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Ulqin – Organizata e Shoqërisë Civile 
“Horizonti i Ri” organizoi të enjten në 
Bibliotekën e Ulqinit aktivitetin ku u 
prezantua udhëzuesi “Fëmijët në konf-
likt me ligjin” dhe u ndanë diplomat për 
edukatorët bashkëmoshatarë në fush-
ën e parandalimit të narkomanisë. 
Në këtë ceremoni, përveç drejtuesve 
më të lartë të Komunës së Ulqinit dhe 
institucioneve shtetërore që veprojnë 
në nivelin lokal, ishte e pranishme edhe 
Ambasadorja e SHBA-së, Margaret Uye-
hara. 
Në fjalën e saj, mes tjerash ajo theksoi 
se “të gjithë jemi përgjegjës për krijimin 
e mundësive të bukura për të rinjtë në 
shoqërinë tonë dhe se bashkëpunimi 
cilësor i sektorit civil me qeverisjen 
lokale mund të ndikojë fuqishëm në 
parandalimin e drogës tek të rinjtë, 
duke i udhëzuar ata në rrugën e duhur”. 
Ambasadorja Uyehara vlerësoi lart 
punën e “Horizontit të Ri”, të cilët për tre 
muaj me radhë organizuan trajnimin e 
një grupi të të rinjve nga Ulqini, të cilët 
tani mbajnë titullin e edukatorit bash-
këmoshatar. 
“Drogat ndikojnë në jetën e miliona 
njerëzve në mbarë botën dhe për këtë 
jam shumë e lumtur që Ambasada 
Amerikane e mbështet ketë projekt fi-
nanciarisht”, theksoi ajo.

Kryetari i Komunës së Ulqinit, Nazif Cun-
gu, ka thënë se qeverisja lokale përmes 
Zyrës për Parandalimin e Narkomanisë, 
në mënyrë aktive merr pjesë në luftën 
kundër fenomenit të narkomanisë në 
qytet. 
Ai e vlerësoi rolin e OJQ-ve lokale për 
kontributin e rëndësishëm në hartimin 
e politikave lokale dhe tha se Komuna 
vazhdimisht mbështet iniciativat e sho-
qërisë civile, duke forcuar kështu part-
neritetin e ndërsjellët në dobi të komu-
nitetit lokal. 
Kryetari i Gjykatës Themelore në Ul-
qin, Amir Gjokaj, vlerësoi se është pri-
oritet i secilit komunitet që të veprojë 
në mënyrë parandaluese dhe të luftojë 
përdorimin e narkotikëve, sepse siç tha 
ai, narkomania së pari paraqitet si prob-
lem individual, pastaj si problem famil-
jar dhe në fund si problem i komunitetit 
dhe tërë shoqërisë. 
Shefi i Policisë se Ulqinit, Sead Gjozoviq, 
vlerësoi se në zgjidhjen e problemit të 
narkomanisë duhet të përfshihen të 
gjitha institucionet e sistemit.
Drejtori i Qendrës për Punë Sociale në 
Ulqin, Mehmet Duraku, u fokusua në 
rëndësinë e informacionit që jep Ud-
hëzuesi për të drejtat e fëmijëve, për 
legjislacionin vendas dhe konventat 
ndërkombëtare që e trajtojnë këtë 

fushë, duke theksuar se bashkëpunimi 
ndërsektorial është më se i nevojshëm 
për krijimin e shërbimeve të reja sociale 
në komunitet.
Psikologia Ardita Kovaçi, e cila ishte 
edhe trajnere e programit edukativ 
për të rinjtë e Ulqinit, vlerësoi nevojën 
e identifikimit të faktorëve rrezikues 
dhe mbrojtës që mund t’i shtyjnë ose 
t’i parandalojnë adoleshentët nga nd-
ikimet negative të shoqërisë, duke 
konstatuar se projekti ia ka arritur këtij 
qëllimi. 
Aktiviteti u realizua me moton “Part-
nerë për parandalim” duke ilustruar me 
këtë Rrjetin e partnerëve lokalë të kri-
juar në kuadër të këtij projekti e të cilin 
e përbëjnë: Komuna e Ulqinit, Gjykata 
Themelore në Ulqin, Prokuroria e Shte-
tit në Ulqin, Qendra për Punë Sociale në 
Ulqin, Zyra e Policisë në Ulqin, Shtëpia e 
Shëndetit në Ulqin dhe OJQ “Horizonti 
i Ri”.
Aktiviteti u zhvillua si pjesë e projek-
tit “Partneriteti lokal në luftën kundër 
abuzimit me droga dhe delikuencës se 
të miturve”, të cilin OJQ “Horizonti i RI” e 
realizon me mbështetjen e Ambasadës 
Amerikane në Podgoricë, përmes Zyrës 
për Çështje Ndërkombëtare të Narko-
tikëve dhe Zbatimit të Ligjit.

(Kohapress)
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U prezantua udhëzuesi “Fëmijët në konflikt me ligjin” 
dhe u ndanë diplomat për edukatorët bashkëmoshatarë 
në fushën e parandalimit të narkomanisë

Ulqin – Në Galerinë e Arteve të Qendrës 
së Kulturës në Ulqin, të martën mbrëma 
u bë përurimi i librit të prof. Dr. Aleksan-
dar Stipçeviqit “Shqiptarët për arbëne-
shët e Zarës”. 
Libri është botuar në dy gjuhë: kroate 
dhe shqipe. Në gjuhën shqipe e ka përk-
thyer prof. Dr. Simë Gjon Dobreci, ndërsa 
është botuar nga Kisha Katolike - Braticë.
Në fjalën përshëndetëse, kryetari i Bash-
kimit të Krijuesve Shqiptarë në Mal të Zi, 
Prim. Dr. Gani Karamanaga, ka thënë se 
Aleksandar Stipçeviqi nuk e harroi kurrë 
prejardhjen e tij shqiptare. 
Ai ka theksuar se libri i fundit i Stipçeviqit 
është pikërisht për arbëreshët e Zarës, 
të cilët e pritën dhe e përjetuan librin 
gjithëpërfshirës mbi kulturën dhe his-
torinë e tyre. 
Karamanaga ka thënë ndër të tjera se 
“është e vërtetë se për arbëreshët e 
Zarës, por edhe për ne shqiptarët jashtë 
kufijve të Shqipërisë, shteti ynë amë nuk 
ka interesim në nivel të lartë”. 
Sipas drejtorit të Qendrës së Kulturës në 
Ulqin, dr. Nail Draga, nuk ka dilemë se 
personaliteti më madhor i arbëreshëve 
të Zarës ishte akademiku Aleksandar 
Stipçeviq, i cili në sajë të veprimtarisë së 
vet shkencore me të drejtë quhet kolos i 
ilirologjisë.  
Draga ka thënë se në këtë studim bibli-
ografik, autori na paraqet një regjistër 
të gjerë autorësh shqiptarë të cilët kanë 
trajtuar tema të ndryshme në lidhje me 
arbneshët e Zarës. 
“Të dhënat më të mëdha në këtë gamë 
janë nga botimet në Prishtinë, Shkup, Ti-
ranë dhe Ulqin. Me këtë rast duhet veçuar 
revistën ‘Buzuku’, e cila në disa numra ka 
botuar materiale që kanë të bëjnë me 

arbneshët e Zarës”, është shprehur ai. 
Studiuesi Draga ka thënë se botimin 
e këtij libri bibliografik e vlerëson “një 
nismë me vlerë sa kulturore e shkencore 
dhe si i tillë do të jetë i domosdoshëm 
për të gjithë ata që do të trajtojnë tema 
të ndryshme për arbneshët e Zarës”.  
Përkthyesi Nikollë Berishaj ka bërë një 
vështrim të përgjithshëm mbi arbëreshët 
e Zarës, që nga periudha e emigrimit të 
tyre nga Shestani para 290 vjetësh, per-
sonalitetet e këtij komuniteti, studimet 
mbi arbëreshët e Zarës etj. 
Ai ka thënë se “praktikisht, nuk ka alban-
olog që nuk është marrë me çështjen e 
dialektologjisë dhe të folmeve të gjuhës 
shqipe, e të mos e ketë prekur së paku 
veç një herë çështjen e të folmes së ar-
bëreshëve. Falë kësaj të folmeje, që ka 
ruajtur format arkaike, gati buzukiane, ne 
sot me një siguri të mirë mund të themi 
se Gjon Buzuku, autori i librit të parë të 
njohur deri më tani të shkruar në gjuhën 
shqipe ishte bir i trevave të njëjta, apo së 
paku kishte vepruar në këto treva”. 
Berishaj ka thënë se ndër shqiptarët 
në Mal të Zi, interesimi për arbneshët e 
Zarës është jo i vogël. 
“Edhe në broshurën në fjalë përmenden 
posaçërisht dy persona, dy bashkëven-
das të tyre, por që paraardhësit e tyre 
mbeten në vatrat shekullore shqiptare. 
Janë ata dr. Vinçenc Malaj, albanolog, 
meshtar shumëvjeçar në Tuz dhe prof. Dr. 
Simë Dobreci, dermatolog dhe veprimtar 
i palodhur, që me revistën ‘Buzuku’ dhe 
me angazhimet tjera bëri që të kthehet 
në masë mjaft të dukshme identiteti i 
lëkundur kombëtar i tyre.”
Përkthyesi i librit në gjuhën shqipe, prof. 
Dr. Simë Dobreci, ka folur mbi punën e 

akademikut Aleksandar Stipçeviq. 
Ai ka thënë se “në librat e tij, Stipçeviqi 
ka grumbulluar fakte të mjaftueshme për 
origjinën direkte të shqiptarëve nga il-
irët” dhe se ne shqiptarët duhet të kreno-
hemi me ilirët, të parët tanë. 
Dobreci ka thënë se është i bindur që 
Aleksandar Stipçeviqi “e ka merituar që 
ne shqiptarët t’i ngrehim përmendore në 
Prishtinë e Tiranë, pse jo edhe në Ulqin, 
treva ku sot jetojnë shestanas me gjak të 
afërt me të parët e Stipçeviqit”.
Në emër të botuesit, Don Gabriel Graban-
ica, famullitar i Kishës Katolike në Braticë, 
ka thënë se është e domosdoshme për ta 
njohur Aleksandar Stipçeviqin. 
Ai u ka bërë thirrje drejtuesve të shkollave 
në gjuhën shqipe dhe mësimdhënësve 
që në vend që t’i çojnë maturantët dhe 
gjysmëmaturantët në shëtitje në vende 
të ndryshme të Evropës, të mendojnë 
pak “sepse kemi nevojë të kthehemi 
edhe në Zarë, edhe në Kalabri, edhe në 
të gjitha ato vende ku përshtatet vizita 
dhe shëtitja”. 
Aleksandar Stipçeviq ishte arkeolog, bib-
liograf, bibliotekist, eseist, albanolog. Ai 
u lind në Arbnesh të Zarës, më 10 tetor 
1930, në një familje arbëreshe, rrënjët e 
së cilës janë nga Shestani i Krajës, ndërsa 
vdiq në shtator të vitit të kaluar në Za-
greb. Stipçeviq konsiderohet njëri ndër il-
irologët më të mëdhenj në botë. Ky kolos 
i magjepsur për ilirologjinë, kur është fja-
la për ilirët dhe pasardhësit e tyre - shqip-
tarët vazhdimisht ka përsëritur se pa njo-
hur ilirët, nuk mund të dihet e kaluara e 
Ballkanit e sidomos historia e Ballkanit.
Përurimi i librit është organizuar nga 
Qendra e Kulturës në Ulqin dhe Bashkimi 
i Krijuesve Shqiptarë në Mal të Zi.  i.k. 

Botim bibliografik për arbneshët

Në Ulqin u përurua libri i akademikut Aleksandar 
Stipçeviq “Shqiptarët për arbëneshët e Zarës”




