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Lexuesit na shkruajnë
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Kujdesi i Lekës për Shestanin*
N'verë, më 1943, Lekën e Macit Kol'sPerkolonj e thrrasin me arllë
n'prefekturë t'Shkodërs n'kohën e
caktuome. Atë ditë, Leka merr me vedi
pej sejcillit katun ka njanin. Pej Bujgrit
merr Kolë Gjurën, pej Peconjsh Palë
Ivon, pej Gjuraçit Pjetër Nikën, pej
Lukiqit Palë Kolën, pej Barllonjsh
Gjon Palën, pej Muriqit Haxhi Cufin,
pej Ljares Lekë Gjergjushin.
Kur vinë n'prefekturë, n'nji sallë boll
t'malle ishin shum oficira e popull
tjetër. N'sallë ishin caktuo karrigat për
Shestanas, ku u ulen ata. Lek's i llanë nji
karrigë afër tavolinës, ku ishin paria.
Nji oficir, me emën kapidan Lani majti
nji fjalim. Aj tha se ushtria gjermane e
italjane janë tuj pasë sukses t'mall
kunra komunizmit, se ushtria
gjermane ka zaptuo gjysën e Rusisë, e
shum gjana tjera. N'marim, ju suoll
Lek's, e bveti: 'A di ti zotni Lekë pse
t'kena thirrë'? Aj u përgjegj: 'Nuk di,
por ju bvetni, e unë do t'u përgjigjem'.
Kapidan Lani tha: 'Edhe na ktu
n'Shqypni do ta shuojmë komunizmin.
Ti Lekë, sa djelmoça munesh me na
llanë për luftë kunër partizanësh?'
Leka u përgjegj kshtu: 'Menonj se jam
pshtetë nji qeverisë t'fortë, qi n'rast
t'nevojës, ju muo do t'me nimoni, e jo
unë juve. Zotni kapidan, po sho
ushtrinë tane, mirë t'vishun e t'mathun,
shetitin nëpër Shkodër, hanë nëpër
lokanta. Djelmoçat e mi, por jo vetëm
ata, por elle pleqtë e gratë, me strajcë
t'vet me bukë e djathë e nji kokërr qepë,
ditë e natë rrinë n'kufi me Mal t'Zi tue
ruojtë kufinin tonë mos me na hypë

kush mrena'.
Kapitan Lani i thotë Lekës: 'Ti zotni
Lekë ke elle dy katune ortodokse
n'Shestan; ata kanë lillje me
komunista.' Leka përgjigjet: 'Me
t'vërtetë, na kena dy katune ortodokse,
por ata janë vllaznija jonë e pej sish
s'isht kurrkush n'partizana. Zotni
kapidan, unë nap përgjegje për ta'.
S'mrami, kapidani thotë: 'A do armë me
ju llanë, zotni Lekë, se ju ini n'zjarm?'
Leka u përgjegj: 'As armë nuk m'lypen,
se nuk kam kuj me ja llanë.'
Leka jo vetën se i ruojti Peconjt (Pecaj,
Draçevica) pej grupeve shqiptare
ekstremiste, si elle çetnikëve të
Cërmicës; çetnikët paten mllef t'mall

*Shestani trevë malore në rrethin e Tivarit, në jugperëndim të Liqenit të Shkodrës.
*Shestanasit përdorin ll në vend të dh.

Shkruan Gjergji Leks Macit Kols, shestanas,
Fusha Tivarit, më 7.3.2005.

Mokna, në një shtëpi të Ljares - kështu dikur bluhej drithi dimërit në Krajë e Shestan

Besa e Malsorit
Qe nji nollje e vërtetë, qi e nigova
n'Shkodër pej do Malsorësh. U
pat vra nji djalë n'Malsi. E ama e
t'vramit kish vjerrë kmishën me
gjak përmi pushkë. I vllaji i
t'vramit merr pushkën dhe shkon
me e marrë gjakun e vllajit. Masi
nuk mujti kurrku me u neshë me
vrasin (gjaksorin), nji ditë pej
mramjet i avitet shpisë gjaksorit.
Aty pa dorasin ku po çante dru
para shpisë vet. Aj i avitet dhe e
vret. Mirpo, kur u nis me ikë, e
rrethuon, e aj niset nrejtë e
n'shpinë e atij qi kuj e kish vra.
N'shkalla neshen t'jatin e t'vramit,
i bje n'besë atij. Aj e pranon n'shpi

n'ata, se n'atë kohë Peconjve u thonjin
'malla Moskva'. Ket punë Leka nuk
munte me e ba vetëm, por me t'gjith
shestanas, muriqas, ljarnjan. Ata qi e
zgjollen si t'parë, ata gjithmonë elle e
përkrahen. Por fati i keq e deshi, qi kur
Lekën e burgosen, disa pecanjor t'parët
e ngriten zanin kunër Leket. Leka e
pshtoj Shestanin, por flijoj veten.

e nuk le ken me ju avitë. Besa dhe
burrnia e malsorit janë t'shenjta.
*Shestanasit përdorin ll në vend të dh.

Shkruan Gjergji Leks Macit Kols,
shestanas, Fusha Tivarit, më 13.7.2007.

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

Gërrhanët i përdorshin nanat tona
dikur me shprish lesh delesh

Shkruan Gjergji Leks Macit Kols, shestanas, Fusha Tivarit,
më 1.11.2007.
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“Buzuku” revistë me vlera kombëtare
Sa herë që vij në Ulqin, e vij për çdo vit, pos kënaqësisë së detit plot magji dhe
plazhe të rralla ranore, i gëzohem edhe mundësisë që ta lexoj “Buzukun”. Mund
të ju duket i çuditshëm ky konstatim, por është i vërtetë. Në ketë thatësi të
dëshiruar verore, pushimet bëhen edhe më me vlerë kur nëpërmjet “Buzukut”
njihem me shkrime, mbi të kaluarën tonë, të harruar nga historianët, me
dokumente familjare që flasin për dhembjet tona kombëtare ndër shekuj, për
gjakimet tona të pareshtura nder breza që të tejkalohet izolimi dhe të mbijetohet
në stuhitë e përgjakshme të historisë në mënyrë që ballëhapur t'i bëhet ballë
valëve të egra të asimilimit.
Në ato pak faqe, me vlera të qëmtuara nga anëtaret e devotshëm të redaksisë, të
cilët si parim të punës së tyre nuk e kanë vetëm mendjen, por edhe zemrën, me të
drejt shquhet besimi se, mendja pa zemër, nuk është mendje njerëzore, por
inteligjencë e vdekur - virtuale dhe, pikërisht për ketë arsye, ata platformat e tyre
redaktoriale i mbështesin mbi parimet, sipas të cilëve lexuesit e tyre të çmuar nuk
duhet të ushqejnë mbruhen vetëm me dije, por edhe vetëdije të theksuar të
njerëzores.
Ndër të gjitha revistat të cilat kam pasur rast t'i lexoj në komunitetet e diasporës,
mendoj revista “Buzuku” dallon, si për kah përkushtimit ndaj punës ashtu edhe
ndaj përzgjedhjes së temave. Ajo gjë më lëndon si intelektual, por edhe si
shqiptar, është financimi i saj. Si është e mundur që, Republika e Malit të Zi, shtet
me demokraci, e cila pretendon t'i bashkëngjitet Evropës, të mos mbështetet në
mënyre institucionale një reviste e tillë si “Buzuku”. Kjo revistë e botuar prej
donacioneve private, po të mbështetej nga institucionet do t'i bënte nder jo vetëm
komunitetit shqiptar që Malin e Zi e kanë shtet të vetin por, mbështetja
institucionale financiare edhe me shumë do ta nderonte shtetin që i përkrah
njëlloj të gjitha kombet e veta pavarësisht nga numri i tyre. I bindur se ky mendim
nuk është vetëm imi, por i të gjithë atyre që e lexojnë këtë revistë, atëherë shpresoj
se nuk do të mungojë edhe ndihma materiale nga institucionet.
Te gjithëve në redaksi iu dëshiroj punë të mbarë, vullnet dhe shëndet në rrugën e
tyre të dritës që në këto rrethana ka vlera të paçmuara për komunitetin shqiptar në
Mal te Zi.
Ekrem Kryeziu
Dramaturg, regjisor dhe shef degës së Dramaturgjisë në Universitetin e Prishtinës, si dhe Profesor i
Estetikes dhe Artit të komunikimit publik në Universitetin e Vizionit Evropian në Pejë.

Pse disa shestanas tremen pej vetvetit
Po ta shkruoj nji nollje, e cilla nolli n'Shestan* kur kijen votimet për kryetarin e
Malit t'Zi. Elle se tash 7 vjet e kam lanë Shestanin, nuk jam lajmruom n'Tivar. Për
votim shkova n'Shestan. Ma tepër për lonjna, u thaçë qi kërkonj qi t'shkohet
n'Tivar e me anë t'letërs t'votonje gruoja jeme lle disa tjera. Ket gja e bana se
pashë qi nji djaloç bante kunërshtime; aj ishte i Bullatit. E bveta: 'Pej kah je?' Aj
m'u përgjegj, se isht i dalun pej Draçevicet (Pecaj, Peconj), e unë i thaçë pej
Peconjsh. Aj tha: 'Pej ati katuni jena, por na jena Srb. E bveta, se i biri kuj isht, e aj
m'u përgjegj qi isht i biri i Niko Pekiqit. I thaçë, se me babën e tij kena kjenë
kojshi lle se venalitë e katunit Pecaj ose, 'si ti po do, Draçevica', kanë kjenë
Shestanas. M'u përgjegj: 'Nuk di çka kanë kijen ata, por di çka jam unë'. E bveta:
'Gjyshi jot a ka kijen Zefi Nik's Kocit'? Aj tha: 'Po'. Unë i thaçë: 'Djaloç i mirë, m'i
gjiej kta 3 emna: Zef, Nikë e Koc n'emnat e Sërbve ose elle t'Malazezvet. Kta tre
emna jan emna shqyptarsh. Ata kalxojnë kah je tine. Kjo isht e vërteta, e ti ke të
nreqtë me u majtë si ti ke qefë'. Mas ksi muhabeti u zbut pak e nuk u hillte tuj
kontrolluo votimet.
*Shestani trevë malore në rrethin e Tivarit, në jug-perëndim të Liqenit të Shkodrës.
*Shestanasit përdorin ll në vend të dh.

Shkruan Gjergji Leks Macit Kols, shestanas, Fusha Tivarit, më 20.12.2005.
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Shën Jeronimi
Shkruan prof. Dr Jahja Drançolli,
Prishtinë*
Shën Jeronimi (Hieronymus) së bashku me
Niketë Dardanin nga Remesiana dhe disa
emra të tjerë të historisë e të kulturës antike
dhe të hershme mesjetare, bëjnë pjesë në
korpusin e dijetarëve të mëdhenj të
qytetërimeve të njohura.
Ky burrë i ditur u bë i njohur në histori më
emrin, Shën Jeronimi apo Eusebius
Hieronymus, si e ndeshim në dokumente të
kohës, ndërkaq Sophronius ishte
pseudonimi i tij. U lindë në Stridon të
Dalmacisë. Megjithatë, sipas biografëve të
tij, rreth çështjes së vendlindjes dhe vitit të
lindjes ka pasur në fillim mendime të
ndryshme. Figura e tij madhështore ka
luhatur ndonjë studiues aq tepër saqë ia ka
ndërruar fare edhe vendlindjen e tij. Së
këtejmi, sikurse shumë qytete të antikitetit

më të hershëm, që bënin përpjekje të
përvetësonin vendlindjen e Homerit, ashtu
ndodhi edhe me vendlindjen e Shën
Jeronimit. P. sh. Flavio Biondo (1463)
shkruante në periodikun Italia Illustrata, se
Shën Jeronimi kishte lindur në Histri.
Kurse sa i përket vitit të lindjes, janë dhënë
mendime të ndryshme duke filluar nga viti
331 e deri në vitin 346.
Megjithatë, sot përgjithësisht është pranuar
se, Jeronimi është me origjinë ilire nga
Stridoni i Dalmacisë, një çështje të cilën e
ka pohuar edhe vetë duke thënë: Miserere
mei Domine, quia Dalmata sum (Më
mishëro, o Zot, se jam dalmatin). Ndërkaq,
sa i përket vitit të lindjes, së fundi dominon
mendimi se ka lindur në vitin 345. Të
dhënat për familjen e tij janë të pakta. Dihet
vetëm se e kishte një motër dhe një vëlla më
të vogël me emrin Paulin, i cili kishte jetuar
në Betlehem. Jeronimi, mësimet e para i

Shën Jeronimi, ilustrim prej galerisë Leonardo da Vinçi

nisi në vendlindje, kurse pas moshës 12
vjeçare shkoi në Romë dhe pranohet në
shkollën e filologut të njohur romak, El
Donatit. Atje studioi gramatikën, retoriken
dhe filozofinë, mësime të cilat do të
ndikojnë në veprimtarinë e tij për t'u bërë ati
(prifti) më i ditur i Kishës Romane. Ai ishte
një studiues serioz, i pasionuar në letërsinë
latine; si i tillë i vizitonte shpesh
katakombet në Romë dhe kah fundi i
arsimimit të tij romak u pagëzua nga Papa
Liberius, rreth vitit 366.
Pas pagëzimit tërhiqet në selinë mbretërore
në Trier, ku shquhej për asket, një vlerë e
madhe edukative për rrugën e shëjtërisë. Ai
e përshkruante punën e krahut, që e kishte si
ushqim shpirtëror. Në Aquileia (Itali), vuri
lidhje me elitën asketike, të mbledhur rreth
qarkut të ipeshkvit Valerianus, ku bënte
pjesë edhe Rufinusi, shkrimtar dhe
studiues, i cili kishte përkthyer filozofin, si
dhe me historianin dhe teologun e njohur të
shek. III-të, Origjenin (Origenius). Pas
shpërbërjes së këti qarku (rreth vitit 373),
për arsye të panjohura deri me tani,
Jeronimi vendosi të realizonte një udhëtim
shtegtimi në Jerusalem për të vizituar
Tokën e Shenjtë. Në rrugë për në Palestinë,
ai vizitoi Antiokinë (374), ku u prit
miqësisht nga prifti Evagrius, ku ndoshta e
krijoj veprën më të hershme të tij, De
Septius pecussa, vend në të cilin ishte
sëmurë rëndë për shkak të ndryshimit të
klimës dhe mënyrës së jetesës. Pas
shërimit, në vitin 375, Jeronimi iu qas një
kërkimi dy vjeçar të paqes së brendshme si
eremit në shkretirën Kalikis të Sirisë, për të
mësuar hebraishten, kurse greqishten do ta
përsosë gjatë qëndrimit në Kostadinopojë.
Sa i përket hebraishtës thuhet se e mësoi
nga një jevg i konvertuar, dhe më pas
kishte arritur të kopjonte dorëshkrime për
bibliotekën e tij. Me përvetësimin e gjuhës
në fjalë ai përfiton jo vetëm për të mësuar
gjuhën biblike, por edhe për tu frymëzuar
për jetesën rregulltare, që në botën
perëndimore, përkatësisht në Romë, ishte
më pak e njohur. Më vonë ai vazhdoi rrugën
edhe për në Gali, Egjipt, Greqi.
Duke parë këtë përgatitje intelektuale të tij,
të pajisur me bindje asketike dhe me
modesti shenjtërore, ipeshkvi i Antiokisë,
Paulini, e shuguron prift në vitin 379, kurse
dy vjet më vonë, e cakton këshilltar të vetin
në Koncilin ekumenik të Kostadinopojës
(381). Së këtejmi pas një aktiviteti të
dendur dhe të përgatitjes shpirtërore në
vendet e shenjta, në vitin 382, Jeronimi
emrohet në Romë për sekretar të papës
Damas (366-385), i cili do t'ia besojë edhe
rileximin e teksteve biblike. Në Romë
qëndroi vetëm tri vite, dhe pas vdekjes së
papa Damasit (385), përsëri kthehet në
vendet e Lindjes, në Antioki dhe
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Aleksandri. Nga Antiokia, në vjeshtën e
vitit 386 do të vendoset në Betlehem, ku do
të themelojë tri manastire të grave dhe një
të burrave. Në manastirin e burrave do të
veprojë edhe shkolla biblike, në të cilën ai
do të kryej punën më të madhe për
rileximin e teksteve biblike, përkatësisht të
përkthimit të Biblës integrale nga gjuhët
burimore në gjuhën latine. Këtu, kaloi një
jetë të përshpirtshme deri sa vdiq më 30
shtator 419 (420?).
Kisha e Romës e çmonte lartë Jeronimin
dhe kujtimet e tij, siç thuhet në
sakramentarin e Gregorit të Madh, kurse në
kalendarin katolik, emri i përkujtohet më
30 shtator. Në Martyrologium Romanum,
shën Jeronimi përmendet më këto fjalë:
“Në Betlehem u varros Shën Jeronimi i
besueshmi dijetar i Kishës, i cili i njihte të
gjitha shkencat shoqërore dhe kështu u bë
prifti më i ditur, i cili dijën e vet ia nguliti
edhe të tjerëve[...] ”. Kurse në një periudhë
të gjatë të mesjetës, bashkë me shën
Augustinin, shën Ambrozin dhe shën
Gregorin e Madhë, shën Jeronimi do të
quhet “egregius doctor ecclesiae” (Mësues
i shkëlqyeshëm i Kishës). Më vonë trupi i
tij u bart në Romë dhe u varros në bazilikën
e Shën Mërisë.
Shën Jeronimit i atribuohet një korpus i
madh veprash, kurse vlera e këtyre veprave
ka qenë objekt i shumë studiuesve dhe
polemikave gjatë shekujve. Vepra që u
tërhoqi më tepër vëmendjen mban titullin,
Epistulae (Epistolari), e cila përveç vlerave
të mëdha teologjike, historike dhe
filozofike ajo zotëronte edhe vlera të
mëdha artistike dhe burimore të një zhanri
të ri letrar në letërsinë evropiane. Më pastaj
duhet përmendur vepra, De viris illustribus
(Burrat e shquar), i njohur edhe me titullin
De scriptoribus ecclesiasticis (Mbi
shkrimtarët kishtarë), që njëherish shquhet
edhe për historinë e parë të letërsisë
kristiane; Chronaca (Kronika), që në të
vertetë është një vazhdim i veprës anonime
të Euzebit të Cezaresë. Përbajtje kishtare
kishin edhe trajtesat: De spirtu sancto (Mbi
shpirtin e shenjt), De situ et nominibus
locorum Hebraicorum (Mbi shtrirjen dhe
emrat e vendeve hebraikë), De nominibus
Hebraicis (Mbi emrat hebraikë), si dhe
polemikat, Adversus Jovinianum (Kundër
Gjonit), Contar Vigalantium (Kundër
Vigilanit), Adversus Helvidium (Kundër
Helvidit), Apologia adversus Rafinum
(Apologjia kundër Rufinit). Është shquar,
gjithashtu edhe me jetëshkrimet kushtuar
shënjtorëve.
Prej gjithsej 147 letrave, që e përbëjnë
Epistilarin e tij, ku është gërshetuar
temperamenti dhe dija e tij, 26 janë të
drejtuara Jeronimit nga të tjerët (10 sish
nga shën Augustini), kurse një pjesë e
veprës Mbi burrat e shquar, ku përfshihen
135 shkrimtarë, është plotësim i veprës së
humbur të Euzebit të Cezaresë. Edhe
Kronika është një lloj plotësimi i përkthimit
nga greqishtja për të paraqitur historinë,

duke filluar prej lindjes së Abrahamit e deri
të perandori Kostandini i Madhë.
Megjithatë, shën Jeronimi u bë shumë i
njohur më tepër si përkthyes i Bibles nga
gjuha hebraike në gjuhën latine, e cila zuri
të quhet Vulgata. Siç u theksua edhe më
lartë, papa Damasi ia kishte besuar
Jeronimit rileximi i teksteve biblike, ngase
me përkthimet e mëparshme në gjuhën
latine, të njohura si Vetus latina (Përkthim i
vjetër latin), nuk ishin të kënaqur në
Perëndim për shkak të mangësive dhe
gabimeve të shumta gramatikore dhe
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(Bibliorum sacrorum editio typica prior a
MCMXXIX, pp.2326) e shën Jeronimit,
vepër kjo në të cilën është mbështetur edhe
përkthyesi i Biblës integrale në gjuhën
shqipe dom Simon Filipaj.
Në të gjitha veprat e tij, madje edhe në letrat
e njohura të tij, ndeshim edhe njoftime për
“vendin tim, ku kam lindur”, shkruante
Jeronimi. Ai në shkrimet e veta përmendë
fakte të rralla, por shumë të rëndësishme
për popullin e tij. Në këtë aspekt, për
gjuhën ilire shkruante: “[...] se ilirët deri në
Perandorinë e vonshme flisnin kryekëput

Caravaggio, piktor i njohur i Renesansës
ortografike. Gjatë përkthimit, Jeronimi ka
aplikuar gjithsesi mënyrën shkencore në
çdo pikëpamje, sikur në kuptimin e drejtë të
tekstit burimor, ashtu edhe në bartjen e tij
në gjuhën latine, duke i respektuar të gjitha
karakteristikat gjuhësore të kësaj gjuhe dhe
duke u mbështetur në aspekte morfosintaksore dhe leksikore që janë të natyrës,
si të thuash, popullore (lat. vulgus-popull).
Kjo bëri që përkthimi, përkatësisht
rishqyrtimi i Biblës integrale në shek.V të
merrte përmasa të gjëra, që më në fund, në
shek.VI të përqafohet nga të gjitha kishat.
Në kohën e Karlit të Madh, në vitin 800,
mendohet se ishte versioni i vetëm që
përdorej gjithkund edhe në liturgji, kurse në
kohën e Gutembergut, Bibla e Jeronimit qe
libri i parë që u botua në shtypshkronjën e
parë, në vitin 1452, një botim prej të cilit
janë ruajtur 45 kopje. Më vonë, pikërisht
më 1546, në Koncilin e Tridentit, u
zyrtarizua për përdorim përkthimi i
Jeronimit si “autentik” me fuqinë
disiplinore, duke e quajtur Vulgata, me
dekret vetëm për Kishën Katolike të
Romës, pra për atë pjesë të Kishës, ku
mund të hynte në përdorim gjuha latine. Më
1592 është bërë edhe një redaktim, kurse
më 1979, të nënshkruar e të lejuar nga papa
Gjon Pali II, botohet Nuova Vulgata

gjuhën e tyre[...]”. Po ashtu me pietet fliste
për birrën ilire të quajtur sabaium ose
sabaia. Kurse në lidhje me dyndjet e
popujve barbarë dhe shkatërrimet që
përjetuan territoret ilire, shën Jeronimi
ishte dëshmitar i këtyre ngjarjeve të
tmerrshme, duke i përshkruar ato në një
letër me fjalë tejet tronditëse:
“[...]gjithkund vetëm pikëllim dhe tmerr
dhe shumë pamje vdekjeje”.
*Prof. Dr Jahja Drançolli është drejtor i Institutit
Arkeologjik të Kosovës, si dhe shef i Katedrës së
Historisë në Universitetin e Prishtinës.

Pak krypë
* Në jetë duhet të caktohemi: ose të fitojmë
para ose të shpenzojmë; s'ka kohë për të dyja
(Burde).
* Të hollat na e lehtësojnë barrën e skamjes
(Alfons Ale).
*Sa më shumë jep,aq më shumë ke (Lao Ce)
* Ka njerëz që s'u mbetet asgjë prej pasurisë
së tyre pos frikës se do ta humbin (Rivaroli).
* Ata që mendojnë se me para arrihet çdo gjë,
bëjnë me dije se për para japin çdo gjë
(Halifaksi).
* Të pasur janë ata që kanë miq të vërtetë
(Fuleri).
* Shkolla është si ari n'baltë (tregoi Mefit
Jakupi, Ulqin).
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Gjergj Gjokaj - bir i shtrenjtë i Malësisë
Shkruan: Gjekë Gjonaj
Më 30 nëntor 2007 u mbushën dhjetë vjet
nga vdekja e intelektualit të shquar,
profesorit, gazetarit e publicistit, poetit,
humanistit, njeriut të çmuar e frytdhënës
dhe punëtorit politik Gjergj Dakut Gjokaj.
Ishte kjo një humbje për të gjithë Malësinë,
në radhë të parë për familjen e tij, por edhe
për të gjithë shqiptarët që e deshën dhe e
çmuan fjalën e tij prej guri. Se sa e donin
dhe e respektonin Gjergjin dëshmoi edhe
pjesëmarrja në përcjelljen e tij madhështore
për në rrugën e tij të fundit, më 3 dhjetor të
vitit 1997 në varrezat familjare pranë
Kishës së Shën Mëhillit në Milesh, ku atë
ditë dhimbjeje pothuaj gjithëkombëtare
erdhën qindra qytetarë nga të gjitha trevat
shqiptare dhe nga diaspora, për t'i bërë
nderimin e merituar këtij biri të shtrenjtë të
Malësisë. Lajmi për vdekjen e tij ka
pikëlluar njësoj Ulqin e Malësi, Plavë e
Guci, Kosovë e Shqipëri, vendlindje e
diasporë. Ishte bir i ndritur i fisit Gjokaj,
filiz i denjë i atij trungu që i dha Malësisë
njerëz të ditur, luftëtarë të pendës e patriotë.
Ai lindi më 24 tetor 1926. Shkollën fillore e
kreu në Shkodër, ku pati filluar edhe
gjimnazin. Shkollën Normale e përfundoi
në Gjakovë, kurse Fakultetin e gjuhës dhe
letërsisë shqipe në Beograd. Me diplomë të
profesorit Gjergji ka punuar në Shkollën
Tetëvjeçare në Tuz dhe ka qenë drejtor i saj.
Ai ka qenë profesor i parë i gjuhës shqipe në
Gjimnazin e Tuzit. Në kohën kur në Mal të
Zi nuk kishe ku të lexoje as të dëgjoje
ndonjë fjalë shqip në mjetet e informimit në
vitin 1965 Gjergj Daku Gjokaj hap
emisionin shqip në Radio Titogradin e
atëhershëm, të cilin e ka udhëhequr deri në
vitin 1978, kur themeloi revistën për art,
shkencë, kulturë dhe çështje shoqërore
“Koha”, në kuadër të ndërmarrjes botuese
“Pobjeda “ të Titogradit (sot Podgorica)*
përmes së cilës u afirmuan shumë poetë e
krijues të rinj jo vetëm nga trojet shqiptare
në Mal të Zi por edhe më gjerë. Është
koautor i tekstit shkollor “Në prehër të jetës
së re”, ka përkthyer tekstin për klasë të parë
“Natyra e shoqëria”. Gjithashtu është
koautor i librit të leximit për klasën e parë,
të dytë dhe të tretë të arsimit të mesëm të
orientuar. Përveç teksteve shkollore të
përmendura përktheu edhe tekste tjera
shkollore për nevojat e shkollës fillore dhe
të mesme me mësim në gjuhën shqipe në
Mal të Zi. Ai ka shkruar përmbledhjen me
poezi “Më shembët folenë”, kurse me rastin
e shënimit të 10-vjetorit të vdekjes së tij
shoqata “Illyricumi”, e finacuar nga Fondi
Humanitar “Malësia” nga Nju-Jorku, i cili
ishte edhe sponsori i mbrëmjes që u
organizua , më 10 dhjetor 2007 në QIK
“Malësia” në Tuz , botoi librin e dytë të
Gjokajt “Një jetë kushtuar Malësisë”. Në
dy dekadat e para fill pas Luftës së Dytë
Botërore, ka udhëhequr shumë kurse

analfabetike e shëndetësore në gjuhën
shqipe. Ky bir i shtrenjtë i Malësisë, përveç
kontributit që i dha gjuhës shqipe dhe
kulturës shqiptare, u shqua edhe si politikan
i ndërgjegjshëm dhe i përgjegjshëm. Posa u
formua subjekti i parë politik i shqiptarëve,
Lidhja Demokratike në Mal të Zi, u
angazhua me tërë forcën e vet intelektuale
për zgjidhjen e drejtë të çështjes shqiptare
në këtë republikë, në Kosovë, Luginën e
Preshevës, në Maqedoni e vende të tjera ku
jetojnë shqiptarët. Ka qenë kryetar i
Forumit Demokratik të Shqiptarëve në
Malin e Zi dhe ka qenë njëri ndër përpiluesit
dhe nënshkruesit e dokumentit politik për

statusin special të shqiptarëve
Memorandumit. Dy vjet si deputet në
Parlamentin e Malit të Zi u angazhua me
gjithë kapacitetin e tij intelektual për të
drejtat kombëtare, veçmas për përmirësimin e statusit të shqiptarëve në Mal të Zi, të
cilëve pushteti monist me vite ua ka mohuar
të drejtat dhe lirinë e tyre. Por, merita e më e
madhe e Gjergj Dakut është organizimi i
“Besëlidhjes së Malësisë” në qershor të
vitit 1970, datë e cila do të mbetet e shënuar
me shkronja të arta në historinë e malësorëve. Megjithatë kjo nuk është e vetmja
vepër e madhe humane e Gjergjit. Sepse të
rralla janë pajtimet në Malësi, ku fjala e tij
të mos ketë qenë vendimtare. Ai me fjalë të
ëmbla e të mençura pajtoi shumë familje
dhe individë në Malësi, ku edhe kontribuoi
dukshëm edhe në fushatën e heshtjes së
armëve. “Profesor Gjergji ka qenë prind e
vëlla i çdo shqiptari i cili ka marrë frymë me
mushkëritë e Çun Mules, Dedë Gjo Lulit,
Baca Kurtit dhe Mul Delisë. Edhe në daçim
ta harrojmë nuk do të na lënë bankat e
shkollës shqipe e kopertinat e librave, zëri i
radios e faqet e gazetave, kasetat e Besëlidhjes së Malësisë e foltorja e Parlamentit të
Malit të Zi, Lidhjes Demokratike në Mal të
Zi dhe Unionit Demokratik të Shqiptarëve... Me kulturën e vet të gjerë, me fjalën
e argumentuar, por edhe me pamjen fizike
dhe elegancën evropiane ai ka lënë gjurmë

edhe te elementi joshqiptar. Ai edhe në
mesin e shqiptarëve, në çdo vend e në çdo
rast, ka luftuar kundër elementeve negative
të traditës” ka thënë deputeti i UDSH-së,
Ferhat Dinosha, në fjalimin e përmotshëm
me rastin e vdekjes së profesor Gjergj
Gjokajt, në mbledhjen komemorative, të
cilën e organizuan më 2 dhjetor në Tuz LD
në MZ, UDSh dhe Shoqata e intelektualëve
të Malësisë “Illyricum”. Mehmet Bardhi,
kryetar dhe deputet i LD në MZ, po atë ditë
theksoi: “Me vdekjen e Gjergj Gjokajt
humbëm njeriun e mençur, shokun e lapsit
dhe të kuvendit, luftëtarin për të drejtat
nacionale njerëzore, prandaj nuk është e
lehtë të pajtohemi me vdekjen, me gjithë
realitetin e hidhur. Gjergj Daku ishte
intelektual, burrë i shquar e punëtor i
zellshëm. Ai la familje të nderuar, la veprën
e tij të çmueshme në shumë fusha të jetës:
në arsim, gazetari, pajtimin e gjaqeve dhe
në politikë.”Duke rrjedhur nga një familje
me ndjenja të larta atdhedashurie,
ndershmërie e korrektësie gjatë gjithë jetës
së tij ka punuar me dashuri e ngulm, në të
mirë të popullit shqiptar. I palodhur në
punë, zemërgjerë, tolerant, zemërmirë,
bujar, atdhedashës, i paepur në idetë e tij,
demokrat i vërtetë dhe prind e bashkëshort
shembullor. Ishte i brumosur me dy lloj
kulture: me kulturën e fituar nga librat dhe
shkolla, dhe me kulturën e zemrës dhe
shpirtit, që është dhuratë nga natyra. Ai i
rrezatonte këto kultura si dielli dritën, si
trëndafili aromën e këndshme. E shihje këtë
në dritën e syve të tij, e shihje kur qeshte me
zë të ëmbël, e kuptoje nga fjalët e buta dhe
të matura kur fliste. Këto virtyte të
shëndosha e shoqëruan deri në momentin
kur ai për herë të fundit i mbylli sytë. Ky
intelektual i përmasave të mëdha deri sa
vdiq nuk rreshti së punuari për të mirën e
popullit të tij dhe gjuhën shqipe. Ai përveç
se ishte njohës i mirë i shqipes dhe historisë
kombëtare e njihte me themel kanunin e
maleve tona, doket, zakonet, mitologjinë,
traditën e tjerë. Ishte mik i malësorëve, të
cilët e donin dhe e nderonin. Në të vërtetë qe
mik i të gjithë shqiptarëve. Prandaj nuk
është për tu habitur që emri i profesor
Gjokajt njihet jo vetëm tek shqiptarët e
Malit të Zi, por edhe Shqipëri, Maqedoni,
Kosovë, Arbëreshët e Italisë dhe në
Amerikë e gjetiu ku ka shqiptarë. Po ta
shohim me objektivitet kontributin e Gjergj
Dakut atëherë duhet ta pranojmë se ai ka
bërë një shërbim të shënuar çështjes
kombëtare. Për këtë shërbim e për këtë
korrektësi ai meriton plotësisht nderimin që
i që po i bëhet nga gazetarë, publicistë e
shoqata kulturore brenda dhe jashtë vendit.
Ai e meriton një nder të tillë, sepse e ka
fituar me veprën e tij në disa fusha. Një
figurë të tillë duhet ta përkujtojë çdo
dashamirës i popullit shqiptar, sepse është
emër i nderuar i kombit tonë. Emri i tij do të
përmendet kurdoherë me respekt, plot nder,
plot mall e dashuri.

Rajonale
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Gucia, një krahinë shqiptare ku ende ruhet trashëgimia historike dhe kulturore
Shkruan: Gjekë Gjonaj
Gucia është qytezë shqiptare në afërsi të
ngushticës së Plavës e cila shtrihet në një
shpat malor në afërsi të kufirit me Shqipëri
në një lartësi mbidetare prej rreth 900 metra
nën shpatet e mrekullueshme të Alpeve
Shqiptare. Popullsia është më origjinë
shqiptare, e besimit islam dhe katolik, por
tani më shumë ka që deklarohen boshnjakë
dhe të tjerë. Qyteza e Gucisë sipas
studiuesit të kësaj anë, Elmaz B. Plava, në
kohën e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, më
1878, përbëhej nga 400 shtëpi, të gjitha
shqiptare, ku banonin rreth 4500 frymë.
Afro 6000 frymë të tjerë numëronte
popullsia fshatare e rrethinave të qytetit.
Sipas Plavës tregu i Gucisë kishte 50

Gucia sot
dyqane dhe në mes një shesh të bukur të
quajtur “Begllëk”, ku më parë ka qenë
rezidenca e Ali pashë Gucisë, me një pallat
mjaft madhështor, që quhej “Kërshlla”.
Popullata shqiptare në Guci viteve të fundit
është mpakur shqetësueshëm si rrjedhojë e
emigrimit të vazhdueshëm për në Shtete të
Bashkuara të Amerikës dhe vende të tjera
perëndimore. Kalimtarit të rastit në këtë
trevë etnike shqiptare, ku ka lindur
udhëheqësi i paharruar luftarak i Lidhjes
Shqiptare të Prizrenit Ali pashë Gucia, gjëja
e parë që i bie në sy është bukuria e rrallë
natyrore, e cila si rrallëkund tjetër josh
mysafirët dhe mikpritja e banorëve vendas.
Kjo krahinë e vogël shqiptare në zemër të
alpeve, me bukuri mahnitëse, me
karakteristika lokale të posaçme, me
qetësinë e saj, me lugina e vende të buta, me
lumenj e liqene të kristaltë, me bjeshkë
livadhore dhe gërdhatore, me pyje e
kullosa, me ujin e gurrave të ftohtë nga i cili
të mpihen dhëmbët, me burimet e Ali
Pashës, ku uji rrjedh me gjatësi prej 300
metrash, kapaciteti i të cilit gjatë muajve të
verës është 3 kubikë në sekondë, me ajër të
pastër dhe me mikpritje madhështore, të
ofron çaste të mrekullueshme. Njeriut këtu

nga e gjithë kjo pamje
magjepse i kënaqen
dhe i pushojnë sytë.
Krahas bukurive
natyrore të kësaj trevë,
e përbërë nga disa
fshatra si Vuthajt,
Martinajt, Vishnjeva,
Doli, Gërnçari,
spikaten cilësitë e rralla
tradicionale të popullatës shqiptare, besa,
mikpritja, trimëria,
burrëria, dashuria për
kombin dhe virtyte të
tjera mbarë-shqiptare
të trashëguara brez mbas brezi. Familje të
këtilla shqiptarësh, shumica kelmendas dhe
shaljanë, në Guci
me rrethinë ka
mjaft, por nuk
mund e të mos
përmend familjarin Musa
Goçi, ekonomist i
diplomuar, drejtor i ndërmarrjes
bujqësore “Alo
Hot” dhe mbi të
gjitha atdhetar, i
cili jeton në
fshatin Dol. Ky
burrë fisnik i
ushqyer me brum i n s h q i p t a r,
sikurse edhe i
vëllai i tij në
mërgim në NjuJork, Xhevati, të cilin e takova rastësisht
këtë verë në restorantin e tij luksoz “Antica
Venezia” ku edhe darkuam falas me dy
shokët e mi, njëri nga Ulqini e tjetri nga
Malësia, për pesë ditë radhazi bashkë me

Në varrezat, Vuthaj

djalin tim Rajmondin na strehoi në familjen
tij. “Dera e familjes sonë ka qenë gjithmonë
e hapur ditë e natë për mikun dhe udhëtarin
që e ka qitë rruga, me e prit mikun me bukë
e krypë e zemër, me pritë mikun me çka ka
qëllua në shpi, por me qejf, me pritë mikun
pa hile me çka ka dhanë Zoti”, më njoftoi
Musa, duke më thënë me përzemërsi
“mirëse të ka pru Zoti” dhe duke shprehur
gatishmërinë e tij dhe të familjes të bëjnë
çdo gjë të nevojshme për mua. Kjo pritje e
ngrohtë vëllazërore e kryefamiljarit Goçi
buron jo vetëm nga shpirti e zemra e tij, por
edhe nga familjarët e tjerë, të cilët, e them
me bindje të plotë, se edhe në kohën e sotme
të emancipimit të përgjithshëm, po ruan
dhe kultivon traditën arbërore. Krahas
mikpritjes së familjarëve shqiptarë në Guci
të habit tradita folklorike, krijimtaria
artistike gojore, muzikore, tradita
popullore, trashëgimia kulturore, të cilat
përbëjnë një begati të madhe shpirtërore, që
është trashëguar nga e kaluara dhe vazhdon
në ditët tona.

Gucia - panoramë
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Udhëtimi jonë në Shqipëri
Shkruan Gunvald Opstad, Norvegji
Është një kohë e gjatë që jam martuar
me bashkëshorten time kosovareshqiptare, sa që kam menduar që e njoh
mirë atë. Por kur shkuam në Shqipëri!
Fillimisht po ju tregoj njohuritë e
popullit tim për Shqipërinë. Nuk janë të
shumta. Ata i njohin shtetet tjera në
bregdetin Adriatik, sepse shumë
Norvegjezë i kanë kaluar pushimet atje;
shumë gazeta me padurim tregojnë se
sa lirë janë fluturimet dhe sa kushton
birra në Dubrovnik ose Split. Shqipëria
përmendet vetëm atëherë kur
imigrantët Shqiptarë bëjnë krime në
Norvegji, të cilat, më vjen keq, ndodhin
herë pas here. Pra, njohuritë
tradicionale norvegjeze ndaj
Shqipërisë kufizohen në tri pika:
1.Ismail Kadare shumë nga librat e tij
janë të përkthyera në gjuhën
norvegjeze.
2.Enver Hoxha për shkak të një arsye të
posaçme. Në vitet e 70-ta, për shkak të

një revolti të studentëve në vitin 1968
në Paris, një numër i të rinjve
norvegjezë formuan partinë komuniste
të Maos, të ashtuquajtur AKP. Shumë
prej tyre ishin intelektualë, disa ishin
shkrimtarë, dhe për disa vite ata ia
arritën të kenë njëfarë ndikimi në
politikën norvegjeze. Ata e krijuan
shtëpinë e tyre të botimit, filluan
gazetën e tyre, dhe i braktisën studimet
e tyre për t'u bërë punëtorë të
proletariatit. Zoti i tyre ishte kryetari
kinez, bibla e tyre ishte libri i vogël i
kuq i Maos, dhe Enver Hoxha ishte
profeti i tyre. Plotësisht e përvetësuan
përcaktimin e Maos se Shqipëria ishte
feneri i socializmit në Evropë. Ata
dërguan delegacione në Tiranë dhe
shkruan libra idilike për parajsën
komuniste shqiptare. Por kur drita e
fenerit e Maos dhe Hoxhës u shua,
dashuria e AKP-së ndaj Hoxhës
gjithashtu u shua. Pra, lamtumirë,
zotëri Enver! Sot, shumë prej tyre
vështirë e pranojnë rolin e tyre që kanë

Fikrija duke arritur në Shqipëri, në Tushëmishti/Shën Naumi.

pasur në këtë lojë.
3.Dhe bunkerët! Edhe ne kemi bunkerë
në Norvegji, mbeturinat e Gjermanisë
Naziste e cila dëshiroi ta shndërrojë
shtetin tonë në “Festung Norwegen”.
Këto janë ndërtesa të mëdha, të
vendosura në vendet më strategjike,
dhe jo të shpërndara nëpër gjithë vendin
sikurse janë në Shqipëri. Pas luftës,
sikurse shqiptarët mbas Hoxhës,
norvegjezët dëshiruan të asgjësojnë
ç'do send që iu përkujtonin diktaturën,
dhe ashtu vepruan. Sot disa norvegjezë
janë të mendimit që kishte qenë mirë të
kishim ruajtur disa prej tyre si
përkujtimore historike. E kuptoj se
shqiptarët nuk mërziten fare për
mungesën e këtyre kujtimeve.
Por tash le t'i kthehemi udhëtimit tonë
në Shqipëri. Bashkëshortja ime nuk
është grua e qetë as në Norvegji, por në
Shqipëri zbulova një grua të re, ajo foli
pandërprerë gjatë gjithë udhëtimit
nëpër Shqipëri, por kjo nuk ishte
gjithmonë e iniciativës së saj. Sikurse
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peshkatarinë, plazhet?
Mos më pyetni mua. Çka
mund të them tjetër për dy
vendet tona? Malet tuaja janë
të ngjashme me malet tona,
por rrugët tuaja janë shumë të
ndryshme. Ne ndërtojmë
tunele nëpër male, kurse ju
ndërtoni rrugë nëpër male të
cilat ndjekin gjurmët e çdo
kthese të vogël në tokë. Ju
ndërtoni ndërtesa të mëdha si
kurrë më parë, të cilat disa
herë e shkatërrojnë ndjenjën
piktoreske në qytezat e vogla
bregdetare. Plazhet e
Shqipërisë janë mahnitëse.
Këtu industria e turizmit ka
potencial pamasë për
zhvillim, por mos lejoni
investitorët e huaj t'i
Fikrija me statujën e kalorësit Skënderbeu në Krujë. shkatërrojnë ato krejt!
Ne vizituam kalatë dhe
kështjellat, kishat dhe
ndoshta edhe ju e dini, norvegjezët janë
njerëz të qetë, të cilët nuk flasin pa xhamitë, muzetë dhe teatrot. Vizituam
nevojë. Ata mund të udhëtojnë shumë muzeun e Skënderbeut në Krujë dhe
gjatë pa folur asnjë fjalë me varrin e tij në Lezhë, dhe bashkëshortja
bashkudhëtarët e tyre në autobus. ime më luti ta fotografoj pranë tre
Bashkëshortja ime Fikrija i bëri statujave shqiptare të Skënderbeut! Sa
vozitësit një pyetje të thjeshtë, dhe të më shumë muze që vizituam, aq më
gjithë udhëtarët e diskutuan temën me shumë Fikrija u bindte se ajo ishte Ilire
e vërtetë.
atë tri orë rresht!
Ne
vizituam shtëpinë e hershme të
E morëm minibusin nga Struga për në
Enver
Hoxhës në Gjirokastër pa
Ohër. Pas udhëtimit, një nga udhëtarët
kurrfarë
shenjash të diktatorit, ne pamë
na shoqëroi nëpër qytet për dy orë duke
shtëpinë
e fëmijërisë së Ismail
kërkuar një dhomë fjetje për ne. Në
Kadaresë,
e
cila ishte vetëm gërmadhë e
Shkodër dëshiruam të vizitojmë
djegur.
Por
përshtypja
më e madhe ishte
kështjellën Rozafa, por nuk kishte
automjet. Një vozitës na “kidnapoj” në takimi i përzemërt i Fikrijes në Tiranë
minibusin e tij dhe na voziti falas me familjen, e cila ishte kujdesur për atë
përpjetë malit të rrëpirë deri në kur ajo iku nga lufta në Kosovë. Siç e
Kështjellë. Pse? Një udhëtare tjetër në shihni, udhëtimi jonë në Shqipëri ishte
minibus, një mësuese, i tregoi vozitësit shumë i bukur.
se një organizatë norvegjeze e Por më duhet të pranoj se nuk kuptoj
ndihmonte shkollën e saj. “Vazhdo.
Kemi kohë sa të duash” ajo tha. Dhe ai
na voziti. Kisha pasur dëshirë të shoh
një vozitës norvegjez, i cili kishte qenë i
gatshëm ta ndërpresë udhëtimin e tij për
një shkak të tillë!
Dhe kështu udhëtimi jonë vazhdoi, të
gjithë që i takuam ishin miqësorë, të
etur për të folur dhe ndihmuar, dhe
përkundër famës së keqe që disa
shqiptarë kanë në Norvegji, të sinqertë.
Asnjëri nuk na mashtroi as për një lek!
Por të gjithë kishin një pyetje serioze:
Pse ka Shqipëria 50 vjet vonesë në
zhvillim në krahasim me shtetet tjera të
Ballkanit
kur i kemi të gjitha
mundësitë, tokat bujqësore pjellore,
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arsyen pse shqiptarët e lejojnë vendin e
tyre të bukur të përmbytet në mbeturina
dhe hedhurina! Me tonelata plastikë
dhe shishe gjëkundi! Kurrë nuk kam
parë kështu, përpos ndoshta në Indi. Si
është kjo e mundur? Këtë gjendje e
kishim edhe ne dikur në Norvegji, por
autoritetet filluan fushatën për të
mbajtur Norvegjinë e pastër dhe kjo
ndihmoj shumë. Kur blenë një shishe të
plastikës me pije në Norvegji (ose në
vendet tjera), ti paguan një depozitim të
vogël, i cili të kthehet kur ti e kthen
shishen në shitore, dhe shishja e
plastikës do të riprodhohet në fabrikë.
Fikrija thotë se nëse do të kishte para,
ajo do ta ndërtonte këtë fabrikë në
Shqipëri!
Kur hymë në Mal të Zi, ajo u qetësua
përsëri, më shumë norvegjeze, më e
mbyllur, më e kujdesshme, më
zgjedhëse kur dëshironte të fliste me
ndonjërin. Në Ulqin, ne takuam Zef
Kovaçin, hotelierin mikpritës në
Hotelin Bindi, i cili na siguroi shtratin
dhe na solli rakinë dhe më bindi ta
shkruaj këtë artikull.
U kthyem në shtëpi me krerët tonë të
mbushur me përshtypje shqiptare
natyrisht, kryet e Fikrijes i mbushur më
shumë, se ajo e fliste gjuhën. Që të dy u
kthyem me nga një kujtim (suvenir) në
torbat tona. Ajo e bleu 'Skënderbeun në
kalë'. Unë bleva një 'bunker'.
Autori, Gunvald Opstad është një
shkrimtarë dhe gazetarë kulturor i
Norvegjisë. Ai ka shkruar shumë libra, në
mes tyre edhe një libër shumëfletësh për
Norvegjinë, e cila u përkthye në serbokroatisht - “Norveska” (Beograd 1991).
E përktheu prej anglishtes Besnik Simë
Dobreci, Vankuver, Kanada.

Fikrija dhe Gunvald përpara hotelit të vjetër komunist Çajupi në Gjirokastër
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Thuhet se urën e Klleznës e ka ndërtuar një mjeshtër nga Dibra më 1696.

Ura e Klleznës - monument i kulturës
Prej kohërave më të hershme e deri sot
janë ndërtuar ura të ndryshme, të cilat
mund quhen vepra të artit. Edhe në Anë
të Malit janë ndërtuar disa ura që kanë
mundësuar qarkullimin pa pengesë të
udhëtarëve. Ura më e njohur në këtë
mjedis është ura e ndërtuar në fshatin
Kllezën, të cilën pa mëdyshje mund ta
quajmë monument më impozant të
kësaj natyre jo vetëm në këtë trevë por
edhe më gjerë. Kjo urë është ndërtuar
prej guri mbi përroin e Megjyreçit, në
vitin 1696, në Klleznën e Sipërme
(komuna e Ulqinit). Ajo ka këto
dimensione: gjatësia 12m, gjerësia
3.60m, lartësia nga fundi i lumit
9.26m, trashësia e gurëve te çelësi
80cm. Për ndërtimin e kësaj urë është
një rrëfim interesant që u përcoll brez
mbas brezi deri në ditët tona. Thuhet se
mjeshtri i cili e ka ndërtuar këtë urë ka
qenë nga Dibra. Atij kjo punë i është
ofruar nga klleznorët; ai ka thënë se
gëlqerja e cila do të përdoret për
ndërtim duhet të qëndrojë në gropë 15

vjet. Mbas kësaj periudhe, mjeshtri
dibran dhe një punëtor tjetër e kanë
ndërtuar këtë urë. Pas kryerjes së punës,
mjeshtri është vrarë dhe është varrosur
në afërsi të xhamisë, ku edhe sot
ekziston varri. Thuhet se atë e ka vrarë
për motive te ulëta ish punëtori i tij.
Nëpër këtë urë kanë qarkulluar banorët
e Klleznës, por edhe të tjerët të cilët
kanë udhëtuar nga kjo anë për në Ulqin e
gjetiu. Ndërsa, me rastin e ndërtimit të
rrugës Ulqin-Krythë në vitin 1954,
pranë kësaj urë është ndërtuar ura e re
për qarkullimin e mjeteve të
komunikacionit, dhe nga ajo kohë ura e
vjetër humbi vlerat e mëparshme duke u
bërë dytësore. Që nga ndërtimi i saj nuk
është bërë ndonjë intervenim apo
restaurim i saj, ndërsa në vitin 1982 ajo
pësoi goditje, sepse mbi urë, pasi u
hoqën gurët, u vendosën gypat e
ujësjellësit të Millës, duke krijuar
kanalin përkatës. Por për fat ura nuk
pësoi dëme të mëdha, edhe pse një gjë e
tillë ka mundur të ndodhë. Ndërkaq
sikur të kishte pasur trajtimin e
monumentit të kulturës, një gjë e tillë
nuk do të kishte ndodhur.
Prandaj vlerësoj se është e
udhës që pushteti vendor i
Ulqinit të marrë iniciativë
që ura e Klleznës të evidentohet në regjistrin e monumenteve të
kulturës dhe si
e tillë të këtë
mbrojtje ligjore. Vetëm
në këtë formë
do të dëshmonim në praktikë se dëshirojmë të ruajmë dhe të
përkujdesemi
për këto pak
monumente që
ekzistojnë në
mjedisin tonë.
Photo by G. Çitaku

Shkruan: Dr. Nail Draga

Aforizma
Kur ishte i sëmurë, as gjallë as vdekur,
Bashkëjetuesi mos t'i dhashke frymë
Në jetë s'do të kthehej më askurrë
Kur i sëmuri u shërua dhe u çua në këmbë
Si gjarpri, e hëngri shpëtimtarin
falënderim me i dhënë
Të jetosh në një shtet ku ligji e drejta
E njeriut nderohen keq është e ngjashme
Si në xhungël kur gjendesh në natën e
errët
E nuk e din me të cilën bishë të egër ke
me u ndeshë
Kufijtë e shtetit janë me i ruajt qytetarët
Prej të pa mirave dhe bishave të egra
Që jashtë janë, kurse bishat e brendshme
Në disa shtete zakonisht legjitime i kanë
“Miqtë e mëdhenj”
Kur dy apo më shumë miq të mëdhenj
shoqërohen
Më dëmtua virgjrin, e kur kryejnë
hesapin
Suksesit i bëjnë dasmën,
Po bëri e u konfrontohen interesat si
bishat e egra
E hanë njëri tjetrin
Gjon Mark Margilaj, Tuz

Fjalë të urta*
Fëmijës mos i le pasuni, por nepi dituni.
Fukará o fukará, s'të dashka motër as
vëlla.
Kur flet ari, s'ka gojë gjygjtari.
Ari çon lumin përpjet.
Puna âsht shnet e beriqet.
Mâ mirë i fikun se i koritun.
S'na plaken vjetët, por na plaken dertet.
Pa pare s'ka dajre.
Rrite ujkun se ta han kryet.
I urti i pret drutë shkurt.
Plaku ranohet n'kamë e lecohet n'krye.
Edhe ejlli edhe djalli janë te i gjalli.
Rreziku mâ i madh kur ta menosh vetin
t'urtë.
Mendjemadhësia - mendjemarria.
Njeri pa dituni âsht si bakti.
Njeriu âsht mâ i fort se guri, mâ i dobët
se veja.
Kur kishin me shitë mentë, seicilli kite
me ble të vetat.
Kush n'rini mëson, n'pleqni mirë kalon.
Rueju se edhe mali veshë ka.
Çka ta ban koka s'ta ban Evropa.
*Marrë prej Martin Kolë Pjetrushi Dedvukaj, Shkrípe
vótret - fjalë të urta, Tuz 2004
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Studim për Shestanin
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(Shqyrtim i shkurtë)

“Pleme Šestani, istorijskaetnografska studija“, autor ÐokoÐoka Markov Dabović, Bar, 2006; faqe
516; recensent doc. Dr Živko
Andrijašević. Libri ka letër cilësore dhe
është i pasur me fotografi me ngjyra dhe
bardhë e zi.
Për të sqaruar pozitën gjeografike, e
bëhet fjalë për Shestanin Naltë,
Shestanin Poshtë, Pinçin, Ljaren,
Briskun dhe për Thtjanin, katunde në
jug-perëndim prej Liqenit të Shkodrës,
në faqet e bjeshkës Rumia (mbi Tivar),
autori thotë “kjo hapësirë - për arsye të
veshjes së njëjtë, ndryshimeve të vogla
në dialektin që flitet, të njëjtave adete,
valle dhe këngë - e konsiderojmë
hapësirë të Shestanit në kuptim më
të gjerë“. Autori shton: “Katundi i
fundit kah Kraja, për të cilin ne
kemi kuptua që i takon territorit të
Shestanit - e me të cilin na kanë
bashkuar lidhjet farefisnore, i njëjti
dialekt i të folmes, e njëjta veshje,
të njëjtat adete, të njëjtat valle e
këngë është Thtjani“.
Në libër shkruhet për banorë,
vendbanime, kulturë, legjenda,
gjakmarrje, bestytni. Autori ka
përshkruar mënyrën si kanë jetuar
shestanasit (Pleme Šestani) në ato
kushte të papërshtatshme, si dhe
normat morale të tyre të larta. Ai
merret edhe me toponime,
antroponime dhe patronime.
Autori flet gjerësisht për Shestanin
në Mesjetë, pastaj për kohën e
pushtetit turk, për kohën e
principatës dhe mbretërisë të Malit
të Zi, si dhe të mbretërisë
Jugosllave. Mjaft hollësisht flit
edhe për Shestanin në shekullin
XIX, si dhe për kohën e Luftërave
Ballkanike.
Aty janë edhe raportet e
arqipeshkëve të Tivarit të shekullit
XVII, si edhe ata të arqipeshkëvit Vicko
Zmajeviq. Si mbas dokumentit më
1865, për sa i takon Shestanit Naltë,
banorët e këtyre maleve nuk i kanë
paguar tatim (haraè) Turqisë. Aty janë
edhe shënimet për arqipeshkëvit e
Tivarit dhe priftat katolikë, si dhe për
burrat më në zë të Shestanit. Në kohën e
pushtetit turk, për një kohë
Arqipeshkvia e Tivarit e ka pasur selinë
në Shestanin Naltë (Lukiq) dhe në
Ljare. Në bazë të dokumenteve, autori
thotë se Arqipeshkvia Katolike në Tivar
ka vepruar prej vitit 450. Sa i takon

besimit, shestanasit kanë qenë kryesisht
katolikë; vetëm dy katunde në
Shestanin poshtë ishin ortodoks
('pravoslavë').
Arqipeshkvi Pjetër Perkoliqi i dha
autorit një prej dokumenteve
interesante. Në bazë të tij, autori
shkruan: “Regjistrimi i familjeve në
Shestanin e ngushtë më 1857 do t'i
shërbejë secilit që është prej trojeve
tona, prej Shestanit ngushtë, që të gjejë
rrënjën e vet dhe të parët e vet, vetëm
nëse e di trungun gjenealogjik familjar
6 breza mbrapa.“ Në të vërtetë, autori
ndërmori punën e mundimshme që të
përpilojë trungun familjar për shumë

bashkëvendës, dhe ia arriti qëllimit. Ai
përshkroi në mënyrë të hollësishme
veshjen karakteristike dhe posaçërisht
të bukur të shestaneshës, e po ashtu
shumë mirë përshkroi edhe adetet
tradicionale. Kur autori flet për vallen,
ai thotë: “Ajo valle në Cërmnicë është
quajtur
'šestansko kolo' (valle e
Shestanit)... Në Shestan, luajtja brenda
valles është quajtur 'krushqisht' ...“.
Kur është në pyetje gjuha që folshin
shestanasit, na e ka sqaruar vetë autori.
Kur përmend 'Mesharin' e don Gjon
Buzukut, librin më të moçëm të
letërsisë shqipe, të shtypur më 1555,

Daboviqi thotë që ky libër është shkruar
në gjuhën “...shumë të ngjashme me të
folmen arkaike që është folur në
Shestan, Ljare dhe Krajë. ...Aj (Gjon
Buzuku) shkruan në trajta të ndryshme
të shqiptimit të disa bashkëtingëlloreve,
sikurse ato janë folur në fëmijërinë
time në Shestan.“ Aty ku flet për
shpërnguljen e shestanasve për Zadër
në gjysmën e parë të shekullit XVIII,
autori sjell dokumentin: “Dërgoj në
Split disa familje shqiptarësh prej
Shqipërisë turke, që të pranohen me
fshehtësi (në Zadër)“. Aty edhe
numërohen të shpërngulurit prej
Shestanit dhe katundeve përreth, të cilët
themeluan vendbanimin
Arbanasi te Zadra në Dalmaci
(Kroacia). Për Arbanasin te
Zadra, autori thotë: “Te ata është
ruajtur shumë gjatë shqipja
(albanski-arbanaški), gjuha
arkaike e moçme që është folur në
trojet tona“. Kur flet për Savo
Raspopoviqin, autori citon:
“Shumë shpejt e mësoi shqipen,
ashtu që prej të folmes askush
nuk kishte mundësi ta njohë që
nuk është prej Shestanit“. Kangë
te moçme që janë kënduar në
valle, 20 sosh që i citon Daboviqi,
përveç në origjinal në gjuhën
shqipe, është meritë e autorit që i
kemi edhe në përkthim në gjuhën
malazeze. Pra, për sa i takon
gjuhës, e po të merreshin
parasysh vetëm të dhënat e
sipërme, mund të thuhet që autori
e shpjegoi dhe e vërtetoi që
shestanasit folshin shqip dhe që
bëhet fjalë për banorë shqiptarë
autoktonë. Krejt tjetër është ajo
që sot shumë shestanas
deklarohen si malazez, serbë ose
kroat, sidomos ata në Tivar; koha
e bëri të vetën që ata të humbin
identitetin e vet nacional.
Para një kohe u botua edhe një studim
më voluminoz për Shestanin në gjuhën
shqipe (Gjokë Dabaj: Shestani, UlqinPrishtinë-Tiranë, 2004; faqe: 706
vëllimi i parë, 680 vëllimi i dytë), ashtu
që tash lexuesit kanë mundësi që mjaft
mirë të informohen për Shestanin, si
edhe që vetë të gjykojnë për korrektësi
dhe sinqeritet të njërit dhe të studimit
tjetër.
Simë Gjon Dobreci
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Fabrika e Mobileve “Kurti” ekspozuesi më i mirë në Panairin e Podgoricës

Sukses pas suksesi

Shkruan: Gjekë Gjonaj
Fabrika e Mobileve “Kurti” ndodhet në
hyrje të Ulqinit. Ky emër nuk është i
panjohur në fushën e biznesit ulqinak.

Zi. Sot ndërmarrja e tij numëron 52
punëtorë të profileve të ndryshëm, ka
sallonin e madh të shitjes në Ulqin,
Podgoricë dhe Nikshiq. Statistikat

Kjo ndërmarrje mori Çmimin si
ekspozuesi më i mirë në Panairin e
Tretë të Mobileve dhe Pajisjeve, i cili u
mbajt nga data
30 dhjetor deri
më 3 nëntor në
Podgoricë.
Fillimi i këtij
biznesi e ka
origjinën në
m e n d j e n
krijuese dhe
shpirtin afarist të
Kabil Kurtit, i
cili sapo
përfundoi
studimet për
k i m i
n ë
pamundësi
punësimi në profesion së bashku me të
vëllanë e tij para 15 vjetësh çeli këtë
ndërmarrje, e para e këtij lloji në qytetin
e Ulqinit. Ai vetëm pas disa muajsh
pune e kuptoi se sekreti i suksesit të tij
qëndronte në cilësinë e prodhimeve, në
çmimet konkuruese dhe në
ndershmërinë me konsumatorë. Që nga
momenti kur e filloi drejtimin e firmës,
ai e drejtoi me shumë korrektësi e
rregull. Me punë cilësore dhe me një
fushatë të mençur reklamash shumë
shpejt e bëri të njohur firmën e tij, jo
vetëm në Ulqin por edhe në tërë Malin e

dëshmojnë se Fabrika e Mobileve “
Kurti” ka mijëra konsumatorë. Rritjen e
numrit të konsumatorëve Kabili e sheh
tek shërbimi i kulturuar e me cilësi të
lartë. Ky është një shembull i mirë se
ç'mund të bëjë qoftë edhe një njeri i
vetëm jashtë profesionit. Kabil
Kurti, anamalas, nuk lavdërohet për
sukseset e tij të njëpasnjëshëm . Ai
nuk është njeri që flet shumë. Për të
flasin të tjerët, shokët, të afërmit,
punonjësit, kolegët, partnerët
afaristë dhe konsumatorët. Ata thonë
se ai është biznesmen i shquar, i
suksesshëm, i ndershëm dhe korrekt,
njeri i punës, i fjalës, dhe i
besueshëm, por edhe modest.

Biznesmenin Kurti të gjithë e njohin si
njeri të shkathët e punëtor. Edhe familja
e tij është krenare për kryefamiljarin e
tyre, i cili bëri kaq shumë në fushën e
biznesit. Natyrisht se rruga e ngritjes së
tij drejt “majës së piramidës” është një
rrugë e mundimshme. Por që të ndodhi
kjo, që ka sot kjo firmë dhe për të ruajtur
emrin e mirë që ka, pronari i saj u tregua
afarist i aftë, i ndershëm dhe i
besueshëm. Ai si shqiptar i ndershëm e
burrëror nuk lejoi që gjatë punës së tij të
lodhshme 15 vjeçare si afarist t'i thonë
dikush “pse nuk e bëre punën mirë”.
Veç kësaj gjithmonë është përpjekur që
punët t'i kryej shpejt, mirë dhe t'i
përmbahet afatit kohor të kontratës me
blerës dhe partnerë. Formula e tij është
shumë punë me ndërgjegje e korrektësi.
Ai në biznes nuk e pëlqen gjelozinë, por
është ambicioz.

Intervistë
Intervistë me kryetarin e Fondit Humanitar “Malësia” në Nju-Jork, Kolë Cacaj
25/2007
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Me shpirt e mendje në vendlindje
Intervistoi: Gjekë Gjonaj
' Buzuku' : Zoti kryetar, si nisi
Fondacioni, kush ishin themeluesit
dhe cili është qëllimi i tij?
Kolë Cacaj : Fondi Humanitar
“Malësia“ u themelua para 14 vitesh
në Nju-Jork me nismën e disa të rinjve
që kishin emigruar nga Malësia në
bashkëpunim me disa mërgimtarë të
tjerë në Shtetet të Bashkuara të
Amerikës. Këta bij të Malësisë të
vetëdijshëm për gjendjen tepër të
mjeruar të bashkëvendësve të tyre në
vendlindje vendosen të formojnë
këtë fond, me qëllim që sadopak të
ndihmojmë vëllezërit dhe motrat
tona në Malësi, në trojet e tyre
etnike. Detyrë parësore e fondit ka
qenë ndihmesa e tij financiare
nxënësve dhe studentëve shqiptarë
(malësorë) për t'u shkolluar në
gjuhën amtare, si dhe të sëmurëve.
Ne kësaj shtrese të popullatës sonë
deri më tani i kemi ofruar disa
ndihma financiare të cilat ne i
vlerësojmë të suksesshme. Një ndër
iniciatorët e formimit të këtij fondi
ishte z. Tomë Camaj, i cili ishte
edhe kryetar i parë i fondit.
'Buzuku': Në fillim a ka pasur
ndonjë hezitim të bashkatdhetarëve
tanë për të ndihmuar vendlindjen e
tyre?
Kolë Cacaj: Mund të them se
hezitime për të ndihmuar
vendlindjen nuk ka pasur, por ka
pasur skepticizëm se kush do të mund
të udhëheq fondin. Për fat të mire koha
ka dëshmuar arsyen e ekzistimit të
këtij fondi, i cili ka dhënë, po jep dhe
do të japë kontributin e tij modest
njerëzve tanë në nevojë.
'Buzuku': Çfarë ka qenë përkrahja e
komunitetit dhe e organizatave tjera
për t'ju mbështetur në këtë veprimtari
humane?
Kolë Cacaj: Përkrahja e komunitetit
ka qenë mjaft e konsiderueshme,
madje mund të them e mirë. Me këtë
rast veçoj ndihmën e madhe të
komunitetit shqiptar të Detroidit.
'Buzuku': Cilët kanë qenë njerëzit
(individët) apo shoqatat eventuale më
aktive, të cilat kanë ndihmuar më

shumë në këtë fond?
Kolë Cacaj: Mund të them se ka
shumë individ që duhet përmendur për
ndihmën e madhe që kanë dhënë për
këtë fond, por nga frika se do të harroj
dikë s'do të përmend emra. Por
përfitoj nga rasti që t'i falënderoj
përzemërsisht të gjithë individët dhe
shoqatat që na kanë mbështetur.
'Buzuku': Gjatë ekzistimit të fondit
keni zhvilluar disa veprimtari. A mund
të veçoni disa prej tyre?
Kolë Cacaj: Do të më duhej shumë

e ëmbël të nënës mësuam fjalët e para
shqipe, ku mësuam hapat dhe
shkronjat e para, ku u rritëm dhe u
formuam. Vendlindja për ne mbetet e
paharruar, sepse asaj i kemi borxh
shumë. Përveç ndihmës financiare
fondi organizon edhe aktivitete të tjera
që kanë për qëllim ruajtjen e identitet
tonë kombëtar, siç janë shënimi i
festave të ndryshme kombëtare, festa
e flamurit, kryengritja e Malësisë e
manifestime të tjera të cilat i kemi
organizuar në bashkëpunim me
shoqata dhe subjekte tjera shqiptare.
'Buzuku': A keni pasur probleme,
respektivisht vështirësi apo dilema
për mënyrën e administrimit të
ndihmave?
Kolë Cacaj: Fillimisht ka pasur
dilema të këtij lloji, por me kalimin e
kohës, falë përkushtimit tonë, çdo gjë
ka rrjedhë ashtu siç duhet.

kohë dhe përgatitje për të dhënë
përgjigje të plotë në këtë pyetje. Sepse
gjatë 14 vjetëve të ekzistimit të këtij
fondi donacionet janë të shumta.
Megjithatë për mendimin tim tri janë
kryesoret : ndihmesa luftës së
Kosovës, shpërndarja disavjeçare e
bursave studentëve dhe prurja e
shërimi i disa individëve në Shtete të
Bashkuara të Amerikës.
'Buzuku': Çka konsideroni si aktivitet
më të frytshëm të Fondit në Amerikë?
Kolë Cacaj: Mendoj se kjo pyetje
është mjaft e qëlluar. Qasje kryesore e
përpjekjeve tona të vazhdueshme ka
qenë dhe do të jetë të ndihmojmë
vendlindjen tonë të dashur. Pra ne,
edhe pse ndodhemi larg vatrave tona
stërgjyshore, me mendje dhe shpirt
jemi atje ku kemi lindur, ku në gjuhën

' Buzuku': Në ç'mënyrë janë
administruar të hollat? A mendoni se
ka pasur keqpërdorime?
Kolë Cacaj: Fondi është i regjistruar
si organizatë jofitimprurëse. Ka
vulën, statutin dhe programin e vet.
Si i tillë u nënshtrohet të gjitha
përgjegjësive të këtushme ligjore. Të
gjitha kontributet e fondit
regjistrohen dhe për to lëshohet
vërtetimi me nënshkrim. Dëshiroj të
ceki se fondi mbahet gjallë kryesisht
me kontributet dhe pagimin e
anëtarësisë vjetore të anëtarëve të
fondit. Kjo formë e veprimtarisë sonë
mendoj se përjashton çdo dyshim të
keqpërdorimit të mjeteve financiare
me të cilat disponon fondi.
'Buzuku': Së fundi cili do të ishte
mesazhi juaj për lexuesit e revistës
"Buzuku"?
Kolë Cacaj: Lexueseve të revistës
Buzuku, të cilën e lexoj me kënaqësi
jo vetëm unë, u uroj nga zemra që të
ndjehen krenar se kanë lindur
shqiptar. Ruajeni gjuhën tone të bukur
shqiptare! Ruani traditat tona si sytë e
ballit! Përkraheni dhe ndihmoni
revistën tuaj, sepse kështu ndihmoni
veten dhe fëmijët tuaj.
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Fondacioni “Dom Simon Filipaj” organizoi tubim bamirës në Nju-Jork më 19 tetor 2007.

Fjala përshëndetëse e Tom Shkrelit
Zonja dhe zotëri, mysafirë të nderuar, Organizata e jonë u formua përpara dy
mirë mrama.
vitesh e gjysmë, por filloi punën më
Ky është prezantim i dytë publik i 2005. Fondacioni u formua me parime
Fondacionit “Dom Simon Filipaj”, kam kombëtare dhe vendos me parime
nderin dhe kënaqësinë që në emër të demokratike. Me fjalë të tjera, platforma
anëtarëve të Fondacionit, në emrin tim, e e Fondacionit është: “nëse je shqiptar
veçanërisht në emrin e nevojtarëve tanë dhe ke nevojë, lajmërohu Fondacionit
në vendlindje, t'ju përshëndes dhe t'ju “Dom Simon Filipaj” dhe do të merren
falënderoj të gjithëve, mirë se na erdhët masat që të ndihmohet sipas mundësisë
dhe mirë se u bashkuam edhe njëherë me çdonjëri që meriton ndihmën. Mbrenda
qëllim që të kujtojmë dhe të ndihmojmë një viti, tetor 2006-2007, kemi ndihmuar
shumë familje dhe individ, ndihmuam
më të nevojshmit tanë.
Shoqatën
Intelektuale, për përgatitjen e
Fillimisht dëshiroj të përshëndes
famullitarin e kishës katolike shqiptare filmit dokumentar për ndjerin Dom
“Zoja e Shkodrës” Don Pjeter Popaj dhe Simon Filipaj, ndihmuam televizionin
në emrin e të gjithëve e falënderoj për Boin i vetmi televizion i pavarur shqip
që ju kërcënua rreziku të mbyllet,
punën që bëri për Fondacionin tonë.
Zotëri William Lee Frost, amerikan, prej ndihmuam edhe revistën shkollore
Manhattanit, Nju-Jork, dha $5,000.00 “Shkëndijat” që e redakton zonja Syme
kontribut për Fondacion, për çka e Kokaj; listat e përgatitura me emra që u
falënderojmë. Përndryshe, ai është i ndihmuan mund t'i shihni vet. Çdokush
njohur i zotërisë Fran Curajt, pra edhe ky është i mirëseardhur, nëse dëshiron të
informohet më hollësisht për gjendjen
ka merita.
financiare
të Fondacionit, por natyrisht
Përshëndes dhe falënderoj z. Alex
duhet
qe
te
bëhet termin me arkatarin.
Selimaj, që falas na punoi web page:
Sivjet
në
gusht
Kryesia e Fondacionit
www.fondacioni.com.
Përshëndes botuesin e gazetës ILLYRIA formoj Komisionin Informativ në
vendlindje, që të njihemi më mire për
z.Vehbi Bajramin.
gjendjen
dhe nevojat. Shqiptarët në Mal
Përshëndes anëtarët e lëvizjes “Atdheu
të
Zi
kanë
nevoja: 1.- ekonomike;
na bashkon”, në krye me nënkryetarin z.
Naser Cobaj dhe arkatarin z. Gjon papunësia është e madhe, 2.- nevoja për
Dedvukaj, dhe ju urojmë suksese në arsim; shumë të rinj mbesin pa vazhduar
punën shembullore që po bëjnë për studimet e larta për shkak të
kombin tonë, veçanërisht për të drejtat e pamundësisë financiare, shpresojmë që
edhe kësaj rralle të ndihmojmë disa
shqiptarëve në Mal të Zi.
studentë;
rëndësi ka të ndihmohet ruajtja
Përshëndes ish-kryetarin e shoqatës
e
monumenteve
tona historike, ruajtjen e
Plavë-Guci, z. Hysen Ulaj, kryetarin e
identitetit
tyre,
(pati
tentime që të vidhej
shoqatës “Dedë Gjo Luli” z. Pashko
identiteti
i
disa
monumenteve
tona
Camaj, kryetarin e Fondacionit
“Malësia”, z. Kolë Cacaj; puna e këtyre historike, sikurse gërmadhat e kishave të
o r g a n i z a t a v e s h q i p t a r e ë s h t ë Shasit), 3.- padrejtësi politike; jemi
populli i fundit në Evropë që ende nuk i
inkurajuese dhe shembullore.
kemi
të drejtat që na takojnë vendin
Përshëndes të gjithë pjesëtarët e
mediave shqiptare të pranishëm në këtë tonë, ku jemi autokton përpara të gjithë
të tjerëve në Ballkan. Në Evropë nuk ka
mbrëmje.
më
të burgosur politik, vetëm malësorët
Përshëndes dhe falënderoj z. Gjergj
tonë;
ata kërkuan të drejtat e veta e u
Dedvukaj, që restorantin e tij e bëmë
vatër të Fondacionit, ku edhe aksionet e akuzuan për terrorizëm. Tokat tona që u
morën nga ish Jugosllavia përpara 5060
shumta shqiptare e kanë fillimin.
vitesh,
po dalin në shitje që të përfitojë
Edhe kësaj here Gjovani me
dikush
tjetër e jo neve. Kryporja e
bashkëshorten Vjollca dhe grupin e tyre
Ulqinit
u
shit për më pak se 10 cent për
do t'na argëtojë falas, dhe ju
falënderojmë nga zemra për kontributin metër katror. Unë personalisht mendoj
që privatizimi i pronave të ashtuquajtura
tuaj.
shtetërore
është e pa drejtë dhe
Zonja dhe zotëri,
diskriminuese.
Ju uroj shëndet dhe
Fondacioni “Dom Simon Filipaj”
ekziston dhe vepron vetëm e vetëm prej argëtim te këndshëm Çdoherë ti dalim
zemërbardhësisë dhe bujarisë suaj. Zot vetes, vendlindjes, kombit dhe
Bujaria e juaj edhe njëherë ju dha atdheut. Më 19 tetor 2007.
shpresë shumë familjeve dhe personave,
që mendojnë si dhe ku ta gjejnë një Tom D. Shkreli
kafshatë goje për familjet dhe fëmijët e Kryetar i Fondacionit “Dom Simon
tyre. Zoti ua shpërbleftë me të mira dhe Filipaj”
me gëzime në familjet tuaja.

Fjala përshëndetëse
e Naser Çobajt
Të nderuar zonja dhe zotërinj, mirëmbrëma,
Shfrytëzoj rastin që në emër të Lëvizjes 'Atdheu na
Bashkon' dhe emrin tim personal të përshëndes,
përkrahjen tuaj këtij tubimi humanitar dhe po
ashtu punën e palodhshme të Fondacionit 'Dom
Simon Filipaj'.
Fjala i Varfër ka disa definicione, por kur ne themi
“I Varfër”, për një moment mendja na shkon në
Afrikë, Indi, apo Pakistan. Por gjendja e vështirë
ekonomike e shumë familjeve shqiptare në trevat
tona në Mal të Zi, të cilët duan të jetojnë me nder,
ose nuk kanë anëtarë të aftë fizik për të siguruar
bukën e gojës, na kthejnë mbrapa në vendlindje.
Kjo situate paradoksale në shekullin 21 në një
trevë, në mes të Evropës, me tokën më pjellore në
Mal të Zi, me një ndër plazhet më të bukura në
botë, përsëri është e pazhvilluar dhe me varfëri.
Kjo varfëri e dhunuar vazhdon edhe sot, por fal
fondacionit Dom Simon Filipaj, pastaj secilës
familje që gjendet në mërgim, që me dekada lufton
varfërinë dhe politikën e diskriminimit ekonomik,
dhe po ashtu diku rreth 10 fondacioneve
humanitare nga diaspora, varfëria është duke u
luftuar për çdo ditë, e për çdo vit.
Por pyetja lind deri kur me lëmosh?
Poeti ynë Migjeni thotë “Mjerimi s'do mëshirë,
por do vetëm të drejtën.” E ne këtë të drejtë duhet
ta kërkojmë nga pushteti malazez dhe shqiptarët
në pushtet.
Para një muaji isha me delegacionin e Ulqinit në
Kishën Shqiptare “Zoja e Shkodrës” në Hartsdale.
At ditë predikimin meshtar e bëri At Dom Ernest
Toshaj nga Shqipëria, si mysafir i famullitarit tonë
Dom Pjetër Popaj. Dom Ernesti si temë meshe
kishte varfërinë. Ai foli për keqpërdorimin e
varfërisë nga i pasuri dhe i forti ne pushtet, ku ai e
shfrytëzon pa aftësinë e të varfrit, që ta eksploatojë
dhe ta shkel atë. Menjëherë në mendjen time thash
“sa bukur dom Ernest po i përkujton pushtetarët
tanë se natyra korruptuese dhe diskriminuese
gjykohet edhe nga librat e shenjta”.
Nga ky koncept i luftës kundër padrejtësisë lindi
edhe misioni i Lëvizjes Atdheu na Bashkon, e cila
në bashkëpunim me të gjitha shoqatat e diasporës
do të luftoj kundër padrejtësisë juridike dhe
ekonomike ndaj popullit shqiptar në Mal të Zi, e
cila manifestohet me varfërinë materiale dhe atë
shpirtërore të tij.
Edhe njëherë përgëzoj Fondacionin Dom Simon
Filipaj dhe të gjithë kontribuesit në luftë për
ruajtjen e dinjitetit tonë njerëzor.
Faleminderit
Naser Çobaj
Nënkryetari i Lëvizjes Atdheu na Bashkon
New York, më 19 Tetor, 2007

Kontakte

25/2007

19

Gjimanzistët ulqinakë na prezantuan në Gjermani
Shkruan Marina Lulaj
Udhëtimi ynë në Gjermani,
është bërë si traditë ndër
meritë e mësimdhënësve
historia e këtij udhëtimi

që tashmë
ne, është
tanë. Por
filloi me

bukur, sepse ishte hera e parë që e
vizituam këtë shtet. Nga drejtoresha e
gjimnazit Kepler Gymnasium mësuam
se Freudenstadt është qytet i vogël që
numron 25.000 banorë dhe është krijuar

Gjermanëve u prezantuam veshjet tona kombëtare

ardhjen e prof. Galler nga Gjermania në
gjimnazin tonë. Ai, duke parë talentin e
nxënësve të kësaj shkolle, ka vendosur
që për herë të parë të organizojë
shkëmbimin e nxënësve në mes të dy
shkollave. Grupi ynë prej 17 nxënësve
ishim gjenerata e katërt që e vazhdoi
ketë shkëmbim. Ne, sikurse gjeneratat e
mëparshme, në mars 2007 realizuam
programin dyjavorë në Gjermani,
respektivisht në qytetin Freudenstadt.
Ky udhëtim për ne ishte një përvojë e

tonë në familje, shumica nga ne
vizituam qytetin e vjetër studentor
Tybingen dhe qytetin Strasbourg në
Francë. Ne, përveç udhëtimeve që kemi
bërë jashtë qytetit, kemi pasur edhe tri
ditë për realizimin e projektit të cilin e
kemi bërë edhe në Ulqin me temën
“Martesa” me theks të veçantë se si janë
njoftuar njerëzit përpara dhe si
njoftohen sot. Banorët vendas kanë
pasur mundësi t'i shohin punimet tona
rreth kësaj temë në “Ditën e dyerve të
hapura”, ku kemi prezantuar vendin
tonë me veshjet tona kombëtare, duke
vallëzuar me muzikë tradicionale dhe

në vitin 1599 nga
perandori Fridrih, i cili
ishte shumë i fascinuar
me këtë qytet, të cilin vetë
e pagëzoi me emrin
Freudenstadt, që do të
thotë Qytet i Gëzimit.
Përveç Freudenstadtit, ne
vizituam edhe qytetet
tjera, si Stuttgart,
Karlsruhe dhe Freiburg,
ndërsa gjatë qëndrimit

Qyteti Frojdenshtad, Gjermani

duke rrëfyer historinë e trojeve tona.
Me këtë rast kemi promovuar edhe
verën tonë, pastaj kemi recituar vjersha
të shkrimtarëve mesjetarë gjermanë.
Një pjesë të këtij repertori e kemi
shpalosur edhe para kryetarit të
komunës së Freudenstadit. Vizita jonë
në Gjermani la mbresa që kurrë s'do të
harrohen, kurse trashëgimia jonë
kulturore u pëlqye nga publiku i
atjeshëm.
U njohtuam edhe me traditën gjermane
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Barazia gjinore në Kosovë
Shkruan Gjyste Dabaj, Prishtinë
Në vitin 2002 u themelua zyra për barazi
gjinore në nivelin qendror pranë zyrës së
UNMIK-ut, kurse në fund të vitit 2002 dhe
në fillim të vitit 2003 u emëruan zyrtaret
komunale për barazi gjinore në 30 komunat
e Kosovës, ku edhe funksionojnë në
pushtetin lokal. Mbas një viti më
07/06/2004, pas shpalljes së Ligjit për
Barazi Gjinore në Kosovë, të miratuar nga
Kuvendi i Kosovës, në çdo ministri u
emëruan zyrtaret për barazi gjinore. Më
pastaj u themelua Zyra për Barazi Gjinore
në nivelin qendror pranë Zyrës së
Kryeministrit, e cila aktualisht mban emrin
Agjenci për Barazi Gjinore. Roli i zyrtares
komunale për çështje gjinore është që të
respektoj dhe ta zbatoj ligjin për barazi
gjinore në praktikë me gjithë mekanizmat
komunal.
Ç'është barazia gjinore?
Barazi gjinore do të thotë pjesëmarrje e
barabartë e femrave dhe meshkujve në të
gjitha fushat e jetës, pozitë të barabartë,
mundësi të barabarta për të gëzuar të gjitha
të drejtat e tyre dhe për të vënë në shërbim
potencialet e tyre individuale në zhvillimin
e shoqërisë, si dhe të kenë përfitim të
barabartë nga të arriturat e këtij zhvillimi.
Prandaj edhe themi se trajtimi i barabartë
meshkuj e femra do të thotë mënjanim i çdo
forme të diskriminimit qoftë i drejtpërdrejt
apo i tërthortë. Diskriminim i drejtpërdrejt
do të thotë trajtim i pa barabartë i ndonjë
individi të gjinisë së kundërt, në rrethana të
njëjta apo të ngjashme. Diskriminim i
tërthortë gjinor do të thotë vënia e individit

të njërës gjini në pozitë jo të barabartë me
dispozitat asnjanëse, standarde apo trajtim
të pabarabartë në rrethana të njëjta ose të
ngjashme, përveç rasteve kur këto
dispozita, standarde apo ky trajtim është i
domosdoshëm dhe nëse mund të
justifikohet me fakte objektive që nuk
bazohen posaçërisht në ndonjërën gjini.

Cili është roli i zyrtares për barazi
gjinore?
Zyra për barazi gjinore organizon mbajtjen
e aktiviteteve dhe këshillave përmes
formave të ndryshme edukative, arsimore,
shëndetësore, me qëllim të vetëdijesimit

dhe sensibilizimit gjinor dhe social në viset
rurale dhe urbane. Kontribut në këtë drejtim
kanë dhënë dhe japin edhe institucionet
komunale e lokale, pa të cilat nuk mund të
kuptohet jetësimi i një veprimtarie të tillë.
Po asht duhet theksuar edhe bashkëpunimin
me Agjenci për Barazi Gjinore në nivelin
qendror, pa të cilin, mund të them se, nuk do
të kishim mundësi funksionimi me bazë të
fortë institucionale, prandaj takimet e
rregullta mujore dhe aktivitetet në
bashkëpunim me nivelin qendror, regjional
dhe atë lokal e fuqizojnë punën tonë dhe
zmadhojnë kapacitetet e vetëdijesimit të
mbarë popullatës, duke pasur parasysh
edhe mjetet e informimit pamor dhe të
shkruara.
Rëndësi ka edhe bashkëpunimi me të gjithë
faktorët relevant komunal vendimmarrës,
si dhe me të gjithë departamentet
komunale. Gjithashtu vlen të ceket edhe
bashkëpunimi i mirëfilltë me institucionet
tjera lokale dhe vendore.
Çka kuptojmë me integrim gjinor
Integrimi gjinor është (ri)organizimi,
përmirësimi, zhvillimi dhe vlerësimi i
proceseve politike në mënyrë që
perspektiva gjinore të mishërohet me të
gjitha politikat e të gjitha niveleve dhe
shkallëve prej aktoreve të përfshirë në
politikë-bërje. Integrim gjinor do të thotë që
barazia gjinore të bëhet pjesë e politikave të
zakonshme. Ajo nënkupton një përkufizim
më të gjerë dhe më përfshirës të barazisë
gjinore, duke i dhënë vlerë ndryshimeve në
të gjitha lëmit.

Shestanasit thonë
Besa e burrave.
Besa e burrit dheut.
Bërtet n'kupë t'qiellit.
Bira' mraptë e kavallit.
Bje fjala (për shembull)
Bukë-haram.
Burrat e dheut.
Fjal't e mira e gur't n'strajcë.
Cicro-ujë (krejt i lagur)
Ç'je lshue si plaka n'zerde.
Ç'je mrrolë si t'ishin mytë t'gjidha bark't?
Ç'je ngujue si Oso Kuka n'Vranjinë?
Ç'je nry si Oso Kuka n'Vranjinë.
Çka ke kërrkue - ke gjetë.
Ç'ke marrë yrysh!?
Ç'ke metë harú?
Demeli Stamolls.
Dele mânash.
Diell me dhâmë (diell i dimrit)
Ditë e re - nafakë e re.
Dolem n'Shnjergj edhe njëherë.
Doli n'Shnjergj edhe kyj plak.
Dridhet si thupra n'ujë.
E bâmë kokrrën e qefit.
E bâmë zogun e qefit.

E bâni fet e fâní (E shkatërroi, e zhduku).
E bân punën si urithi (punon msheftas, jo
në mënyrë të ndershme)
E bukur si rrezja diellit.
E bukur si rrezja dritës.
E di luga çka ka n'veksh (vegsh).
E gjien vekshi (vegshi) kapakun.
E hollë si selvia.
E ká bâ nied (Është betua për një lloj
veprimi).
E ká dorën arë (punon mirë).
E ká dorën e florinit (punon mirë).
E ká dhânë fjalën.
E ká fjalën si shpata.
E ká gjuhën si shpata.
E ká memen n'havá.
E ká memen okë (Nuk ndërron mendim).
E ka mizën n'ksulë.
E ka hupë rrugën n'oborr.
E ka vra e mira (T'vret e mira).
E ká zânin si bylbyli.
E le vinë si kaçamilli.
E mledh si kama qelbin.
Fjala vjen
Fle si gurriq.

Fol me ty e mih n'Buen (n'Bunë, n'lumë).
Fol me ty e mih n'ujë
Gjarpni isht ronja shpisë.
Hak-hyqymet, ashti isht.
Hahen nërmjet vetit si gjelat.
Hahen si gjelat.
Ha hudra se s't'ha gjarpni.
Haram-zade (I mbrapshtë).
Hardhuca isht nafaka shpisë.
Hiq nji kasht e dalin gjashtë.
Hillet si mushka.
Mblodhi Simë Gjon Dobreci
*Shih frazat e botuara në BUZUKU 15/2004:23 dhe
BUZUKU 24/2007:23

BURSA (stipendi) për SHKOLLARË
e STUDENTË
Drejtohuni Fondacionit "Dom Simon
Filipaj" në e-mail:
DSFilipajFond@aol.com
ose në adresen: Dom Simon Filipaj
Foundation, Park West Station, P.O.
BOX 20743, New York, NY 10025
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Havzi Nela

Rumiu*

Në qelitë e burgut

Idriz Xhemë Ulaj

Nëna ime është dashuria,
profeti im është dashuria.
Unë jam fëmija i dashurisë.
Ati im është dashuria.
Zoti im është dashuria.
Unë erdha të flas vetëm për
Dashurinë.

Në qelitë e burgut pa ajër e pa dritë,
Fryma po më merret, m'janë terrue sytë.
Po dergjem i mjeri, mbahem, rroj me shpresë,
Jeta m'u randue, dëshirë nuk kam të vdes.
Mishnat po shkallmohen, kockat më kërcasin,
Barkun gjithmonë unshëm, policët më bërtasin.
Pres t'afrohet ora, pres t'hapet dera,
Pres t'më sjellin ngranien si kafsha e mjerë.
Unshëm ulem ha, ma unshëm kur çohem,
Nuk qahem pse soset, skamjes s'i nënshtrohem;
I nënshtrohem ligjit, jetoj me rregulloren,
Dhe po t'jesh lypsar, s'ke kujt t'ia shtrosh dorën.
Dit' e net i mbyllun, si zogu n'kuvli,
Për shtroje e mbloje me tri batani!
Batani të vjetra, sa njana aq tjetra,
Gjithë pluhun e llum, s'janë ma trash se letra.
Kur vjen orë e gjumit, kur shtrihem me fjetë,
Mendja m'arratiset, shpërndahet si retë,
Po merr fushat, malet, ikën, më le mu t'zinë
Fluturon e s'ndalet, s'e duron robëninë.
Sa n'nji krah, në tjetrin, ikë nata, kalon,
Mpi e fort ligështue, polici më zgjon!
Lind nji ditë e re, krejt si ditët e tjera,
Unë shpend i ngujuem, pres të hapet dera.
Ah, kjo derë e randë, kjo qeli kobare!
Ma sfilitin trupin, zemra s'ndihet fare;
Me durim përgjoj kur do t'ma hapin derën,
Po e pres lirinë si zogu pranverën!

Kënga e Lushit

*Sivjet është 800-vjetori i lindjes të
Xhelal ed din Rumiut, poetit të
madh pers dhe botëror. UNESKO e
ka shpallë 2007 vit ndërkombëtar i
Rumiut.

Kasolle në Thtjan, Krajë - po na
zbrazen katundet

Atlantida dhe Besa shqiptare
Besa ka hallkat kryesore
Të moralit dhe humanizmit
Që njerëzimi i mbërriti deri sot
Besa
Në Besë gjithë ajo fuqi me krenari
Dhe dhimbje që mblidhet
A thua në Atlantidë e ka vendlindjen
Në Atlantidë
Në qoftë se në Atlantidë si pasuri më të
madhe
Vëllazërimin dhe miqësinë i kishin mbi të
gjitha
Çdo shoqëri që do rrugë të mbarë
Sinqeriteti e Besa n'themel
Janë armaturë e parë
Nëpër mileniume
Nëpër mileniume në ndërtimin tonë
Besa na u lidh për moralin
Si instinkti prindëror
Ajo u bë pjesë e unit
Si frymëmarrja nevojë e trupit
Krenaria fatale
Në këtë krenari fatale
Gjithmonë rreziku
Shumë ka ditë Besën tonë
T'a shfrytëzojë edhe armiku
Shumë u dogjën shtëpia
Shumë u dhanë jeta
Kur miku lypi ndihmë
Të ruhet nga e keqja

Këndon Lushi n'rrugë t'Bruklinit
si t'ishte n'Kala t'Ulqinit:
'Tring e tring, o vendlindje,
diku larg, atje në Lindje!
Atje ku mendja më shkon,
atje ku gjyshja m'ëndërron,
atje ku në shqip këndojnë,
atje ku vëllezërit jetojnë,
atje ku shtëpia na tymon,
atje ku motra më gëzon,
atje ku qengjat n'blegërim
kërcejnë nëpër gjelbërim,
atje ku shoku im jeton,
atje ku gjithkush më don!'
këndon Lushi buzë malit,
lart e lart me zë t'Vuthjanit,
për vendlindjen në Malësi,
tring e tring, e plot mërzi.

Marrë prej BOTA SOT, 11 gusht 2007:11.
Zgjodhi prof. Dr Mentor Disha, Prishtinë

Kjo krenari fatale
E mishëruar në zakonet tona
Besa e miku ruheshin të parët
Djali tek e vona
Hollokausti dhe Besa shqiptare
Kur ushtria hitleriane sulmonte
Si stuhi e termet të fortë
Ishte frika prej saj
Që do të pushtohej bota
Posa e okuponte ushtria çdo shtet
Me se pari i bashkonte hebrenjtë
Tren mbas trenit me hebrenj plot
Stacionin e fundit viktimat
e kishin furrën e zjarrtë
Asnjë hebre prej krejt Shqipërisë
Nuk shkoi në furrë të zjarrtë
As në dorë hitleriane s'ra
Shqipëria e mjera
Edhe Shqipëria e mjera
Prej hitlerianëve
U okupua si shumë shtete tjera
Për fat të zi
Edhe Shqipëria si në disa vende gjeti
Në dy taborre armiqësie
U ndanë në mes veti
Disa ballistë me Hitlerian
E tjerët dolën në mal partizanë
S'ka më aq ëndje e pasion
Egërsirë që e vret gjuetari
Sa me ëndje e vriste vëllai vëllanë
shqiptari

O botë, o botë
O botë, o botë sa vështirë është
ta kuptosh të vërtetën
Me sa fanatizëm ndër shekuj
E ruajti shqiptari Besën
Edhe prej ikjes por edhe më parë
Shumë hebrenj kishte nëpër Shqipëri
t'shpërndarë
Për të dy taborët armiqësore shqiptare
S'kishte rëndësi ajo fare
A ishin strehuar hebrenjtë
Në familje balliste apo partizane
Sepse ishin miq e nevojtarë
Të Besës mbarë shqiptare
Po shqiptarët me Besë të fuqishme
të mbi-çeliktë
Hebreun e kishin mik të përbashkët
E s'kishin dallim
A ishte në shtëpi të tij apo të armikut
Jo, jo, kjo s'kishte dallim fare
Hebreu ishte miku i mbarë Besës
shqiptare
O botë, o botë
Në qoftë se dikujt i duket kjo
Zmadhim i tepruar
Dhe mendon se s'ka mundësi
Të jetë e vërtetë
Pyetni për t'vërtetën
Flasin vet Hebrenjtë
Gjon Mark Margilaj, Tuz
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Botime

Mrikalem shoqëja jonë*
Mrikalem, shoqëja jonë,
hajde, shoqe, shkojmë për lule!
Besa, shoqe, fort po due,
fort po due, fort po drue.
-Ç'droje ke, shoqëja jonë?
-Fort po drue Dardhamelin.
-Hajde, shoqe, frigë mos kiDardhameli â n'ushtri;
dje i erdh haber i zi,
sot i vjen kali i shkretë.
-Pritni, shoqe, se po vinj,
po marr e po vishem-o,
po mathinj pashmangat-o
e po marr e nisem-o.
U nisen rrugës me shkue.
Kur vojtën në t'parin mal,
lule lypën nuk u dhanë.
Kur vojtën në t'dytin mal,
lule lypën pak u dhanë.
Kur vojten në t'tretin mal,
lule lypën mjatht u dhanë.
Mlodhën lule, tri tubë lule,
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e u kthyen kah shtëpia.
Po shkojnë rrug's ty bjesedue:
-Mrikalem, shoqëja jonë,
po me kjenë ktu Dardhameli,
çka kishnje me ba, moj shoqe?
-Me m'u noll-e uji ng-jat,
n'ujë binjesh e mytishnjesh,
Dardhamelin s'e mirrnjesh.
-Mrikalem, shoqëja jonë,
po me kjenë ktu Dardhameli,
çka kishnje me ba, moj shoqe?
-Me m'u noll-e zjarmi ng-jat,
n'zjarm binjesh e digjishnjesh,
Dardhamelin s'e mirrnjesh.
-Mrikalem, shoqëja jonë,
po me kjenë ktu Dardhameli,
çka kishnje me ba, moj shoqe?
-Me m'u noll-e thika ng-jat,
vetehen e therinjesh,
Dardhamelin s'e mirrnjesh.
-Da myty, da mos u myt,
da digju, da mos u digj,
da theru, da mos u ther,
Dardhameli jam e kjosha,
Mrikaleme të gëzosha!
Virri Mrika, ciku Mrika,
sa ku virri, sa ku briti,
gur e dru i çuditi.
N-jev e âma te shtëpija:
-Hall, e mjera, ç'ma gjet vashën!
Mos m'i ra-e gjarpënija?
Nji m'i ra-e gjarpënija,
Zot, ma sill-e kah shtëpija!
Nji e muer Dardhameli,
e gëzotht-e si e ka,
t'vinj-e t'marr-e pajë e gja!
-S'due pajë as s'due gja,
Mrikën desha, Mrikën mora.
E këndoi Ndoc Gjergji Pepgjonaj, Ftjan-Krajë.
Marrë prej Patër Zef Jankaj, Krijimtari gojore (KrajëMalësi), Tuz 2007:155-6.
*Shih edhe versionet në BUZUKU 2/2001:12, si dhe
BUZUKU 24/2007:21.

Qerri është përdorë në Anë të Malit dhe në Shtoj,
Ulqin, deri vonë

Kush u bo sebet
1

Kush u bo sebet mo'j pari
me lanë festat e Nënmali?
Pjetër Vuka bajraktari,
aj u bo sebet mo'j pari,
Shestanin Poshtë e bashkoj
qi nji festë-e të festoj.
Lena Lekës del në derë,
-Mos lini festë, more t'mjerë,
unë festën do ta festonj,
miqtë e mi do t'i bashkonj.
Aferim, Lena Lek'Beqit,
2
Dymllet dora i shtiv përpeqit
3
Dymdhet dora, dymdhet vœ ,
për me lutë festën e re.
elle e prev gjel sharkanin
për me pritë-ë Gjur Kromanin
e me te Mirko Murranin.
Lena mirë i ko gostit,
me mish gjelit i ko pritë
e përpeq u kishte qitë
raki e venë i ko gostit.
1.N'atë kohë, katunet e Shestanit Naltë u moren
vesht ner veti qi me festuo nji festë, Shpjetrin. N'atë
kohë, n'Shestanin Poshtë secilli katun bante festën e
vet, Bujgri t'Enjtën e Shenjtë, Nrekajt (Draçevica)
Ërrshajët, Gjuraçi Korpin e Krishtit. Shestani
Poshtë u bashkuo qi të gjill me festuo 1 nantorin,
ditën e t'Gjill Shenjtënve.
Lena Lek's Beqit kije pej katunit Nrekaj Naltë, pej
Gjurajsh; ka kjenë çole (sakate). Ajo ka pasë motrën
t'martuome n'Lukiq, n'Shestanin Naltë. Lena ka
kjenë menehollë lle shum e pastër, e nershme. Shum
kohë i ka ba hysmet patër Stakës, priftit italjan, i
cilli ka banuo në Nrekaj.
2. dora, këtu, masa për djathë.
3. œ si në gjermanishte ö/oe; vœ, vœsë, vœsë
(ve/vezë, vesë, volle/vojsë/vosë).
*Shestanasit në vend të dh përdorin ll.

Shënuan:
1.Gjergji Leks Macit Kols, shestanas, Fusha
Tivarit, më 1.11.2007. dhe
2.Kola'j Luks Macit Luk-Pâlit, më
15.2.2007; si mbas legjendës, të parët e Kolës
të ardhur prej Pecajve të Shkodrës në Pecaj të
Shestanit Poshtë; para nja 150 vjetëve ata
vijnë në Salç, kurse para nja 25 vjetëve zunë
vend në Mal të Bardhë, Ulqin. Kola, i lindun
më 1927 në Salç.

Enver Mollabeqiri-Eno ka lindur
më 27.02.1961 në Ulqin. Shkollën
fillore dhe të mesme e kreu në
Ulqin. Pastaj vijoi studimet në
Fakultetin Ekonomik në Prishtinë,
në të cilin edhe diplomon në
drejtimet e sistemeve ekonomike.
Ai jeton dhe punon në Ulqin. Ka
botuar romanet 'Fluturimi i
shqiponjës' më 1997 dhe
'Perëndimi i diellit' më 1998. Vepra
e tretë e autorit është novela 'Hijet e
vdekjes', botoi 'Aurora', Ulqin,
2006. Lexoni këtë novelë, që të
mos harrohet e kaluara.

Të ndryshme
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Fjalë flori të shestanasve
A doli fjala - s'kthehet mâ.
Aj qi isht djegë, i frynë edhe kosit.
Aj qi s'isht për veti, s'isht për kërken.
Aj qi knon - keq s'menon.
Ati qi punon Zoti i nimon.
Besë kí, e besë mos zé.
Borçi t'ha.
Ç'ban dekiku, s'ban mot-moti.
Çdo e keqe e ka edhe t'mirën.
Çdo e zezë e ka edhe t'bardhen.
Ç'isht nji ditë s'isht përditë.
Çka di dhia ç'isht tagjia.
Çka mjell - korren.
Çka ta bân vetja s'ta bân kurrkushi.
Ç'ká mrenë vekshi e di luga.
Ç'ke mjell korren.
Dardha e ka bishtin.
Dardha nën dardhë bje.
Dever dynjâja.
Dvet nji qin vetë e bân si di vetë.
E mira e ka t'mirën.
Fiku n'trinë e shiu n'shpinë.
Fjala xjerr fjalën.
Fjalët e halkut e birat e gardhit s'myllen
kurr.
Fjalët e mira e gurët n'strajcë.
Fjalët i merr era.
Flokët e g'jata - ment e shkurta.
Furterja n'zjarm e peshku n'detë.
Fyti - i vllaji detit.
Goja llap e shkopi dap.
Gomarit huej i kputet nënbishtja në
përpjecinë (përpjetë).
Gjâja bashkë e bötha jashtë.
Gjâja bashkë e bytha jashtë.
Gjâja lirë ta shet shpinë.
Gjikush ka men për veti.
Gjikush hallet e veta, e mullisi t'ujit.
Gjumi - gjysa dek's.

Hiq e mos ven, marohet.
Hiq (tërhiq) e mos kput.
Hiq nji kasht, e dalin gjashtë.
I dekuni me t'dekun, i gjalli me t'gjallë.
Idhnimin e mrâmjes lé për natje.
Inati - bark thati.
I nginjuni nuk ja di t'untit.
Iriqi n'ferrë se n'ferrë.
I riu i ziu.
Ka keq e ma keq.
Ka mirë e mâ mirë.
Ka zi e mâ zi.
Kija mni e folja hakun.
Kryet gjog e menen zog.
K'tu e gjetem - k'tu kena m'e lânë (këtë
botë).
Ku dhem dhâmi shkon g'juha.
Kush digjet i frynë edhe kosit.
Kush dvet nuk tret.
Kush e bân vetit ja bân.
Kush e fitoj s'e harxhoj.
Kush isht i zoti mos i kjothtë i zi moti.
Kush punon - Zoti i nimon.
Kush s'isht për veti, s'isht për asken.
Kush s'isht për veti, s'isht për kërken.
Larg syve (syshë) larg zemret.
Lum i forti, mjer i ligu.
Maj'i huej thehet ta thye kumuj.
Ma keq gërrgási se vrási.
Mâ mirë diç se hiç.
Ma zi shtisi se dorási.
Me dorë t'huej mos vrash as gjarpnin.
Me ken shoqnohe, ashtu je.
Men'ja isht ujë.
Men'ja madhe ta then qafën.
Mos m'é dvetë se t'kalxon vetë.
Ng'jati kâmt sa ke jargânin.
Nuk shohin sytë, po men'ja.
Nuk vjen gjithmonë vera kah dera.

Mësojmë gjuhë të huaja - Të huajt mësojnë shqip
Shqiptarçe
Andergraund

Fjalë e huaj
i fshehtë,
i nëndheshëm
Atraktiv
tërheqës
Diskrapant
pa përputhshmëri
Divorcë
çkunorëzim
Ekselent
e shkëlqeshme
Eksperiencë
përvojë
Ekzaktësisht saktësisht,
pikërisht
Frekuent
i shpestë
Klani
fis, bajrak
Komplet
krejt, ungji, të
gjithë
Korporatë
shoqata
Provokim
sfidë
Sakrificë
flijim
Senati
pleqësia
Social
shoqëror

Shqiptarçe
Stadi
Stafi
Surprizë
Shokues
Shoping
Tangojnë
Tenderi
Transparent
Tranzicion
Turbulencë
Unilateral
Visible

N'verë shi pikë e flori.
Nj'erë vera vjen kah dera.
Njeriu isht mā i fortë se guri.
Njeriu isht si baktija (aludohet në
atavizmin e njeriut).
Pa hangër hudër nuk t'vjen era.
Péni kputet ku isht mā'j hollë.
Për nji plesht s'digjet jargâni.
Pleqsia nuk vjen ta qitë topa.
Po t'kishte axha at senin tjetër, kishim me'j
thânë hallë.
Pshtyj përpjetë e t'bje n'fytyrë.
Pshtyj përpjetë e t'bje n'turinj.
Puna nat's e gazi dit's.
Punët e mira bâhen kadal.
Qef-qef dynjája.
Qeni lehen ku ka lugun.
Qinji butë nërgon dy nâna.
Rueju se t'ruen edhe Zoti.
Rrashtë nuk ká pa belá.
Rrena i ka kâmt e shkurta.
Rri shtremtë e fol nreqtë.
Rruga vâde s'ka.
Sa bánë robi mos e thântë Zoti.
Sabër selamet.
Sá e ká grykën aq edhe nafakën (pushka)
Sa njerëz n'ket dynjá, aq edhe huqe ka.
Sa njerëz n'ket dynjá, aq edhe sifate ka.
Sa njerëz n'ket dynjá, aq edhe teke ka.
Sa punë ka burri, aq bira ka muri.
Si koha, edhe na nryshojmë.
S'isht e bléme si e léme.
S'ká lânë ken rahat Zoti.
S'rri kungulli daj përmi ujë.

Mblodhi Simë Gjon Dobreci

- (Jo për qeshje)
Fjalë e huaj
shkalla, niveli
personeli, trupi,
grupi
befasi, befë, çudi,
çuditje, e papritur,
habitje, habi
befasues
blerje në dyqane
prekin
konkusi
i tejdukshëm, i
haptë,
i dukshëm, i qartë
fazë kalimtare
turbullim,
Turbullirë
i njëanshëm
e dukshme, e qartë

Gjarpri i gdhendur në një rrasë vorri te kisha e
Shpalit në Lukiq, Shestani Nalt - simbol i ilirëve,
e shestanasit thonë ’’Gjarpni ruen shpinë’’

Ndihmuan revistën Buzuku 25
(renditja si mbas abecedës)

Dr Daut Gjoni, Katërkoll, Ulqin,
tash në Cansas City, USA
Dr Reshid Rasim Llolla, Kodrat,
Ulqin
Lekë Simë Dobreci, Bratica, Ulqin,
tash n'Vankuver, Kanada
Zef Luigj Gjokaj me shokë,
diaspora shqiptare n'Nju-Jork, USA
Redaksia është mirënjohëse
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