetra të punëtorëve
në mjekësi, të cilët kanë punuar në
kushte më të vështira se këto që i
kemi ne sot. Punëtor i palodhshëm,
në kohë të gjatë ka punuar nëpër të
gjithë territorin e Ulqinit urban,
duke zbatuar rekomandimet e
mjekëve. Gjithashtu si rëntgenteknik ka dhënë edhe kontributin në
luftën kundër tuberkulozit,
sëmundje e cila ka qenë atëherë
shumë aktuale. Ka vdekur në Ulqin,
në vitin 1997.
Q.B. ishte i smur rëndë. Qamili çdo
ditë sipas rekomandimit të mjekut i
bënte inzhekcione kundër
dhimbave. I thoshte :

gjeneratën e tij. A i zgjodhi
mjekësinë duke pasur parasysh se
nevoja më e madhe e popullatës për
punëtorë shëndetësor ishte e
madhe. Me fjalë tjera, kuadrot
mjekësore ishin për kohën kuadro
deficitare. Kjo edhe nga vetë fakti

Vërtetim nga kursi për rtg-teknik
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se zonat e thella, siç ishte Kraja aso
kohe, kishte nevojë për kuadro të
mirëfillta medicinale. Shkollimin e
mesëm të medicinës Sala e nisi në
Gjakovë, e vazhdoi në Cetinë dhe e
përfundon në Prizren.
Punësohet në Ambulancën e Krajës, në
Ostros, ku shërben deri në vitin 2002,
kur del në pension. Ka qenë dëshirë e
madhe e tij që të studionte mjekësinë,
por siç thoshte ai, strukturat e
atëhershme nuk ia mundësuan që ta
realizonte ëndrrën jetësore, me preteks
se duhej patjetër të jetë në shërbim të
popullit.
Sala do të mbahet mend edhe për
aktivitete të shumta dhe të larmishme
kulturore në Krajë dhe më gjerë. Ka
qenë njëri ndër aktivistët e dalluar të
SHKA “Kraja”.
Padyshim se roli më i spikatur i tij
është roli i të zotit të shtëpisë në filmin
dokumentar “Dasma e Krajës”,
realizuar në prill të vitit 2001, të autorit
Muharrem Hardolli.
Me vdekjen e tij Kraja humbi
punëtorin shëndetësor që për shumë
vite u shërbeu me përkushtim në
përkujdesjen primare shëndetësore,
fqinjët dhe të afërmit mikun dhe
shokun besnik, ndërsa familja njeriun
më të dashur.
Ashtu siç ishte i veshur me mantel të
bardhë, më të bardhë e kishte zemrën.

Shtja1 Pers Çeks nji karajfile
I bje petkat me kaçile
Me kaçile, me sharvalle
Për me mujtë me luejtë valle.
Gjoni Pjetri me kapel
E ka zânin porsi tel
Pjetri Macit çka po thotë
Kta levanta na shkuen kot
Shkuen kot, se ç'na kanë fikë
Ma'j pari u nis me ikë
Kola'j Niks-e u frigue
Kta ushtar2 kanë me na gjue...
1.Shtja shortja, bashkëshortja.
2.Bëhet fjalë për ushtarët gjerman në kohën e
Luftës II Botërore që u vendosën në shtëpinë
ku banorët e katundit Braticë/Ulqin kishin
planifikuar të luajnë valle atë natë.
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* Don Gabriel Grabanica, Kisha
Katolike në Braticë (të gjitha
shpenzimet tjera të mbetura)
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Këtu po sjellim listën e Perandorëve
Romak që kanë lindur në Ilirik apo
kanë prejardhje ilire:
1.Trajanus Decius (249 – 251), Gaius
Messius Quintus Taianus Decius, ka
lind në Budallija (Sirmium) sot fshati
Martiniqi (Mitrovica e Sremit, Serbi)
2.Hostilianus (251), Gaius Valens
Hostilianus Messius Quintus, djali i
Deciusit, ka lind në Sirmium.
3.Claudius II Gotikus (268 – 270),
Marcus Aurelius Claudius Gothicus,
është nga rrethi i Sirmiumit ose nga
Dardania. Për perandor zgjedhet pasi i
mund Gotët në vitin 268 afër Naissusit.
4.Quintilus (270), Marcus Aurelius
Claudius Quintillus, ka lind në
Sirmium, është vëllai i Claudit II,
vetëm 77 ditë ka qëndruar në fron.
5.Aurelianus (270 – 275), Lucius
Domitius Aurelianus, ka lind në
Sirmium sot Mitrovica e Sremit, njihet
me atë se Perandorisë Romake ia
ribashkon Mbretërinë e Galëve.
6.Probus (276 – 282), Marcus Aurelius
Probus, ka lind në Sirmium, është i pari
që lejoi që hardhit Italiane të mbillen në
vende tjera të Perandorisë si në Ilirik,
Galici, Britani dhe Spanjë.
7.Diocletian (284 – 305), Gaius
Aurelius Valerius Diocletianus, ka lind
në Dioclea sot Dukla afër Podgoricës.
Një ndër perandorët më të rëndësishëm
të Romës. Pas një kaosi të madh
shumëvjeçar ai ia arriti që Perandorinë
ta vëj në rregull. Duke qenë i
vetëdijshëm se Perandoria ishte shumë
e madhe dhe që ishte shumë e vështirë
të udhëhiqej nga një njeri i vetëm është
i pari që vendos të ndajë pushtetin
krijon Diarkin (dy AUGUSTË që
sundojnë njëri në Lindje e tjetri në
Perëndim) dhe kjo ishte fillimi i ndarjes
së Perandorisë në atë Lindore dhe
Perëndimore.
8.Maximianus Herculius (285 – 305),
Marcus Aurelius Valerius Maximianus
Herculius, ka lind në Sirmium. Ilir, mik
dhe bashkësundues me Dioklecianin.
Së bashku me Dioklecianin jep
dorëheqje nga froni por që pas një viti
(306) kthehet prapë në fron dhe e
ndihmon në ngritje Konstantinin e
Madh. Nga froni e rrëzojnë më 308.

9.Galerius (305 – 311), Gaius
Galerius Valerius Maximianus, ka
lindur në Felix Romuliana sot
Gamzigrad afër Zajeçarit. Sundoi nga
Sirmiumi, ka qenë i pamëshirshëm
ndaj të krishterëve madje të gjitha
barbarizmat që i vishen Dioklecianit
janë rezultat i përndjekjeve të tija. Për
grua kishte vajzën e Dioklecianit.
10.Constantius I Chlorus (305 – 306),
Flavius Valerius Constantius, ka lind
në Ilirik në vitin 250. Është babai i
Konstantinit të Madh.
11.Flavius Severus II (306 – 307),
Flavius Valerius Severus II, ka lindur
në Naissus, ka ndarë fronin me
Konstantin Klorin.
12.Licinius (308 – 324), Gaius

Valerius Licianus Licinius, ka lindur në
afërsi të Felix Romuliana, mbretëroi
në lindje, së bashku me Konstantinin e
Madh sollën Ediktin e Milanit.
Zhvillon dy luftëra kundër Konstantinit
të Madh të cilat i humbet të dyja dhe në
fund ekzekutohet.
13.Maximinus Daia (311 – 313),
Gaius Galerius Valerius Maximinus,
ka lindur në afërsi të Felix Romuliana,
mbahet mend si persekutues i madh
dhe se nuk ka pranuar sistemin tetrark
të mbretërimit.
14.Constantinus I i Madh (312 –
337), Flavius Valerius Constantinus,
ka lindur në Naissus (Nishi i sotëm).
Më 313 nënshkruan Ediktin e Milanit
me të cilin lejohet toleranca fetare dhe
praktikimi i lirë i fesë së krishterë.
Është themelues i Konstantinopolit dhe
me ardhjen e tij vie deri te një paqe

sociale pas një periudhe të gjatë të
persekutimeve fetare.
15.Constantinus II (337 – 340),
Flavius Iulius Constantinus, ka lind në
Sirmium dhe është djali i dytë i
Konstantinit të Madh. Babai i vet e bën
Cezar të pjesës lindore të Perandorisë
kurse dy vëllezërit tjerë pjesën tjetër.
16.Vetranio (350), i ilindur në Mezi,
për Cezar e emëroi Konstanti II me
kërkesën e vajzës së Konstantinit të
Madh. Mirëpo nuk ndenji shumë në
fron vetëm dhjetë muaj kur edhe
datyrohet të largohet.
17.Iovianus (363 – 364), Flavius
Iovianus Augustus, ka lindur në
Singidunum (Beogradi i sotëm) dhe në
fron qëndroi vetëm tetë muaj.
18.Valentinianus I (364 – 375),
Flavius Valentinianus, ka lind në
Cibala (sot Vinkovci, Kroaci). Fronin e
ka ndarë me vëllanë Valensin. Ka
mbretëru perëndimin.
19.Valensi (364 – 378), Flavius Valens,
ka lind në Cibala (Vinkovci, Kroaci).
Fronin e ka ndarë me vëllanë
Valentinianin I. Ka mbretëru lindjen.
20.Gratianus (375 – 383), Flavius
Gratianus Augustus, ka lind në
Sirmium. Është djali i Valentinianit I.
21.Valentinianus II (383 – 392),
Flavius Valentinianus II, ka lind në Trir
është djali i Valentinianit I i cili ka qenë
nga Cibala (Kroaci).
22.Constantinus III (421), Flavius
Constantius Augustus, ka lind në
Naissus, është babai i Valentinijanit III
23.Valentinianus III (425 – 455),
Flavius Placidius Valentinianus, djali i
Constantinus III, njihet si perandori i
fundit perëndimor me origjinë ilire.
24.Marcianus (450 – 457), Flavius
Marcianus, ka lind në Iliri, ka mbretëru
në lindje.
25.Anastasius I (491 – 518),
Anastasius, ka lind në Dyrrachium,
Durrës, Shqipëri.
26.Iustin I (518 – 527), Flavius
Iustinius, ka lindur në Bederiana të
Dardanisë (Leban, Serbi).
27.Iustinianus I (527 – 565), Flavius
Petrus Sabbatius Iustinianus, ka lind
në Tauresium të Dardanisë. Justiniani I
është imperatori i fundit latin.
Marrë nga libri Udhëtim në kështjellat ilire
në Mal të Zi, Gazmend Çitaku, botoi
Diti&Oli, Ulqin, 2019, fq. 79-85

52

HISTORI

17

Kush ishin Etruskët
Teksti dhe fotografitë:
Sami Flamuri
Kush ishin Etruskët populli mister i
gadishullit Apenin dhe a ka lidhje
me shqiptar...
Para rreth 2900 vjetësh etruskët u
shfaqën nga errësira e historisë – e
madje deri në shekullin e parë para

Krishtit, kultura e tyre përckatoi
fatin e Italisë dhe të hapësirës
perëndimore mesdhetare. Kjo do të
thotë edhe, se etruskët krahas
grekëve e kanë influencuar më së
shumti kulturën romake. Ata e
quanin veten Raëna. Etruria,
territori i ngulimeve të tyre shtrihet
në Italinë qendrore dhe veriore. Ky
territor përfshinte Toskanën, pjesën
veriore të Latiumit të sotëm dhe
disa pjesë të Umbriens. Shtrirje e
tyre më të madhe territoriale ata e
arritën 500 vjet para Krishtit nga
Mantua në veri deri në Romë në jug.
Ndoshta duhet thënë më saktë, së
ata përshinë territorin e qytetit të
Romës së vonshme. Sidoqoftë
etruskët ishin ata, që fshatrat nga
shtatë kodra i bashkuan në një qytet
dhe atje themeluan mbretërinë e
tyre.
Një popull i veçantë
Periudha nga shekulli i 7 deri në të 5
para Krishtit ishte epoka e lulëzimit

të etruskëve. Historiani i
antikitetit Dionisi i
Halikarnassos i admironte ata
si “më të hershmit dhe krejt të
ndryshëm nga popujt e tjerë “.
Studiuesit edhe sot e kësaj dite
debatojnë për prejardhjen e
etruskëve. Shumica mbron
tezën, se ata e kanë
prejardhjen nga Azia e Vogël
(në Turqinë e sotme) prej nga
k a n ë e m i g r u a r. T ë t j e r ë i
konsiderojnë ata si një fis të
ngulitur prej kohësh në vend, që me
kalimin e kohës u zhvillua.
Megjithatë analizat e ADN-së së
popullsisë në Toskana mbështesin
tezën e parë. Sipas kësaj ka pasur të
dhëna, që dikur këtu ka pasur
migracion nga Anadolli. Gjuha e
tyre nuk është e krahasueshme me
asnjërën prej gjuhëve të njohura –
përveëse me lemnishten e kjo gjuhë
është folur në një rajon të Egjeut,
pra në anën tjetër të gadishullit

italian.
Shkrimi dhe gjuha e
etruskëve janë vetëm
n ë m ë n y r ë
segmentare të
kuptueshme dhe nuk
ekzistojnë shumë
mbishkrime, që
arkeologjia të mund

t’i deshifronte. Një gjë është e qartë,
që ky popull përbëhej jo vetëm nga
bujq të mirë, por edhe tregtarë. Ata
ishin mjeshtra të shkëlqyer. Në
përpunimin e metalit dhe të baltës
ata kanë arritur kulmin, sikurse e
dëshmojnë gjetjet arkeologjike.
Këto mund të shihen tani si
eksponate në ekspozitën e hapur në
kështjellën e Karlsruhes.
Nën hijen e romakëve
Që etruskët nuk janë perceptuar në
histori, kjo ka të bëjë me faktin, se
ata në shekullin e tretë para Krishtit
u shpërbënë dhe u zhdukën në
kohën që Perandoria Romake po
forcohej gjithnjë e më shumë. Ndaj
nuk të habit fakti, që shumë
zhvillime, të cilat i dedikohen sot
romakëve, në të vërtetë kanë
origjinë etruske. Qytetet e tyre kanë
rrugë të shtruara, të planifikuara me
vetëdije janë hapësirat dhe sheshet
publike si dhe furnizimi me ujë dhe
kanalizimet. Edhe në arkitekturë e
teknikë ata kanë qenë të avancuar,
aq sa romakët këtë dije mundën ta
përvetësojnë dhe ta zhvillojnë më
tej. Etruskët me të drejtë mund t’i
quash si mjeshtrat që mësuan
romakët, nën hijen e të cilëve
qendrojnë ata sot.
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ARBNESHJA MARIJE KALMETA
KAMPIONE NË ÇIKLIZËM PËR 39 VJET
Shkruan Sylejman Morina
M e n j ë
biçikletë të
kombinuar
nga tri sosh,
arriti në
Lubjanë të
Sllovenisë
biçiklistja
arbneshe,
Marije Kalmeta, të bëhet
kampione shtetërore, dhe si e tillë
të mbetet deri në vetëshkatërrimin
e Jugosllavisë , më 1991.
Një mbajtje aq e gjatë e titullit
kampione gati katër dekada është
rezultat i ndërprerjes së organizimit
të garave me biçikleta për femra në
Jugosllavi, pas vitit 1952.
Arbneshja shtatgjatë e pasionuar
pas ngasjes së biçikletës, si dhe
gjuajtjes me armë ku kishte qenë e
para në Zarë. Marija, pasi e kishte
zënë vendin e parë në garat e
organizuara në qytetin e Zarës në
çiklizëm, si triumfuese ajo ishte
caktuar të marrë pjesë në
kampionatin e Kroacisë në Zagreb.
Me lehtësi do ta zinte vendin e parë,
po mos të ishte gabimi i rastit që e
kishte bërë, i cili i kishte kushtuar
me titullin e kampiones.
Lule për Kampionen
Marija që nga fillimi i garës ishte
distancuar shumë nga rivalet e saja,
por ishte shmangur nga pistën ku
duhej të zhvillohej gara. Në një
moment ajo e kishte kthyer kokën
prapa për t'i shikuar rivalet, nuk
kishte parë asnjë çikliste prapa, ku
ishte befasuar se çka kishte
ndodhur, ndërsa kalimtarët e rastit i
kishin treguar se kishte gabuar
pistën. E dëshpëruar, u detyrua të
kthehej prapa, duke mbledhur tërë
fuqinë që e kishte, dhe arriti t'i
bashkohet grupit të garueseve tjera
dhe t'i kalojë ato, por jo edhe Nada
Bogoviqin që e kishte zënë vendin e
parë, ndërsa kjo radhitet në pozitën
e dytë. Suksesi i arritur në Zagreb i

hapi rrugë për të marrë pjesë në
kampionatin shtetëror që duhej të
mbahej në vikendin e ardhshëm në
Lubjanë. Sllovenët ishin përgatitur
që kampionia gjithsesi të jetë nga
mesi i tyre, por kishin frikë nga
shkathtësitë dhe forca e Marijes.
Ata edhe kishin bërë plane për ta
penguar atë, kishin përgatitur dy
çikliste nga qyteti i Mariborit
(Slloveni) që ta pengojnë duke e
rrëzuar sportisten arbneshe. Për
këtë plan djallëzor dhe pengesat
tjera, ajo ishte informuar nga një
veprimtar i çiklizmit i qytetit të
Pulës (Kroaci), Edi Rajkoviq, i cili,

Marijes i ishte drejtuar në gjuhen
italiane që mos ta kuptonin të tjerët
bisedën.
Ndonëse përfaqësuesja nga Pula, të
cilën e kishte përgatitur Edi, nuk
kishte marrë pjesë në gara për
shkak të fejesës, Edi tani kishte
qenë përkrahës i fuqishëm i
Marijes, të cilin ajo e kishte
falënderuar shumë për përkrahjen e
dhënë. Pengesë e dytë kishte qenë
qëndrimi i komisionit, i cili e kishte
kontrolluar vetëm biçikletën e

Marijes, dhe i kishte thënë se me
këtë rrotën e pasme nuk mund t'i
vazhdonte garat. Biçikleta e saj e
kishte qenë një kombinim nga tri
biçikleta, ndërsa rivalet e saja
kishin qenë me biçikleta speciale.
Pasi që nuk kishin pasur rrotë
rezervë, duhej intervenuar në
ndonjë shërbim, por kishte qenë
dita e diele, ditë pushimi dhe nuk
kishte punuar asnjë punëtori.
Kishin qenë momente të rënda për
vajzën arbneshe shpresat e saja për
gara kishin filluar të zbeheshin.
Mirëpo, babai saj që e shoqëronte
vajzën e tij, ishte këmbëngulës dhe
kërkonte zgjidhje, për fat e takon
një polic, nga i cili kishte kërkuar
ndihmë që t'ia gjente ndonjë
mjeshtër.
Me ndihmën e tij e gjen një
mjeshtër të cilit ia tregon hallin që e
kishte, ai e kishte kuptuar rastin me
seriozitetin më të madh dhe ia
kishte rregulluar rrotën e pasme,
njëherësh duke u bërë edhe
simpatizues i saj. Plani djallëzor i
k u r d i s u r k i s h t e d ë s h t u a r,
mariboraset nuk arritën t'i
afroheshin Marijes, e cila e zuri
vendin e parë, duke u bërë
kampione e Jugosllavisë në
çiklizëm. Ndonëse më gara të tilla
nuk ishin organizuar fare, prandaj
ajo kishte mbetur kampione deri
më 1991, kur u vetëshkatërrua
shteti i së cilës kishte qenë
kampione (Jugosllavija). Këtë
ngjarje ajo ia kishte thënë mikut
tim gazetarit të njohur zaras Drago
Mariqit, në moshën 74 vjeçare. Nga
Arbneshi(Arbanasi) kanë dalë
vazhdimisht sportiste të njohura, si:
Renata Petani, Marije Mazija, Lara
Nikpali, Madera Kalmeta, Vanja
Paleka, Leonora Stipçeviqi etj.
Çka po thotë shtja Nik' Simonit,
Marton nipin Lena Kronit,
Na'j ka thirrë dy parë kumarë,
Peshqeshin për me ju falë.
Kyj Nik'Pjetri me latica,
Po knojnë gjelat pa katica.
Tregoi Kola'j Luks Macit Luk'Pâlit-Pecaj, SalçUlqin, më 10.10.2008.
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GRUAJA E PARË ME DOKTORATURË
FILOZOFIKE KA QENË SHQIPTARE
Shkruan Nikë Palkola
Elena Lucrezzia Peshkopia është e
para grua shqiptare në botë, që në vitin

1678 ka arritur të marrë doktoraturën
në Filozofi. Gjatë shekullit ku jetoi ajo
ishte gruaja më e ditur në Evropë.
Statuja e Elenës që u gjet në
Universitetin e Padovës, një nga
universitetet më të vjetër dhe ndër më

të njohurit në Evropë, dëshmon për
vlerat e arritjeve të jetës së saj. Portreti
i saj është gjithashtu edhe në dritaren e
qelqit rreth 7 metra të lartë në
bibliotekën “Frederick Ferris
Thomson”, në kolegjin Vassar të Nju
Jorkut, SHBA, ku Elena është
portretizuar duke mbrojtur tezat e saj
mbi Aristotelin.
Elena Peshkopia lindi në Venecia në
1646. Ajo përfundoi shkollën e
shqiptarëve “Santa Maria dhe San
Gallo” në Venecia (Scuola di Santa
Maria e di San Gallo degli Albanesi).
Shkolla ku Elena mësoi është
themeluar nga fisnikët e edukuar
shqiptarë, më 22 tetor 1442 dhe për
rreth 200 vite vazhdoi të funksionojë
për arsimimin e shqiptarëve deri në
fund të shekullit të 18-të. Që prej
fillimit, djemtë dhe vajzat e
frekuentonin këtë shkollë së bashku,
institucioni financohej nga taksat që
paguanin shqiptarët.
Në detyrimet përfshiheshin edhe gratë,
por ato edhe do të mund të përfitonin.
Godina e shkollës ishte dizajnuar nga
shqiptari Viktor Karpaçi, artist i njohur
gjatë periudhës së Rilindjes
Evropiane, ai mbikëqyri ndërtimin e

ndërtesës dhe dekorin e fasadave të
shkollës, pikturat e tij janë gjetur në
galeritë e Venedikut, Milanos, Parisit
(Luvër), Vjenës dhe Londrës.
Prezenca e madhe e shqiptarëve në
Republikën e Venecias është lidhur me
zhvendosjet e tyre sa më shumë drejt
Perëndimit, si pasojë e pushtimit
osman.
Elena, e talentuar edhe në muzikë,
vazhdoi studimet në Filozofi dhe
Astronomi, duke ndjekur edhe
programin e doktoraturës në
Universitetin e Padovës. Ajo mbrojti
teoritë e saj të doktoraturës më 25
qershor 1678, para profesorëve të
Filozofisë dhe Logjikës, Mjekësisë
dhe Teologjisë. Ajo u bë lektore në
Matematikë në Universitetin e
Padovës, ku qëndroi deri në fund të
jetës së saj së shkurtër. Elena
Peshkopia ndërroi jetë nga
tuberkulozi, më 26 korrik të vitit 1684,
në moshë shumë të re, vetëm 38 vjeçe.
Ajo prehet në kishën e “Shën Lukës”
në Padova të Italisë.
<nikepalkola422@gmail.com>,
Njujork më 18.03.2019

MASAKRA E TIVARIT*
Përfundimisht, numri prej 2543 vetash
t ë m a s a k r u a r, s i p a s b u r i m e v e
jugosllave e kosovare, po t'i shtosh
shifrën prej 1000-1500 shqiptarësh të
vrarë e të zhdukur në Shqpëri, sipas
gjithë burimeve dhe t'i zbresësh 595
regrutë të vrarë e të zhdukur nëpër
Shqipëri – sipas raportimeve të
shtabeve të divizioneve jugosllave
(396 nga kolona e parë, 30 nga kolona e
dytë dhe 170 nga kolona e tretë e muajit
mars 1945, të cilët janë përshirë në
shumën prej 2543 viktimash), rezulton
shuma prej gjithsej 2.947 – 3.447 të
vrarë, të mbytur, të helmuar e të
zhdukur në tragjedinë e Tivarit.
Këto shifra nuk janë shteruese.
Për shkaktarët e kësaj masakre me
përmasa ballkanike, deri më tani nuk
është marrë ndonjë përgjegjësi, nuk
janë nxjerrë mësime, përkundrazi janë
vlerësuar e nderuar ekzekutorët e saj
dhe krimi është fshehur.

Ndaj edhe është përsëritur në përmasa
edhe më të mëdha, deri në ditët tona.
Krimi, në çdo kohë, duhet evidentuar
dhe ndëshkuar, përndryshe të ndëshkon
sërish.
Një komb nuk mund të jetë plotësisht i
lirë, nëse nuk e njeh historinë e tij, nuk
mund të jetë i kulturuar nëse nuk
distancohet nga çdo lloj krimi e dhune,
nuk mund të jetë i qetë e të përparojë
nëse nuk është në paqe me veten dhe
me të tjerët.
Veçanërisht, krimet me përmasa,
implikime dhe pasoja ndërkombëtare,
siç ishte edhe masakra e Tivarit, duhen
ndriçuar e gjykuar drejtësisht dhe
dënuar, të paktën, moralisht, që mos të
mbeten si njollë e pashlyer, si plagë e
hapur dhe si urrejtje vepruese, e ngulur
thellë në ndërgjegjen e popujve, por të
kthehet në një mësim, në një çlirim, në
një arsye më shumë për të qenë në
mirëkuptimin e bashkëpunim në rrugën

e përbashkët drejt paqes dhe integrimit
evropian.
*Marrë nga Uran Butka, MASAKRA
E TIVARIT DHE PËGJGJËSIA E
SHTETIT SHQIPTAR, ASD-studio.
Tiranë 2011:250.
Përgatiti Simë Gjon Dobreci
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VËSHTRIM

PËRMENDORE BREZASH
Shkruan prof. Dr Hajrullah Koliqi,
Fakulteti Filozofik, Prishtinë
Me prof. dr. Simë Gjon Dobrecin
dhe me përmbajtjen e veprës së tij
“Përmbledhje vlerash njerëzore”
(2018), të cilën po e promovojmë
sot (13.05.2019), më lidhin rrënjët e
përbashkëta, Mali i Krajës, zona e
Nënrumisë dhe trevat përreth saj,
atje në një cep të Shqipërisë etnike.
Kjo, ndër të tjera, më nxiti që edhe
unë të marr pjesë në këtë promovim
dhe t'i them disa
fjalë për autorin
dhe për veprën e
tij.
Profesor Simë
Dobreci është me
origjinë nga
Dobreci i Ljares,
që gjendet
pikërisht pranë
Rumisë së
shenjtë, tani e
dhunuar dhe e
sllavizuar. Fillet
gjenealogjike të
lokalitetit të
D o b r e c i t
dëshmohen nga
shekulli XIII, nga
k o h a
e
inaugurimit të
kontëve fisnikë të Ljares. Studiuesit
dëshmojnë se edhe Gjon Buzuku
ishte nga këto treva dhe, natyrisht,
ishte edhe bari shpirtëror i
stërgjyshërve të tij shestanas. Në
Ljare qëndroi për një kohë edhe
selia e Arqipeshkvisë së Tivarit.
Nga këto anë e kishte prejardhjen
edhe ilirologu i shquar, akademiku
Aleksandër Stipçeviq. Më
10.04.1942 një delegacion (burra e
gra) nga Shestani shkuan pët t'u
takuar me Mustafa Krujën, asokohe
kryeministër i Shqipërisë, me
kërkesën që edhe Shestani t'i
bashkohej Shqipërisë, sepse është
trevë shqiptare.
Po në Ljare dhe në fshatrat tjerë të
Shestanit ende mbijeton një kostum
i veçantë grash, që sipas studiuesve,

është shumë i hershëm. I ka
rezistuar kohës dhe ka mbijetuar
edhe diftongu buzukian “uo” i
shqipes, siç dëshmojnë edhe këto
vargje të një kënge popullore:
“Mrikalemë shoqeja jonë/ Hajde
shoqe t'shkojmë per lule/ Besa
shoqe fort po dou/ Fort po duo, fort
po druo/ Fort po druo
Dardhajmelin.”
Gjithashtu, në këto treva është
ruajtur dhe përdoret edhe aktualisht
imperfekti sigmatik karakteristik

etnografik, gjuhësor e folklorik
shqiptar, me rrënjë të thella në
lashtësi, por që aktualisht është në
prag të degjenerimit tragjik dhe të
asgjësimit përfundimtar. Pikërisht
në këtë rezervat dhe në këto
rrethana Profesori dhe doktori i
nderuar, Simë Gjon Dobreci,
qëmtoi, mblodhi, sistematizoi dhe
publikoi materialin e rrezikuar,
kryesisht, në revistën emblematike
“Buziku”, ndërsa tani në librin që
po promovojmë. Vlerat e gjetjet e

për dialektin jugor të shqipes, të
cilin e provojnë edhe këto vargje:
“Larg ma livdonjin nji vashë/ Ma
livdonjin besë s'e xuna/ Der'sa rashë
e vashën pashë.”
Shestani dhe Kraja në tërësi, është
një trevë krajatash dhe e thatë, pa
ujë të gjallë, e për pasojë edhe trevë
ublash e saranxhash, disa prej të
cilave janë edhe disashekullore dhe
me emër, si ubla e Krajës, ubla e
kushtit në Ljare, ubla e Lensë
Pinçanjore, ublat e Prençit Palit,
ubla e madhe në Kështenjë, ublat e
Trilerave etj. Mbijetoi edhe banieri
ogurbardhë, një flamur me
prejardhje pagane, i stolisur me
gjethe të njomë dhe me lule (kavili e
devesili) etj.
Pra, fjala është për një rezervat të
v e ç a n t ë h i s t o r i k , k u l t u r o r,

rralla, me interes të veçantë, autori i
sistematizoi kryesisht në kapitullin
e parë të librit, të nëntitulluar me
modesti karakteristike për autorin
“Dromca për gjuhën shqipe,
traditën dhe historinë”. Emëruesi i
përbashkët i të gjitha “dromcave”
(88 sosh në këtë kapitull), nga koha
pagane deri në kohën tonë, të
mbledhura dhe publikuara nga
Simë Dobreci, janë atdhedashuria
dhe humanizmi pa kushte. Kjo
dëshmon edhe një herë vlerësimin
tim të mëparshëm se “Simë
Dobreci është një majemali e lartë, e
bardhë si bora e Rumisë. Trashëgoi
dhe kultivoi, gjatë gjithë jetës,
dashuri të veçantë për vendin dhe
kombin e vet.”
I shqetësuar për gjendjen e mjerë të
shqiptarëve të tjetërsuar në
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Shestanin e tij dhe në treva përreth,
prof. dr. Simë Dobreci me gjithë
dufin e shpirtit, apelon në të folmen
shestanase, të cilën e respekton dhe
e dashuron aq shumë:
“O burra e burrnesha, thone
t'vërtetën qi jini shqyptar. Folne
dhe duene gjuhën e nanës tuej,
gjuhën shqype qi jav lanë t'partë;
gjuhën qi ata e ruejten me qina e
mija vjet; ta hupni atë gjuhë isht
mkat i madh. Kur neroni gjuhën e
vet, ju neroni t'partë e vet dhe
vetveten, rranxën dhe fisin e vet.
Atëherë edhe tjerët kanë me ju
nerue dhe kini me mujtë me
kërkue t'drejtat e veta, t'drejtat
njerzore qi ju takojnë.”
Kur i lexojmë këto rreshta dhe
shkrimet tjera në këtë vepër na
kujtojnë shqetësimin e pararendësit
të letrave shqipe, Gjon Buzukut,
shekuj më parë, kur me “Mesharin”
e përkthyer nga ai, synonte “me
zdritunë pak mendetë e atyne qi të
ndiglonjinë”, ose të Naum
Veqilharxhit, apostullit të parë të
Rilindjes Kombëtare, kur përpiqej
që nipin e tij të helenizur ta bindë se
edhe shqiptarët janë një komb me
gjuhë, histori dhe me traditë të
veçantë.
Prof. Simë Dobreci është njeri
fjalëpak. Nuk e ka shprehi, as nuk

VËSHTRIM
ka kohë të flasë për punën dhe veten
e tij. Por, për Doktorin dhe veprën e
tij flasin e shkruajnë të tjerët, me
respekt e me admirim, për të cilën
gjë dëshmojë edhe shkrimet,
vlerësimet, letrat etj. në kapitullin e
dytë të këtij libri, me nëntitull
“Shkrime, polemika dhe
vlerësime”, si dhe reçensionet e
kësaj vepre, të shkruara nga
studiuesit tanë të njohur, dr.
Rrustem Berisha dhe prof. dr. Jahja
Drançolli. Me këtë rast unë do të
veçoja edhe faktin se studiuesi
kranjan Ali Gjeçbritaj, në veprën e
tij “Shkolla në Krajë” (2013), Simë
Dobrecin e vendosë në kuadër të
“Kranjanëve, intelektualëve që lanë
gjurmë të pashlyer në jetën
arsimore, kulturore, shkencore dhe
shoqërore.” Po, Simë Dobreci me
veprën dhe personalitetin e tij, e
nderon Krajën, Ulqinin, e Tivarin.
Personaliteti, vepra, fjala e sjellja e
tij edukojnë dhe frymëzojnë.
Simë Dobreci, ka kohë që i ka
kaluar caqet lokale e rajonale. Si
p r o f e s o r u n i v e r s i t a r, m j e k
dermatolog, studiues i pasionuar
dhe personalitet fisnik e me emër të
mirë, ai gëzon respekt të veçantë
dhe vlerësohet kudo ku ka shqiptarë
dhe më gjerë. Për këtë dëshmojnë
edhe mirënjohjet e dekoratat e
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shumta të tij, kulmuar me
“Medaljen Presidenciale të
Meritave, për kontributin e dhënë
në shërbimin civil” (2016), nga
Presidentja e Kosovës, Z-nja
Atifete Jahjaga dhe me titullin e
lartë “Nderi i Kombit” (2017), nga
Presidenti i Shqipërisë, z. Bujar
Nishani.
Me veprën “Përmbledhje vlerash
njerëzore” prof. dr. Simë Dobreci,
veç kontributit shkencor e kulturor,
i ngriti edhe një përmendore
intelektuale brezave të shkuar të të
parëve, vetes së tij, brezit tonë dhe
atyre që do vijnë. Ju lumtë
Profesor!
Por në fund, çka është më rëndësi,
unë do të doja të përshëndes edhe
Zonjën Lule Dobreci,
bashkëshorten e Profesorit tonë, e
cila ishte dhe është krahu i djathtë
dhe i fortë i tij. Ajo lindi, rriti dhe
edukoi katër sokola shqiptarë
shestanas, të cilët, gjithashtu, i
përshëndes dhe uroj si mëmetërit
tanë: “Me jetë kjoshi!”, kudo që jeni
dhe “Kjoshi t'bardhë!”. Prishtinë,
13. 05. 2019
E botoi edhe KOHA JAVORE, Podgoricë, nr
864, 23.05.2019:16. Ky artikull i Hajrullah
Koliqit është edhe në portal / internet, Koha
Ditore më 24.05.2019.
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ARKIV

REVISTA “ZANI I RINIS”
Dilte në Beograd
Vjeti I/nr 6 korrik 1953
II/nr2 kalluer 1954
II/nr4 fruer 1954
II/nr5 mars 1954
II/nr7-8 prill 1954:18
II/nr10 tetuer 1954
Braticë
II/nr13 nanduer 1954
Tivar
Vjet II/nr 14 dhetor 1954 Tivar
Vjet II/nr 15 dhetor2 1954 Braticë
Vjet III/nr1 kallnuer 1955
Braticë
Vjet III/nr3 fruer 1955:4
Braticë
Vjet III/nr4 mars 1955
Braticë
Vjet III/nr 5 mars 1955
Braticë
Vjet III/nr 6 prill 1955
Braticë
Vjet III/nr 9-10 maj 1955
Vjet III/nr 13 dhetor1 1955
Braticë
Vjet III/nr 14 dhetor 1955
Braticë
Vjet III/nr 15-16 dhetuer 1955 Braticë
Vjet IV/nr 1 fruer 1956
Braticë
Vjet IV/nr 2 fruer 1956
Braticë
Vjet IV/nr 3 fruer 1956
Vjet IV/nr4 prill 1956
Braticë
Vjet IV/nr5-6 maj 1956
Vjet IV/nr7 15.6.1956
Braticë
Vjet V, nr 12. 1957

Revista “Zani i Rinis*” ka
fillua të botohet në
Beograd, e ka vazhduar të
shtypet në Prishtinë. Unë
u parapagova. Revista prej
vitit t'parë të botimit nr 6,
korrik 1953 e deri vitin e
pestë, nr 12, më 1957, me
vinte rregullisht me post
në Ulqin ose në Tivar. I
kam ruajtur 25
ekzemplarë. Krejt asaj
kohe mësimin në shkollë
tetëvjeçare në Ulqin ose
në gjimnaz në Tivar e kam
pasur në gjuhën malazeze.
Leximi i shkrimeve në
“Zanin e Rinis” mua me kënaqte,
sidomos këngët e vjershat. Dy prej
tyre më vonë i kam botuar në revistën
“Buzuku”. Kjo nuk me pengonte
shkollimin në gjuhën malazeze. Besoj
që kjo edhe me ndihmonte për mos me
humb gjuhën e vet të kombit shqyptar.
*Kryeredaktor ishte Masar Murtezai dhe ma
vonë Xhon Shiroka. Drejtohej nga këshilli
redaktues: Ramadan Vraniqi, Masar
Murtezai, Rexhai Surroi, Murat Morina,
Xhon Shiroka, Ramiz Kelmendi.

Josip Vladović Relja
(1895-1966; Arbanasi, Zadar, Kroacia)

Nana birit në prehën

Revista “Zani i Rinis”* ka filluar të
botohet në Beograd, e ka vazhduar të
shtypet në Prishtinë. Unë u
parapagova. Revista prej vitit t'parë të
botimit nr 6, korrik 1953 e deri vitin e
pestë, nr 12, më 1957, me vinte
rregullisht me post në Ulqin ose në
Tivar. I kam ruajtur 25 ekzemplarë të
revistës. Krejt
gjatë asaj kohe,
e kam pasur
mësimin në
g j u h ë n
malazeze në
s h k o l l ë
tetëvjeçare në
Ulqin dhe në
gjimnaz në
Tivar. Leximi i
shkrimeve në
“Zanin e
Rinis” mua me
kënaqte,
s i d o m o s
k ë n g ë t e
vjershat. Dy
prej tyre më vonë i kam botuar në
revistën “Buzuku” e këtu po i ribotoj.
Revista nuk me pengonte shkollimin
në gjuhën malazeze. Besoj që kjo
edhe me ka ndihmua për mos të humb
gjuhën e vet të kombit shqyptar.
*Kryeredaktor i revistës: Masar Murtezai dhe
ma vonë Xhon Shiroka. Drejtohej nga këshilli
redaktues: Ramadan Vraniqi, Masar Murtezai,
Rexhai Surroi, Murat Morina, Xhon Shiroka,
Ramiz Kelmendi.

Përgatiti Simë Gjon Dobreci

Edhe në prehën po më fle
Punë të mdhaja don me dijtë!
Për të drejtë, trimní po më pëvet,
Pa njerzí ti s'don m'u rritë?...
I vogël edhe m'je,
Tetë të pllota edhe s'ke...
Me fillue ti po do?
Çeli veshët dhe ndigo:
Me dashtni gjith punët puno,
Kush nuk muje, ati ndihmo!
Gjith puntorve fale nderjen,
Vetë të madhit hape mnerjen!
Gjithkujt nise fjalën të lirë,
Bȃ sa mundesh gjithkujt t'mirë.
Të huajt ruje, të vehtët mbroje,
Të vërtetën gjithmonë doje.
Për të drejtën mos lut njerin!
Kurkuj, biro, mos ulë krenin
Kurkuj, biro, mos bên keq!
Mbau, ndigou me të pleq.
Por, moj biro, me të dashtë
ndokush
Faqen, emnin me baltë me
mbushëPër tambël t'nanës, dhe dashtní
Të motrës. t'vajzes, për dhé, lirí:
Çou në kamb'e mos fle'
Por bje, shtyp, vra e the
Si ërrfe!
Mos len sjapit të nemikut
Nji hap, nji pllamb, as gjys
dekikut,
Por – bje
Me dorë, me kambë,
Me uj e zjarm,
Me dhamb,
Me çish ke- bje!
Le të dijnë, le të pajnë, dhe le të
mësojnë
Si njerzín, lirín, shoqnín
Arbëneshët e mbrojnë!
Banu i fort si mur,
I fort si gur,
Banu - burr!
Kështu, biro, të mson nana,
Kështu, biro, të don nana.
Marrë nga ZANI I RINIS, viti III, nr 3, fruer
1955:4 & Buzuku 38, 2012:22.

Francesco Altimari, më 6
janar 2006, shkruan: ...në
Kalabri ka përafërsisht
50.000 arbërishtfolës, pra të
gjakut shqiptar.
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Kënon Bjega
Bukur Bjega qi po knon
Gjith ushtrija ma nigion,
Kush âsht trim, kush âsht djal
Për me zanun Bjegën gjallë.
Gjon Preçeta trim e djal,
Del e zên-o Bjegen gjallë,
Kapë për flokësh, e hjekë
rrëshqanë.
“Mos me hjek, o burr'i keq!
Se nuk jam-o bi e shkretë,
Por ni vlla e kam dhe vetë!”
“Po ku e ke , mos e paç?”
“Mos ma nêmë, goja tu thaftë
Se morra malin edhe treta
E vllanë tem kurrkun s'gjeta!”
“Po, a thua je ti e zeza motër?!
Se unë jam Gjoni, yt vlla!”
Janë zanë grykë si motër e vlla!
Dekun në tokë të dy kanë ra.
Ku ra Gjoni – bini ftoni,
Ku ra Bjega – bini shega.
Këndoi: Marash Gjeloshi, Selishtë, Grudë,
Malësia e Mbishkodrës.
Shenoi: Prenkë Gjon Doka
E botoi ZANI I RINIS, viti II, nr 7-8, prllmaj 1954:18 & Buzuku 38, 2012:21
Shih Kënon blega me përmbajtje të
ngjashme në BUZUKU 10/2002:2;
BUZUKU 14/2004:21; BUZUKU
32/2010:21.

ADEM ZEJNULLAHU
Prof. Dr Instituti Albanologjik, Prishtinë

ZGËRDHIM KOHE
Në këtë kohë pa kohë
Po rriten mjekrat
Po humbin fytyrat
Në këtë kohë dhelpërie
Po mbillen flokët
Po avullohen mendtë
Në këtë kohë shurdhuese
Kumbimi i tempujve
Në vesh të shurdhër
Në këtë kohë dhëmbërënë
Po hamë e flasim
Shije as kënaqësi
Në këtë kohë të rrakatur
Njeriu s' bëhet njeri
Me ndjenja e hirësi
I buzëqeshim kohës
Ajo zgërdhihet
Na zbardhen kokat

POEZI
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Atje n'mal nën Rumi
Atje n'mal nën Rumi
Gjindet Brisku arë flori.
Kam deshirë me'j thonë dy fjalë
Për atë vend që t'parët m'kanë
ardhë.

Për vallen ton diçka me thonë
Zor pe kam se isht sa gjallë.
Çohshin n'kam ton ne valle
Cili burr pe e sjell sonte.

Malet atë e rrethojnë
Si Kreshnik mbi ta qendrojnë.
Mbi ata bjeshkë plot me shkama
Shkëlzen Rumia por si zana.

Lezet syni me e pa
Veshë Kranjane ma bukur sko.
Çisht kjo veshje mijera vjeçar
Shestaneshja te le pa fjalë.

N'daç për besë e bujari
Briskanjorët shpi per shpi.
Atdhetar e dijetar
Skan mungue ne ket anë.

Kirsite pushka ushtonte mali
Pej nji kullës po nihet zani,
Trashigim na la i pari
Pushk me qitë kur len djali.

Me t'pre n'besë e pabesuashme
Aq shumë fjala ka peshue.
Nji mendim t'moçmit kanë pasë
Pa mbajt fjalën jetë kot ke pasë.

Ne Shestan e mbar Krajë
Këta tradita kan kjen gjallë.
Nji qellim me ket këngë
Mos t'harrojmë vendin tonë.

Katolik e Musliman
Festojmë Pashk festojmë Bajram.
Gjithmonë bashkë kena jetue
E si vëllazen kena kalue.

Zijad Mariseni
7 Qershor, 2019
ADEM ZEJNULLAHU
Prof. Dr Instituti Albanologjik, Prishtinë

Gjon Buzuku marak pat
Në gjuhë të lasht Meshari dal.
500 vjet tash kaluen
Shqip Meshari n'Brisk u skrue.

MONOLOG
(Tek ulliri në Tivar)

Burra të rrall janë ata
Që fjalët e tyne përmenden daha.
Hoxhë Alushi e patem thirë
Hoxha i Briskut tjerët e din.

Në orët e vona të mbrëmjes
Udhëkryqet e jetës
Sërish na takuan
Ulli i moçëm
Në këtë kohë të ligë
Shumë shi pakëz diell...

Per me pasë, ton pak kishim
Por te gëzuam ti ton ishim.
Ne aksham nji mendim kishim
Miq po shkojmë o miq po prisim.

Ti trung i qenies sime
Përherë me sy kah qielli
Me rrënjë të thella në tokë
Kohën përtej kohëve
Me lëngatë e mat

Dilte burri ne çardak
Mej ro gudës (lahuts) mej këndue
pak.
Malet zanin e kujtoshin
Se Iliret e perdorshin.

Çarjet e trupit shekullor
Gjuajtje rrufesh
Rrëshirë e ashtit arbëror

Za bylbylit s'ka mungue
Lezet veshi me ndigue.
Malet tonë pa gudë s'kanë mujtë
Dhe bylbylin gjithmonë kan rujt.
Brint te malit vjen nji za
Çobanija knon mi za.
Cil se cili mo mir se tjetri
Fillonte njoni ja prite tjetri.

Lindëm nga dashuria
U rritëm me dhembje
U mplakëm në mallëngjime
Ëndrrat e virgjra na i vranë
Ulli njëzet e pesë shekujsh
Të flas me gjuhë lashtësie
Ndiej dhembje
Erërat e djallëzuara janë zgjuar
Droj se një ditë mund të rrëzojnë...
Tetor 2016

BUZMI - TRADITË MBI 2000 VJEÇARE
Buzmi është një trung, trup lisit të
njomë; përfaqëson lisin e shenjtë
të parëve tonë të kohërave shumë
të moçme (parahistorike, ilire dhe
protoilire, të kohërave pagane).
Lisi i Dodonës ishte zanafilla e
tempullit më të vjetër në tokën
ballkanike dhe ceremonia rrjedh
prej kultit të lisit. Buzmi digjet në
vatër. Si mbas besimit popullor,
buzmi shton gjënë e gjallë dhe
prodhimet bujqësore. Në disa
zona janë shënuar tri net të buzmit:
Nata e parë, 24-25 dhjetor
(Kërshëndellat, Kshnellat,
këndellja dimërore e diellit) buzmi
ndizet dhe fiket; Nata e dytë, 31
dhjetor-1 janar (Viti i ri, Kryeviti)
buzmi ndizet e fiket; Nata e tretë,
5-6 janar (Dita e benikut, festa e
ujit të bekuar) buzmi ndizet e
digjet.
Ceremonia e festimit dallon si
mbas vendit. Tradita e festës së
buzmit është shënuar në Kelmend
(lihen sende mbi varret e të parëve),
Malësi të Madhe (theret dash),
Dukagjin, Mirditë e Lumë, por
mbeturina të riteve të buzmit janë

konstatuar edhe në Himarë,
Gjirokatër, Përmet, te arbëreshët e
Greqisë. Kashta e mbetur nën
tryezë të festës shpërndahet nëpër
ara, si dhe rreth pemëve, të cilave u
kërcënohen me sëpatë nëse s'japin
fryt. Përveç të krishterët, e

kremtonin edhe myslimanët në
Shkodër (festa e kullanave), në
fshatra shqiptare të Maqedonisë
perëndimore (gjatë djegies së
buzmit mbi vatër vihet një plor).
Shih BUZUKU 32, 2010:2.

Marrë prej internetit: Buzmi; përgatiti S.
Dobreci

ÇKA ËSHTË CARANI
Carani është një gur katror i vogël i fiksuar në votër dhe në mur të shtëpisë. Atë e kishte gati çdo shtëpi e shestanasve,
adet me mija vite i moçëm që u ruajt deri vonë.
Qe çka për caranin shkruan Stipçeviqi: Carani* (i vatrës) - në parahistori, i punuar kryesisht prej argjilit dhe me
dimensione relativisht të vogla, nuk ka pasur ndonjë funksion praktik, por vetëm kulti. Ai është simbol i vatrës së
shtëpisë, i Hënës dhe i Diellit, i shpirtrave rojtarë të shtëpive, simbol i kultit të të vdekurve, simbol i kryeplakut të
familjes e të fisit. Shih BUZUKU 37, 2012:3.
*Marrë prej Aleksandër Stipçeviq: Ilirët /historia, jeta, kultura, simbolet e kultit/ Botimet Toena,
Tiranë 2002:288-9.
Përgatiti SGjDobreci më 14.2.2010.

Për shu’mot Kshnellat
dhe Senja Re

