Revistë informative, kulturore e shoqërore
Ulqin, e premte më 19 shkurt 2021 Çmimi 1€

numër 53

NUMËR KUSHTUAR NË PËRKUJTIM
TË PROF. DR. SIMË GJON DOBRECI
(27.03.1934 - 16.06.2020)

In memoriam

53

PËRMBAJTJA
2. Letër ngushëlluese nga Dr. Vjosa Osmani-Sadriu
dhe Genci Nimanbegu
3. Ngushëllime nga Don Gabrieli dhe Dr.Koliqi
4. Letër ngushëlluese nga Ambasadori Ylber Hysa
5. Letër ngushëlluese nga Prof. Dr. Emil Lafe
6. Letër ngushëlluese nga Gjokë Dabaj
7. Letër ngushëlluese nga Dr.Antigona Begolli-Gerqari
8. Letër ngushëlluese nga Dr.Nail Draga
10. Letër ngushëlluese nga Prof.Dr.Ruzhdi Ushaku
11. Letër ngushëlluese nga Nikë Gashaj, M.Canka
dhe Gazeta Metro.
12. Kolos i kulturës sonë dhe figurë e rrallë në botën
shqiptare nga Ismet Karamanaga
14. Kontributi i Arbërorëve në historinë e njerëzimit
nga Mr.Gjon Keka
16. Lëreni të qetë Skënderbeun e madh dhe të
papërsëritshëm nga Moikom Zeqo
18. 100 vjetori i masakrës së Hotit nga Mark Junçaj
19. Ekspeditë me rastin e 9 vjetorit të OJQ “Labeatët”
nga Luigj Camaj
19. Përkushtim Dr.Simë Dobrecit nga Ibrahim Berjashi
22. Popullsia e Ulqinit në vitin 1919 nga Dr.Nail Draga
24. Historia e Ulqinit nga ana e udhërrëfyesit të njohur
gjerman

53
REVISTË
INFORMATIVE, KULTURORE
E SHOQËRORE
Kryeredaktor:
Don Gabriel Grabanica
Zavendës kryeredaktor:
Dr. Anton Lulgjuraj
Ndihmës i kryeredaktorit
Dr Nail Draga
Anëtarët e redaksisë:
Dr Martin Berishaj, Gjekë Gjonaj, Prim.dr. Gani
Karamanaga, Dr. Zylfije Duraku, Luigj Camaj, Anton
Pllumaj, Gjokë Dabaj, Hajro Ulqinaku, Ali Gjeçbritaj,
Muzafer Çaushi, Mustafa Canka, Mr. Gjon Keka,
Prof.Mark Junçaj
Fotoshërbimi:
Foto Studio Ars, Foto Rozafa, Foto Arb, Art Foto
Prishtinë, Foto Bruno
Realizimi artistik:
Fisnik Dobreci, Gazmend Çitaku,
Robert Jankoviq dhe Arbër Dobreci
Adresa e redaksisë:
Braticë
85360 ULQIN
Nr.tel. +382 (0) 69 854-544
www.buzuku.info
E-mail: teologushqip@hotmail.com
Numri i llogarisë rrjedhëse
Banka komerciale malazeze A.D.
Ekspozitura Ulqin Nr. 510-0-40
Thirrje ne Nr. 510270393491001825
Me vendimin e Ministrisë të Punëve të Brendshme të
Malit të Zi, Podgoricë, nr.05-006/12-20622/2, revista e
regjistruar në nr. 6308, më 13.02.2014
Dorëshkrimet dhe fotografitë nuk kthehen
U shtyp në shtypshkronjën “grafo print”, Prishtinë.

EDITORIAL
Shumë të nderuar lexues të revistes Gjon Buzuku. Nese kohë me
parë ndonjë do te me kishte thenë per marr një detyrë të tillë si
kryeredaktor i një reviste natyrisht se pergjigja ime do ishte e
menjëherëshme JO.
Por kur Dr. Simë Dobreci një ditë me ftoj per një bisedë, natyrisht
qe takimi më të ishte i menjeherëshem, por duke mos e ditur
temen e bisedes. Dhe sapo mbrrina në zyren e tij modeste në
Braticë fjalia e tijë e parë ishte qe “Kam menduar qe ti të bëhesh
kryeredaktor i revistes”. Ti thuash jo ketij personi në fjalë ishte e
pamundur dhe shumë e veshtirë, i pergjigja pasi ti po thua ateherë
jam dakort edhe pse i vetëdishem per pergjegjësinë qe do kem.
Pastaj ndodhi ajo qe me se paku e kemi pritur në këtë perudhë,
pikerisht kalimi në Amshim i njëriut tonë të dashur Dr. Simë
Dobrecit. Ndoshta dorezimi i revistes në duart e mia, mesiguri
ishte një pergaditje dhe ndjenjë se është afer kalimi në Amshim.
Tani me mbete mua të vazhdoj aty ku na la miku ynë dijetar dhe i
jashtëzakonëshem
Po e filloj me numrin 53. Vazhdimësi e numrit 52 aty ku e la miku
unë dhe plaku i urtë me virtytin e durimit qe kishte arritur ti
botonte më shumë sfida, isha deshmitar i shumë viteve mes
sfidave qe Dr Simë Dobreci i kalonte.
I vetëdishem se është e pamundur qe tash e tutje të këtë revista atë
naltesi shkencore, kulturore dhe historike siq e kishte deri tani,
por sipas mundesisë do punojë me ekipin e vjeter qe kanë
ekspriencen e tyre në këtë fushë por edhe me staf të ri dhe
bashkëpunëtor të ri, duke shpresuar qe me mbajtë sado pak hapin
në disa tema si në numrat e kaluar.
E falenderojë Dr. Simë Dobrecin per punen e tij gjigande, është i
pa zavendesueshem dhe i pa arritshem, Kerkoj lutjet e tij nga
Qeilli, i bindur qe nuk dot të mungojnë nga lartë, edhe kur i sheh
gabimet dhe paaftesitë tona ai vetem do të buzqesh dhe do
vazhdoj të lutet per ne.
Ne do vazhdojmë rrugtimin tonë, e si gjithmonë të frymzuar nga
profesori dhe doktori ynë Dr. Simë Dobreci.
Don Gabriel Grabanica, Kryeredaktor i revistes Gjon Buzuku.

E pikëlluara Familja Dobreci,
Shokë e miq të pranishëm.
Ndarja nga jeta e Profesorit dhe Doktorit tonë të nderuar - Simë
Dobrecit, na pikëlloi të gjithëve. Të gjithë ne humbëm njeriun
dhe intelektualin e papërsëritshëm, fjalë pak e punë shumë, të
ndershëm, fisnik, humanist dhe atdhetar. Të gjithë ndjehemi
shumë të mërzitur, sepse Simë Dobreci na la, por gjithsesi ne
jemi edhe shumë krenarë me emrin, personalitetin dhe me
veprën e pavdekshme të tij. Ai mbetet i gjallë sepse ne dhe
gjeneratat që do vijnë kemi çfarë të mësojmë nga jeta dhe vepra
e tij.
Ngushëllime për të shtrenjtin tonë Prof. dr. Simë Dobreci!
Qoftë i përjetshëm kujtimi i tij!
Juaji Hajrullah Koliqi.
(Mundësisht ta lexoni në Orën përkujtimore)
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Të dashur të pranishëm,
Në emër të familjes së Dr.Simë Gjon Dobrecit Ju
falënderojmë përzemërsisht për organizimin e kësaj
“Ore përkujtimore”, si në vijim:
Së pari falendoroj nikoqirin “Komuna e Ulqinit”, me
kryetarin Loro Ndreqin dhe kryetarin e Kuvendit
Komunal llir Çapunin.
Falënderoj gjithashtu “Bashkimin e Krijuesve
Shqiptarë në Mal të Zi”, me kryetarin Primarius
Dr.Gani Karanamaga.
Falënderoj “Shtëpinë e Shëndetit”-Ulqin me drejtorin
Pal Marnikoviq.
Gjithashtu falënderoj kryetarin e “Këshillit Kombëtar
të Shqiptarëve në Mal të Zi”, Z.Faik Nika.
Falënderoj poashtu “Shoqatën e Artistëve dhe
Intelektualëve Art Club”, me kryetarin Ismet Kallabën.
Gjithashtu falënderoj “Shoqatën Illyricum” nga Tuzi.
Falënderoj Prof. Afërdita Daka, nga Klinika e Lëkurës,
Prishtinë.
Falëndërim i veçant për Dr.Nail Dragën, me rastin e

leximit për jetën e Dr.Simë Gjon Dobrecit, me rastin e
përcjelljes në banesën e fundit si dhe leximin e tij në
këtë “Orë Përkujtimore”.
I falënderoj edhe të gjithë ata që nuk mund të marrin
pjesë në varrim, por të cilët na ngushëlluan, me
telegrame, telefonata dhe mesazhe të shumta.
Unë si mbesa e tij, do të ju them disa fjalë për gjyshin
tim me flokë argjendi dhe zemër ari:
“Gjyshi im, ti ishe pasuria e familjes sonë dhe Dhurata
më e bukur e dërguar nga Zoti, e tani e tutje do të jesh një
yll ndriçues, që do të ndriçosh jo vetëm familjen tënde,
por të gjitha trojet shqiptare, të cilat i deshte aq shumë.
Gjatë gjithë jetës time do të jem krenare që isha mbesa
jote dhe me shumë kënaqësi do t'i kujtoj buzëqeshjet,
përqafimet dhe fjalët e tua të urta.
Pusho i qetë ashtu siç edhe ishe Gjyshi im”.
Në fund i falënderohem të gjithë të pranishëmve për
prezencën e juaj.
Faliminderit shumë nga familja Dobreci.
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NJË PASURI INTELEKTUALE E MORALE NË RRAFSHIN MBARËKOMBËTAR
Shumë e nderuara zonja Lule
Dobreci!
Të nderuar bij të profesor doktor
Simë Gjon Dobrecit – Arbër, Lekë,
Besnik dhe Fisnik me bashkëshortet
e bijtë tuaj dhe të afërm të familjes
suaj,
Të nderuar autoritete të
Kuvendit të Komunës së Ulqinit, të
Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve
në Malin e Zi, miq, dashamirë e
kolegë të Simë Dobrecit nga
shoqatat shkencore e kulturore dhe
nga shoqëria civile!
Jam pranë jush me mendje dhe
zemër në këtë Mbledhje
Përkujtimore për t'i shprehur
nderimin tim më të lartë profesor
doktor Simë Gjon Dobrecit,
personalitet i shquar i
mjekësisë shqiptare dhe
veprimtar i palodhur i jetës
shoqërore e intelektuale,
studiues i zellshëm e i
merituar i traditave dhe
visareve kulturore të popullit
shqiptar në trevat e lashta
ilire ndërmjet detit Adriatik
dhe liqenit të Shkodrës.
Lajmi i papritur për
ndarjen nga jeta të Prof. Dr.
Simë Dobrecit më ka
hidhëruar thellë. Ndjeva trishtim në
zemër dhe zbrazëti në shpirt, kur
mendova se nuk do ta takoj më atë
burrë fisnik me mendje të ndritur
dhe zemër të zjarrtë. Doktor Simën
do të donim ta kishim ndërmjet nesh
edhe për shumë vite të tjera!
Simë Dobreci ka ditur ta jetojë
denjësisht jetën e vet: si mjek i
përkushtuar në shërbim të njerëzve,
si profesor e shkencëtar në shërbim
të rinisë universitare e të shkencës
mjekësore, dhe si shqiptar idealist
në shërbim të shkencës
albanologjike, të kulturës e të
çështjes kombëtare. Për këto merita
të larta është përfshirë edhe në
“Fjalorin enciklopedik shqiptar” të
Akademisë së Shkencave të
Shqipërisë (vëll. 1, Tiranë, 2008).
Ne që e kemi njohur prof. Simë

Dobrecin, krenohemi me të, sepse ai
është një simbol i virtytit, i mirësisë,
i shqiptarisë, i vullnetit për punë dhe
i vendosmërisë për të mos u prapsur
përpara pengesave e vështirësive.
Prof. Simë Dobreci do të vlerësohet
e do të nderohet gjithnjë si një pasuri
intelektuale e morale jo vetëm për
mjedisin shqiptar në Malin e Zi, por
në një rrafsh më të gjerë,
mbarëkombëtar!
Miqësia ime me prof. Simë
Dobrecin zë fill nga një artikull me
titull “Dita e madhe e 20 Marsit
1554”, që pata shkruar në mars 2004
për të përkujtuar heroizmin
intelektual dhe atdhetar të Don Gjon
Buzukut. Pikërisht më 20 mars

1554, para 550 vjetësh ky meshtar i
thjeshtë, i frymëzuar nga dashuria
për popullin e vet, kishte nisur
punën për “Mesharin” e tij, që
qëndron si një përmendore e
lavdishme në themelet e shkrimit
shqip e të kulturës shqiptare.
Artikulli im atëherë tërhoqi
vëmendjen e prof. Simës dhe ia di
për nder që e ribotoi te revista
“Buzuku” e tij. Shumë vite punë
studimore mbi “Mesharin” e
Buzukut më kanë bërë ta adhuroj
autorin e tij, atë meshtar të thjeshtë,
të cilit i dimë vetëm emrin, por i
njohim pa dyshim dashurinë e thellë
që ushqente për popullin e vet ndë
Arbëni dhe që e frymëzoi për atë
vepër madhore! Prof. Simë Dobreci
ka pasur edhe më shumë arsye të
krenohet për këtë prijatar të shkrimit

shqip, sepse sipas gjithë gjasave ai
ka qenë bir i rrethinave të Tivarit.
Revista “Buzuku”, e ideuar dhe
e drejtuar nga prof. Simë Dobreci,
ka nxjerrë nga harresa dhe ka sjellë
në dritën e dijes së sotme vlera të
mëdha të kulturës popullore
shqiptare të trevës së Tivarit e më
gjerë. Pas kësaj fjalët e Pashko
Vasës: “Qysh prej Tivari ...” mua më
tingëllojnë edhe si një thirrje që
gjuha shqipe dhe shqiptaria të mos
birret kurrë në Tivar dhe në malësitë
e tij, që janë treva më veriore e
gjuhës shqipe në bregdetin adriatik.
Këto troje prej nga na vijnë
dëshmitë e lashtësisë së shkrimit
shqip, kanë qenë në shekuj porta e
lidhjeve të botës shqiptare
me kulturën dhe
qytetërimin europian.
Doktor Simë Dobreci
do të mbetet i skalitur në
kujtesën tonë si një
personalitet i lartë i
mjekësisë shqiptare, një
prind shembullor dhe një
veprimtar i shquar e i
palodhur i jetës dhe
lëvizjes kulturore e
shkencore të popullit
shqiptar në shkallë
kombëtare. Ai ishte krenar se i
përkiste fisit shqiptar. Zemra e tij e
zjarrtë rrihte gjithnjë për vlerat
kulturore e historike të malësorëve
të Krajës, Ljarjes e Shestanit, për
gjuhën shqipe, për visaret e folklorit
të atyre anëve, për gjithë popullin
shqiptar në trevën e Ulqinit, të
Tivarit e të Malësisë. Doktor Sima
ishte një punëtor i pashembullt për
mbrojtjen dhe këndelljen e traditave
kombëtare. Revista “Buzuku” dhe
botimet e tjera të tij janë një
përmendore e qëndrueshme që do ta
mbajë gjallë kujtimin e Prof. Dr.
Simë Dobrecit sa të jetë gjallë edhe
fisi shqiptar.
Prof. Dr. Emil Lafe
Tiranë, 20 qershor 2020
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MË IKU EDHE SIMË DOBRECI

Ka qenë viti 1952, kur çdo të shtunë e
bënim bashkë rrugën nga Tivari në
fshatrat tanë afër Ulqinit, Krythë e
Braticë. Sima ishte në gjimnaz, në vitin e
tretë; në mos gabohem, unë isha në
klasën e shtatë të tetëvjeçares. Rruga
nga Tivari Nalt deri në Krythë e Braticë
ishte rreth 30 kilometra. Ne e bënim më
këmbë atë rrugë dy herë në javë: të
shtunavet mbasdite kur shkonim në
shtëpi dhe të hënavet kur ktheheshim në
shkollë.

Ishim katër vetë: Gjoka i Pal's
Stanaj (djalë i ri që ish rritur në
Egjipt e që punonte si nëpunës në
Portin e Tivarit), Gjergj Stanaj,
edhe ai gjimnazist, Sima dhe unë,
më vogli.
Ta k o h e s h i m p o s h t ë s p i t a l i t ,
kalonim Tombën, pranë ullirit
2700-vjeçar, monument kulture i
Tivarit, arrinim te Kroni i Zalefit,
një krua ujëshumë, pranë të cilit nuk
mund të kaloje pa u ndalur, pa e larë
fytyrën dhe pa pirë ujë me grushta.
Prej Kronit të Zalefit e linim rrugën
automobilistike dhe i binim shkurt
në një rrugë të moçme këmbësore.
Kalonim permes vendit ku çetnikët
malazezë, në shkurt 1944, kishin
vrarë Stjepën e Kol's Gjur's, Pjetrin
e Kol's Gjur's dhe Muharrem
Dragovojën. Në vendet ku ishin
vrarë, qe ngulur nga një gur. Në
krahun e poshtëm të rrugës guri i
Stjep's dhe i Muharremit, në krahun
e sipërm, rrëzë murit, guri i Pjetrit.
Thoshin se Pjetri kish pasë mundësi

të shpëtonte, por s'kish dashë me e
lanë vëllanë të vdekun e me ikë. E
kish marrë trupin e vëllait, e kish
vënë në prehër dhe ish mbështetur
te muri, deri sa e kishin vrarë edhe
atë. Sa herë kalonim andej,
ndaleshim dhe i shikonim ata gurë.
Më tutje ishte katundi Dobrovodë,
që dikur i kishin thënë Ujëmirë. Një
katund i pasur që s'i mungonte
asgjë, ashtu si edhe Zalefit e të
gjithë fshatravet të tjerë të Tivarit.
Në skajin jugor të Dobrovodës ishte
Ullini i Egër, pikë kufitare që
ndante Shqipërinë nga Mali i Zi në
kohën e Luftës së Dytë Botërore. Sa
herë kalonim pranë atij ulliri, na
vinte vetëvetiu pyetja: Italianët dhe
gjermanët, që i patën pushtuar këta
vende në atë kohë, pse nuk e vunë
kufirin në perendim të Tivarit, atje
ku edhe emrin e ka Kufin?! Mbas
Ullinit të Egër, vinin Brinjat e
Peçuricës, një rrugë që na dukej më
e gjatë se të tjerat. E kalonim
Peçuricën dhe ngjiteshim djathtas
në Kunje e prej Kunjevet në Fushë
të Goranës. Pastaj vinte malorja për
të dalë në Qafë të Mozhurit dhe prej
Qafës së Mozhurit, nëpër një lagje
të Krruçit, arrinim në Krythë, aty ku
unë ndahesha dhe tre të tjerët,
Gjoka, Sima e Gjergji, zbrisnin për
në Braticë.
Kjo ish njohja ime me Simën që në
fëmijëri dhe rini të hershme.
Më vonë, edhe Simën edhe mua, në
kohë të ndryshme, do të na tërhiqte
krahina e Kosovës, atje ku
shqiptarët kishin pak më shumë liri.
Ose, thënë më saktë, atje ku
shqiptarët luftonin më me
këmbëngulje për larinë.
Unë zgjodha rrugën e organizimit
ilegal, Sima zgjodhi veprimtarinë
patriotike legale. Por të dyvet na
udhëhiqte i njëjti ideal i kombit
tonë.
Në vitet kur Doktor Sima, tashmë
mjek dhe profesor i dallueshëm në
Universitetin e Prishtinës dhe në
Spitalin e Prishtinës, unë jetoja në

Republikën e Shqipërisë. Simë
Dobreci në atë kohë, e them me plot
gojën dhe me shumë mirënjohje, i
është gjendur vëllait tim, Palë
Dabajt, si një vëlla i dytë. Vëllai im
ishte inxhinier, Sima mjek. Jetonin
afër njëri-tjetrit dhe i prisnin e i
përjetonin së bashku të gjitha
ngjarjet familjare.
Në vitet 1981 e këndej, Doktor
Sima ishte pranë studentëvet dhe në
përkrahje të demonstratavet
studentore. Kjo bëri që ai, si shumë
pedagogë e intelektualë të tjerë, u
suspendua nga puna dhe u detyrua
të kthehet në vendlindje.
Por, në jetën e njerëzvet të mëdhenj,
ndodh që edhe privacionet në jetë i
shfrytëzojnë për mirë. Prof. Dr.
Simë Dobreci, me profesion mjek
dermatolog, iu kushtua
publicistikës patriotike. Së bashku
me shokë atdhetarë, me të ndjerin
Atë Vinçenc Malaj e me të tjerë,
themeloi dhe udhëhoqi në Ulqin
shoqatën “Dom Gjon Buzuku” si
dhe një nga revistat më
gjurmëlënëse me titullin
kuptimplotë “Buzuku”.
Kam këtu një tufë të këtyre
revistave, nga 1-shi deri te 43-shi,
dhe po më duket sikur e kam Simën
përpara meje. Është një enciklopedi
krahinore, por edhe
gjithkombëtare, pa përfshirjen e së
cilës, cilado enciklopedi shqiptare
në të ardhshmen, do të ishte e
paplotë. Kush nuk e njeh Shestanin,
i cili tashmë pothuaj nuk ekziston, e
ka këtu, në faqet e kësaj reviste:
Gjuha shqipe buzkiane e
shestanasvet, traditat etnokulturore
me relike të Antikitetit, veshja,
sidomos e gravet, ilire të mbijetuara
deri në shekullin 21, këngët
popullore, vallja, toponimia,
ngjarjet historike, personalitetet, të
gjitha i ka përmbledhur e pasqyruar
këtu, me një punë e përpjekje
titanike, Prof.Dr.Simë Dobreci,
njeriu që e shkriu krejt jetën në të
mirë të kombit të vet…
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Dr. Antigona Begolli - Gerqari
17 Qershor , 2020

Në të mirë të kombit të vet, por pa
qenë asnjëherë kundër ndonjë kombi
tjetër! Kjo është e domosdoshme të
vihet në dukje: Simë Dobreci ishte
një humanist i mirëfilltë. Kombëtar
deri në sakrificën sublime dhe
altruist, pikërisht ashtu siç i takon të
jetë një mjeku të vërtetë.
Kam përpara edhe libra të tjerë prej
dorës dhe prej pëkujdesjes së tij si
kryeredaktues. Midis tyre,
“Përmbledhje vlerash njerëzore”.
Do të mjaftonte vetëm ky libër për të
kuptuar dimensionin dhe diapazonin
e këtij njeriu, prej të cilit, më në fund,
jemi të detyruar të ndahemi pa
mundur t'ia çojmë një lule te arkivoli.
…Mendimet, formimi, përkushtimi
ynë jetësor, bënë që gjithë jetën të
ishim afër njëri-tjetrit. Sa herë që
shkoja në Ulqin dhe ngjitesha
përpjetë për në Krythë, ish e
pamundur të mos i ktheja sytë në
luginën e bukur të Braticës, ku
gjendej shtëpia e Simë Dobrecit. Sa
herë që më jepej rasti, kisha kënaqësi
të madhe të kthehesha deri te Sima e
të uleshim në atë oborrin e bukur, si
në parajsë, ku Lulja, bashkëshortja e
tij e mrerkullueshme, do të na
gostitte me kafe, me raki e me gjithë
të mirat. Kur flisnim për familjen e
tyre, të madhe, të plotë e të bukur
(shih faqen 4 të librit “Përmbledhje
vlerash njerëzore”), ndjenim sikur
jemi e njëjta familje. Sa herë që nuk
mund t'i shkoja për vizitë, më mbetej
merak pse nuk shkova.

…Por mua, në këto ditë përjetimesh
të idhët, kur po na largohen
dhimbshëm disa nga shokët tanë më
të mirë, si Simë Dobreci e si Moikom
Zeqoja, po m'i trondit mendjen dhe
shpirtin një alarm tepër i madh: U
përpoqëm për Shestanin me
vetëmohim, që ta mbanim gjallë, por
Shestani tashmë, që nga Uzhdabiqi
deri në Thtjan, është shuar thuajse i
tëri. Tivarin me rrethinë e kanë
tjetërsuar. Me mbi 50% popullsi me
prejardhje shqiptare, aty nuk ka asnjë
shkollë shqipe dhe s'po përdoret më
shqipja as në familje, le më në
administratë e në jetën publike. Ka
ndodhur kështu, jo vetëm për fajin e
malazezëvet, por edhe për fajin e
vetë shqiptarëvet. Tani po i vijnë
rrotull për ta shkombëtarizuar edhe
Ulqinin.
Por, jo vetëm Ulqinin, jo vetëm
Rozhajën, jo vetëm Plavën, jo vetëm
Mitrovicën, jo vetëm Medvegjën e
Bujanovcin, jo vetëm Manastirin, jo
vetëm Kosturin e Konicën, jo vetëm
Janinën e Prevezën, por edhe
Shkodrën, Përmetin e Gjirokastrën,
po u vijnë rrotull për t'i
deshqiptarizuar!
A mos po duan ta shuajnë krejt
kombin shqiptar, siç ia dolën t'i
shuajnë Shestain e Tivarin e Doktor
Profesor Simë Dobrecit, i cili frymoi
gjithë jetën pikërisht për t'i ruajtur
nga shpërbërja edhe Shestanin, edhe
Tivarin, edhe krejt ku flitet shqip?!
Gjokë Dabaj, Durrës 17.06. 2020

Mjekësia kosovare sot humbi
doajenin e Dermatovenerologjisë
Profesor Simë Dobrecin. Ishte ky
njeri i madh që vizitoj çdo skutë të
vendit për të detektu rastet me
sëmundje të lekurës, dhe sot
Kosova ka shumë pak favus duke
I falënderu angazhimit të tij. Ishte
ai që projektoj dhe me idetë e veta
ndihmoj edhe ndërtimin e
K l i n i k ë s
s ë
Dermatovenerologjisë. Në çdo
pjesë të kesaj ndërtese la një pjesë
të qenjes së vetë dhe çdo pacienti i
dha një pjesë të qenjes së vetë.
Libri i tij ku shkriu eksperiencën e
madhe edhe sot është literaturë
bazë për studentët tanë.
Personalisht do të jem
falënderuese përgjithmonë: për
faktin se inicoi pranimin tim në
klinikë, që më ftoj t’i dorëzoj
dokumentet për asistent një ditë
pasi specializova . Më pat thënë
nuk është kërkesë është urdhër i
profesorit të vjetër. Pa pritesë
erdhi nga Ulqini kur mbrojta
magjistraturën , qendroj pa gjumë
tërë natën për të korigjuar
punimin tim. Më inkurajoi të
regjistroj dhe përfundoj
doktoratën dhe me gjithë qenjen e
vet u angazhua që të më shtyj të
angazhohem për avancim.
Profesori ishte derë ku ne
trokitnim për këshilla, ishte libër i
hapur që nuk arritëm kurr ta
lexojmë gjer në fund. Burim I
pashtershëm i ideve dhe
iniciativave dhe përkrahje për të
gjithë.
Lamtumirë profesor Simë
Dobreci, do t’i mungoni vendit që
ja falet qenjën tuaj!
Punon në Klinikën e Lëkurës në
Prishtinë.
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Prof.dr.Simë Dobreci (1934-2020)

MJEK I NDERUAR DHE INTELEKTUAL NË PËRMASA KOMBËTARE
Dr.Nail Draga
Ditën e marte me 16 qershor 2020
në moshën 86 vdiq në BraticëUlqin dr.Simë Dobreci, mjeku,
profesori universitar, studiuesi dhe
intelektuali i njohur në
përmasa kombëtare.
Ai ka lindur
më 27
mars 1934, në BraticëUlqin, me origjinë nga
Shestani i Krajës.
Shkollën tetëvjeçare e
ka kryer në Braticë e
Ulqin(1953), gjimnazin
klasik në Tivar(1957),
fakultetin e mjekësisë
në Beograd(1963).
Fillimisht ka punuar në
Tivar e Ulqin(1964-67).
Më pas shkoi në spitalin
e Prishtinës (1967), ku
filloj specializimin e
dermatologjisë dhe e
kreu në Zagreb (1970).
Në vitin 1973 zgjidhet
asistent
i
dermatologjisë në
Fakultetin e Mjekësisë
në Prishtinë. Një kohë
ishte drejtor i klinikës
në Prishtinë duke u
marrë me veprimtari
shëndëtësore,
edukative e shkencore. U doktorua
në Fakultetin e Mjekësisë në
Prishtinë në vitin 1980. Në
Fakultetin e mjekësisë fillimisht
i s h t e
d o c e n t
i
dermatologjisë(1984), profesor
inordinar(1989) dhe profesor
ordinar(1994). Për studentët e
mjekësisë botoi librin e
Dermatologjia(1980) si dhe botime
të tjera. Dr.Dobreci është doktori i
parë i mjekësisë në degën e
dermatologjisë në Kosovë dhe e
tërë veprimtaria e tij është e lidhur
me këtë degë të mjekësisë, duke
mbet model për studentët dhe

kolegët e tij.
Pasi në vitin 1990/91 regjimi serb e
përjashtoi prej klinikave kuadrin
arsimor shqiptar, e të njëjtin fat e pat
edhe Dr.Simë Dobreci, duke
vazhduar të punoj në shtëpia

private.Me paraqitje shkencore ka
marrë pjesë në konferenca, sesione
e takime të ndryshme shkenore në
vend dhe në botën e jashtme. Ishte
kryeredaktor i revistës Praxis
Medica, revistë profesionale
shkencore e Shoqatës së Mjekëve të
Kosovës.
Me punën e tij profesionale dhe
raportet e krijuara me pacientët, jo
vetëm në Kosovë, Ulqin e gjetiu,
ka mbetur emër i veçantë në
mjekësi, që është admiruar si rrallë
kush, duke i mbetur besnik betimit
të Hipokratit.
Në përiudha më rëndësi për

çështjen kombëtare, shquhej për
guxim intelektual në mbrojte të
drejtave të popullit shqiptar. Ai
ishte nënshkrues i Peticionit të 215
intelektualëve shqiptarë kundër
dhunës së pushtetit serb në Kosovë.
Pas daljes në pension
dr.Simë Dobreci, kthehet
në vendlindje në Braticë,
duke mos qenë pasiv, por
merr pjesë në veprimtari
të ndryshme shoqërore,
shkencore e kulturore, që
lidhën me Shestanin,
Krajën, Anën e Malit,
Ulqinin e Tivarin. Është
themelues i Shoqatës
“Dom Gjon Buzuku”, si
dhe i revistës “Buzuku”,
nga viti 2001, ku ishte
kryeredaktor përgjegjës,
ku deri me tash kanë dalur
52 numra.
Si intelektual me përmasa
kombëtare ai ishte i
shqetësuar për emigrimin
përkatësisht shpopullimin
e vendbanimeve në
Shestan e në Krajë në
përgjithësi, e sidomos në
veçanti humbjen e
i d e n t i t e t i t k o m b ë t a r,
gjuhësor e kulturor të
popullsisë shqiptare që
është duke përjetuar asimilim të
heshtur. Pikërisht, duke qenë
dëshmitarë i dukurive të tilla
antishqiptare, ai u angazhu
maksimalisht të botojë çdo gjë që ka
të bëjë nga tradita dhe trashëgimia
shqiptare e këtij mjedisi, për ti
publikuar si lëndë më vlerë
shumëdimensionale në faqet e
revistës “Buzuku”. Në këtë aspekt
meritat e dr.Simë Dobrecit janë të
jashtëzakonshme, si pak kush në
botën shqiptare.
Nuk ka dilemë së kjo revistë për nga
koncepti, përmbajtja, analiza dhe
trajtimi i çështjeve është unike për
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dekorimin me çmimin
“Nderi i Kombit” më 1 prill 2017,
nga presidenti i Republikës së
Shqipërisë Bujar Nishani.

shqiptarët në Mal të Zi, dhe se për
këtë merita kryesore i takon dr.Simë
Dobrecit, i cili nuk ka kursyer kohë
por edhe energji për të sjellë
materiale interesante për lexuesit.
Veprimtaria e dr.Simë Dobrecit
është shumë dimensionale. Eshtë
meritë e tij organizimi i konferencës
shkencore “Kraja me veçantitë
shestanase nepër shekuj” mbajtur
me 7-8 tetor 2011, në Ulqin.
Artikujt e botuar në revistën
“Buzuku” e më pas emërtuar në
“Gjon Buzuku”, janë me vlerë të
veçantë për albanologjinë në
përgjithësi. Duke marrë parasysh
vlerat e këtij materiali i njëjti është
përmbledhur në dy libra. E ato janë
“Krijime popullore
shestanase”(2017) dhe
“Përmbledhje vlerash
njerëzore”(2018).
Duke qenë themelues dhe
kryeredaktor i revistës BUZUKU,
nga viti 2001 e deri më tash
opinionit i ka ofruar një arkiv të
d h ë n a s h m e q a s j e
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.

Ai me qendrimin intelektual dhe
përkushtimin idealist përballoj
pengesat subjektive të ca
individëve mediokër në lidhje me
veprimtarinë në kuadër të Shoqatës
“Dom Gjon Buzuku” dhe në
revistën “Buzuku”. Por, në sajë të
veprimtarisë parimore ai kishte
mbeshtetjën e bashkëpunëtorëve të
revistës e cila nga numri 41 u
emërtu “Gjon Buzuku”, duke
vazhduar me përkujdesjën e tij
profesionale e materiale deri në
numrin 52.
Në sajë të angazhimit dhe
pjesëmarrjës në ngjarje të
rëndësishme shkencore e kulturore,
dr.Simë Dobreci është vlerësuar
nga institucione e subjekte të
ndryshme me mirënjohje, diploma
e falënderime. Me këtë rast dua të
ceki disa më të rëndësishmet që
janë:
Ambasador i Paqës, nga Federata
e Paqes Universale(2011),
“Çmimi tradicional” nga Shoqata
“Art Club”-Ulqin(2012),
“Mirënjohja e Ulqinit”(2014),
nga Komuna e Ulqinit,
“Medaljen Presienciale të
Kosovës” (2016) nga presidentja e
Kosovës, Atifete Jahjaga, si dhe

Kudo qe punoi u dallu më punën
profesionale e pedagogjikoarsimore, duke qenë shëmbull edhe
për kolegët e tjerë, duke fituar
autoritet të madh.Ka mbetur në
kujtesë të shumë gjeneratave si
profesori model për ato studentë qe
patën fat ta kenë pedagog të tyre.
Të nderuar të pranishëm,
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, qendrimin
parimor shoqëror, intelektual e ate
kombëtar, do të mbesë shëmbull për
kohën tonë dhe brezat që do të vijnë
pas nesh.
Me vdekjen e tij familja humbi
personin e dashur ndërsa shoqëria
dhe kultura shqiptare personin e
nderuar.
Ngushllimet me të përzëmerta
familjes Dobreci, të afërmeve dhe
miqve të tij.
Lamtumirë doktori ynë i nderuar!
Pushofshë në paqe!
(Fjala e rastit në mbledhjen
komemorative mbajtur në Ulqin
me 20.6.2020)
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E nderuara familje Dobreci!
E mora me dhimbje lajmin për
vdekjen e babait, bashkëshortit dhe
personalitetit të shquar të kombit,
dr. Simë Dobrecit. Më lejoni që në
emrin tim dhe Familjes sime të Ju
shprehi ngushëllimet më të sinqerta
për humbjen e humanistit dhe
ekspertit të mjekësisë, udhëheqësit
të shumë institucioneve shkencore e
arsimore, Nderit të Kombit dhe
idealistit të fundit të brezit tone.
Me Simë Dobrecin lidhen jo vetëm
shumë arritje të shqiptarëve në
Malin e Zi po dhe në hapësorën
shqiptare përgjithsisht. I qoftë i
lehtë dheu i tokës arbërore!
Me respekt,
Profesor dr. Ruzhdi Ushaku
Në shenjë respekti dhe përkujtimi
po jua dërgoj tekstin tim të shkruar
me rastin e 80-vjetorit të lindjes së
Prof. dr. Simë Dobrecit.
……………………………………
ME RASTIN E 80 VJETORIT TË
LINDJES TË Prof. Dr. SIMË
DOBRECI
I nderuar Simë Dobreci,
e nderuara familja Dobreci,
të dashur bashkëvendas,
zonja dhe zotërinj,
Të flasësh për meritat e mëdha
pedagogjike, diturake-shkencore të
bashkëvendasit tonë, Zotëri Simë
Dobreci, është relativisht lehtë,
sepse flet vepra e tij, por është
vështirë, madje shumë vështirë të
flasësh për një jetë të tërë prej
mjeku-specialisti, dermatologu të
spikatur, studiuesi të shkencave të
mjekësisë, por edhe gjurmuesi në
fusha të tjera, dhe këto t'i thuash
brenda brënda dhjetë minutave.
Andaj kam edhe ndjenjën e drojës
që, brenda një teksti kaq të shkurtër
për një jetë të gjatë dhe veprimtari
aq të pasur diturore e shkencore, të
mos i dal hakut ashtu si duhet dhe sa
duhet, figurës së njeriut që me
punën e tij të ndershme dhe të
palodhshme, i dha kuptim dhe peshë
jo vetëm jetës së tij por edhe qenies

sonë këtu në trevën e Ulqinit dhe më
gjerë, të kombit tonë në përgjithësi.
Këtë privilegj dhe kompetencë po
ua lë profesionistëve, specialistëve,
pse jo edhe kolegëve e studentëve të
tj, pse jo edhe pacientëve të tij, të
cilët kanë treguar respekt të veçantë
ndaj Simës, si profesionist i nivelit
t ë l a r t ë d i t u r o r, s h k e n c o r,
pedagogjik, por edhe Simës si njeri i
kulturës në përgjithësi, me virtute të
larta njerëzore dhe atdhetare në
veçanti. Për të gjithë këtë bagazh
pedagogjik, shkencor, dituror ai ka
investuar më shumë se gjysmë
shekulli pune të palodhshme
kërkuese-krijuese, përfshirë këtu
edhe një pjesë të jetës kushtuar
traditës kulturore të shqiptarëve në
M a l i n e Z i , d u k e q ë m t u a r,
mobilizuar shqiptarët e kësaj treve
dhe më gjerë, për të mbledhur të
dhëna autentike lidhur me trevën e
Ulqinit, Krajës në veçanti por edhe
arealet e kulturës përkatëse në
përgjithësi. Të më lejohet, pra, që
me këtë rast, në kontekstin e
veprimtarisë kulturore-popullore
edhe të shoqatave të krijuesëve
shqiptarë në Malin e Zi, të
përqendrohem e të flas sadopak për
Simën redaktor dhe bashkëpunëtor i
palodhshëm dhe i palodhur, drejtues
i revistës “Buzuku”, të cilën e ka
mbajtur gjallë prej themelimit, dhe
po e drejton me mund, përkushtim
dhe sakrifica edhe sot e kësaj dite.
Ajo, për mendimin tonë, ka qenë

dhe mbetet ndër revistat më të
qëlluara, më të dobishme, më
kuptimplote, jo vetëm për lexuesit
shqiptarë në Malin e Zi por edhe më
gjerë. Ajo ka qenë dhe mbetet
tribunë, tryezë e fjalës artistike,
historike, shkencore, e fjalës
burimore buzukiane, folklorit
popullor, tribunë e dijes dhe e shijes
së dijetarëve, përkatësisht
krijuesëve eminentë. Dhe jo vetëm
të tyre, por edhe të atyre të tjerëve që
Sima i ka nxitur, inkurajuar, edhe
me shembullin e tij personal, që të
mbledhin apo gjurmojnë,
prezantojnë thesarin kulturor
v e n d o r, s h p e s h n ë m ë n y r ë
autentike, në gjuhën arkaike,
burimore të trevës së Shestanit dhe
të trevave përreth. Në faqet e kësaj
reviste kanë zënë vend meritor
materiale, punime të niveleve dhe
llojeve të ndryshme, tejet të
dobishme, instruktive, historike,
edukative-arsimore, kulturore,
frymëzuese edhe për gjeneratat e
ardhme. Falë konceptit të qëlluar
tematik, mobilizimit të
bashkëpunëtorëve të profesioneve
dhe niveleve të ndryshme, dhe mbi
të gjitha angazhimit të pashoq të dr.
Simë Dobrecit, vullnetit të tij të
çeliktë, prirjes së rrallë diturore,
sensit për fushat e dijes filologjike,
historike, etnogjeografike,
folkloristike, falë Simës, TRIM I
MIRË ME SHOKË SHUMË, në
këtë revistë-tribunë ofrohet një
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mozaik multidisiplinar aq i
preferuar e i përkrahur edhe si qasje
bashkëkohore. Falë punës së tij në
këtë drejtim Sima, si kryeredaktor
përgjegjës por edhe autor, ia ka dalë
që t'i shpëtojë shumë vlera tona, t'i
ringjallë shumë gjurmë
etnogjeografike të zbehura, duke
ngritur vetëdijen e popullatës së
kësaj ane për pasurinë e çmueshme
shpirtërore, kombëtare të cilat kanë
qenë të lëkundura në katrahurat e
kohëve edhe me emigrime të
popullatës së kësaj hapësire në
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diasporë. Mirënjohje Simës nga
bashkëvendasit e tij nuk janë të
rastit kur e quajnë trim i Braticës,
burrë i dheut, kurse në filmin
dokumentar kushtuar Simë
Dobrecit, intelektuali, publicisti i
mirënjohur,bashkëvendasi ynë Ali
Llunji, profesionalisht, shpirtërtisht
e përjetësoi në mënyrën më të denjë
dhe më meritore personalitetin e tij,
duke e vendosur në Plejadën e
figurave më të ndritura të trevës
sonë dhe me gjerë. Këtë mbrëmje e
shoh dhe e ndjej personalisht, besoj
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edhe me ju, se Sima është pranuar
me të drejtë për Profet në vendin e
vet, gjë që po dëshmohet edhe me
organizimin e kësaj mbrëmjeje të
madhe, për një njeri të madh tonin
dhe jetë të madhe. Shëndet, lumturi
dhe jetë të gjatë me energji të
pashterrshme, është dëshirë imja,
dëshirë jona, që po ndajmë kohën
dhe një pjesë të jetës me praninë e
tij. Faleminderit të gjithëve për
pjesëmarrjen dhe vëmendjen tuaj.
Prof. Dr. Ruzhdi Ushaku Ulqin,

Nga Nikë Gashaj, Kryeredaktor i revistës “Malësia”
NDAHET NGA JETA MJEKU, HUMANISTI, STUDIUESI DHE VEPRIMTARI I MADH
KOMBËTAR, PROFESOR SIMË GJON DOBRECI
Ndarja nga jeta e Profesor Simë Dobrecit është humbje e madhe e kulturës dhe shkencës shqiptare. Ndër të tjera,
Profesor Dobreci, ka qenë fitues i Dy Dekoratave të Larta nga dy shtetet shqiptare: Shqipërisë dhe Kosovës. Atij i
është nda Dekorimi me Medalje Presidenciale të Kosovës nga Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, më 2016. për
nder të 8 vjetorit të pavarësisë së Republikës së Kosovës, për veprimtarinë dhe kontributin e tij në fushën e
medicinës-dermatologjisë, arsimit-edukimit, kulturës dhe shkencës.
Ndërsa, me 2017, Presidenti i Republikës të Shqipërisë, Bujar Nishani e ka dekorua, Simë Dobrecin me titull:
”Nderi i Kombit”, “më motivacionin: “Për punën e tij të palodhur në fushën e shëndetësisë, rezultatet e larta në
punën e tij shkencore, nëpërmjet botimeve dhe kumtesave të shumta me vlera të larta profesionale, si dhe për
kontributin e dhënë në ruajtjen e vlerave të identitetit dhe kulturës sonë kombëtare”.
Emri dhe puna e prof. dr. Simë, Gjon Dobrecit do të ruhen në mënyrë të pashlyer në kujtesën e të afërmve, kolegëve,
studentëve, studiuesëve, miqëve dhe dashamirësëve të shumtë të tij, si dhe në kujtesën e gjithë atyre që e njohën.
Personalisht dhe në emër të redaksisë, ne i shprehim mirënjohjen tonë të thellë prof.dr. Simë Gjon Dobrecit edhe për
ndihmën dhe kontributin e madh që i ka dhënë revistës për kulturë, shkencë dhe çështje shoqërore Malësia, si anëtar
i saj dhe bashkëpunëtor i rregullt shkencor.
NDËRROI JETË PROF. DR. SIMË DOBRECI
Ishte nder ta njohësh dhe të shoqërohesh me prof. Dr.
Simë Dobrecin. Ishte njeri bujar, doktor i shquar,
profesor i njohur universitar, intelektual i vërtet.
Rrezatonte ngrohtësi, tërhiqte me mirësi, shëronte me
dije dhe fjalë të bukur.
Librat e tija mbi dermatologjinë vazhdojnë të jenë
literaturë e pashmangshme për studentët në
universitetet shqiptare.
Ishte hulumtues i Shestanit të vet, Braticës, Ulqinit të
bukur. Çdokush që do të shkruajë për këto çështje në të
ardhmen, do të duhet t'i referohet punimeve të tija.
Kudo që punojë ka lënë gjurmë të thellë, njerëzore. Për
të mirë përmendet gjithmonë.
Asnjëherë nuk kisha rast të dëgjojë dike të thotë qoftë
edhe një fjalë të keqe për të. E di se kështu do të jetë edhe
pas vdekjes së Dr. Simës.
Jam i bindur se me shpirt të qetë u shpërngul në atë
botën më të mirë. La punimet e veta dhe bibliotekën e
madhe, kujtimin e bukur dhe familjen e mrekullueshme.
Me të vërtet, Dr. Simë Gjon Dobreci kishte pse të lindte.
(M.Canka)

Doktori i mirënjohur Simë Dobreci ka vdekur para dy dite, me
17 qershor, transmeton Gazeta Metro.
Simë Gjon Dobreci ka lindur më 27 mars 1934 në Braticë të Ulqinit.
Shkollën tetëvjeçare e kreu në Braticë e Ulqin, gjimnazin klasik në
Tivar e fakultetin e mjekësisë në Beograd. Fillimisht, nga 1964 deri
më 1967 punoi në Tivar e Ulqin e pastaj shkoi në Spitalin e
Prishtinës, ku e filloi specializimin e dermatologjisë të cilin e mbaroi
në Zagreb në vitin 1970.
Ai u zgjodh asistent i dermatologjisë në Fakultetin e Mjekësisë të
Prishtinës në vitin 1973, kurse një vit më vonë, ai qëndroi për një vit
në Klinikën dermatologjike të Vankuverit, Kanada. Në Klinikën e
Prishtinës u mor me veprimtari shëndetësore, edukative dhe
shkencore. Një kohë ishte edhe drejtor i Klinikës. U zgjodh docent i
dermatologjisë, pastaj fillimisht, më 1989, profesor inordinar e edhe
profesor ordinar më 1994. Për studentët e mjekësisë botoi tekstin
“Dermatologjia” më 1980, i cili u ribotua i përmirësuar më 1984,
botimi i tretë i ripunuar më 1998, kurse ribotimi i katërt i plotësuar
më 2009. Ndërsa, për studentët e stomatologjisë botoi tekstin
“Sëmundjet e Lëkurës” më 1989.
Më 1990/91, regjimi serb e përjashtoi prej klinikave kuadrin arsimor
shqiptar. Fakulteti i Mjekësisë e vazhdoi punën nëpër shtëpia
private. Të dhënat janë nga biografia e Prof. Dr. sci. Mentor Disha
për Dr. Simë Dobreci, Prishtinë, më 15.4.2012.//gazetametro.net
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KOLOS I KULTURËS SONË DHE FIGURË E RRALLË NË BOTËN SHQIPTARE
Nga Ismet Karamanaga,
Ulqin, tetor 2019.
Ky njeri me zemër të madhe sa
malet mbi fshatin e tij Braticë, me
mendje të mprehtë dhe të qartë,
ende edhe sot në këtë moshë nuk
ndalon të mendojë dhe të krijojë.
Ai dhe disa të tjerë kanë bërë dhe
bëjnë që të gjithë ne si popull dhe si
komb ta ndjejmë veten më mirë dhe
më të fuqishëm në qiellin turbulent
me sfida të mëdha të Balkanit. Ata
janë pjesë e jetës dhe e identitetit
tonë.
Edhe pse është në moshën 85vjeçare, prof. dr. Simë Dobreci
është në gjendje të mirë psikofizike. Çdo gjë dhe çdo aktivitet nga
kultura e viziton dhe e përcjellë me
vëmendje.
Herën e fundit e kam takuar me
rastin e përurimit të kompletit të
librave të Profesorit Anton Nikë
Berisha kushtuar Nënës Tereze.
Kemi biseduar pak për kohën e
kaluar, kur ishte mjek i ri në Ulqin, i
vendosur në Ranë si praktikant. Aty
edhe ka qenë Shtëpia e Shëndetit,
“ambulanta” siç e kemi quajtur ne,
e cila ka qenë një kohë të gjatë në
një barakë me ngjyrë të gjelbërt,
ashtu siç ishte edhe Rana jonë me
plot gjelbërim të pafund.
Në këtë ambient edhe ka filluar
të punojë dr. Simë Dobreci, i cili ka
mbetur në kujtesën tonë si një njeri i
mirë dhe i butë, një njeri markant
dhe i pashëm, me kravatë dhe sjellje
e qëndrim të jashtëzakonshëm. Në
këtë ambient, vetëm pak metra larg
nga deti, ka filluar hapat e parë si
mjek dr. Simë Dobreci.
Më kujtohet se diku aty në afërsi
të detit edhe e ka pasur banesën, në
godinën e “Naftës”, e cila ende
edhe sot është në të njëjtin vend.
“Nga ajo kohë më kanë mbetur
edhe shumë kujtime të bukura”,
shprehet ai, “prandaj edhe shpesh
vij apo ulem deri në Ranë me
bashkëshorten time apo me djemtë
e mi, shëtis buzë detit, shijoj

aromën e tij, shikoj barkat,
sanallat dhe peshkatarët”.
E përkujtoj dr. Simën për ato
kohë kur Rana ishte shumë më e
bukur se sot. Ndër mend e kam,
shprehet dr. Sima, qytetin më të
bukur në bregdetin e Malit të Zi,
me parqe të bukura plot
gjelbërim, me godina të vjetra
dhe interesante, me një
Bibliotekë të madhe dhe me
sallën e kinemasë, e cila ishte
ndër më të bukurat dhe më të
mëdhatë në Mal të Zi. Hotelet e
famshëm, siç ishin Hotel
“Republika”, “Jadrani” dhe
“Galebi”, nuk ekzistojnë më. “Këto
pamje më kanë mbetur
përgjithmonë në kujtesën time”,
thotë ai
Sot i gjithë bregu i Malit të Zi
është i betonuar, kështu edhe i yni,
shoh që edhe Rana ka ndryshime të
mëdha. “Ndoshta ky është
imperativi i kohës“, shprehet dr.
Sima, “por mua më mungon Rana e
dikurshme, kam nostalgji të
madhe”.
Dr. Sima flet me nostalgji të
madhe si të gjithë ne për ato kohë.
Flet qartë, një gjuhë të bukur
shqipe.
E përkujtoj në disa fjali nga
repertori i popullatës malaziaze të
asaj kohe kushtuar dr. Simës: “Dr.
Sima daje bolovanje svima, al
najviše selacima.”
Qeshet. “Nuk është ashtu”, thotë
ai. “Kam dhënë kur ka pasur arsye,
por u kam dhënë edhe atyre të cilët
nuk më kanë lejuar të shkoj në
specializime në Kosovë në
Prishtinë”.“Ajo më ka bërë që të
largohem prej Ulqinit dhe të shkoj
në specializim në Prishtinë, në
regjinë e vet. Mua si shqiptar nuk
më kanë lejuar. Ajo ende edhe sot
më ka mbetur si plagë, pavarësisht
që unë kam arritur sukses edhe më
të madh, sikur të ma kishin dhënë
ata lejen.
Më është dashur të lë punën dhe
atë kur kanë sunduar komunistët,

nuk ka qenë lehtë të shkosh dhe të
lëshosh punën. Por unë nuk kam
pasur kurrë frikë”.
Kam dëshirë të shkruaj një
portret të shkurtër, i them. Mirëpo
është vështirë të shkruash për ty
pasi që ti je një njeri universal, një
enciklopedi në këmbë. Qeshet
sërish.
D r. S i m a ë s h t ë n j ë n j e r i
komunikues dhe bisedues i mirë.
Mirëpo, me të vërtetë e kam
vështirë të shkruaj për këtë figurë
markante të qytetit tonë. Sipas
mendimit tim, të shkruash për të
është vështirë për çdo njeri, jo
vetëm për mua.
Po ashtu mendoj se për secilin
njeri është një sfidë e madhe të
shkruhet për të pasi që gjithmonë
mendoni që nuk i keni përmendur të
gjitha gjërat e rëndësishme që e
kanë vendin këtu, në veçanti për
njerëz të cilët kanë pak njohuri për
punën dhe veprimimtarinë e tij në
fushën e mjekësisë.
Nuk e di nëse ka mbetur më
ndonjë gjë për të shkruar për këtë
mjek, studiues dhe hulumtues pasi
që për dr. Simën kanë shkruar të
gjithë ata të cilët janë marrë me
veprën kolosale të kësaj
enciklopedie të shkencës sonë.
Mirëpo, unë si zakonisht nuk i
lejoj vetes të hyj në gjëra që i
takojnë shkencës, prandaj shkruaj
në stilin tim, duke e përshkruar
personalitetin pa hyrë në gjëra për
të cilat nuk jam kompetent.
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Unë e shoh dr. Simën si një të
moshuar i cili gjithmonë është i
pranishëm në mjedise ku flitet për
shkencë, kulturë, por edhe i evokoj
disa kujtime që nga koha e rinisë
kur e kam parë për të parën herë në
Ranë. Kurse tash e shoh si një
figurë dhe personalitet të cilin e
respekton çdokush dhe i cili është i
pranishëm kudo ku flitet për libra
dhe për shkencë.
Edhe sivjet në Festivalin “Skena
Verore” në Kala ishte i pranishëm
në shumë mbrëmje, në veçanti në
përurimin e librave dhe në
manifestimin “Kalimera Poetike”,
të organizuar nga “Akademia e
Shkencës dhe e Arteve të
Shqiptarëve në Mal të Zi”, siç e
quaj unë “Art Club”-in.
Të vish në këtë moshë në Kala
mundet vetëm një njeri i tillë, i
veçantë, një njeri i cili ka virtyte të
larta njerëzore, një shkencëtar për
të cilin gjithmonë mungojnë fjalët
ta përshkruash. Prandaj, mendoj se
të gjithë “kalalitë” dhe Kalaja
krenohen kur na vjen dhe na
nderon. Sheshi dhe Kalaja duken
më të mirë dhe më të bukur.
Prof. dr. Simë Dobreci, përveç
degës së dermatologjisë, ku ai është
ekspert me një përvojë të madhe si
prof. i Universitetit të Prishtinës, si
mjek dhe specialist, hulumteas,
studiues, në përgjithësi, është
shumë më tepër. Ai është një
humanist i madh dhe autor i shumë
librave nga mjekësia, shkenca,
kultura.
Pak ka gjëra me çfarë nuk është
marrë dr. Sima. Më kujtohet koha
para dhe pas pensionimit, kur ka
ardhur në Ulqin. Në ato kohë,
shumë entuziastë nga Ulqini kanë
themeluar OJQ-në Shoqata
“Kalaja”, ndër të parat në Mal të Zi.
Gjithashtu, dr. Smë Dobreci ka
qenë njëri ndër themeluesit e
Shoqatës “Buzuku”, ku ai ka dhënë
një kontribut të madh për ruajtjen,
emancipimin dhe ngritjen e
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kulturës së popullatës tonë në
përgjithësi, në veçanti të asaj
shestanase.
Më kujtohet edhe mua numri i
parë i kësaj reviste, ku edhe unë e
kam shkruar një shkrim modest mbi
Kalanë e Ulqinit, si kontribut për
këtë revistë.
Vepra kolosale dhe jeta e kësaj
figure me përmasa kombëtare janë
gjëra që do të mbesin të shkruara
me shkronja të arta të identitetit të
popullatës së Shestanit, por edhe të
tjerëve. Revista që e redakton dhe e
boton dr. Simë Dobreci ka lënë
gjurmë të pashlyera në kulturën
tonë shqiptare. Dr. Simë Dobreci ka
punuar me një entuziazëm të madh,
shpeshherë pa ndihmën e askujt,
përveç familjes së tij më të ngushtë.
Ende edhe sot e redakton revistën
“Gjon Buzuku”. Familja e ngritur e
dr. Simës ka qenë shtylla në të cilën
gjithmonë ka mundur të mbështetet
ky kolos i kulturës sonë. Ky njeri
me zemër të madhe sa malet mbi
fshatin e tij Braticë, me mendje të
mprehtë dhe të qartë, ende edhe sot
në këtë moshë nuk ndalon të
mendojë dhe të krijojë. Nuk dua t'i
përmendi veprat e tij, shumë
publikime nga mjekësia dhe
shkenca, foklori etj. Me to duhet të
merren shkencëtarët dhe studiuesit
e mjekësisë dhe të fushave të
ndryshme me të cilat është marrë
kjo figurë e rrallë në botën
shqiptare.
Dr. Simë Dobreci është ende
vital dhe i fortë. Rrallë e merr
shkopin. Ka një familje të
shëndoshë dhe të mirë. Ai gëzon një
respekt të madh tek e gjithë
popullata shqiptare, por edhe te të
tjerët. Ilaçet e tij kanë shëndoshur
dhe mjekuar shumë njerëz të cilët
kanë vuajtur nga sëmundjet
dermatologjike.
Për punën e madhe, prof. dr.
Simë Dobreci është dekoruar nga
kryetari i Shqipërisë, Bujar
Nishani, së bashku me një figurë
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tjetër të madhe kombëtare, prof. dr.
Ruzhdi Ushakun, më 1 prill 2017,
me Dekoratën “Nderi i Kombit”, në
një manifestim solemn në Krythë të
Anës së Malit. Gjithashtu këto dy
figura markante të qytetit tonë
mbajnë titullin “Qytetar Nderi” i
Ulqinit, vendlindjes së tyre. Prof.
Dr. Simë Gjon Dobreci është
dekoruar edhe me “Medaljen
Presidenciale të Meritave” nga
Presidentja e Republikës së
Kosovës, Atifete Jahjaga.
Gjithmonë e kam pasur ndër
mend t'i shkruj disa fjalë për këtë
figurë të kulturës, shkencës dhe të
identitetit tonë, aq më tepër që ky
njeri është në majën e piramidës së
të gjitha portreteve që i kam shkruar
në dy librat e mi të fundit. Në botën
kulturore, shoqërore dhe
profesionale janë të rallë 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.
Dr. Simë Dobreci është pa
dyshim një personalitet me dinjitet
kombëtar. Ai dhe disa të tjerë kanë
bërë dhe bëjnë që të gjithë ne si
popull dhe si komb ta ndjejmë
veten më mirë dhe më të fuqishëm
në qiellin turbulent me sfida të
mëdha të Balkanit. Ata janë pjesë e
jetës dhe e identitetit tonë.
Dhe fare në fund, po citoj mikun
tim, dr. Nail Dragën: ”Dr. Simë
Dobreci me punën e tij
profesionale, pasionin, qëndrimin
parimor shoqëror, intelektual e
kombëtar, do të mbesë shembull
për kohën tonë dhe brezat që do të
vijnë pas nesh”. Prandaj, në fund të
këtij shkrimi kushtuar prof. dr.
Simë Dobrecit, i dëshiroj atij jetë të
gjatë, mos të “plaket” kurrë, pasi që
shpirti i tij është dhe ka mbetur
gjithmonë i ri.
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DËSHMI

KONTRIBUTI I ARBËRORËVE
NË HISTORINË E NJERËZIMIT
Shkruan: Gjon Keka
Sikur shumë kombe të tjera që i
dhanë njerëzimit personalitetet e
tyre mbikohore me anë të
kontributit të tyre në historinë e
përgjithëshme, ashtu edhe arbërorët
kanë patur personalitetet e tyre që
kanë dhënë kontribut të
jashtëzakonshëm në historinë e
njerëzimit, pastaj kanë mbrojtur
civilizime, kanë ndërtuar
Perandori, kanë udhëhequr
Perandori etj. Me anë të
personaliteteve të saj mbikohore
arbërorët hynë në historinë e
njerëzimit si kontributor, për të bërë
histori dhe për ta mbajtur frenat e
pushteteve të Perandorive e
komanduar në shumë drejtime
përgjatë historisë.
Arbërorët duke qenë aq produktiv
në aspektin jashtëm, pra jashtë
atdheut të tyre, brenda atdheut
gjendja dhe fati i tyre ishte i shkelur
këmba këmbës nga pushtues të
ndryshëm që nuk e lanë kombin
arbëror të ngrit krye dhe të kap
dinamikën e zhvillimit të kombeve
t ë c i v i l i z u a r, p o r j o v e t ë m
pushtuesit, por edhe vetë armiqtë e
brendshëm brenda arbërisë që i
shërbyen armikut dhe u bënë servil
ishin edhe armiqtë e vetë
moszhvillimit dhe pengesë serioze
e lirisë, mos ecjes së këtij kombi
kah kombve të zhvilluara dhe të
civilizuara, madje edhe sot ka ende
armiqë të brendhëm që janë vënë në
shërbim të armiqve të vjetër për t'i
shërbye atyre dhe shkatërimit të
identitet dhe imazhit të Arbërisë si
komb me identitet dhe histori të
lashtë brenda kontinentit europian.
Roli i iliro-arbërorëve në historinë e
njerëzimit është i padiskutueshëm
dhe mjaftë me vlerë,disa nga
personalitetet mbikohore të saj
ndërtuan seli të Perandorive,
formuluan ligje dhe rende si Soloni,
mbrojtën vlerat e përbashkëta të
civilizimit europian, e disa edhe u
bënë ndërtuese të hekurudhave dhe
të ideve produktive, jo vetëm për

botën, por edhe do t'i sillnin
njerëzimit idetë praktike
mbështetëse në ecjen përpara dhe
ruajtjen e kulturës dhe dinamikës së
kohës. Arbërorët duke qenë të
lashtë në kontinentin europian
,luajtën rolin e tyre brenda
gadishullit ilirk në zhvillimin dhe
ndërtimin e civilizimit të këtij
kontinenti si dhe u bë kurrizi që
mbantë shumë perandori, shumë
pushtues dhe shumë padrejtësi gjë
që i kanë lënë brenda tyre si dobitë
ashtu edhe dobësit dhe veset që
kishin me vete pushtuesit e
ndryshëm. Sidoqoftë roli i figurave
që mbajtën timonin e anijes së asaj
kohe patën guximin dhe aftësin t'i
kapërcenin epokat e tyre për të
ndërtuar një epokë të re dhe vulos
me duart e tyre ato.
Në këtë kuptim ja se si e përshkruan
rolin e iliro-arbërorëve dhe rrënjët e
tyre ilire brenda trungut të kombeve
në gadishullin dhe kontinentin
europian „Shqiptarët..., janë
pasardhës të ilirëve dhe epirotëve të
lashtë, por janë ruajtur vetëm në
peizazhe të caktuara të asaj
Mbretërie, veçanërisht në Epirin
aktual, gjithashtu atë verior, në

Moesinë e Epërme në zonën e
Nishit dhe larg në Novipazar e
Sanxhak.Numri i përgjithshëm i
shqiptarëve në territor vlerësohet të
jetë afërsisht 2 milion... Sidoqoftë,
tek shqiptarët, vetëdija për
përkatësinë së bashku përmes
prejardhjes, gjuhës dhe zakonit
është më e fuqishme se dallimet
fetare dhe gjithashtu më e fortë se
hakmarrja dhe grindjet klanore
,disa nga ato grindje e hakmarrje
ndodhin akoma Shqiptarët janë të
guximshëm dhe të egër, por jo edhe
grabitqarë. Për shekuj ata ishin
zviceranët e Gadishullit Ballkanik,
ushtarë të shkëlqyer që u shërbenin
bizantinëve dhe më vonë
venedikasve. Shqiptarët morën
pjesë gjithashtu edhe në luftërat
greke për liri. Me prejardhje
shqiptare ishin Probusi, Valeriani,
Klaudi, Aureliani, Diokleciani,
Konstantini i Madh, dhe më në fund
heroi Gjergj Kastrioti - Skënderbeu.
Mehmet Aliu nga Egjipti gjithashtu
mburrej se ishte me origjinë
shqiptare.Shqiptarët e sotëm
konsiderohen fermerë efikas,
zejtarë të aftë dhe tregtarë të
ndershëm.“
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Sigurisht historia është dëshmia
më e mirë që na ofron gjurmët e të
parëve dhe aktet e tyre në dobi të
njerëzimit dhe botës, vetë fakti se
Iliro-arbërorët kanë luajtur rolin e
tyre të jashtëzakonshëm në histori
dhe mirëqenjen e saj tregon se ky
komb, kjo racë e lashtë ka vendin e
saj në themelet e familjes
europiane si familje e kombeve.
Për ta parë se si kjo racë produktive
dhe kontribuese në shtartin e botës
dhe civilizimit të saj, janë fakte që
flasin për ta dhe veprat e tyre sikur
që shkruan në një numër të saj,
<The Independent> e vitit 1916
mbi kontributin e Arbërorëve dhe
personaliteteve mbijkohore që ka
nxjerrë Arbëria e lashtë: “Nëse
territori i Shqipërisë i jepet ndonjë
race tjetër, përveç pronarëve të
ligjshëm, nga malet e tyre gati të
padepërtueshme, luftarake,
Arbërorët do të mbajnë një
rezistencë, saqë mund të
përfundonte vetëm me shfarosjen e
tyre. Bota e qytetëruar nuk duhet të
lejojë që këta pasardhës të ilirëve
dhe pellazgëve të lashtë të
zhduken, sepse në ditët kur ata
kishin një shans të drejtë, ata dhanë
kontribute për mirëqenien e botës,
gjë kjo tregon se aftësitë e tyre
natyrore janë të larta. Nën flamurin
e Skënderbeut - një Shqiponjë e
zezë dykrenore në një sfond të kuq
ata mundën përsëri pushtuesin turk
në shekullin e pesëmbëdhjetë, dhe
nga raca e tyre kanë dalur Pirroja,
Aleksandri i Madh, Shën Jeronimi,
Konstantini, pesë perandorë të tjerë
romakë, Papa Klementi XI., Krispi
etj.“
Për sa i përket epokës së parë të artë
të muzikës së Kishës së krishterë,
„e cila në fakt filloi vetëm me
kohën e Kostandinit të Madh, sepse
dikush ndoshta edhe mund të ketë
kënduar shumë më herët në
mbledhje të fshehta, qoftë nëse
dikush dëshironte të dinte për disa
himne dhe këngë të krishtera para
kësaj kohe: Pra, kjo muzikë
kishtare, e cila është plotësisht e
panjohur për ne, por është ruajtur
për muzikë shembullore, është
ruajtur aq pak sa peshkopi i madh i
Milanos, Ambrosius, i pari guxoi
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të impononte kapela kishash mbi
një perandor e që ndryshoi
Anselmin e tij….“ Poashtu në
kuadër të kësaj duhet mos harruar
edhe këtë pa e nënvizuar se „Shën
Bartolomeu predikoi besimin në
Shqipëri dhe se edhe ai vdiq atje,
duke predikuar….“
Me pak fjalë,sot,populli shqiptarë
si në Kosovë ashtu edhe në
Shqipëri ka ekzistencën e jashtëm
por atij i mungon gjetja e
ekzistencës së tij të brendshme, ai
brenda vetes luhatet në mes asaj se
kush është dhe kush duhet te jetë në
të vërtet, pra nuk e njeh veten ende
qartë, nuk e ka parë ende vetën në
pasqyrën e historisë së tij, nuk e
njeh në plotëni kontributin e
paraardhësve dhe nuk sheh qartë
dritë që sollën etërit për ta ruajtur
kombin nga errësira, padija e
zhdukja. Ndërkaq sot populli
shqiptarë në përgjithësi duke parë
veprat, gjurmët, dhe kontributin e
madh të figurave historike që
rrodhën nga po ky djep i gadishullit
Ilirk dhe kontinentit europian,
duhet t'i kthej sytë nga e kaluara për
të mësuar atë rrënjësisht, për t'iu
bindur asaj dhe për t'u betuar para
veprave të Gjergj Kastriotit,
Konstantinit të Madh, Pjetër
Bogdanit, Gjergj Fishtës etj etj, se
ai do të ndjek gjurmët e tyre, se do
të rrojë sipas parimeve të të parëve
të tyre dhe se udha e vetme e tyre
është uniteti dhe rikthimi në
familjen europiane. Nga e gjithë
kjo mund të konkludoj se koha jonë
duhet të jetë falënderuese për të
kaluarën. Dhe si duket ajo ka
ndaluar së bëri histori, kështu që ka
filluar të shkruajë histori, dhe këtu
është e preferueshme që puna të
vazhdoj në këtë drejtim, ne ta
shkruajm historinë e kombit tonë
mbi të vërtetën dhe faktet.
Referenca:
Allgemeine Musikalische Zeitung,
Muzio Clementi,1826
Die Völker Südosteuropas und ihre
politischen Probleme, von Paul
Dehn, 1909
The Independent, April, 10,1916
Dizionario di erudizione storicoecclesiastica…,1840
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Ali Gjeçbritaj
NATË E GJATË DIMRI
Në këtë natë të gjatë dimri
Pa drite hëne, pa yje, me re e vranësi
Vetminë e shtëpive me shpatulla guri
E mbyten me ndenja pas darke
brezat e mi.
Sfiduam heshtjen e natës pranë
zjarrit
Rreth vatrës këmbëkryq, flaka lëpin
vargonin
Ngroh zemrat, të mbush me
frymëzim
E gjyshi plak rrëfen historinë.
Dimrin e kthyem në pranverë, me
dritë kandili
Lojë kapuçash, lojë filxhanash
Lahuta e varur shkëputet nga muri
Kreshniket dalin nga qimet e jeleve
të kalit.
Të gjitha hallet i nisem për të njëjtën
udhë
Shpresa për një ditë te re s'u shua
kurrë
Netët e gjata të dimrit njërën mbi
tjetrën i palosem
Diellin e Hënën kurrë nuk i
varrosem.
Vargoj të lidhur në hallkë zinxhir
Si motet në shtigjet shkëmbore
Mbytem errësirën me dritë
Ia dolëm të vrasim mitin e gogolit.
Krajë, 20 maj 2020.
E MËRKURË
Nga shtëpitë dolën me vrap
Rrugëve kalldërrëme zbritën
Me mijëra shkallë guri hapëruan
Gjurëm të mbështjella me shpresë
Nga Shkodra të sillnin festë.
Mote të lidhura hallkë në zinxhir
Përgjysëm i ndajnë kujtimet
Vapa e gushtit dhe bryma e dimrit
E thanë palcen e truallit
Të shpirtit e zemrën trimit.
Të mërkurën e bartën mbi shpatulla
E ruajtën mës sfidave me gjelozi
E sollën të paprekur në qytezën gri.
Bota u zvogëlua me retinë syri
Argjendi i zuri vendin floririt
Edhe sot është e merkurë si dikur
Kam ardhur të mbushëm me
vendlindje
Kush na shpërndau kështu
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LËRENI TË QETË SKËNDERBEUN
Moikom Zeqo
Gjergj Kastriot Skënderbeu nuk i ka
bërë vetëm gati për 24 vjet (14441468) betejat e tij të mëdha me
pushtuesit Osmanë, por edhe pas
vdekjes fizike, për gati 5 shekuj
vazhdon një Edicion të Dytë të
ndeshjes apokaliptike në betejat e
fjalës, opinioneve, pohimeve dhe
mohimeve nga më të skajshmet dhe
më të çuditshmet, ku afirmimi i tij si
Hero, jo thjesht semantik i
Shqiptarëve dhe i kombit Shqiptar
del i identifikuar nga e vërteta
substanciale historike.
Po duket se kjo ndeshje
nuk paska të mbaruar,
duke kapërcyer mesjetën
deri në kohërat moderne,
madje dhe post-moderne,
qoftë edhe për shkak të një
ideologjie lëvizëse neootomaniste kinse Shqiptar
të strukturuar si
globalizëm i një varianti
militant, kinse islamist.
Ky aktualizim i vrazhdë i
mohimit të figurës së
përndritur dhe epokale të
Skënderbeut si dhe të
shqiptarësisë së tij arrin
deri atje, sa edhe në FB, në
video, në You Tube ka nga
gjithë spektri
fundematalizmi fetar fillo katolik
orthodoks ksenofobizmi tyre po
edhe ca të ashtuquajtur imamër
xhamish nga prizme e shikimit
sotshem të shekullit 21 e shajnë
haptas Skënderbeun” si tradhtar të
fesë islame,” duke bërë ashtu një
mercenarizëm të neveritshëm
antishqiptar dhe antihistorik, por
edhe një manipulim ideologjizues
fetar, po figura tij duhet te
shqyrtohet nga rrethanat e shekullit
15 e jo 21.
Shkruar për vlerësimet negativiste
ndaj Skënderbeut dalin kuptueshem
dhe njëanshem nga kronistët
Osmanë të shekujve XV dhe XVI.
Kronistë të tille si Ahmediu,
Tursuni, Idris Bitlisi, Kemal

Pashazade, Aliu etj shkruajnë me
mllef për Skënderbeun,
Ata e quajnë “tradhtar të fesë
islame, një kryengritës në “Pusin e
Skëterrës” etj., një të pabesë ndaj
sulltanëve etj, etj. Ja që
amplifikimet, kinse të sotme, nuk
janë gjë tjetër veçse imitime të
përsëritshme, analogjike, të
neveritshme të urrejtjes krejt të
kotë, të shpërdoruar në shekuj etj.
Marin Barleti e shkroi historinë,
Sagën Heroike të Skënderbeut duke
e bërë një histori europiane dhe
botërore. Asnjë libër nuk është
ndërkombëtarizuar kaq

universalisht në gjuhët linguistike
të botës se sa kryevepra barletiane.
Dhimitër Frangu (1443-1525),
bashkëkohës dhe e që e kishte
njohur shumë afër Skënderbeun (ka
qenë për pak kohe edhe arkëtar i tij)
botoi gjithashtu një histori të
famshme për Skënderbeun.
Kurse Frang Bardhi në 1636 e botoi
librin “Apologjia e Skënderbeut” si
një nga librat më të mëdhenj
polemikë në rrafsh të historisë
europiane, kundër falsifikimeve të
origjinës etnike, Shqiptare të
Skënderbeut, duke përdorur një
metodologji krejt moderne
shkencore-me një erudicion të
madh dhe analizë kirurgjikale të
fakteve historike, për të mbrojtur të

vërtetën.
Për origjinën e padyshimtë
Shqiptare/Epirote/Maqedone të
Kastriotëve kanë shkruar
historianët më autoritativë
Shqiptarë dhe të huaj dhe gati
askush nuk ka patur fuqinë,
ambicien provokuese të mohojë
këtë shqiptarësi identitare të kombit
përkatës dhe përfaqësues.
Por ka edhe ndonjë si Shmid që e
quan “babain e Skënderbeut sllav”
si “vox in desertio”...dihet se ne
gjuhen sllave/kroatet shkruajn Ivan,
kur u islamizu përvetsoj emrin
Hamza, sot anglisht do quanin John
po thjesht ishte Gjoni
Palit.
Por për birin e tij nuk
mund ta mohojë dot se
është Shqiptar, po kjo
është një ” ontradictio in
abjecto” (kundërthënie e
brendshme).
Dalim tashmë tek një farë
zhurme, diletante,
mediatike, si një shtjellim
narcicist, i tezave të
personave, që duan të
tërheqin vëmendjen dhe të
jenë në epiqendër, pra në
optikën e ditës.
Është fjala e “një zbulimi
se nëna e Skënderbeut
është serbe vllehe etj”.
Historianë të tillë si Gjon Muzaka,
Fan Noli, por edhe Kristo Frashëri
dhe të tjerë janë marrë hollësisht me
këtë subjekt.
Kristo Frashëri që i kushtoi gjithë
jetën Eposit Kastriotas, është gati
shterues në këtë problematikë, që
ngjan si strategjëmë e lodhshme,
ose më saktë një tautologji.
Ai ka nënvizuar saktësisht se Gjon
Kastrioti u martua me Vojsava
Tribaldën, e bija e sundimtarit të
Pollogut (trevë midis Gostivarit dhe
Tetovës).
Në një Prokurë Noteriale, të lëshuar
në 15 mars 1439, e shoqja e Gjon
Kastriotit quhej Jella, pra kishte
edhe këtë emër. (Që e mbante dhe
vajza e tretë e saj dhe e Gjonit).
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E MADH DHE TË PAPËRSËRITSHËM
Emrin Vojsava e kanë përdorur për
vajzat e tyre edhe Karl Thopia dhe
Gjergj Arianiti.
Por askush nuk ka thënë deri më sot
se vajzat e tyre, për shkak të një emri
si Vojsava paskëshin qenë sllavë,
ose sidomos serbë etj. Gjon Muzaka
në Kroniken e tij, të vitit 1510, e
thotë shkoqur dhe pa asnjë
mëdyshje “se Tribaldet qenë
Shqiptarë”.
Sa për dijeni- për tërë diletantët e
paepur- emri Tribalda, ose Triballët
nuk është me origjinë Sllave, por
Ilire.
Shihni dhe sot, treva midis
Gostivarit dhe Tetovës është dhe sot
e banuar nga Shqiptarë autoktonë,
në një vijimësi shekullore,
padyshim.
Fan Noli ne Doktoraturën e tij
historike, për Gjergj Kastriotin,
thotë “kryezotët e Pollogut ishin
Shqiptarë që paktën që nga koha e
Ballshajve.”
Georg Hahni, Babingeri,
Fallmerayeri etj nuk e vënë
asnjëherë në diskutim
Shqiptarësinë e Heroit Shqiptar, por
as nuk e vënë në fuksionalizim
absurd, ose klientelist etnicitetin e
tij, thjesht si “luftëtar i
krishtërimit.”
Kjo pikë është shumë e
rëndësishme.
Të thuash se Skënderbeu ishte më
shumë “i krishterë, sesa Shqiptar”,
është gjithashtu një nonsens logjik.
Përcaktimi “i krishterë” është
multinacional, joetnik, por
ndërkohë Italianët, Shqiptarët,
Spanjollët, Sllavët, Bizantinët
(grekofinet)etj ishin etnicitete të
ndryshme, të ravizuara shumë
qartë, të profilizuar si kombe te
mëvetshëm, që në Mesjetë, siç e ka
vënë në dukje për të Europën,
mjeshtri i shkëlqyer i Mesjetës,
dijetari francez Jacques Le Goff.
Mos të harrojmë, se Gjergj Kastrioti
i mbiquajtur jo kot Skënderbeu, u
njoh me emrin e tij turk që
reflektone ALEK SK(a)ENDER
Leken e Madh që ishte mu nga Mati

ti
j
e

mri vjetër Emathia (Makedhonia) e
tij. Skënderbe, (që reflektonte
konvencionalisht një tjetër fe nga
krishtërimi, fe e re, vulë e feve
monoteiste) por ai qe një në fakt një
mbrojtës i konceptit substancial
kulturologjik dhe qytetërues të
Europës Perëndimore, por që në
vetvehte mbante shkëlqimin e
Lindjes Orientit, pra sikur
Skenderbeu tu bënte Sulltan mbase
sot bota gjithessi Europa do ishte
krejt ndryshe, por atebote qelloj të
luftoj me Perandori që dita dites u
shtonte, kurse forcat e Shqiptarve
dita dites u paksonin. Është
mbrekulli mbijetimi i popullit
Shqiptar sot, që sipas HT.Norris
"Islam in Balkans", shpëtoj me
pranimin masovikisht të fes Islame.
Në këtë pikëpamje, Skënderbeu që
realisht në luftë i ndodhi të duket si
një mbrojtës i krishterimit
Europian, (kurse ajo Europ e
abadonoj e braktisi sipas
dëshmimve të letërkëmbimeve te
kancelarive të kohes) por më shumë
dhe në thelb i vetë qytetërimit
europerëndimor ku vet Skenderbeu
shpreh mllefin që sikur të dinte kush
janë ato do duhej të luftonte
priftërinjt. Që është shumë më
substancial se religjioni
konvencional-që disa vite më vonë
do të përjetonte edhe degamat dhe
shtjellimin e Reformës dhe
Protestanizmit Lutherian.
Ideja qëndërsuese kombëtare e
Skënderbeut është padyshim një ide
novatore dhe e pashembullt, ide e

një mendimtari politik, jo thjesht i
një mjeshtri të armëve.
Prandaj, konceptualisht
Skënderbeu është figura më e
madhe kombëtare e jona në të gjitha
kohërat.
Ndaj është dhe do të jetë Heroi
Kombëtar i Shqiptarëve, të vdekur
dhe të gjallë, dhe atyre që do të
lindin në të ardhmen.
Kjo ide Skënderbeiane çoi në
iluminimin dhe vetëdijen e
Shqiptarëve deri në shpalljen e
Pavarësisë së Shqipërisë.
Tani le të rikthehemi tek subjekti
mediatik i tanishëm, që për mua
është një shpërdorim i stërlodhshëm
dhe krejt i rremë!
Çfarë janë këto “pasione”
fantazmagorike për historinë dhe
sidomos për Gjergj Gjon Pal
Kastriot Skënderbeun?
Për shkak të marrëzive erazmike të
Shqiptarëve (jo paqellim të shkruar
me germ të madhe) me dituri
sipërfaqësore dhe të banalitetit
spektakolar të mediave, të
demonizuar nga politika
provinciale Shqiptare?
Apo një trill, një farë depresioni dhe
angushtie mendore?
Paqartësi, apo rikonceptualizimi
dhe revionizim shkencor?
Mjaft më!
Boll më!
Lëreni të qetë Skënderbeun e madh
dhe të papërsëritshëm!
Lëreni të qetë të patjetërsueshmin!
Pikë....
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100 VJETORI I MASAKRËS SË HOTIT
Shkruan: Mark Junçaj,
prof. i Historisë
Më 26 dhjetor 2019 u
mbushën 100 vite nga
masakrimi i mbi 70 hotjanëve
nga trupat e Mbretërisë SerboKroato-Sllovene. Masakrimi
ndodhi gjatë festës së
Krishtlindjeve të vitit 1919 tek
vendi i quajtur Gjytetzë, në të
cilin vend u ekzekutuan të
gjithë këta burra dhe u hodhën
në një varr masiv, me qëllim që
të humbin gjurmët e kësaj
masakre. Për shumë kohë kjo
temë nuk është përmendur
publikisht dhe ekzekutorët e kësaj
masakre janë munduar që mos të
lënë as dëshmitar dhe as dëshmi të
shkruar lidhur me këtë vrasje të
mirëmenduar. Mirëpo, përkujtimi i
kësaj ngjarje më 7 dhjetor 2019 dhe
vendosja e memorialit në Hot,
treguan fuqishëm se masakrat e tilla
nuk mund të fshihen dhe as të
harrohen, ngase, herët a vonë, e
vërteta del në dritë. Për të kuptuar
më mirë se si erdh deri tek kjo
masakër, duhet që të kthehemi disa
vite mbrapa.
Që nga vitet shtatëdhjetë të shek.
XIX, qarqet e larta politike të Malit
të Zi dhe të Serbisë, kishin
planifikuar zgjerimin e tyre
territorial në dëm të viseve
shqiptare. Kjo gjë më së miri u
vërejt gjatë Krizës së Lindjes (18751878) dhe Luftës së Parë Ballkanike
(1912-1913), me ç'rast u zgjeruan
këto dy shtete në dëm të tokave
shqiptare. Ndër të tjera, fatit të
viseve të shumta shqiptare nuk i
shpëtoi as Malësia e Madhe.
Copëtimi i Malësisë së Madhe filloi
që nga Kongresi i Berlinit (1878),
kur Malit të Zi iu dhanë viset
shqiptare të Trieshit, Kojës dhe
Fundnave. Më vonë në
Konferencën e Londrës (1912-

1913) u vendos që Malësia e Madhe
sërish të copëtohet, duke i dhënë
Malit të Zi të gjithë Grudën dhe një
pjesë të mirë të Hotit, ashtu që kufiri
u vendos nëpër tokat e Hotit, të cilin
fis kufiri e ndau në dy pjesë.
Banorët e Malësisë së Madhe
nuk u pajtuan me këtë pushtim, pasi
që dihet shumë mirë se në vitin 1913
edhe vetë Dedë Gjo' Luli do të shkoj
deri në Vlorë për t'u takuar me
kryetarin e qeverisë shqiptare,
Ismail Qemalin, me ç'rast e njoftoi
se Malësia e Madhe e pranon
qeverinë e Vlorës. Mali i Zi nga ana
tjetër u mundua që sa më shumë t'ua
vështirësoj jetën në viset malësore
që i takuan, duke i detyruar
malësorët të braktisin vatrat e veta.
Gjithashtu, u mundua mos t'i lejoi të
zhvillohen në aspektin arsimor, pasi
që ua ndaloi edhe arsimimin në
gjuhën amtare. Malësorët e
shprehën pakënaqësinë me anë të
kundërshtimeve të shumta, bile
edhe me kryengritje siç ishte ajo e
vitit 1914.
Gjendja do të rëndohet edhe më
tej gjatë Luftës së Parë Botërore,
pasi që do të rritet prezenca e
ushtarëve malazezë në kufi, gjoja
për të qenë në gatishmëri për t'u
mbrojtur nga ndonjë sulm i
mundshëm shqiptar. Gjatë vitit

1915 Mali i Zi do të pushtoi edhe
vise të tjera shqiptare, duke
përfshirë edhe qytetin e Shkodrës.
Në këtë kohë ushtritë serbomalazeze do të organizojnë vrasje të
shumta, duke vrarë edhe atdhetarët
e njohur si Çerçiz Topullin, Mehmet
Shpendin, Dedë Gjo' Lulin, Isa
Boletinin etj. Kjo situatë do të marrë
fund në janar të vitit 1916, kur Mali i
Zi kapitulloi dhe në Malësi të
Madhe u vendos pushteti austrohungarez. Austro-Hungaria u
mundua që t'i bëj për vete
shqiptarët, ashtu që edhe në viset
shqiptare jashtë kufirit londinez
lejoi hapjen e shkollave shqipe.
Mirëpo, fati i luftës anoi kah
Antanta, ashtu që Austro-Hungaria
kapitulloi.
Malësorët, tani mendonin se
gjendja do të ndryshoi dhe për këtë
arsye, të drejtuar nga klerikët e tyre,
ku spikat sidomos P. Anton Harapi,
vendosën që të zbresin në Shkodër
dhe të kërkojnë bashkimin me
Shqipërinë. Më 14 nëntor 1918 në
S h k o d ë r, n ë n d r e j t i m i n e
françeskanëve, zbritën 150
malësorë, të cilët kërkuan që vendet
malësore të mbetura jashtë kufijve
londinezë t'i bashkohen Shqipërisë.
Këta nënshkruan një deklaratë, të
cilën ia drejtuan Vashingtonit,
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Romës, Parisit dhe Londrës. Këto
qeveri nuk u përgjigjen fare lidhur
më këtë deklaratë. Më 12 shkurt
1919, delegacioni shqiptar, kërkoi
nga Konferenca e Paqes, e cila i
zhvillonte punimet në Paris, që të
rishikoj kufijtë e vendosur në
Kongresin e Berlinit dhe në
Konferencën e Londrës, me ç'rast,
ndër të tjera, kërkoi që të ndreqej
edhe padrejtësia që i ishte shkaktua
Malësisë së Madhe. Mirëpo,
meqenëse se Greqia dhe shteti i
sapoformuar, Mbretëria SKS,
luftuan në anën e Antantës,
Konferenca i hodhi poshtë këto
kërkesa.
Gjatë verës së vitit 1919 hotjanët
organizuan një tubim në Rapshë, ku
morën pjesë krerët më të
rëndësishëm të kohës. Të gjithë së
bashku vendosën që Hoti mos të
ndahet më në 2 pjesë dhe në asnjë
mënyrë mos të pranojnë pushtetin e
Mbretërisë SKS. Këtë vendim e
mori vesh pushteti jugosllav dhe
vendosi që t'i bind malësorët me
dhunë se kufiri do të vendoset ku
ishte para fillimit të Luftës së Parë
Botërore. Për këtë arsye, me urdhër
të autoriteteve ushtarake, në Malësi
do të dërgohet ushtria e komanduar
nga Savo Pjetri Vujosheviq, një
kuças, i cili i njihte mirë malësorët.
Para se të dal ky vet në Hot, disa ditë
përpara, çoi disa njerëz për t'i
informuar hotjanët se do të dalë
ushtria sllave dhe se vendasit nuk
kanë pse të alarmohen, ngase është
fjala vetëm për vendosjen e kufirit.
Meqenëse u ishin dhënë premtimet
se nuk do të pësojnë asnjë të keqe,
shumë hotjanë nuk lëvizen nga
vendlindja. Mirëpo, më 25 dhjetor
1919 Savo Pjetri me ushtri doli në
Hot dhe shkeli të gjitha premtimet e
dhëna duke arrestuar shumë
hotjanë. Vazhdoi për në Kushe,
duke mos e respektuar as kufirin
londinez, dhe rrugës kapi edhe të
tjerë, saqë numri i të kapurve rob
ishte mbi 70. Pasi që arritën tek
lagja Prekaliaj, aty ngritën një
kamp, ku i mbajtën të gjithë natën,
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dhe, të nesërmen, të gjithë i
ekzekutuan. Pasi që i ekzekutuan i
hodhën në një varrezë masive, ku u
munduan që të fshehin krimin e
tyre. Mbretëria serbo-kroatosllovene nuk u ndal me kaq, por
vazhdoi me terror ndaj malësorëve.
Gjatë kësaj kohe dhe në fillim të
vitit 1920 me qindra malësorë të
tjerë u dërguan në burgun e
Podgoricës, nga i cili burg shumë
pak dolën të gjallë. Shtypi malazezë
i kohës heshtë mbi këtë krim, edhe
pse nuk heshti për krimet që ushtria
e Mbretërisë SKS kreu mbi
popullatën malazeze. Po ashtu, edhe
shtypi serb heshtë mbi këtë krim,
ngase mundohen, si përherë, që
krimet e tyre t'i mbulojë harresa. Për
shumë kohë është folur pak, ndërsa,
është shkruar edhe më pak për këtë
masakër, ashtu që me kalimin e
kohës është shfaqur edhe problemi i
emrave të personave që u vranë at
ditë, ngase nganjëherë, ndonjë
ngatërrohet edhe me ata që vdiqën
nëpër burgjet sllave apo gjatë
luftimeve të vitit 1920.
Sa i përket drejtësisë, për vrasjen
e këtyre shqiptarëve, ajo kurrë nuk u
çua në vend, pasi që autoritet sllave
as nuk e përmenden këtë rast, e lëre
më që të japin llogari. Vrasjet e
shqiptarëve nga autoritetet
jugosllave kanë qenë me
paramendim, çka e dëshmon edhe
fakti se në Malësi këto masakra do
të përsëritën edhe gjatë viteve në
vijim, ku nuk mund të harrohet
sidomos ajo e vitit 1941. Nuk e di a
do të vinë ndonjë herë koha që së
paku të pranojnë krimet e bëra dhe
të turpërohen për sjelljet e tyre ndaj
shqiptarëve gjatë tërë shekullit XX.
Këto masakra, vrasje, torturime dhe
padrejtësi të shumta ndaj popullit
shqiptar është mirë mos të harrohen,
por së paku të përkujtohen, sepse
për ndryshe munden të na përsëritën
në të ardhmen.
I përjetshëm qoftë kujtimi i të
gjithë të rënëve dhe viktimave
shqiptare.
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Përkushtim Dr. Simë Dobrecit

Ibrahim Berjashi
KU JE TUJ SHKUO DOKTOR?
-Po dal n’Rumi se ‘j shputë ujkut,
Isht tuj m’a prek at gurë.
T’qes Mesharin e Gjon Buzukut,
-Fol tash n’je burr!
T’shoh n’se ke sy e mend,
Rranjët i kam Unë n’at vend!

NDIHMUAN REVISTEN
BUZUKU 53
Kompania e ndërtimit AMN,
Kosovë.
Don Gabriel Grabanica,
Kisha katolike Braticë.
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EKSPEDITË ME RASTIN E SHËNIMIT TË
Shkruan: Luigj Camaj
Realizimi i planeve vjetore të OJQ
“ L A B E AT Ë T ” v a z h d o i m e
ekspeditën në zonën kufitare
Shqiperi – Mal i Zi. Ekspedita e
sotme kishte për qëllim ndjekjen e
rrugës së dikurshme të cilën e
kalonin bjeshkatarët nga
Vuksanlekaj dhe fshatra tjera

Tuzit, Ulqinit dhe nga Republika e
Shqiperisë (Shkodra dhe Tirana).
Qëllimi i ekspeditës ishte që
pjesëmarrësit të njifen me
transferzalen më të bukur dhe më të
vështirë të rajonit Jugorë
kodrinoro-malorë të Komunës së
Malësisë.
Në aktivitet muarën pjesë: Luigj

konsoliduar dhe duke nderuar
rregullat e lëvizjes nëpër terren në
fillim me vështirësi mestare, e
pastaj duke kaluar në kategorinë me
vështirësi. Rrugicat sa
ngushtoheshi dhe kalimi bëhzez
gjithënjë e më i vështirësuar për
shkak të bimësisë së bujshme, por
dhe trupave të rrëxuar përdhe dhe

fushore në periudhën e verës. Po
ashtu nëpër këto rrugica rrugonin
edhe banorët dhe barinjët nga
katundte e Hotit. Nëpër këto rrugë
mbaheshin lidhjet familjare,
miqësore e ndërfisnore. Ekspedita
u nis nga Drënasi drejt Qafave të
Tom Hasit, Brelajve, Ahishtës,
Gërzojve e deri në Çemerr, për të
përfunduar në Rranxë të Rrasës në
orët e para të natës.
Pjesë e planit vjetorë për vitin 2020
dhe njëkohësisht aktivitet me të
cilin po shënojmë përvjetorin e
shtattë me radhë. Ku më mirë se në
matyrë. Thirrjes tonë iu përgjiigjën
21 pjesëmarrës nga Komuna e

Camaj, Tomë Dedvukaj, Don
Gabriel Grabanica, Vuksan Nicaj,
Fran Nicaj, Arben T Camaj, Sandër
Palushaj, Fran Camaj, Aleksandër
Vulaj, Tomë N Camaj, Çesk
Prebibaj, Kristjan Dushaj, (
Kolë...frati ), Megi Ajtyresa,
Ridvan Ganiu, Aleks Dushi, Roze
Pjetri, Anton Pllumaj, Liridon
Gojçaj, Anton Lulgjuraj dhe Jozo
Maroviq..
Tubimi i pjesëmarrësve ishte
caktuar në parkingun e gjimnazit në
Tuz në ora 07.00 nga dhe grupi u
nis drejt Traboinit, Drënasit nga u
nisëm në ora 8.00 derjt
destinacioneve të parapara. Duke u

nëpët teren të erozuar nga veprimet
e jashtëme. Pjesa më e madhe e
rrugës kalon nëpër rrugën të cilën e
ndërtoi Austria më fuqinë vendore
të punës. Rrugë e cila deri vonë
gjegjësisht deri me instalimin e
sistemit komunist në këto anë ishte
në funksion. Rrugë nëpër të cilën
kalonin karvanet e familjeve
bjeshkatare të fshatrave Traboinase
nga zona fushore drejt bjeshkës së
Ahishtës. Po ashtu kjo rrugë
gjallëronte nga lëvizjet e banorëve
të fshatrave: Drënas,Bardhaj,
Brelaj etj, por dhe rrugë e cila lidhte
fshatrat e Traboinit dhe Rapshës.
Pikërist qëllimi i ekspeditës së
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7 VJETORIT TË OJQ LABEATËT
sotme ishte që anëtarët të njifen me
përmbajtjen gjeografike të një
pjerse të Traboinit por edhe me
transferzalen nëpër të cilën kalon
kufiri i cili e ndau fisin e Hotit
padrejtësisht në dy shtete dhe jo veç
Hotin por dhe fiset tjera të Malësisë
së Madhe si dhe Trieshin e
Kelmendin.
Në këtë transverzale kemi një
shembull “par exelans” mbi
vendosjen e kufirit, fjala është për
një detaj që është shembull tipik
për historikun e kufinjëve. Në
lokalitetin Qafat e Tom Hasit (
pronë e vllaznisë Vuksanlekaj ) në
vitin 1913 kurë dhe u definuan dhe
u vendosën padrejtësisht kufijtë,
vija e kufirit duhej të kalonte mu
përmes shtëpisë së Tom Hasit.
Ashtu dhe u bë, shtëpia u rrënua
dhe u nda për gjysëm. Me zor u
desht të braktiset shtëpia dhe
pasuria. Pronat fisnore dhe
familjare u ndanë “knej” dhe
“anej” kufirit. Pushteti Malazez u
bë gjithënjë e më i egër për banorët
e zonës kufitare. Duke u egërsuar
gjithënjë e më tepër me instalimin
e Mbretërisë Serbo - Kroato Slloven në vitin 1918 dhe në
vazhdim duke eskaluar me
masakrën e Hotit në vitin 1019.
Hitori e dhimbëshme për Hotin
por jo vetëm për Hotin, gjendje e
tillë ishte pothuaj përgjatë krejt
kufive shqipëtare në atë periudhë
por edhe në vazhdim.
Të kthehemi pak kah ekspedita.
Ekspeditën e udhëheqi Vuksan
Pjetër Nicaj vendas nga Drënasi,
njohës i mirë i gjeografisë së Hotit i
cili vite me radhë si njeri i
apasionuar për gjuetinë vite me
radhë i kalon këtë shtigje, kështu
dhe këtë herë në shërbim të
vullnetarëve për ti njohur bukuritë
natyrore të Traboinit pa hezituar iu
përgjigj ftesës së Lab4atëve për ta
udhëhequr ekspeditën rrugëve të së
kaluarës.
Mundësia e shijimit të panorama të
pa përsëritshme që parqiten
përgjatë tërë gjatësisë së

transverzales me gjatës 18 km. i
shfrytëzuam maksimalisht falë
kushteve meteorologjike që për ne
në këtë rast qenë shumë të
favorshme. Nga pozicionet
markante, pikat më të larta të
kreshtave malore mundësohet
shijimi i bukurive të Alpeve
Shqipëtare, liqenit të Shkodrës dhe
zonave fushore të Malësisë së
Madhe, si të komunës së Tuzit ashtu
dhe të Bashkisë së Malësisë së

Madhe në Republikën e Shqiperisë.
Nga perspektiva e shqiponjës
përveç Rapshës,Stares, Brigjes,
Kushes së Hotit nga ana e Shqipeisë
mund të shifen qartë edhe
Vukpalajt, Baiza, Kopliku etj.
Ndërsa nga ana e Komunës së Tuzit
paraqiten panorama të qarta të
fshatrave të Drumes, të gjitha
fshatrazt e Traboinit, të gjitha
fshatrat malore të Grudës, Dinosha
dhe Omerbozhajt. Po ashtu
dukshëm dallohen të gjithë fshatrat
e Rrafshit të Trieshit që nga Qafa e
Rozdecit e deri në Bëkaj.
Kazheniku, Suka e Grudës, Deçiqi
dhe Bratila qendrojnë besnikërisht
si roje shekullore mbi fshatrat
Malësore. Cemi gjarpërues me
kanionin famoz me bukurinë

magjepse na i t9+-ërheqë shiqimet
tona, prerjet vertikale të shpateve
shkembore të kanionit duken si
kurora të thurura me margatitatë
ose ngjasojnë në dekorimet e
xhubletave të malësoreve.
Ekspedita vazhdon me
internsitetinn e ecjes e diktuar nga
diversiteti morfologjik dhe nga
biodiversiteti. Përkundrejt
vështirësisë së terenit, ekspedita
përparon e frymëzuarm nga
bukuritë e papërtritësme
natyrore të Malësisë tonë.
Lodhja as nuk ndihet fare. Grupi
zhvillon një ecje homogjene me
mbajtjen e distancës simbas
rregullit të bjeshkatarisë.
Rrugica e erozuar na çon drejt
pikës më të lartë të transverzales,
majes së Sukës apo siç e quajnë
trieshjanët dhe grudasi Maja e
Preht ( në sllavishte e quajtur
maja e Bukoviqit ) me lartësinë
1.231 mlm. Në maje të Sukës
qendruam gjësë ore sa pushuam
dhe ngrënëm pak, për ta festuar
shtatëvjetorin me hapjen e një
shampanje. Sa kënaqësi,
përvjetori të festohet në mënyrë
autentike, ashtu dhe siç janë
qëllimet dhe objektivat statutare
të Laberstëve.
Ekspedita vazhdon drejt
Gërzojve, dy burime karstike në
humnerë në të cilat mundësohet
zbritja nëpër shkallat prej guri të
cilat në të kaluarën i ndërtuan
bjeshkatëarët nga Vuksanlekat.
Mbas shuarjes së etjes me ujin e
cemtë të krojeve shekullore të
Gërzojve, ekspedita mori drejtimin
e lugut të Çemerrit. Dielli
gradualisht po i afrohej perendimit
dhe ekspedia shpejton ecjen për të
arritur në kohë në cakun e
paraparë, Rranxë të Rrasës, ku dhe
përfundon.
Kështu kaloi shënimi i përvjetorit të
Labeatëve me sukses, falë miqëve
tonë nga Tirana, Shkodra e Ulqini të
cilët e ngritën nivelin e aktivitetit
për çfarë u jemi mirënjohës.
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POPULLSIA E ULQINIT NË VITIN 1919
Shkruan:
Dr.Nail Draga
Pas përfundimit të Luftës
së Parë Botërore, në Paris
i ka zhvilluar punimet
K o n f e r e n c a e
Paqës(1919-1920), ku
janë marrë vendime për
popujt e vendëve
përkatëse sepse është
përcaktuar statusi i
shtetëve në hartën
politike të Europës. Në
këtë konferencë kanë
marrë pjesë delegacione
të ndryshme të vendëve
përkatëse, të përfaqësuar
nga qeveritarët e kohës
apo individë të tjerë,
duke paraqitur kërkesat e
ndryshme për qytetët,
viset apo vendet
përkatëse. Një veprim i
tillë ishte i ligjshëm sepse
mendohej se do të
përmirsohej padrejtësia e
definuar në Konferencën
e Ambasadorëve në
Londër(1912/13). Me një
qasje të tillë ka marrë
pjesë edhe delegacioni i
Shqipërisë në kryesinë e
Turhan Pashë Përmetit.
P o r, n ë s a j ë t ë n j ë
dokumenti të datës 5
mars të vitit 1919, f.209,
nga ana e Komitetit të
Mbrojtjës Kombëtare të
Ulqinit (Poue le Comite de la
Defense Nationale de Ulqini),
nënshkruar nga kryetari Zejnel
Gjyli, ofrohen të dhëna statistikore
me interes për popullsinë dhe
vendbanimet e këtij regjioni.
Popullsia dhe struktura
kombëtare
Në sajë të dhënave të publikuara del
së popullsia e përgjithshme ishte
8190 banorë, ndërsa sipas

strukturës kombëtare shqiptarë
ishin 6590 banorë apo 80.46%,
ndërsa 1600 ishin më përkatësi
sllave apo 19.53%. Ndërsa sipas
vendbanimeve me i populluar ishte
Ulqini me 4861 banorë, ku nga
aspekti kombëtar shqiptar ishin
3500 banorë apo 72 %, ndërsa
sllavë 1361 banorë apo 28 %. Të
dhënat e tilla dëshmojnë se
popullsia sllave (pas vitit 1880) ka
qenë e vendosur kryesisht në zonën
urbane, ndërsa në zonën rurale,

pjesëmarrja e tyre ka qenë
simbolike, ku në tërësi ishin 239
banorë, apo 14.93% nga popullsia e
përgjithshme, përkatësisht në 8
vendbanime rurale.
Kur bëhët fjalë për strukturën
kombëtare të popullsisë në Ulqin në
vitin 1919, theksojmë me këtë rast
se ndryshimi homogjen i popullsisë
shqiptare në Ulqin është realizuar
pas vitit 1880, kur nga presioni i
Fuqive të Mëdha, Perandoria
Osmane ia dorëzoj Ulqinin Malit të
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minimale në aspektin hapësinor.
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ndërsa 7 në vendbanimet
rurale(Krruç, Pistull, Kollomzë,
Zogaj, Qurkaj, Goranë e Krythë).
Ndërsa objektit e kultit kristian
gjithsej ishin 7 kisha, e to në Ulqin 2
kisha katolike dhe 3 në rrethinë
(Shtoj, Braticë e Salç), si dhe 2 kisha
ortodokse në Ulqin.

I s h t e k o h a e k o n c e p t e v e Familjet
hegjemoniste sepse ndryshimi i Sipas të dhënave të prezantuara
strukturës nacionale të shqiptarëve gjithsej ishin 1560 familje ku sipas
ishte mision shtetëror i Mali të Zi, përkatësisë kombëtare nga to 1225
ku u realizu në praktikë kolonizimi f a m i l j e i s h i n m ë p ë r k a t ë s i
me popullsi sllave. Kështu në sajë të shqiptare(78.52%) e 335 me
dhënave nga viti 1881 e deri në vitin përkatësi sllave(21.47%). Ndërsa
1892, në Ulqin janë vendosur rreth sipas vendbanimeve më së shumti Përfundim
400 familje sllave. Ndërsa në të familje kishin Ulqini me 880 e nga Nga të dhënat e publikuara del së
njëjtën kohë nga Ulqini kanë to 650 shqiptare(78.31%) e 230 Komiteti i Mbrojtjës Kombëtare të
e m i g r u a r r r e t h 4 1 3 f a m i l j e sllave(26.13%) si qendër i këtij Ulqinit ka prezantuar të dhëna me
ulqinake, duke u vendosur kryesisht regjoni, ku më pas nga vendbanimet interes shoqëror duke dëshmuar
në Shkodër e Durrës në Shqipëri. rurale më numër më të madh të q a s j e s e r i o z e p ë r ç ë s h t j e t
demografike në
P o r, t ë d h ë n a t p ë r
kohën përkatëse.
strukturën kombëtare të
popullsisë në Ulqin Dokumenti për popullsinë e Ulqinit në vitin 1919, që po botohet N d o n ë s e t ë
dhënat e tilla nuk
dëshmojnë së në këtë për herë të parë paraqet të dhënat nga Komiteti i Mbrojtjës
janë nga ndonjë
r e g j i o n m e g j i t h ë Kombëtare të Ulqinit nënshkruar nga Zejnel Gjyli, dërguar
regjistrim zyrtar
a n g a z h i m i n n g a Konferencës së Paqës në Paris, duke dëshmuar për numrin e
pushteti i kohës për vendbanimeve, popullsisë, familjet dhe strukturën kombëtare të i popullsisë, ata
ofrojnë pasqyren
kolonizimin e këtij popullsisë, që janë të dhëna me interes shoqëror e demografik
reale të kohës më
m j e d i s i p o p u l l s i a për Ulqinin dhe rrethinën e tij, sepse kanë qenë të panjohura
të
gjitha
s h q i p t a r e i s h t e deri më tash për opinionin e gjerë.
informatat e
dominuese..
publikuara.
Andaj të dhënat e
Vendbanimet
familjeve ishin: Shtoji me 121
Në sajë të të dhënave të të dhënave familje, Gorana 80, Bratica 65, tilla duhet të përdorën si referencë e
domosdoshme kur do të trajtohen
të publikuara del se Ulqinin dhe Shën Gjergji 52, Zogaj 52 etj.
rrethinën e tij në vitin 1919 e kanë Me interes janë të dhënat për çështjet demografike për Ulqinin
përbërë 17 vendbanime, të cilët madhësinë e familjeve dhe dallimet dhe rrethinën e tij, dhe si të tilla
ishin: Ulqini, Bratica, Salçi, Krruçi, në këtë aspekt sipas përkatësisë duhet të jenë pjesë e diskursit
Pistulli, Kollomza, Zogaj, Shën kombëtare. Nga gjithsej 1225 d e m o g r a f i k n ë s t a t i s t i k ë n e
Gjergji, Qurkaj, Reçi, Shtoji, familjeve shqiptare me popullsi të popullsisë në këtë mjedis.
Sutjela, Gorana, Pelinku, Mali i përgjithshme me 6530 banorë, del Ndërsa mbetët obligim profesional
Brisë, Mozhura e Krytha.
se një familje mesatarisht kishte për studiuesit tanë që të vazhdojnë
Nga këto të dhëna del se në kuadër 5.37 anëtar, ndërsa për familjet hulumtimet në dokumentacionin
të Ulqinit(mendohët rrethinës së tij) sllave mesatarja e tillë ishte prej arkivor nga Konferenca e Paqës në
del së ishin edhe dy vendbanime të 4.77 anëtar, ndërsa në nivel regjioni Paris(1919-1920), me mundësi
cilët në kohën tonë nuk janë në mesatarja e familjeve ishte 5.25 prezantimi të çështjeve tjera të
kuadër të Ulqinit, e ato janë Gorana anëtar, duke dëshmuar se kanë panjohura deri më tash për Ulqinin
dhe Pelinku, që janë në kuadër të ekzistuar familje të vogla, që për në veçanti dhe shqiptarët në
komunës së Tivarit. Këto dy kohën paraqet çështje për hulumtim përgjithësi.
(Dhjetor 2019)
vendbanime ishin në kuadër të të veçantë socio-gjeografik.
Ulqinit duke marrë si kriter
përbërjen kombëtare të popullsisë si Objektët e kultit
dhe raportët shoqërore në të Në tabelën e prezentuar jepen të
k a l u a r ë n . T ë d h ë n a t p ë r dhëna për objektët e kultit, sipas
vendbanimet përkatëse dhe vendbanimeve përkatëse. Numri
shpërndarjën e tyre territoriale më i madh është i objektëve të
dëshmon për zonën gravituese, e konfesionit të përkatësisë islame e
cila edhe pas 100 vitëve pothuaj ato gjithsej ishin 15 xhami, ku nga
është identike, me disa ndryshime to 8 ishin në qytetin e Ulqinit

HISTORIA E ULQINIT NË SYTË E
UDHËRREFYESIT MË TË NJOHUR GJERMAN
Ulqini ka qenë një qytet i vlerësuar jo
vetëm për bukurinë natyrore, por edhe
për mundësitë tregtare që ofronte.
Këtë gjë e ka vënë si fillim re
udhërrëfyesi gjerman Arnold fon Harf
(Arnold von Harff, 1471 – 1505) në
vitin 1497 kur ka qëndruar në Ulqin. Në
këtë udhëtim, siç edhe ai e thekson
“qytet të vogël dhe të bukur shqiptarë”
erdhi, pasi në shkurt të atij vit nga
Venediku u nis me anije për në
Aleksandri.
Në Shqipëri ka vizituar edhe Durrësin
dhe Sazanin.
Nga ky udhëtim Harf ka shënuar, me
ortografinë gjermane, 26 fjalë, 8 fraza
dhe emërtimet e numrave në shqip nga
1 deri në 10, 100 dhe 1.000, shkruan
konica.al.
Ky fjalorth i vogël shqip-gjermanisht
është botuar për herë të parë në vitin
1860 në Këln.
Në shkrimet e tij të udhëtimit ai
përmend gjithashtu edhe se ulqinakët
në vitin 1845 kishin rreth 53 njësi të
vogla, me 14 brigandina, 12 trabakuj,
20 fëllunga (lloje anijesh e varkash) e 7
barka të tjera, të cilat ishin ndërtuar të
gjitha prej vetë ulqinakëve.
Pjesa më e madhe e anijeve dhe e
varkave që kishin ulqinakët merrej me
transportimin e kripës dhe një pjesë
tjetër (me personel krejtësisht shqiptar)
merrej me transport udhëtarësh nga
Ulqini në vijën Shkodër-Trieste,
Shkodër-Venedik e anasjelltas.
Kjo gjë bënte që flota e ulqinakëve t'i
krijonte një konkurrencë të madhe
flotës tregtare të Austrisë.Vaji i ullirit i
qarqeve të Ulqinit dhe të Tivarit
eksportohej në Austri, ndërsa ai që
prodhohej në Lezhë, shkonte i gjithi për
nevojat e vendit në Shqipëri.
Gjuetia e peshkut ishte një e drejtë
monopol i qeverisë, e cila ia jepte të
drejtën ndonjë sipërmarrësi, i cili duhet
të paguante 100000 piastra
(kartëmonedhë e kohës), në vit.
Prodhimi vjetor i kalonte nevojat e
vendit dhe kështu që ai çohej nëpër

krahinat e tjera më të afërta.
Po kështu edhe gjuetia e saragave
(sardeleve), ishte gjella e zakonshme e
popullsisë katolike për festa. Në netët e
errëta të vjeshtës, fshatarët që banonin
në bregun e liqenit, ndiznin zjarre të
mëdhenj.

Kjo bëhej me qëllim për të tërhequr
drejt bregut tufat me sardele që vinin
me shumicë në disa vende të veçanta të
ngritura enkas nga peshkatarët, të cilat
më pas me rrjetat e tyre i kapnin ato pa
vështirësi.
Prodhimi vjetor i sardeleve shkonte në
rreth 2-3000 okë, e cila përveç një sasie
të vogël, eksportohej e gjitha në
Dalmaci dhe në Itali. Ndërsa sasia që
mbetej për nevojat e vendit, shitej në
Shkodër dhe rrethinat e saj me 1½
grosh oka.
Vendi më i pasur me sardele ishte bregu
i Malit të Zi, kështu që gjuetia e
sardeleve ishte një nga aktivitetet më
fitimprurëse dhe të majme të Vladikës.
Edhe në kohërat e luftërave në mes
Stambollit dhe Malit të Zi, kur në vend
mbizotëronin vrasjet, djegiet,
plaçkitjet e tmerret e luftës, bregu i

liqenit gëzonte një qetësi të madhe.
Dhe shqiptarë e malazezë gjuanin
bashkërisht peshk dhe fitimin e ndanin
si vëllezër.
Qefulli gjendej me shumicë jo vetëm
në liqenin e Shkodrës, por edhe në
liqenet e tjerë më të vegjël që
ndodheshin në anën e djathtë e të majtë
të Bunës dhe ai shitej deri në 1 grosh
oka.
Putarkat (sardelet) e qefullit thaheshin
në diell dhe më pas eksportoheshin në
Stamboll dhe Venedik. Më të mira ishin
ato që kapeshin në muajin tetor, kurse
ato që kapeshin në periudhën e verës
ishin më të mëdha, por më pak të
shijshme.
Po kështu edhe ngjalat vinin me
shumicë nga deti, sidomos në
periudhën e vjeshtës. Peshkimi i tyre
bëhej duke ngulur në lumin Buna (në
vendin afër urës që gjendet te pazari),
disa vargje hunjsh, të vendosura në një
kënd të mprehtë 30 gradë, me majë nga
deti.
Krahët e koshave ishin të mbyllura dhe
ndërsa uji kalonte, ngjalat ngecnin
brenda rrjetës apo thesit që vihej nga
peshkatarët në majën e koshave. Në
këtë mënyrë ngjalat që donin të dilnin
nga liqeni për në drejtim të detit, binin
në ato kosha.
Duhet thënë gjithashtu se në Ulqin ka
pasur dhe farkëtore e cila ka filluar të
punojë në çerekun e parë të shekullit
XIV dhe ishte në funksion gati një qind
vite.
Në të është farkëtuar nga bakri
monedha autonome e qytetit.
Ekzistonin tre lloje të monedhave të
Ulqinit.
Në anën e përparme të njërës ishte, për
shembull, qengji “Agnus Dei” me
flamur, ndërsa përreth i shkruar teksti
“Moneta de Dulcino”. Në anën e pasme
ishte Zonja e Bekuar me Jezu Krishtin
në duar.
Monedha autonome e qytetit është
farkëtuar deri në vitin 1426 kur Ulqini
pranon pushtetin suprem të Republikës
Venedikase me kusht që “të ruhet
autonomia e qytetit”.
(Koha Ditore 19 shkurt 2018)

