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Vallja e Shestanit në Çikago, Amerikë
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ULLISHTA t’u kthehet pronarëve

Aksioni policor
“Fluturimi i shqiponjës”
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Ngjarja në Shestan*

Shestani Posht, sot

vogël, e si aj ishte
edhe pop Perja. Erdh
haberi n'Shestan, se
pop Peron e kanë
burgos, e kanë çuo për
Podgoricë. Djelt e
priftit, Maksimi e
Baja vinë te Leka'j
Macit Kols-Perkolaj,
kryetari, dhe i luten
me intervenuo te
Taljantë n'Shkodër.
Në natje heret Leka e
4 djelmoça shkojnë
me sul n'Shkodër n'komandën Taljane.
Leka u difton atyne së asht burgos nji prift
Shestanas Shqyptar, i cilli nuk ka lidhje me
komunista, e qi gjinet n'burg n'Podgoricë.
Ata Leks i napin fjalen se kanë me kqyrë qi
prifti me u liruo.
Mas 2-3 ditve vjen haberi se pop Peron e
kanë vra çetniktë n'Podgoricë, e se
trupin e tij e kanë hjedh dikun.
Djelt e priftit thrasin miqt dhe ata
t'gjakut priftit, dhe i bajnë mordin
si n'atë kohë ishte hadeti n'Shestan.
Pop Peron e kjanë t'vetët edhe miqt.
Kshtu u duk qi misjoni Lekës nuk
piv ujë.
N'atë kohë, n'Va t'Shestanit, ku
kishin lunrat e sulat shestanasit, për
gjidh natë ruojshin ka dy vetë, njani
pej Pecajsh (katun ortodoks) dhe
tjetri pej Nrekajsh (katun katolik).
Kishin kaluo 10 dit pej haberit për
dekjen e pop Peros. N'ronjë ishin
Foto: Lekë Dobreci

Kurrë nuk kam mujtë me ditë, se si
Shestanit Poshtë i ka tokuo tokë (mall) në
Zetë. N'atë anë, krejt bregu'j Liqenit ka
kjenë i Shestanit Poshtë. Katuni jonë,
Nrekajt, e ka pasë tokën në Pllanicë,
nërmjet dy stanicavet. Në vakt t'hershëm,
babat tonë atje kanë punuo, kanë mjellë
kollomoq. N'kohëm teme, na pej aso tokash
kena marrë sanë (bar). N'vakt t'Luths Dytë
Botnore, çetniktë e Zetës shum herë i
banjshin pengesa popullit tonë. Qi mos me
pasë ngatrresa me dalë n'tokë t'vet n'Zetë,
gjin'ja jonë mirrshin leje pej Taljanve, qi
n'kohë t'Luthts banonjin n'shkollë
t'Gjuraçit.
Edhe* pop Peroja, prift shkijesh (ortodoks)
pej katunit Pecaj, kishte mall n'Zetë. Nji ditë
n'gusht më 1942, shkon aj n'Zetë pa leje të
Taljanvet. N'Zetë e kapin çetniktë e Zetës
tue thanë se aj asht Mosha Pjade. Mosha
n'atë kohë ka kjenë revolucionar, nji burrë i

Zefi Kols dhe Hila'j Jovit. Ata kishin llezë
nji zjarm natën dhe po rrinjin. Diku kah
mjesnata shohin qi kah Krrica, afër bregut
Liqenin, po vjen nji sul me nji rrem. Kta
bërtasin, se kush asht atje, e aj përgjegjen, qi
asht pop Perja. Kta thonë qi pop Peron e
kanë vra. Tremen e n'turr njiten n'katun,
çojnë katunin e kalxojnë se çka u ka nodhë.
Mlidhen katunarë e dolen për mi Va e
thrasen, se kush asht poshtë. Aj përgjegjen
se asht pop Perja, e se atë e kanë liruo
Taljantë. Edhe ktu u vërtetuo qi misjoni
Lekës solli pshtimin e popit. Edhe shum
herë tjera Leka e ka pshtuo katunin Pecaj.
Por për fat t'keq, për me pshtuo Lekën, ata
nuk banë asgja, por nimuon qi t'vritet.
Djelt e prftit, kur u erdh i jati shnosh e mirë,
banë gostë t'madhe.
*Shestani trevë malore në perëndim të Kranjës (rrethi
i Tivarit, në jug-perëndim të Liqenit të Shkodrës).
*Shestanasit përdorin ll në vend të dh.

Shkruan Gjergji Leks Macit Kols, shestanas,
Fusha Tivarit, më 22.02.2008.

N'kohë kur n'Shestan erdh* Mali Zi, nji djaloç pej katunit
Bujgër, Shestani Poshtë, merr për gruo nji vajzë pej Krricet,
katun malazez. Vajza nuk pat as prin as vllazni. Krriçantë i thanë
kti djaloçi, qi aj me u lanë shpinë e mallin e vajzës, e ata kti do t'i
napen gjysen e Synit Luks. Syni ose Vrylla asht ven n'breg
t'Liqenit Shkodërs, ku veres dilte ujë i ftotë, e dimnit ujë i nxetë.
N'kohë t'dimnit, aty mblidhe peshku, gëjuncat. N'Sy, çe
n'shtator e deri n'mars kishte ronjtartë, qi kush mos t'lsjonje
rrjetat. Gjuomja n'Sy bahe n'fillim t'dhetorit. Aty gjuheshin ka
3-4 lunra gëjunca, kshu qi katunit Bujgër i tokonte ka nji lunër
gëjunca.
Mas nji kohet, Krriçantë penohen dhe i çojnë haber Bujgrit, qi
deri tash u kanë dhanë boll peshk, e mas tashit Bujgri s'ka me
pasë ma hise n'Sy t'Luks. Krriçantë si gjidhmon ma parë gjuojnë
n'Sy t'Lukes, por Bujgrit nuk i napen hise. Nji ditë çohen
Bujgranjortë e mledhin Shestanin Poshtë e Shestanin Naltë dhe
u thonë çka kishte nodhë me Krriçanë. U luten ktyne me u nimuo
qi Synin e Luks ta mushnjen me ferrëkuqe, ashtu qi as Krriçantë
mos t'mujnë me zanë peshkë. Nji ditë çohen Shestanasit, disa
n'ronjë me armë n'dorë, ë tjerët me kmesa e sakica presen
ferrëkuqe, se n'atë brinjë mi va kishte ferra boll. Dikush pre e
dikush bajë, e kshtu Synin e Luks e mushnjen me ferrëkuqe, mi to
hjedhen lisa e gema, kshu qi u ba e pamujtun gjuetija n'Sy t'Luks.
Shohën Krriçantë qi nuk mujnë me ba gja vetë, u çojnë fjalë
n'Bujgër, qi kta le ta lirojnë Synin pej ferrash, se prapë Bujgri do
t'kijet hise qi i përkitte. Shestanasit t'gjidh bashkë, me çengela e
me krraba e dlirnjin Synin, e bajnë si ka kjenë ma parë.

Foto: Besnik Dobreci

Tregim për Shestanin*

Lera në Çukuljer
Bujgranjortë e shtijen n'hise krejt Shestanin Poshtë e Naltë.
N'Sy t'Luks asht gjuo ka 2-3 herë n'dimen. N'haber se po çilet gjonja,
Shestanasit, dikush me gomar e dikush me mushkë, janë ulë n'Krricë.
Për sejcillen shpi ka ra ka nji ose edhe ka dy teneqe gëjunca. Kshtu
Shestanasit u nimuon Bujgernjanve qi mos ta tresen hisen e peshkut,
dhe t'gjidh fituon hise në peshk. Këjo ngjarje na tregon se Shestanasit
kanë pasë dashni e janë marrë vesht nërmjet vetit. Gjithmon t'gatshëm
me kijen njani për tjetër.
*Shestani trevë malore në perëndim të Kranjës (rrethi iTivarit, në jug-perëndim të
Liqenit të Shkodrës).
*Shestanasit përdorin ll në vend të dh.
Shkruan Gjergji Leks Macit Kols, shestanas, Fusha Tivarit, më 22.02.2008.
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Shestanasit* përshëndesin dhe urojnë
Folësi parë
- Tjetri përgjigjet
E shtroshi për t'mirë. - T' bâthtë
mirë.
Fal-meshnet.- Shnet paç.
Gjidhmonë paçi. - Gjikush pastë.
Gjumin e mirë. - T'mirë e bâsh.
Lâmë-t'u-mirë. - Udha marë
Kjothtë mirë. Mirë se vjen.
Mashalla. - Syt' t'lumshin.
Me jetë t'gjatë. T'lumt goja.
Me jetë t'gjatë, u rrittë me vllazën e
motra.
T'lumt goja.
Mrâmja mirë. - Mirë se vjen.
Natën e mirë. - T'mirë e bâsh.
Nâtja mirë (nâtja - mëngjesi). - Mirë
se vjen.
Nesha mirë. - Mirë se vjen.
Pastë dritë. Paçi shnet. (në rast
vdekje)
Për hajr. - Hajr paçi.
Për hajr. - Hajr e t'mira paçi.
Për hajr e me nafakë. - Hajr paçi.
Për hajr e me nafakë. - Hajr e
nafakë paçi, ja mrrishi
Edhe ju n'konak t'uej.
Për t'mirë u ardhshim. - Mirë se
ardhshi.
Priç mirë. T'gjettë e mira.

Folësi parë
- Tjetri përgjigjet
Puna marë. - Marë paç.
Puna marë, a u lodhe. - Marë paç,
pak, po ti.
Si kini n'jeh (në mëngjes)? - Mirë, po ju?
Shnet! - Shnet paç.
T'dhânt Zoti shnet. Shnet e t'mira paç.
T'batht mirë. - Mirë paç.
T'falem ners. - Kjosh me nerë.
T'lumtë. - Lumë kjosh.
T'lumtë dora. - Lumë kjosh.
T'lumshin duert. - Lumë kjosh.
T'lumtë goja. - Lumë kjosh
T'lumtë krahu. Lumë kjosh.
T'u praroshin duert! T'lumtë goja.
T'u rritt nera. - Kjosh me nerë.
U ardhshim për t'mirë. Mirë se ardhshi.
U batht mirë. Mirë paçi.
Udha marë. - Marë paç.
U lumshin. - Lumë kjosh.
*Shestanasit - shqiptarë me banim ose me rrënjë në
Shestan, Pinç, Ljare, Brisk ose Thtjan (pjesa
perëndimore e Kranjës, në jug-perëndim të Liqenit të
Shkodrës, rrethi i Tivarit).

Përgatiti Simë Gjon Dobreci

Baquni

Foto: Fisnik Dobreci
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Gjonit Simonaj

Baqunin (dybekun) e pamë te 8 ublat
dhe lera e Dedajve (Shestani Naltë,
rrethi i Tivarit) me 16.6.2002. Aty
mund të lexohej MARIA ... + COL...
Zef Palë Vuçaj (1936), prej Dedajsh,
tash në Gaç (rrethi i Ulqinit), më
15.3.2003, na tha: “Baqunin pej gurit e
bani Kolë Vuça për shpirtë të shoqes
Marijes. Aty gratë e katunit tonë kanë
la petkat me red. Tash n'Dedaj s'jeton
kurrkush.”

Shqipja - nënë e greqishtes dhe latinishtes*
Afërsia që e lidh shqipen me greqishten dhe latinishten, është ai i nënës për
shqipen dhe i bijave për dy të tjerat, greqishten dhe latinishten. ... Leka i Madh
(Aleksandri i Madh) me prejardhje ishte shqiptar, i edukuar dhe arsimuar
greqisht prej një shqiptari, Aristotelit prej Stagjire. Mjafton të lexohen tekstet e
lashta, të cilat na mësojnë se Leka i Madh, kur fliste me ushtarët e vet ose me
disa gjeneralë, u fliste në gjuhën e nënës. E nëna e tij ishte Olimpia, epirote dhe
që fliste shqip.
*Marrë prej Robert d'Angely (1893-1966), Enigma.
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Vallja e Shestanit në Amerikë*
Shkruan Mira Përzhita

është që të mos harrojmë se kush jemi, lehtë të asimilohesh, aq më tepër se ne
të mos harrojmë traditat tona, hadetet ulqinakët jemi pak këtu në Çikago.
Me një dekor kombëtar dhe festiv, tona, veshjen tonë të moçme dhe Megjithatë,
mbrëmja e sotme,
shoqata “Don Gjon Buzuku” në Çikago sidomos gjuhën tonë dhe atdheun tonë. shqiptarët e mbledhur këtu, flamuri
mblodhi në hotelin White Eagle në Park Pa atë vend ne jemi asgjë, tha ai, dhe i kombëtar, kënga dhe vallja shqiptare, të
Rixh rreth 300 të krishterë prej Ulqinit, thirri të rinjtë që t'i nderojnë dhe ruajnë folurit shqip dëshmojnë se ne jemi të
Krajës dhe Shestanit të Malit të Zi, për traditat, gjuhën shqipe, hadetet, zakonet fortë dhe qëndrojmë. Kur hyra në
të gëzuar e festuar krishtlindjet më edhe këtu ku jetojmë tash.
shoqatë, vijoi Viktori, isha shumë i ri.
2007. Ky angazhim është i shoqatës, që Lekë Brisku, një i ri i lindur në Amerikë, Mua me ftuan që të jem në Shoqatë, me
ka qenë iniciator për qëllim të mirë për të sjellë edhe të rinj
krijimin e Shoqatës tjerë. Sot shoqata ka mjaft të rinj. Ai na
dhe kryetari i parë i shpjegoi edhe pse ia vunë atë emër
saj. Kur bisedon me shoqatës. Prej të parëve tonë kemi
te, ai flet shqip, ndo- mësuar se Gjon Buzuku duhet të jetë
nëse në gegërisht, në prej trevës tonë dhe se dyti ai u ka
një shkodranishte dhuruar shqiptarëve librin e parë në
disi të vjetër. Ai na gjuhën shqipe...
thotë se meritë për Sallën e kanë ndezur me këngët e tyre
mësimin e gjuhës Gëzim Nika dhe Sead Asllani të ardhur
shqipe e kanë gjyshja prej Ulqinit. Atmosfera festive herë
dhe prindit e tij, të mbas here është ndërprerë me lotari të
cilët në shtëpi atij i ndryshme, ku disa prej pjesëmarrësve
kanë folur vetëm kanë pasur fatin të marrin dhurata.
shqip. Edhe nusen, Atmosferën e gëzimit për krishtlindje e
Frani Pjetrit Franit - Maroviqi, kryetar i Shoqatës
thotë Leka, e kam zmadhoi ardhja e Baba Dimrit, çka ishte
shqiptare, prej Ulqi- kënaqësi e madhe për të pranishmit,
nit. Si mbas tij, edhe sidomos për fëmijët. Vogëlushët ishin
ka emrin e meshtarit të madh Gjon
Buzuku, i cili na la librin e parë në komunikimi në gjuhën shqipe ishte një vu mbrapa Baba Dimrit, me dëshirë për
gjuhën shqipe, MESHARIN të shtypur motiv për martesën tonë. Blondina flet fotografim me te. Gjatë gjithë kohës
më 1555, kopja e vetme e të cilit ruhet pastër shqip, mbasi ajo ka lindur në salla ka qenë e gjallë dhe e hareshme.
në Vatikan. Të ardhur para shumë vitesh Ulqin, në vendin ku flitet shqip. Leka Këngë e valle shqiptare - mjafton vetëm
në Amerikë, ulqinakët, një komunitet jo ndërkaq burrnohet që është shqiptar. Ai kaq dhe ulqinakët e ndiejnë veten se
shumë i madh në Çikago, i kanë ka vizituar Shqipërinë, Malin e Zi, janë gjallë, se ekzistojnë në këtë botë të
shpëtuar harresës dhe kanë mbijetuar; Kosovën, pra një pjesë të mirë të trojeve madhe dhe të huaj; asimilimi, zhdukja e
tash është shoqata “Gjon Buzuku” ajo shqiptare, dhe kudo ku kam qenë, thotë tyre nuk do të ndodh kurrë.
që po kryen misionin e mbijetesës, t'i ai, hasa në mikpritje të cilën nuk e gjen Këta të gjithë mundohen ta ruajnë
mbaj të bashkuar ulqinakët që mos ta në asnjë vend tjetër. Madje, për këtë, ai gjuhën shqipe. Një burrë rreth 70, Filipi
harrojnë rranxën e vet. Për këtë përmend edhe shprehjen “bukë e krypë Lekës Nrekës-Junkaj (Junku), i ardhur
mbrëmje organizuesit kanë shpërndarë e zemër”, të cilën me sa duket e ka në Amerikë përpara 36 vjetësh prej
Gaçit, Ulqin, thotë që nuk është lehtë
një fletëpalosje, ku për pjesëmarrësit mësuar prej prindërve të tij.
Një
prej
drejtuesve
të
shoqatës,
zv.
për
te që të harrohet gjuha shqipe. Për
shënohen programi, sponsorët dhe
drejtuesit e festimit. Sapo hyn në kryetari i saj
banket-hollin e hotelit, të bën përsh- Viktor Brisku,
Këtu sillet vallja e Shestanit
typje zbukurimi i sallës që i përshtatej i cili mbajti
atmosferës së krishtlindjeve, të cilën e fjalën përshënhijeshonte simboli kombëtar, flamurin detëse të mbrëshqiptar. Kryetari i shoqatës “Don Gjon mjes, na thotë
Buzuku”, Frani Pjetër Franit-Maroviq, se shoqatën e
i ardhur prej Krythës, Ulqin, përshë- krijuan për të
ndeti dhe uroi të tubuarit dhe tha se mbajtur lidhjet
festimi i Kërshëndellave po bëhet me njëri-tjetrin
traditë; ka 9 vite që shqiptarët mblidhen dhe me komnë këso mbrëmjesh. Z. Frani bëri edhe bin nga kemi
një rezyme për të gjitha aktivitetet e rrjedhur. Unë
shoqatës, si piknikët e verës, mbrëmjet kam lindur në
festive, festën e pavarësisë. I gjithë A m e r i k ë , e
qëllimi i shoqatës sonë, tha z. Frani, k ë t u ë s h t ë
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Pjesëmarrësit e festimit

mua anglishtja mbetet gjithnjë gjuhë e
huaj. Ai thotë, edhe nipërit edhe mbesat
e flasin gjuhën shqipe.
Gjithashtu, ai pohon se
85% të ulqinakëve këtu
në Çikago e flasin gjuhën
shqipe, por nuk e shkruajnë atë, pasi për këtë
duhet shkollë, shton ai
disi i zemëruar për faktin
që në Çikago nuk ka
shkollë në gjuhën shqipe.
Të njëjtën gjë pohon
edhe Pjetër Brisku, i cili
është përpjekur, që në
mënyrë autodidakte t'u
mësojë fëmijëve të tij
gjuhën shqipe. Ndërkohë
i afrohem një 13 vjeçari
të quajtur Edi Paladin.
Filloj ta pyes në shqip
dhe ai me përgjigjet menjëherë, ndonëse heraherës e përzien bisedën
edhe me anglishten. Por Edi e di së
është shqiptar dhe në të njëjtën kohë e di
që gjyshërit e tij kanë ardhur prej
Ulqinit. Edhe Maria, një vajzë e bukur
20 vjeçare, me mua flet shqip. Ndonëse
nuk e di historinë e vendit të saj dhe nuk
i kupton kurthet e historisë, ajo e di së
gjyshërit e saj kanë jetuar në një vend që
sundohej nga Jugosllavia, por që atje
banonte një popullsi me kombësi
shqiptare.
Festimi i krishtlindjes nuk ka mbledhur
vetëm të krishterët e Ulqinit e të Malit të
Zi, por edhe bashkatdhetarë të besimeve të tjera fetare. Për shoqatën “Gjon
Buzuku” pak rëndësi ka të qenit katolik,
ortodoks apo mysliman. Në aktivitetet e
saj kanë angazhuar edhe shqiptarë të
besimeve të tjera, mjafton që të jesh

shqiptar. Në sallë takoj një 35 vjeçar
prej Elbasani, Arben Bejleri, i cili ka
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E ndërsa takohet me të fundit, ai me
drejtohet mua. Këta ma kanë bërë
dasmën. Ajo që me bashkoi me ta, ka
vijuar Arbeni, është shqiptarizmi. Sipas
Arbenit, ulqinakët i ruajnë më shumë se
çdokush traditat shqiptare. Me të njëjtin
arsyetim është edhe Iliaz Kadria, një
prej drejtuesish të komunitetit shqiptar
të Çikagos, i cili është ftuar të marrë
pjesë prej shoqatës “Don Gjon
Buzuku”. Z. Kadria thotë për gazetën
'Illyria' se ja kështu jemi ne shqiptarët,
kemi 3 fe, të cilat për ne janë pasuri dhe
kulturë. Por, mbi të gjitha, pasuria jonë
e vetme është shqiptarizmi. Unë jam
rastësisht mysliman, pohon ai, por nuk
jam rastësisht shqiptar dhe nuk kam
rastësisht për pasuri nënën Tereze dhe
Skënderbeun. Për ta përkrahur këtë
fakt, një i ftuar tjetër i besimit
mysliman, Fan Nol Cami rrëfen se baba
i tij ka qenë mik i
ngushtë me Fan
Nolin, themeluesin e
kishës autoqefale
shqiptare. Madje,
baba im për nder të tij
me vuri emrin mua...
Ja, kështu kemi qenë
dhe jemi ne shqiptarët
më të pasur me fetë
tona.
*Marrë prej gazetës
Illyria nr 1709,28 dhjetor
2007-3 janar 2008:43.
Përshtatur revistës
BUZUKU.

Baba Dimri ndanë dhurata

ardhur në Amerikë përpara 10 vjetësh.
Ai nuk është i
krishterë dhe
nuk është prej
Ulqini, por ai
jeton e gëzon
mes ulqinakëve. Ai me një
familje të këtij
komuniteti ka
lidhur kumbari dhe i konsideron ata si të
afërm. Në tavolinën e Arbenit vijnë me
radhë për ta
takuar të gjithë ulqinakët.

Kryesia e Shoqatës
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Simpozium
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Sheh Rasim Llolla - misionar i tolerancës
Në Ulqin u mbajt Simpoziumi i Vlerave kushtuar klerikëve islamë në Mal të Zi

Në organizim të Shoqatës “Drita
Hyjnore” të Tarikateve Islamike të
Shqipërisë në Shtëpinë e Kulturës të
Ulqinit më 13 shkurt 2008 u mbajt
Simpoziumi i Vlerave me temë “
Sheh Rasim Llolla shëmbëlltyrë në
mesin e klerikëve islamë me kontribut të lartë për fenë dhe kombin në
Republikën e Malit të Zi”. Të pranishëm në këtë manifestim kulturor, të
cilin e organizuan Shoqata “Drita
Hyjnore” e Tarikateve Islamike të
Shqipërisë dhe
Vllaznia e Teqeve në Ulqin,
ishin personalitete të larta fetare
të besimit islam,
katolik dhe ortodoks nga Mali i
Zi, klerikë të lartë nga Shqipëria
dhe Kosova si
dhe personalitete
të tjera të larta
nga jeta kulturore dhe politike
e komunës së
Ulqinit, në mesin
e të cilëve edhe
kreu i komunës,
Gëzim Hajdinaga, nënkryetari,
Nail Rexha dhe kryetari i Kuvendit
Komunal, Muhamet Nika.
Kryetari i Shoqatës “Drita Hyjnore”
të Teqeve Islamike të Shqipërisë, dr.
sheh Ismail Aga, në fjalën e tij
përshëndetëse u shpreh se vlerat e
klerikut sheh Rasim Llolla nga
Ulqini janë shëmbëlltyrë për
klerikët e tjerë islamë që gjatë tërë
jetës së tyre deri në vdekje kanë
dhënë kontribut të çmuar për fenë
dhe kombin.
Efendi Selim Muça, kryetar i
Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, duke e vlerësuar lartë figurën e
sheh Rasim Llollës, jo vetëm si
klerik dhe prefekt i devotshëm, por
edhe si njeri me virtyte të larta

njerëzore e humane, apeloi tek
besimtarët që të jenë të bashkuar,
sepse vetëm kështu jemi më të fortë.
Kreu i Bashkësisë Islame në Mal të
Zi , reis Rifat Fejziq, në fjalën e tij
përshëndetëse kërkoi unitet më të
madh tek besimtarët islam. Por ai
përjashtoi mundësinë e bashkëpunimit me të gjithë ata besimtarë që
nuk respektojnë çdo shkronjë të
Kuranit. Kryetari i Komitetit të
Shqipërisë për unitete fetare Rasim
Hasani në fjalën e tij përshëndetëse
theksoi se veprimtaritë e këtilla

i matur dhe i durueshëm në varfëri.
Ai ishte klerik me autoritet të lartë.
Me fuqi dhe dhunti hyjnore prej
Zotit. Në çdo moment u vu në
shërbim të njerëzve që kishin nevojë
pa dallim feje e kombësie. Si i tillë u
bë i njohur, i dashur, i respektuar jo
vetëm në Anë të Malit, por edhe në
Ulqin dhe në Mal të Zi”, nënvizoi
Doda. Referuesi i radhës, Rexhep
Bushati, studiues nga Shkodra në
kumtesën e tij “Lidhjet tona të
përbashkëta janë më shumë se lidhje
gjaku e gjuhe” foli për koordinimin
dhe përkushtimin e figurave të
Ulqinit dhe
Shkodrës për
çështjen fetare
dhe kombëtare.
Haxhi Faik Hoxha nga Shkodra
nënvizoi se sheh
Rasim LLolla
kontribuoi për
fenë dhe kombin
bashkë me klerikët e tjerë islamë
në Mal të Zi. Ai
vlerësoi se simpoziumet e këtilla i ka imponuar
Kryesuesit e Simpoziumit koha e re, sepse
feja islame duhet
të jetë e
kulturore janë të mirëpritura sepse
ato i shërbejnë zhvillimit të kulturës bashkuar, e dashur dhe e hapur për të
fetare, janë mesazhe universale të gjitha besimet e tjera dhe për të
bashkëjetesës paqësore dhe mirëku- gjithë njerëzit.
ptimit, të cilat e emancipojnë më tej Skënder Hoxha, duke folur për
kontributin dhe vlerat e familjes së
shoqërinë shqiptare.
Rasim
Llollës, u shpreh se kjo
Efendi Rifat Doda, në kumtesën e tij
foli për veprimtarinë e klerikëve në familje me origjinë nga fshati
Anë të Malit, me theks të veçantë për Rashtishë, Ana e Malit, ishte dhe
punën jashtëzakonisht të madhe, mbeti e moralshme, besimtare e
sakrificën që ka bërë sheh Rasim madhe e fesë islame, autoritare dhe e
Llolla në shërbim të popullit. nderuar jo vetëm në mesin ku jetonte
“Rasim Llolla, që kur e njoha si por edhe më gjerë, duke shtuar se të
fëmijë, shquhej për cilësi të rralla njëjtat vlera përcillen edhe në
njerëzore dhe për dashuri ndaj Zotit. trashëgimtarin e kësaj familje
Ai, meqë rridhte nga një familje Rasim Llollën, i cili qe i pari sheh i
bujare e fisnike, u edukua në frymën Anës së Malit i cili me veprimtarinë
fetare. Ishte i fortë në fe, i e tij fetare, shpirtërore dhe humane
pathyeshëm në besim, i etur për dije, la gjurmë të pashlyeshme në rrafshin
Foto: Rozafa

Shkruan: Gjekë Gjonaj
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Aksioni policor “Fluturimi i shqiponjës”
proces politik dhe farsë
Shkruan: Loro Markiqi, avokat

Publiku përcjell Simpoziumin

kombëtar. Dr Nail Draga organizimin
e kësaj veprimtarie për të nderuar
figurën shumëdimensionale të sheh
Rasim Llollës, e cilësoi si një moment
të veçantë, madje edhe emocional,
sepse është rasti i parë i këtij
dimensioni i organizuar në Ulqin. Në
vazhdim Sadik Pelinku në kumtesën e
tij u ndal në Tesawufin si fenomen,
duke e interpretuar, shtjelluar e
sqaruar kronologjikisht me shembuj
konkret bazuar në të dhëna të
dokumentuara shkencore të kohës.
Pelinku sheh Rasim Llollën e quajti
pasues të një plejade klerikësh të të tri
besimeve të kësaj hapësire që lanë
gjurmë të pashlyeshme në kulturën
fetare dhe kombëtare, siç janë: afiz Ali
Riza Ulqinaku, dom Simon Filipaj,
dom Toma, dom Marku, efendi Hasan
Mavriqi, efendi Hysein Mujali, efendi
Hafiz Bakalli, efendi Idriz Demiri,
efendi Hamid Buzuku, efendi Hasan
Llunji, efendi Jusuf Cungu, pop
Jovani, pop Radoica e të tjerë.
Auditorit të nderuar iu drejtua edhe
përfaqësuesi i Teqes së Madhe
Ballkanike Asitane të Tarikatit
SAADI me seli në Gjakovë, sheh Alia
nga Gjilani dhe zonjusha Drita Llolla.
Fjalën mbyllëse të këtij simpoziumi e
mbajti Dr sheh Reshit Llola, i biri dhe
trashëgimtari i sheh Rasim Llollës. Ai
në emër të familjes së tij dhe të
Tarikatave të Ulqinit falënderoi
organizatorin, ligjëruesit dhe
pjesëmarrësit e këtij aktiviteti të cilin
ai e quajti historik, sepse e nderon
Ulqinin, besimtarët në Mal të Zi dhe
forcon urat e bashkëpunimit shekullor
në mes të feve dhe kombeve.
Më 1881, qyteti i Tivarit kishte 1823 banorë,
ku të fesë myslimane ishin 60.71%, katolikë
24.65% dhe ortodoksë 14.63% (Shënimet:
Arkivi shtetëror i Malit të Zi, Cetinjë)

Padyshim ky është procesi më i
rëndësishëm dhe më i koklavitur
në Mal të Zi. Mu për këtë kam
pritur një proces më dinjitoz, më
të përpiktë e më të drejtë. Kjo
posaçërisht kur dihet se për të
janë të interesuar edhe shtete të
tjera (SHBA), si dhe opinioni
vendas e ai ndërkombëtar.
Procesi penal kundër 18 Shqiptarëve nga Malësia në shkallën e
parë arriti në fazën e fundit. Më
30.06.2008 do të fillohet me fjalët
përfundimtare. Mbas tyre, të cilat
pritet të zgjasin 3-5 ditë, do të
shpallet vendimi.
Procesi edhe pse zgjati shumë (më
shumë se 60 ditë të plota me seanca), dhe pse në disa raste gjykata
tregoi se dëshiron gjykim të drejtë,
konform ligjit, kushtetutës e konventave ndërkombëtare, ai përfundon në kundërshtim me parimet
themelore të së drejtës. Këtë e
them sepse, u pranuan më se 200
prova (më shumë se gjysma ishin
në kundërshtim me ligjin) të
propozuara nga ana e prokurores,
kurse nga më se 200 prova të propozuara nga ana e mbrojtjes, u
aprovuan vetëm 3, pra numër i pa
rëndësishëm. Len për të dëshiruar
sidomos ajo se nuk u pranuan as
provat kryesore për alibin e disa të
akuzuarve, sepse unë si mbrojtës kërkova dëgjimin e dëshmitarëve, që do
dëshmonin se
klientët e mi nuk
ishin në takimet
në Shkodër, siç
thotë akuza, por
gjetiu, e kjo çështje është kryesore për proces.
Po ashtu tregohet njëanësia tek
çështja se a ka

pasur apo jo torturë ndaj të akuzuarve. Kjo çështje nuk është shtjelluar si duhet nga Gjykata edhe
përkundër provave të shumta që
ofrova unë me kolegët, se ndaj të
akuzuarve ka pasur torturë psikike
dhe fizike. Edhe ato prova çuditërisht u refuzuan. Qëndron fakti se
ka filluar procesi kundër punonjësve të policisë, por (veni re) për
shkak të torturës ndaj anëtarëve të
familjeve e të akuzuarve, e jo për
torturë ndaj të akuzuarve. Kjo,
përpos tjerash, tregon se procesi
kundër të akuzuarve është farsë.
Nga ana tjetër, vetë logjika ta thotë
se kur punonjësit e policisë kanë
ushtruar torturë ndaj anëtarëve të
familjeve, që nuk kanë qenë të evidentuar si “terroristë“, atëherë si
janë sjellë ndaj të akuzuarve që
kanë qenë të evidentuar si “terroristë“. Kjo njëherë rrëfen për njëanësinë në procesin e grumbullimit të provave.
Pa marrë parasysh vendimin përfundimtarë që pritet së shpejti, ky
proces është politik dhe, sa i përket
procedurës dhe ligjshmërisë, lë për
të dëshiruar.
P.S. Pas përfundimit të procedurës
do të jap një pasqyrë më të gjerë të
këtij procesi politik.
Vaj halli për popullin që nuk e
kundërshton të keqen (SGjD).

Foto: Besnik Dobreci

Foto: Rozafa
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“Koret 2008” - manifestim në Malësi
Shkruan Gjokë Dukaj
Manifestimi kulturor tashmë tradicional “Karnavalet - Koret 2008” u mbajt
me mjaft sukses edhe këtë vit. Ky
manifestim u mbajt prej datës 1 deri më

5 shkurt dhe, si viteve të mëparshme,
realizoi programin përafërsisht të njëjtë
siç është paraparë nga këshilli
organizativ. Edhe këtë vit, në këtë
manifestim morën pjesë një numër i
madh individësh dhe grupeve të
“Koreve” , pothuajse nga e gjithë treva e
Malësisë, programi i të cilëve ishte
mjaft interesant për opinionin e
këtushëm dhe më gjerë.
Mbrëmja e “humorit dhe satirës“ që
është përmbajtja e parë e “Koreve”, u
mbajt më 1 shkurt, në QKI “Malësia“ në
Tuz, të cilën nga viti i kaluar e përgatit
këshilli i Koreve dhe nuk ka karakter
garues. Edhe krahas vështirësive të
shumta për realizimin e kësaj
mbrëmjeje, numri aq i madh i shikuesve
që kishin ardhur atë natë në sallën e
kësaj qendre, e dëshmon nevojën e
organizimit të kësaj përmbajtjeje të
Koreve, e cila ka për qëllim që në këtë
mënyrë të ruaj traditën e humorit në
trevën e Malësisë, të trashëguar nëpër
shekuj por e cila, dalëngadalë, është
duke u harruar.
Mbrëmja e dytë e “Koreve” me 2
shkurt, e titulluar “lojë nën maska” u
mbajt në restorantin “Niagara” në Cem
dhe në të cilën, përveç maskave të

bukura, morën pjesë numër i madh i të
rinjve të cilët kishin ardhur këtu të
maskuar, për tu argëtuar dhe të kalojnë
bashkë këtë mbrëmje.
Të dielën, më 3 shkurt, me parakalimin
e gjashtë ekipeve pjesëmarrëse, u mbajt

“Karnavali për fëmijë”. Si zakonisht,
kjo është njëra ndër përmbajtjet më të
bukura të “Koreve” dhe është festë e
vërtet për të gjithë fëmijët, jo vetëm për
ata që marrin pjesë në program, por
edhe për fëmijët e shumtë që kishin
ardhur në qendër të Tuzit, të përcjellin
përmbajtjet e përgatitura.
Ata shfaqën tema mjaft të qëlluara për
nivelin e moshës së tyre, duke u preza-

ntuar me maska mjaft të bukura, siç
ndodhi edhe viteve të mëparshme.
Më 4 shkurt, në restorantin “Niagara”, u
mbajt mbrëmja e “saragave dhe e
venës”, në të cilën ishin të ftuar të gjithë
pjesëmarrësit në “Koret 2008” dhe
shumë të tjerë të cilët kaluan një
mbrëmje të bukur, të përgatitur shumë
mirë nga këshilli organizativ i këtij
manifestimit.
Përmbajtja kryesore e “Koreve” u mbajt
më 5 shkurt. Në parakalimin kryesor
nëpër qendër të Tuzit, morën pjesë
nëntë ekipe : Trieshi, me temën
“Babadimri”; Sukruqi, me temën
“parlamenti në rrugë”; feshtagjuni nga
Budva me dy ekipe, “Bukuroshja dhe
egërsirat” dhe ekipi i dytë, “Valceri i
luleve”; Koja , me temën “Indianët”;
Dushiqi, me temën “E keqja sjell të
keqen”; Tuzi, me temën “Mbretëresha
Afërdita”; Nënhelmi, me temën
“Gjuetia moderne” dhe Vuksanlekajt,
me temën “Aligatori”.
Juria e përbërë nga përfaqësuesit e të
gjitha ekipeve pjesëmarrëse, për
maskën më të bukur e zgjodhi
“Afërditën” nga ekipi i Tuzit, kurse
maska më e bukur kolektive u zgjodh
“Bukuroshja dhe egërsirat” nga ekipi i
Budvës .
Ndërkaq, për temën më të mirë u zgjodh
“Indianët” nga ekipi Kojës.
Vendi i dytë i takoi ekipit nga Tuzi me
temën “Mbretëresha Afërdita” dhe
vendi i tretë iu nda ekipit nga Vuksanlekajt, me temën “Aligatori”.
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Gjermanisë dhe të
Austrisë të cilët
ndodhen në misionin e tyre diplomatik në Podgoricë,
kryetarja e “Karnavaleve” të Shqipërisë.
Edhe manifestimi i
sivjetshëm u realizua kryesisht me
kontributin e dona-
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torëve dhe miqve të shumtë të
“Koreve”, sidomos të bashkëvendësve
tonë nga SHBA, pastaj të Komunës
Urbane të Tuzit, Iniciativës Qytetare,
biznesmenëve vendas dhe disa
institucioneve shtetërore dhe përfaqësive afariste, siç janë “Opportunity
banka”, “NLB montenegro banka”,
“Zyra e qeverisë për çështje fetare”.

Pas programit muzikorzbavitës, u bë
djegia e “shtringës” nga ekipi i Trieshit,
fitues më “Koret 2007”, kurse “Koret
2008”, përfunduan me pamjet madhështore të fishekzjarrëve, si rëndom në
fund të këtij manifestimi kulturor
tradicional në trevën e Malësisë.
Duhet veçuar se mbrëmja finale ishte e
organizuar mirë dhe u realizua siç ishte
paraparë. Përveç numrit të madh të
qytetarëve të Malësisë, që kishin ardhur
në qendër të Tuzit, ishin të pranishëm
edhe përfaqësues të shumtë të jetës
publike, politike dhe kulturore nga
Malësia dhe më gjerë, mes tjerësh:
përfaqësuesit më të lartë të Komunës
Urbane të Tuzit, pastaj ambasadorët e

Patër Zef Jankaj*
Në nji Mal përplot me shkrepa,
Anë e mbanë qëndisë me thepa,
Në këtë vend fill po t'udhëzonte
Ty i Lumi në Triesh po t'çonte.
N'terr të shekullit të trishtueshëm,
Gajret, Ti o i Gjithëpushtetshëm,
Na i rikthe shpresat me jetue,
Jem shum' të lodhur me qindrue.
Kur njerzimi n'ajr të helmuem,
Kur dhe toka ftyr' kish ndërrue,
Kur Trieshjanët ishin t'ndarë,
Rruzarja e Zonjës i mbante gjallë.
Erdhe mes nesh, me të vërtetë,
Kur nevojë kishim për profetë,
Pikërisht si Ti, o zemër bujar,
I qëndrueshëm dhe fjalë mbarë.
Në qelë të kishës shekullore
Nise jetë t're baritore.
N'shërbim fesë e kombit tonë,
Besnik Zotit përgjithmonë.

Me nji gjuhë tepër të zjarrtë
E me zemër të kristaltë,
Djersa tue të mbulue,
Ungjillin tue predikue.
Sa i thjeshtë me të pa,
Por me punë të mëdha.
Fjalët e mprehta si shpata
Vepra jote porsi mjalta.
Ty as forcat kundërshtare
S'të lëkundën, s't'lodhën fare.
Tue ndjek hapat dhe drejtimet
Asnjiherë s't'i thyen premtimet
Prej Cemit e n'Bjeshkë t'Koritës
Gjithmonë ishe në shërbim t'Kishës.
Asnjiherë në rrugë t'gabueme
Tue shkri jetën për Fe t'Lume.
Vuejtje t'ndryshme tue përjetue
N'mjegull t'kohës që na kish mblue,
Gjymtyrët tona ishin dobësue
N'injorancë të kohës patëm kaptue.
Përmes ujqish në Qafë të Mollës,
Ban udhëtim për katun të Kojës,
Si nëpër borë, si natën pa hanë,
Bekim e meshë kurrë mos me i lanë.

N'shtigje t'egra, përmbi tokë
N'gurë të lamë me gjak e lotë,
Ishe shembulli i pajtimit,
Pjesëtar i madh i shëlbimit.
Rrugët dhe vitet t'u banë provë,
Tridhet' e gjashtë n'famullinë tonë.
Në ditë zije edhe në hare
Shkrive jetën që t'jesh me ne.
Ishe n'skamjen e jetës njerëzore
Yll që shndrit në rrugë Hyjnore.
Veprat tua gjallë do të mbesin.
Shërbëtorët e Zotit, kurrë nuk vdesin
Kolë Lucaj, Triesh 2007
*Patër Zef Jankaj (1927-1999), i lindur në Ljare
(rrethi i Tivarit), shërbeu si meshtar kryesisht në
Malësi (Triesh). Ai është i pari meshtar që mbajti
meshën në gjuhën shqipe mbas vendimit të
Koncilit II të Vatikanit (për më tepër shih:
BUZUKU 24/2007:11).
Ndër mbledhës dhe studiues të folklorit shqiptar,
vend të artë zen edhe puna shkencore e patër
Zefit (në një numër të punimeve është me emrin
Fran Jankaj).
Punimet i tij u përmblodhën dhe u botuan: Patër
Zef Jankaj, Krijimtari gojore (KrajëMalësi), Tuz 2007 (faqe 440).
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Sesion shkencor për Shasin
Shkruan Gjekë Gjonaj
Në prani të personaliteteve të jetës
politike, ekonomike, kulturore,
arsimore, shkencore dhe publike, më
16-17 maj 2008 në Ulqin zhvilloi
punimet sesioni shkencor "Shasi i
lashtë, monument i kulturës", organizuar nga organizata joqeveritare
"Ora". Kryetari i kësaj shoqate, Ismet
Kallaba, në fjalën e tij të hapjes
theksoi rëndësinë e sesionit shkencor,
i cili siç u shpreh ai, i tejkalon kufijtë e
një aktiviteti të thjeshtë, çka dëshmon
pjesëmarrja e
personalitetev
e të shquara të
botës akademike e shkencore nga Mali i
Zi, Kosova dhe
Shqipëria. Ai
beson se ky
sesion, sado i
kufizuar në numrin e studiuesve, do të shërbejë si nxitje
për studime të
tjera, do të përpiqet të ndriçojë ndonjërin
prej mistereve
të shumta të
Shasit.
Kryetari i Komunës së Ulqinit, Gëzim Hajdinaga, në fjalën e tij përshëndetëse falënderoi
organizatorin, studiuesit dhe të gjithë
pjesëmarrësit e këtij aktiviteti shkencor. Ai shprehu gatishmërinë për
mbështetjen e aktiviteteve të këtilla
në komunën e Ulqinit, si dhe për
kërkime arkeologjike në Shas.
Referuesi i parë në seancën e para
ditës ishte prof. Dr Ruzhdi Ushaku, i
cili solli të dhëna për etimologjinë e
toponimit Shas. Kumtesa e radhës
ishte e mr. Aleksandër Çilikov, i cili
paraqiti rezultatet e punëve hulumtuese arkeologjike në lokalitetin e
Qytetit të Vjetër të Shasit të vitit 1985,
të cilat u vlerësuan lartë si pikënisje
për gjurmime të mëtutjeshme
arkeologjike. Prof. Dr Jahja Drançolli
në kumtesën e tij foli për Kalanë e

Shasit, Dr Moikom Zeqo trajtoi temën
"Shasi, optika sinkronizuese e antikës së
mesjetës", imzot Zef Gashi u ndal në
Shasin si monument të kulturës
shpirtërore, kurse prof. Dr Shaban
Sinani trajtoi Shasin në mesjetë sipas
burimeve kishtare.
Në seancën e pasdrekës, prof. Dr Luan
Malltezi foli për Shasin në shekujt XIVXV, prof. Dr Muhamet Mala trajtoi
marrëdhëniet e Shasit me trevat e
Shqipërisë Veriore në shekujt XIII-XIV,
prof. Dr Iljaz Rexha paraqiti të dhëna
onomastike dhe demografike për Shasin

kulturës sonë të zhvilluar dhe u vu
theksi në nevojën e vazhdimit të
kërkimeve arkeologjike në terren.
Shasi është me vlerë edhe për
afirmimin e kulturës sonë kombëtare, si
dhe për zhvillimin e turizmit të Ulqinit.
U vërtetuan të dhënat e deritanishme
për jetën e qytetit, u plotësuan këto të
dhëna, u bë një mbulim me burime e të
gjitha llojeve për të gjitha periudhat e
këtij qyteti. Gjëja më e rëndësishme
është që u saktësua kalendari i lindjes
dhe i zhvillimit të qytetit të Shasit. U
ndryshua përfytyrimi i deritanishëm
për kohën
kur lindi,
kur u zhvillua dhe
kur u shua
ky qytet. U
relativizua
n disa
pohime të
cilat nuk
kanë pasur
një mbështetje të
vërtetë
shkencore
për Shasin.
Sipas studiuesve,
rol të rëndësishëm
kanë njoftimet për
Pjesëmarrësit në Kalanë e Shasit
rezultatet e
pashpallur
a
të ekspdhe vendbanimet e anës së Bunës sipas
editës
arkeologjike
më
1985.
Të
dhënat
defterëve osmanë të shekujve XV-XVI.
historike
pajtohen
me
ato
arkeologjike
M.A. Monika Stafa diskutoi për Shasin
ndër kohëra sipas të dhënave të regestit dhe vërtetojnë vijimësinë e pandërprerë
të Kolegjit Saverian të Gjuzepe nga njëra periudhë në tjetrën. U
Valentinit, Dr Nail Draga paraqiti të dëshmua që në Shas ka gjurmë të një
dhëna hartografike dhe demografike për kulture parahistorike, që vjen dhe bëhet
Shasin. Kryeimami Rexhep Lika foli për kulturë urbane të paktën prej shekullit
xhaminë e Shasit dhe rolin e Islamit në të gjashtë. U dëshmua prania e kulturës
ruajtjen e identitetit kombëtar dhe ilire dhe, në vazhdim, kultura arbërore
kulturor, kurse prof. Dr Dhimitër Doka (shqiptare) e Komanit. U evidentua pra
dhe mr. Nexhat Avdiu theksuan një prej qytetërimeve të hershme, u
potencialet turistike të Shasit dhe dëshmua lashtësia antike e këtij
vendbanimi, e kulturës helene dhe
valorizimin e tyre.
romake,
si dhe të shtresave të
Studiuesit diskutuan me argumente të
mëvonshme,
duke përfshirë edhe
gjuhësisë dhe etimologjisë, historisë,
shtresën
osmane.
U dëshmua periudha
arkeologjisë dhe kulturës urbane. Ky
e
krishtërimit
të
hershëm,
ajo veneciane
sesion shkencor bëri të njohur para të
që
ishte
periudhë
e
lulëzimit
të këtij
gjithë shqiptarëve të sotëm faktin e
qyteti,
periudha
e
shuarjes
së
qytetit
të
harruar që kemi të bëjmë me një qytet të

Simpozium
Ulqinit, si dhe botimin e
rezultateve të kësaj ekspedite.
U propozua që të nxitet
bashkëpunimi rajonal
midis akademive, universiteteve dhe institucioneve të tjera të kësaj
fushe. Ky bashkëpunim
t
ë
formu
lohet
"Ndër
timi i kujtesës së
humbur" dhe të ketë
përkrahjen financiare
të UNESCO-s. Po
ashtu u propozua që
konferenca të tilla për
kulturën urbane të
Shasit të organizohen
në mënyrë periodike.
U konstatua që ky
Foto: G. Çitaku

Pamje nga sesioni shkencor

Shasit dhe e ripopullimit mbas pushtimit osman.
Në debat shkencor, studiuesit nxitën
kërkimet e mëtejme dhe këmbyen
pikëpamjet me njëri tjetrit.
Si rekomandim i ngutshëm doli vënia
në veprim e autoriteteve publike që të
ndikojnë në përshpejtimin e procesit
të vlerësimit të materialit të ekspeditës së parë arkeologjike në Shas, që
ruhet në Muzeun Etnografik të

Pak krypë

Dëshmi
Më 1927 dhe 1928, kur shërbente në
Kllezën (Ulqin), don Palë Marvulaj e
kā thânë meshën në Shas dy herë në
vjetë; në kishën e Shnjonit më 24
qershor dhe në kishën e Shmrisë më 8
shtator, në ditën e të lemit të Zonjës
(Zonja e Vogël). Ket traditë e naloi
xhandarmëria e Jugosllavisë
mbretnore.
#
Don Palë Marvulaj ka qenë i biri i
Gjurës, i familjes Stankaj, pej katundit
Nrekaj Naltë (Karanikiqi), Shestani
Poshtë. Në këtë katund, më 1881*,
është i shënuar Nika Marvulin, i cili
ishte axha i don Palës dhe vëlla i
Gjurës.
* Regjistrimi i popullsisë 1881, Arkivi shtetëror i
Malit të Zi, Cetinjë.
Treguan Gjergj Noc Filipaj, prej Kllezne, Ulqin, i
lindur më 1919, më 21 maj 2005, si dhe Gjergj'i Leks
Macit Kols - Shestanas prej Tivarit, më 3.2.2007.
Shënoi dhe plotësoi S. Dobreci

Në kohën e festimit të Vitit të
Ri, në Babilonin e moçme u
kanë lejuar klerikëve që t'i
rrahin në mënyrë publike
qeveritarët. Pas kësaj ata
zëshëm i kanë pranuar mëkatet
dhe pastaj janë kthyer në
vendet e punës të qeverisë.
*
Populli i përçamë asht nji
popull i humbun (Anton Harapi).
*

Nuk isht mirë m'e hupë gjuhën
e vet n'shpi t'vet? (SGjD)
*

Kija gjakun, folja hakun
(popullore).
Vesha kopilesha (popullore).
Koje si vjere? Koja ti treba
(fjalë e ditëve tona)?

S'ka ma gjysha, janë ba blysha.
*

Foto: Besnik Dobreci

Kur kapen njeriu zamân,
kurrnjânën s'e ka tamân
(tha Halili Muratit-Bracaj, Pinç, tash në
Braticë, Ulqin).
*

N'luthtën e Bregalnicës,
n'Makedoni t'soçme, më 1913
kanë kjenë 14 shestanas, nër ta
edhe axha i jem (tregoi Leka'j
Preçit-Lukiqi, Tivar, më 9.9.2006).

Thamja e duhanit në Krajë

është hapi i parë shpresëdhënës, që dija
për Shasin mund të vihet mbi baza
shkencore.
Veprimtaria shkencore u parapri me një
vizitë shkencore turistike në Shas që iu
dha mundësi studiuesve që një pjesë e
tyre të prekin për herë të parë vetë
qytetin dhe mbijetojat e tij.

Pamje nga sesioni shkencor

Fjalë flori të shestanasve
Plaku s'e ka kurrsesi taman.
Si isht veni bahet kuveni.
S'ka gjâ pa gjâ.
Shi i butë - lagen t'marrë e t'urtë.
Shi n'maj plot vajë.
Shi n'prill - plot hir.
Shiu n'verë - pikë e flori.
Shkon g'juha ku dhem dhami.
Shkon vapa me gusht.
Shkon e zeza te i ziu.
Shnet e davlet.
Shpija bashkë e bötha jashtë.
Shpija bashkë e bytha jashtë.
Shpija vet kurrkuj s'ja përngjet.
Shtriji kâm't sa ke jargânin.
Ta ha bukën ta then kupën.
Tâ u rritë - tâ u çroditë.
T'son nevoja (të mëson nevoja).
T'vret e mira.
Thngill i mluem t'djeg e t'shuen.
Ujku e nrron qymen, vesin jo.
Ush si gjikush.
Veni vet kurrkuj s'ja përngjet.
Vetëm mordja merr e s'nep.
Zemra e frytë t'i pëlset sytë.
Zgidhe shokun ma t'mirë se vetin.
Zot na ruej mentë e kresë.
Zoti e ka lânë rahatinë për veti.
Zoti s'ká lânë ken rahat.

*

Unë zotni e ti zotni,
kush i nep kalit tagji.
Tregoi Anjgja, e shoqja e Zefit Gjonit
Nikës-Dobreci, në Braticë, më 2004.
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Shih edhe BUZUKU 25/2007:23.

Mblodhi Simë Gjon Dobreci
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Shasi i lashtë monument i kulturës shpirtërore*
Msgr. Zef Gashi, arqipeshkëv i Tivarit

Kisha e Shnjonit në Shas
bëjë edhe dora keqdashëse e njeriut.
Ndërsa kultura shpirtërore është një
kategori tjetër. Ajo zakonisht thadrohet
thellë në brendinë e njeriut dhe kështu bëhet
pjesë e natyrës së tij dhe si e tillë është në
gjendje t'i përballojë sfidat e kohës dhe të
rrjedhave historike, sepse kalon nga brezi
në brez. Historia e njerëzimit ka mjaft
argumente për ndërtimin e kësaj teze. Në
trevat tona ka mjaft raste dhe ambiente, ku
hasim në gjurmë të pashlyeshme të këtij
realiteti.
Dhe mund të konstatohet se as stuhitë e
mëdha të së kaluarës nuk arritën t'i zhbijnë
apo asgjësojnë vlerat shpirtërore të
kultivuara me kujdes nga të parët tanë gjatë
shumë shekujve.
Ne, pasardhësit e tyre në të kaluarën e afërt
nuk kemi ditur, por edhe nuk kemi pasur
mundësi t'i vlerësojmë sa duhet e si duhet
këto pasuri të trashëguara. Nuk është
momenti të gjykojmë ose të paragjykojmë,
tani është koha t'i drejtojmë sytë kah e
ardhmja, por pa e harruar të kaluarën për
asnjë moment, sepse Historia magistra
vitae est (Historia është mësuese e jetës).
Ajo çka ka mbetur pa u bërë në të kaluarën
për shkaqet që pak a shumë dihen, duhet
kompensuar tash me përpjekjen e krejt
trurit e të shpirtit. Koha dhe rrethanat në të
cilat po jetojmë e bëjmë të mundshme këtë
gjë. Ne si popull, me të vërtetë rrallë herë
apo kurrë njëherë nuk kemi pasur mundësi
më të mirë për një afirmim të gjithëmbarshëm. Por tani gjërat kanë filluar të ndryshojnë në të mirë.
Hapja e shtetit Amë, para dy dekadave,
arritja e Pavarësisë së Kosovës, si dhe
hapësira afirmative e veprimtarisë në

Foto: Lekë Dobreci

Foto: S. Dobreci

E nderuara Asamble,
Kur bëhet fjalë për Shasin e lashtë, mund të
konstatohet me të drejtë dhe në mënyrë reale se monumentet e kulturës materiale mund edhe të zhduken. Ato dhëmbi i kohës
mund t'i shkatërrojë. Të njëjtën gjë mund ta

Vendin ku jetojmë në Malin e Zi, hapin dhe të republikës së Venedikut. Mund të ketë nja
zgjerojmë shtigje të reja, për një përparim të 80 shtëpi pothuaj të gjitha të banueme prej
dëshiruar.
të krishtenësh latinë e ma pak turq. Ka
Jemi të vetëdijshëm se vet kultura materiale kishën e shën Gjon Pagëzuesit, shumë të
pa kulturën e zemrës, që mjerisht në kohën madhe, përveç shumë të tjerave që janë të
tonë është shumë deficitare, nuk mjafton zbulueme. Ajo [kishë] është shumë keq për
përderisa njeriu është zoon politikon (Qenie çdogja. Mbi altar nuk ka asnjë pala (pala
shoqërore). Aq me tepër, njeriu nuk është është një mbulojë e kelqit), ka vetëm një
vetëm zoon politikon, por është edhe ens kryq druni dhe në murë, nën tribunë
religiosus (qenie fetare-shpirtërore).
[balkon] disa fytyra shenjtorësh, pa
Në fundin e fundit të batister e pa sakrar (vende të posaçme në
shpirtit të tij është kishë për shërbime të ndryshme fetare),
vendosur dëshira e sikurse janë gati të gjitha kishat tjera të
pashuar për të mirën, Arbërisë […]. Është aty famullitar resident
për të bukuren, për pa- [i qëndrueshëm] d. Lorenzo Mezilli që disa
qen, për lumturinë. E javë ma parë e vendosa unë aty. Banorët
gjithë kjo flet se zemra nuk flasin gjuhë tjetër veç shqipes dhe
e njeriut është tempu- turqishtes...”. (Marin Bizzi, Relacioni i
lli i të gjitha vlerave të vitit 1610, fq 73).
imagjinueshme.
Sidoqoftë këto treva kanë pasur në të
Për të gjitha këto vlera kaluarën shumë ndryshime si në aspektin
për të cilat fola deri më kombëtar, ashtu edhe të atij fetar, gjë që nuk
tani, gjejmë dëshminë mohohet as nga gjeneratat e reja, që sot
në këtë lokalitet - jetojnë në këto vise.
Shas: “Na ishte njëhe- Pra, vlerat shpirtërore si kategori me
rë në Shas, një Ipesh- dimensione eskatologjike kanë qenë
kvi e themeluar në realitet i këtij vendi dhe njerëzve që kanë
vitin 1067 me bullën e dekretuar të Papës jetuar në të.
Aleksandrit II, me ipeshkvin e parë që quhej Të vetëdijshëm për begatitë e së kaluarës të
Pietro Bono, për të cilin thuhet se ka këtij vendi që quhet Shasi, ne mundohemi
ndërtuar Kishën e Shën Gjon Pagëzuesit në t'ia rikthejmë vlerat historike, arkeologjike,
vitin 1030, pas të cilit pasojnë Bazili… deri kulturore e shpirtërore, si njerëz që i
me 1530.”
gëzojmë dhe i posedojmë këto treva pa
Çka ka ndodhur me vonë në këtë marrë parasysh përkatësinë fetare, sepse që
vendbanim dhe me Kishat na tregon të dyja religjionet që u përkasim si popull i
Relacioni i vitit 1610 i Arqipeshkvit të kësaj treve e kanë si bazë dhe fundament të
Tivarit, Marin Bici, i cili referoi: “Shasi përbashkët monoteizmin.
dikur qytet shumë i madh, dhe i fortifikuar Përgëzoj dhe uroj organizatorët e këtij
më së miri, sikurse edhe sot e tregojnë rrë- manifestimi me dëshirë që një gjë e tillë të
nimet e tija. Thuhet edhe se aty pati deri në bëhet traditë me vlerë.
365 kishë, dmth. aq sa janë ditët e vitit.
Tashti është shndërrue e ba fshat, ashtu si Faleminderit për vëmendje.
ndodh zakonisht me pushtimet e turqve që Tivar, 17.05.2008
çdogja shkretojnë e rrënojnë. Kishte dikur
ipeshkëv, që ishte një nga sufraganët e *Fjala e Msgr. Zef Gashit, arqipeshkëv i
Metropolisë së Tivarit. Gjendet i vendosur Tivarit, në sesionin shkencor "Shasi i lashtë,
monument i kulturës", Ulqin, 16-17 maj 2008.
mbi një kodër
përsipri një liqeni të kandëshëm, të gjanë e
të mbushun me
peshq të ndryshëm, me të cilët
sidomos mbahen
(rrojnë) ata
banorë [...].
Është rreth 20
milë larg prej
Tivarit. Përballë,
n'anë të detit, i
qëndron qyteti i
Ulqinit, që në
luftën e kalueme
ra në pushtimin e
turqve bashkë me
Rruga në Lezhë e shtruar me rrasa nga koha ilire
Tivarin, që ishin

Përkujtime
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Don Jaku (don Jak Lukiqi, don Jak
Salçi, Patër Jaku; 1884-1965), prej
Kullomze (Ulqin), i biri i Marës (18441932) dhe Macit Perës Stjepës (Perstjepaj), me rranxë prej Lukiqit (Shestani Naltë, rrethi i Tivarit). Familja

Perstjepaj kishte më tepër se 40
vetë. Meshtari don Jaku ka
shërbye në Salç, Shënkollë dhe
Ulqin.
Don Jaku i pari e çeli shkollën
shqype në rrethin e Ulqinit më
1915*. Shkollën e çeli në gjuhën shqype, në gjuhën e vet dhe
të fisit vet të Shesatanit, në gjuhën e kombit vet. Ashtu ai e nderoi
veten, e nderoi gjuhën e vet, e
nderoi kombin e vet Shqiptar.
Shkollën shqipe ai e çeli 7 vjet
mbas Kongresit të Manastirit.
Pra, don Jaku, ky burrë i dheut ia
zbardhi fytyrën vetes dhe fisit vet,
ia zbardhi fytyrën krejt Shestanit.
Të gjithë ata që e ndiejnë veten
Shestanas duhet të burrnohen me don
Jakun, me këtë burrë dai. Me burrin si
don Jaku duhet të burrnohet jo vetëm
çdo shqiptar, por edhe çdo njeri i
ndershëm.

Foto: S. Dobreci

Kush ishte don Jaku

*Kjo shkollë, si mbas dëshmitarëve, ka vepruar
prej 1915-1917. Ajo do të ketë qenë edhe
shkaku, që arqipeshkvi i atëhershëm i Tivarit,
Nikollë Dobreçiqi e degradoi don Jakun (prej
patër në don, ndonëse ai është treguar shumë i
njerëzishëm, sidomos në kohën e Luftës II
Botërore).
Shënimet:
1.Don Pjetër Perkoliqi (1922-2006), arqipeshkëv i
Tivarit, më 15.6.2004.
2.Dila, e shoqja e Zefit Palës Macit Nikës GjekosSimonaj, më 20.3.2007.
3.Anria'j Markut Stjepës Macit Perstjepaj-Lukiqi, më
1.6.2008
4.Zefi Rrokut Simës Markut Preç Pâlit-Lukiqi, më
15.5.2008.
5.Kola'j Luks Macit Luk-Pâlit, më 15.2.2007
(I shënoi SGjD).

-------------

Kujtojmë 100 vjetorin e Kongresit të Manastirit
Në Manastir (Maqedoni) burrat shqiptarë, më 1908, u morën vesh për alfabetin e gjuhës shqipe, për
përdorimin e shkronjave latine në gjuhën shqipe. Këto janë shkronjat që ne shqiptarët i përdorojmë
sot.

Foto: S. Dobreci

Në vorret katolike të Braticës (Ulqin), në një
vorr shkruan:

ИICA PIETER
LUZIT KA LE ME
18 GEИAIO 1865
DEK ME 4 OTOB
RE 1905
Pra: Nika Pjetër Lucit ka le (lindur) më 18
genaio (janar) 1865 dek (vdekur) më 4 otobre
(tetor) 1905

Kush ishte Nika i Pjetër Lucit
Në Dedaj (Shestani Naltë, rrethi i
Tivarit), më 1881, u regjistruan*: Peter
Luci (46 vjeç), Mrika (42), Prenda (16),
Nika (15; si duket regjistruesi ka
gabuar, se më 1881 Nika duhet të
ketë qenë 16 vjeç), Marka (12),
Mara (8) dhe Luka (5).
Nuk dihet kur dhe me ke erdhi Nika
në Braticë (Vladaj, Vladonj). Ai
pati grua Dilën (?), të bijën e Dilës
dhe të Lekë Gjurit, të ardhur në
Braticë prej Lukiqit, Shestani
Naltë. Nika me Dilën patën djalin
Pjetrin (1896-1944). Pjetri u
martua me Lenën (1907-1996),
motrën e Gjurës Markut PjetërGjonit (Nilaj), prej Bratice, me
rranxë prej Ljares. Pjetri e Lena patën 2
fëmijë, Marien dhe Nikën (1937-1953).
Nika pati fatin e keq të vdes i ri, 16 vjeç.
Maria u martua për Antin e Nikës
Mashos në Krythë (Ulqin); ata rritën 3
fëmijë: Nikën, Ilin dhe Verën.
*Regjistrimi i popullsisë më 1881,
Arkivi Shtetëror i Malit të Zi, Cetinjë.

Shkrimi shqip 4 vjetë mbas
Kongresit të Manastirit
Në vorret katolike të Braticës (Ulqin),
në një vorr shkruan:

Foto: S. Dobreci

Shembull e shkrimit shqip 3 vjetë
para Kongresit të Manastirit

E SHOQJA.E.GJUR.LUKS
PJETR LEKA
KOLOVIq
1888-1912
Pjetër Leka ka qenë axha i Alekos Nikës Lecit
prej Salçit, kurse e shoqja e Gjur' Lukës ka qen
halla e Pjetër Lekës

Përgatiti Simë Gjon Dobreci
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Arsimi shqip në Mal të Zi
Në Ulqin u përurua libri i prof. Dr. Palokë Gjelosh Berisha ”Meteorët e arsimit shqip në Mal të Zi 1916-1971”

Shkruan Gjekë Gjonaj
Në organizim të Bashkimit të
Krijuesve Shqiptarë në Mal të Zi
dhe Qendrës për Kulturë të Ulqinit
më 16 shkurt 2008, një ditë para

lindjes së shtetit të ri të Kosovës, në
bibliotekën e qytetit u përurua libri i
prof. dr. Palokë Gjelosh Berisha me
titull “Meteorët e arsimit shqip në
Mal të Zi 1916-1971”. Të pranishmit në këtë mbrëmje kushtuar
librit dhe pishtarëve të arsimit shqip
në Mal të Zi, fillimisht i përshëndeti
drejtori i Qendrës për Kulturë të
Ulqinit, Shaban Gjeka për të vijuar
më pas në emër të botuesit prim. dr.
Gani Karamanaga. Ata në fjalën e
tyre përshëndetëse përgëzuan autorin për punën që ka bërë me
përkushtim dhe pasion në ndriçimin
e jetës dhe veprimtarisë së pishtarëve dhe veteranëve tanë të arsimit
shqip në të gjitha trevat ku jetojnë
shqiptarët në këtë republikë.
Referuesi i parë dr. Nail Draga
theksoi se me botimin e pjesës së
dytë të librit “Meteorët e arsimit
shqip në Mal të Zi në periudhën
1916-1971 paraqet edhe përmbylljen e librit të parë, duke ofruar të
dhëna me interes jo vetëm nga

spektri pedagogjik, por edhe më
gjerë.
“Pjesa e dytë e këtij projekti që si
temë bosht ka mësimdhënësit shqip
në Mal të Zi që së bashku përfshinë
periudhën kohore 1916-1971 është
në formën e një fjalori enciklopedik
dhe si i tillë paraqet një kontribut me
interes për historinë e arsimit shqip
në këtë mjedis e po ashtu edhe për
historinë e arsimit dhe shkollës
shqipe në përgjithësi”, tha Draga.
Ligjëruesi i radhës profesor Hasan
Leka nga Shkodra u shpreh se dr.
Palokë Gjelosh Berisha ka dhënë
dhe po jep një ndihmesë jashtëzakonisht të madhe jo vetëm thjeshtë
bë lëmin e arsimit në trevat shqiptare të Malit të Zi por edhe më tej.
“Autori është një njeri i cili punon
me shumë pasion dhe me shumë
kulturë edhe në aspektin shkencor.
Librat e tij janë ndihmesë e mirë për
rikrijimin e historikut të pedagogjisë shqiptare dhe rolit që kanë luajt
mësuesit ( mësueset) shqiptar, në
ruajtjen dhe kultivimin e gjuhës
shqipe”, pohoi Leka.
Referuesi i fundit i këtij përurimi dr.
Bahri Brisku, në kumtesën e tij
lexuar nga Larta Hollaj, e vlerësoi
librin e z. Berisha vepër me peshë të
madhe shkencore nga sfera e
pedagogjisë, kurse autorin e kësaj
vepre e cilësoi studiues të zellshëm
dhe shumë të frytshëm, i cili deri më
tani ka shkruar dhjetëra monografi
për arsimin shqip. “Në veprën
Meteorët e arsimit shqip në Mal të
Zi 1916-1971 flitet për plejadën e
pishtarëve të rinj të arsimit në këtë
rajon, që e përbëjnë 114 mësimdhënës. Autori Palokë Berisha është
i vetmi studiues i cili është marrë me
këtë tematikë shumë të nevojshme
për shqiptarët e kësaj hapësire
gjeografike. Veprat e tij janë me
vlerë shumëdimensionale, të qëndrueshme që studiuesit e rajoneve të
tjera shqiptare të kësaj fushe i
marrin si shembull për hartimin e
veprave të tilla”, nënvizoi Brisku.
Siç ngjanë në aktivitete të këtilla

kulturore së fundmi të pranishmëve
iu drejtua autori i librit. Zoti Berisha
falënderoi përzemërsisht recensentët dhe lektorin, si dhe të gjithë të
tjerët që kanë ndihmuar në një formë
ose tjetër botimin e nëntë veprave të
tij të mëparshme, sikurse edhe
pjesëmarrësit e kësaj mbrëmjeje. Ai
u shpreh se në librin e tij të fundit,
edhe përkundër dëshirës, në
mungesë të burimeve, nuk ka
mundur t'i përfshijë të gjithë ata
mësues që e kanë pas vendin në këtë
botim, sikurse nuk ka qenë e
mundur të, siç u shpreh ai, bëhen
vlerësime e të nxirren përfundime
për veprimtarinë politike të arsimtarëve, por me dëshirë që një gjë të
tillë ta bëjnë gjeneratat e tashme ose
të ardhshme.

Palokë Gjelosh Berisha Veprat e
botuara
1. Puna edukative e arsimore e
konvikteve të Kosovës, Prishtinë,
1986.
2. '100 vjet dritë' Shkolla Fillore në
Hot, Podgoricë, 1993.
3. Zhvillimi i shkollave dhe arsimi i
shqiptarëve në Mal të Zi prej vitit
1878-1988, Ulqin, 1997.
4. Shkollat dhe arsimi në Malësi të
Madhe të aneksuar nga Mali i Zi,
Prishtinë, 2000.
5. Shkolla e Mesme në Tuz 19712001, Ulqin, 2001.
6. Shkolla dhe arsimi i shqiptarëve
në territorin e komunës së Plavës dhe
Rozhajës deri në vitin
2001,
Prishtinë, 2003.
7. Gjoni e Agroni në shërbim të
arsimin dhe të shkencës, Ulqin,
2003.
8. Shkollat dhe arsimi shqip në
territorin e sotëm të Ulqinit dhe
Tivarit deri në vitin 2001, Prishtinë,
2003.
9. Meteorët e arsimit shqip në Mal të
Zi 1916-1966, Prishtinë, 2006.
10. Meteorët e arsimit shqip në Mal
të Zi 1916-1971, Prishtinë, 2007.
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ABETARJA E PARË PËR FËMIJËT SHQIPTAR
TË KOPSHTEVE NË MAL TË ZI
Më 11 prill 2008 doli nga shtypi
ABETARJA PËR FËMIJËT E
KOPSHTEVE. Autor i kësaj
abetareje është Gazmend
Çitaku, redaktor Hajro Ulqinaku
ndërsa konsulentë janë Arian
Leka (Tiranë) dhe Florinda
Basha (Ulqin). Ky libër është
botim i Asociacionit Ulqini nga
Ulqini asociacion ky i cili merret
me botime shqipe kryesisht të
autorëve nga Ulqini. Shtypin e
këtij libri e mundësoi komuna e
Ulqinit përmes konkursit për
financimin e projekteve të OJQve.

Është e vërtete e pamohueshme që
fëmijët shqiptar në Mal të Zi nuk
kanë tekste mësimore dhe tekstet
nga hapësira tjetër shqiptare nuk
lejohen në shkolla dhe institucione
mësimore dhe fëmijët vijnë në atë
gjendje që të mësojnë nga tekste
në gjuhën sllave.
Ky është libri i parë i kushtuar
parashkolloreve dhe është e
punuar sipas standardeve më të
larta bashkëkohore bazuar në
eksperiencën evropiane të
edukimit 9 vjeçar.
Buzukupress

NJË GABIM QË BËRA PËR TË CILIN U PENDOVA
Ka ndodhur kjo ngjarje që dy
vjet.
Isha në vitin e pestë shkollor.
E kisha gjyshin e sëmurë. Ai u
çonte në këmbë, shëtiste nga
dhoma në dhomë, më tepër nuk
mundte. E kishte kancerin e
zorrës së trashë, i cili iu ripërtëri
për së dyti, pas kalimi të një viti.
Ishte ditë e martë. Unë e ulur
në një divan, po vështroja çdo gjë
që gjendej në atë dhomë ku po
qëndroja. Ishim të gjithë brenda,
por më së shumti e shikoja
gjyshin. Ai kishte rënë shumë,
nuk ishte si më parë. Gjithmonë e
ka pasur barkun e madh, por tani
nuk e ka.”Ndoshta e ka kështu për
shkak të operacionit që pati?” mendoja me veten. Por jo, nuk
isha në të drejtë. Ai ishte i sëmurë
përsëri nga kanceri i zorrës së
trashë. Unë këtë nuk e dija.
Mendova se ky tani po shërohej.
Kur, në një moment, ai kërkoi
që të çohej nga divani i cili
tashmë ishte i tij. U dëgjua zëri i
gjyshes që më tha:
- Çohu, përcille gjyshin deri

në dhomë!
E unë, kundërshtova për këtë.
Diçka nuk isha në disponim atë
ditë. Kurrsesi nuk doja të çohesha
e ta përcillja.
Pastaj, në vendin tim u çua
motra ime. Kur ajo u kthye, u ul
pranë meje. Më tha se gjyshi kur
ishte mbrëmë duke fjetur në
dhomën e pritjes, u çua me një
hov të madh. Deshi të hante bukë
dhe, papritmas, iu morën mendët.
Ra në tokë.
Kështu, për këtë gjyshja ime
më tha ta përcjelli.
Kjo ngjau, por çka ngjau me
mua?! Unë u pendova për këtë.
Në atë çast - jo fort, por tani ai
vdiq e unë jetoj!
Jetoj një jetë duke kujtuar atë
çfarë bëra në të kaluarën.U
pendova shumë.
Çdo herë që kujtoj gjyshin më
mbushen sytë me lot. Më shkon
ndër mend kjo ngjarje e cila ma
then zemrën time të vogël me të
cilën e deshta shumë gjyshin.
Më duket a thua se ai nuk ma
fali për këtë, e tani ai vdiq e unë

nuk kam ku t'i kërkoj falje, tani jam
tepër vonë.
Shpresoj se kjo nuk do llogaritet
si një vepër e keqe imja e ajo më
kryesore.
Ishalla gjyshi im për këtë ma fali.
Marrë prej Adriana Hoxha, Hëna e Artë,
Asociacioni Ulqini, Ulqin, 2008.
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VESHJET E SHESTANASVE
Qeleshen* e bante baba jem
Baba jem, Gjergji Pjetrit Gjok's Pjetrit Pepgjonaj, pej Thtjanit, sa ka kjenë gjallë, ka
bajtë qeleshe1 dhe çakçir2 t'bardhë me shirit
t'zi.
Tregoi e bija Shaqja, shestaneshë3 72 vjeçe , nëna e Gjergjit
dhe Vinkos të Ded's Gjergjit Monit Gjeç Sim's Jankaj, prej
Ljares, tash në Fushë të Tivarit; më 13.5.2008
Sqarim:
1. Qeleshe, teki ose plis kësulë e bardhë e punuar me lesh të shkelur
delesh, pjesë e veshjes kombëtare shqiptare.
2. Çakçir tirq
3. Shestanasit popullatë me banim ose me rrënjë në Shestan, Pinç,
Ljare, Brisk ose Thtjan (pjesa perëndimore e Kranjës, në jugperëndim të Liqenit të Shkodrës, rrethi i Tivarit).
*Shih për qeleshen Buzuku 14;2004:10 dhe Buzuku 23;2007:14
(Përgatiti SGjD).

Shestanasit i nerojnë
t’parët e vet, rranxën e
vet, gjuhën e vet, hadetet
e veta.

Protestë
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Ullishta t'u kthehet pronarëve
Më 2 qershor 2008, në Ulqin u
organizua një protestë me moton
“Ktheni pronat në Valdanos”. Për
kthimin e ullishtës në Valdanos ka
pasur edhe më herët protesta, si dhe
kërkesa të shumta individuale. Pati
edhe premtime për kthim të ullishtës, por vetën gjatë fushatave parazgjedhore.
Si dhe kur u bë shpronësimi, në
vendim shkruan: “Republika
Socialiste e Malit të Zi, Kuvendi
Komunal Ulqin Sektori për punë
pronësore-juridike, kadastër dhe
shërbim të gjeodezisë, nr 062275/2, Ulqin, më 17.01.1978; ...
për shpronësim të përgjithshëm të
pasurisë së patundshme, me kërkesë
... të Postës ushtarake nr 2339
Titograd, si propozues të shpronësimit, në bazë të nenit 24 dhe 25 të
Ligjit për shpronësim /Fleta zyrtare
RSMZ, nr 23/72/ dhe nenit 202,
faqe 1, Ligjit për procedurë të

përgjithshme juridike /Fleta zyrtare
RSFJ, nr 18/65, më 17.01.1978,
pruri VENDIM: Krejtësisht
shpronësohen dhe kalohen në
pronësi shoqërore në dobi të RSFJ
Sekretariatit federativ të Mbrojtjes
popullore, me qëllim të ndërtimit të
objektit ushtarak të përhershëm,
patundshmeritë pasuese” (këtu janë
të shënuar 204 pronarë të shpronësuar të ullishtës në Valdanos). Dhe
në fund: “Sipërfaqja e përgjithshme
e tokës që shpronësohet është
937739 m2 me 17.825 rrënjë ullinj
me të gjitha pemët të jugut dhe

kontinentale”.
Ullishta e shpronësuar në
Valdanos kurrë nuk u
shfrytëzua për qëllimin që u
mor; nuk u ndërtua objekti
ushtarak me karakter të
përhershëm. Ullinjtë mbeten
pa zot, pa njeriun që më
dashuri kujdesej për çdo
rranxë, u lanë që t'i shkretojë
koha. A nuk është mëkat i madh të
shkatërrohen ullinjtë e shenjtë? Ata
duhet t'u kthehen atyre që ju morën.
Çdo kush e di, ullishta u mor kundër
vullnetit të pronarëve, ajo u mor në
mënyrë të dhunshme. Në atë kohë u
bë presion i madh psikik në pronarët. Si thuhej, duhet të ndërtohet
baza ushtarake për mbrojtje të
Republikës Federative Socialiste
Jugosllave prej sulmit eventual nga
deti. Pronarëve të shpronësuar u
është paguar një kompensim
qesharak, dhe ai 'n'daç merre, n'daç
le'. E pronarët
e morën, 'ma
mirë diç se
hiç'. Të frikësuar, ata nuk
patën guxim të
ankohen.
Dihet, ullishta
e moçme mbi
1000 vjeçare
është shfrytëzuar për prodhim të vajit; si
përpara, edhe
tash fryti i
ullinjve konservohet për ta përdorur gjatë krejt
vitit. Punën në ullishtë shumë
pronarë e kanë pasur si profesion
kryesor.
Është në pajtim me dispozitat e
Ligjit për kthimin e të drejtave
pronësore dhe për dëmshpërblim
(Fleta zyrtare e Republikës së Malit
të Zi nr 21/4), që të gjithëve t'u
kthehen pronat në Valdanos, pronat
që u morën në mënyrë të padrejtë
para 30 vjetëve, në kohën e monizmit. Kërkesë për kthimin e
ullishtës, Shoqata e ullishtarëve i ka

bërë Kuvendit komunal të Ulqinit,
Qeverisë së Malit të Zi dhe Gjyqit
Ndërkombëtar për të Drejtat e
Njeriut në Strasburg. Kuvendi
komunal i Ulqinit, në mbledhjen më
30.03.2007, pruri vendim që t'u
kthehet ullishta pronarëve të
mëparshëm (shih “Sl. list RCG
opštinski propisi” nr 18/07 më
18.05.2007).
E pse ullishta nuk po u kthehet
pronarëve të vërtetë? Pse Komuna e
Ulqinit dhe pozita nuk mbron të
drejtat e qytetarëve? Refuzimi i
pushtetit malazez për kthimin e
ullishtës të shtynë në mendime.
Vallë, a nuk po kthehet ullishta për
arsye se shumica e pronarëve janë
shqiptarë? Mos është qëndrim, që
shqiptarëve në Mal të Zi, në çdo
mënyrë të mundshme, t'u vështirësohet jetesa, le t'ikin, të shpërndahen nëpër botë.
Simë Gjon Dobreci
Xhemil Bytyçi

Trung ulliri
Trung ulliri në rrugë
të thella
Apo trung iliri
zemërplasur
Me rrudha shekujsh
faqeve
Dy mijë vjet dëshmitar
Marrë prej Xhemil Bytyçi, Dëgjoj
shushurimën, Prishtinë 2007:17.

Njeriu rrezikon vetveten,
familjen, të afërmit dhe brezat
e ardhshëm, nëse, përveç
sahanit, nuk sheh gjë tjetër.
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Përgëzojmë shpalljen e Pavarësisë së Kosovës
(17 shkurt 2008)
Hysni Hoxha

Drita e gjakut
Nga ILIRIA* shëndriti gjithësia
Ujëvara me fije vjollce, jargavani, ylberi
U derdh mbi kulla mermeri.
Jehuan fishkëllimat e vet'timave
Meteorëve.
Xixëllojat në vallëzimin e furishëm
Me yjet dhe hënën,
Kumbuan në Prishtinë,
Dhe përqafuan Lirinë.
Nënat shamibardha
Fotografitë e të rënëve i puthën.
Me lot e shikuan
Dritën e gjakut të tyre
Që ndriçoi Kosovën.
Në veri gjarpëroi në qiell
Një flake e murrme
Dhe ra mbi maskat e zeza
Larg trollit tonë.
Shqiponja krahylbertë
Lëshoi lulkuqet
Mbi varret e ndritura.
Zbriti në oxhakun e Jasharajve.
Me sy tregoi udhët e bardha
Të përqafimit të botës.
Prishtinë, 18 shkurt 2008.
*ILIRIA është hoteli në qendër të Prishtinës
ku shpërthyen fishekzjarret në Festën e
Pavarësisë së Kosovës.

Dedë Ndoc Filipaj*

Kënga e bilbilit
Këndo bilbil ti n'ato shkama
Lum e lum po të thotë nana
O sokol ti n'ato qeta
Je i fortë, e t'u rritët jeta
Këndo bilbil ti n'ato shkujka
Me djelm t'ri e vajza t'bukra
O sokol n'ato kolita
Prej terrorit i mjeri ika.
O bilbil n'ata shkorreta
Si vendin tem askund nuk gjeta
O sokol n'atë mal të gjanë
Askund s'gjeta dashni e zemër-nanë
O bilbil n'atë fushë të Brisë
A ma pe nanën
Tuj më pritë n'derë t'shpisë

Ivica Mateshiq

Në skaj të qytetit 1726*
Mapa Grimani, e fshatit të Borgos,
Pesëmbëdhjetë kasolle të arbneshëve
të përndjekur në skaj të qytetit
'Zonja e Jonë', kisha shpëtimtare
e ardhacakëve arbneshë
në skaj të qytetit shekujt fluturojnë.
Për plugun, Kolovaren, Gazhericën,
Zemunikun
Në skaj të qytetit gjurmët e dukshme
të litarëve
Të gjyshërve tanë.
Në kurorën e Bunarit të Madh (pusi i
mall)
e ujit të gjallë të burimit tonë
Në skaj të qytetit, 1945**, vdekje,
ishin me qindra duar lidhur me tela
Arbneshi vend i vejushave,
i varfërisë e i të vuajturve
Në skaj të qytetit përsëri shpresa
Arbneshi qëndron ... vend i ekzistimit
tim.
*Më 1726, prej Shestanit (Kranjë, rrethi i Tivarit,
jug-perëndim i Liqenit të Shkodrës) erdhën më të
parët arbneshë (shqiptarë) në periferi të Borgos
(Zarës, Zadar, Dalmacia, Kroacia). Ata me
ardhacakët e mëvonshëm krijuan fshatin Arbanasi
(Arbnesh) dhe disa vendbanime tjera.
**Aludohet në të zezat që u kanë ndodhur at vit.
Marrë prej Koha Ditore 8 mars 2008, Prishtinë.
Zgjodhi prof. Dr Mentor Disha, Prishtinë

Kshtenja Gjeços në Briskun Naltë (dimrit dhe verës)
Kaluan gati 300 vjet që shestanasit zunë vend në Arbanas (Zadër),
por ata edhe sot e përmendin këtë gështenjë. Ajo ishte e
Kolgjoklajve (Marnikajve), e tash u takon Idrizëve (si Kolgjoklajt,
ashtu dhe Idrizët prej Briskut erdhën në Bisht t'Malit, Ulqin).
O sokol n'fushë me blerim
A të tha nana se pret
Kthimin tim
O bilbil n'atë fushë të gjanë
A din gja, a e kam gjallë
Të dashtnën nanë?
Të Parët tonë, kot nuk kanë thanë
Se fëmija pa nanë
Asht si nata e zezë pa hanë.
*
New York, 13 janar 2007, në shën Hilari.
*
Dedë Ndoc Filipaj është prej Kllezne, Ulqin,
tash n'mërgim n'Nju-Jork, Amerikë.

O jetë, o jetë
Shum e shtirshme pej vjetit n'vjetë,
Der' sa kijem t'vogël si thmi,
Pelinaçat e ferrat kamtë na'j kanë gri,
Kur u rritem pak, kur jena forcuo,
S'prite parë pej ksajna me na larguo,
Salç, Kullomcë, Braticë na bane me'j

lshuo.
Si s'pate gjynah ti për ket rini,
Sikur era puplat ti ne me na shtri
Në tanë kontinentat, der' n'Australi.
O jetë, o jetë, ti bane hata,
Po si mujte kshtu me na shpërda?
Sado qi t'munohesh ksajt me na
larguo,
Vilajetin tonë na s'kena m'é harruo.
Sikur zbardhen drita, ashtu vjen
akshami,
Kshtu kalojnë dekikat, deri t'vinje i
mrami.
Sado ksi dekikash qi kanë me kaluo,
Njani pej atynve ka me na bashkuo,
Aterë ke me pa qi ti ke gabuo.
Preçi Jakut Gjergjit Leks Preçit, shestanas prej
Bardhajsh të Salçit, tash në Krythë, Ulqin. Jetoi
gjatë në Beograd, ku edhe e qiti këtë kangë më
1971.

Mërgimi
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Fadil A. Kurti

POÇARI
Dritëro Agolli

Vajta në Stamboll të bëj pazar,
Për kujtim të ble një vazo balte:
- Paqe dhe selam, usta poçar,
Vazon më të mirë, po e pate,
Paqe dhe selam, usta poçar!
Vazoja nga dora shkau e ra
Dhe m'u bë njëzet e pesë copë,
Më erdhi rrotull deti Marmara
Dhe m’u hap dyqani turk si gropë,
Më erdhi rrotull deti Marmara.
Pa më shau poçari keq turqisht,
Unë e shava shqip e mend i rashë;
Për çudi poçari nuk u ligsht,
Veç dy lot në sytë e kuq i pashë,
Për çudi poçari nuk u ligsht!
Mos u çmend ky turk, ky mysliman?
Unë e shaj, ai me duar në qafë!
Poçe tjetër mori në dyqan
Dhe më tha: <Më shaj, për besë,
prapë!>
Poçe tjetër mori në dyqan.
Psherëtiu si unë: <Jam shqiptar,
Shqip, vëlla, ti shamë dhe një herë,
Fjala shqipe s'blihet në pazar,
Në dyqan ka vjet që s'e kam ndjerë,
Fjala shqipe s'blihet në pazar!>

Plepat i vuni Gjergji

Gjergji Gjonit Nikës Kol'NikësKanga për Shkodrën
Dobreci prej Bratice, Ulqin, vuri 7
Se ç'mu dogj kjo zëmra shkretë plepa buzë përronit Mulina dhe, aty
afër, 7 mana në djerr të Mullinit
Gërbetqarit mu' të mjerë
Çobanbegut. Iku prej Jugosllavisë më
S'di unë baft a kam me pasë
Me pa Shkodrën dhe një njiherë 1 9 5 7 , z u r i v e n d n ë K a n a d a
(Vankuver).
Për ty loti nuk pushon
E s'po i gjindet ana shtegut
Për ty zëmra m'u dogj flakë
Por si flaka n'furrë t'bejlegut
Sa e bukur Shkodra ime
Plot e mbushun me sevda
Bukurinë moj ty ta napin
Buna, Drini me Kala.
Përendia t'i ka falë
Rrethet tuja me stoli
Rreth e rreth gjerdan kunorë
E Liqenin si inxhi
Djelm sokola që ti rrit
Për trimni ndaç për sevda
Vasha t' bukra si hyri
Si ti Shkodër kush nuk ka.
Gjithmonë vendi i bujarisë
Ti je fjala e burrnisë
Je e besës dhe e buksë
Je axhaku i Oso Kuksë.

Ikën nga dyqani burra e gra,
Unë e një poçar e tjetër s'kishte,
Vazot frynte deti Marmara,
Vazove poçari shqip u fliste,
Vazot mbushte deti Marmara…

Dert mos ke moj Shkodra ime
Taraboshin ke për bri
Fusha t'bukra e kodrina
Anmiku ta ka zili.

Stamboll, 1980
Marrë prej: Dritëro Agolli, Pelegrini i vonuar,
poezi QBE “Progresi”, Tiranë, 1993:174-5.
Zgjodhi prof. Dr Mentor Disha, Prishtinë

Kangën ty unë ta dhurova
Për dashninë që kam për ty
Ti je vendi i shqiponjsë
Je e t'bukurës Shqipni.
(New York, 2006)
Zgjodhi Dr. Nail Draga, Ulqin

Idriz Xhemë Ulaj

Shtëpia pret
Diktoi gjyshi, mësuesi shkroi:
-Letra juaj shumë na gëzoi.
Kur dëgjuam se do të na vini,
shpërtheu vaji nga përmallimi.
-Kthehuni, këtu keni atdhenë,
keni gjuhën, keni folenë...
Kthehuni këtu, në troje e djepa...
t'mos mbesin t'huaja, t'shkreta!
Kthehuni këtu, ju lyp shoqënia,
shpresë e shpirt ju ka shtëpia;
ku të parët linden dhe duruan,
në dhé të huaj kurrë nuk shkuan.
Kthehuni këtu, ju thërret Malësia,
besa e burrit dhe kulla Vranina,
fushat e malet bukuri të lashta,
kënga dhe buka ku janë si mjalta.

Në një shtëpi në Ljare

Kthehuni, djem, ju pret shtëpia,
baba, nëna gjithë miqësia;
vendi më i bukur, ku keni le...
ku keni rrënjë, gjuhë dhe fe!
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Në Selcë tonë ka le drague,
bash Dedë Lula ka qillue.
More Dedë e more vlla,
çka je çue kshtu n'hava,
si gjethi qi do me ra.
Me menim ke ra n'dobi,
ke marrë hutë, ke marrë allti.
Ke ra poshtë e asaj brinjë,
fillë në zyren pos ke hy.
'Tu ngjatt jeta', i thotë 'zotni,
kap-ma n'dorë atë çifteli,
bo-ma ka zyren mulli,
kurrkun vashën nuk ma sheh.
Me sekretarin kam dy fjalë,
ku ma merr vashën për t'gjallë,
se n'Selcë tonë s'ka kjenë zakoni,
me e marrë vajza burrin vetë,
me u bo nuse pa dazmorë,
me marrë nurin pa kunorë.
Qysh doli kjo qeveri,
treti erzi i ksaj robni.
Çuo Dedë Lulën me vuluo,
Deda n'kamë e ishte çuo,
dorën n'dheçe e ka vu,
nën dhetë herë s'e ka naluo,
sekretari ka maruo.
N'gjidhë anë prita e ka rrathuo,
myllin dyert me dyrekë.
Ke nodhë Dedë i fortë i shpejtë,
dikuj grusht e dikuj shtjelm,
i ke pshetë Ded-o për breg.
Ke dalë Dedë e n'atë livadh,
hap në hap e shpat në shpat,
kurrkun plumat s'të kanë kapë,
ke dalë Dedë n'atë kodri,
vetë me veti bon pleqni,
unë qi bona ket farë namit,
vra qi kam nji zog shkodranit,
unë qi bona ket kërdi,
nuk kam ven me nejë n'Shqypni,
por me dalë n'ven t'Malit Zi.
Tash m'lshon nan-lokja nji nemë
e nuk m'len kun ven me xanë.
Tash ma marrin Gjergjin zhak,
tuj ma qitë sokak n'sokak.
Tash ma lshojnë e gjanë n'hali,
m'marrin gruo, m'marrin fmi.
Kur e shtinë n'tomobil me xhama,
nisen Dedën kah Tirana,
kah Tirana dhe kah Vlona,
ku janë heqima e doktora,
qi mânë Dedën përgjidhmon.
Vjen haberi me balon,
na ka dekë Ded Lula n'Vlonë.
Çka qitë Gjergji e ka thanë,
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kurrkush dorën s'du me m'dhanë,
kurrkush s'du me m'dhanë kivet,
pa shkuo vorrin vet m'e prekë.
Kur ka shkuo Gjergji n'servet,
lyp-ka vllanë e nuk e gjet.
Një-kshtu bon e vllaji për vlla,
si-kur korbi në hava.
Ç'ka qitë murgesha ka thanë,
hiç Gjergjo marak mos ban,
ta kem la, ta kem tërnuo,
e kem shti n'ven t'shuguruom,
ku thohet pjesa rruzare,
ku rrahin kumon, cingare.
Vojta dola në Pazar,
për me gjetë nji ustallar,
ustallar pej gramafonit,
me'j shkruo Deds gurin e vorrit,
me ja shkruo nji gur me sllova,
t'i knojnë emnin Dedë Lul Toma.
Dedë Lul Tomë ma nuk bon nana,
nër krajla as nër kapidana.
Shestanasit në vend të dh përdorin ll.

Shënoi Kola'j Luks Macit Luk-Pâlit, shestanas,
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, thotë: Kjo kangë isht knuo në valle
të shestanasve.

Këngë lirike popullore të trevës
Plavë-Guci
Mori e mira n'ato maje
Mori e mira n'ato maje,
Rritju bacit kadal-dale,
Mos u ba tepër e madhe,
Mos u ba e madhe tepër,
Por sa lira e pshtjellun n'letër.
Nuk jam lirë, por jam dukat,
Po t'shoh andërr natë për natë,
Po kujtoj çi t'kam në shtrat,
Preki shtratin, shtrati thatë,
Çohna nejun, ja nisi vajit.
Shkoj te shpia i dveti gratë
Syzezën ku a ma patë,
A ma patë syzezën ku?
Njatje posht nar katun,
Ka i la faqet me sapun.
Laji mirë, t'i puthsha unë,
Laji mirë, ti puthtë nji tjetër
Ta haksha synin me gjithë vetull,
Ta haksha faqen sikur pjepër.
Kënduan një grup vajzash të fshatit Martinaj,
Plavë-Guci, më 1987.

Shënoi Shaban Hasangjekaj,
Martinaj, Guci

Foto: Fisnik Dobreci

20 Popullore
Kânga e Dedë Lul Tomës

Blegeron delja në mal
Blegeron delja në mal,
blegeron kërkon çoban.
Ç'ke dele, qi blegeron?
Kam nevojë me blegeruo,
se çobani m'isht martuo.
Kur kam pasë çoban beqar,
m'zbardhte drita n'maje t'malit
tyje hangër maje barit,
hanjesh maje barevet,
pinjesh ujë këranjavet,

banje mriz-ë nalt na bjeshkë.
Çysh m'u martuo çobani,
po ma zen mjezdita mrenë,
po ha rranxë barevet,
po pi ujë brrakavet,
po banj mriz-ë nan murriz.
S'po m'vjen keq qi m'isht martuo,
keq po m'vjen se m'isht llastuo,
n'rrugë e hasinj, s'flet me muo.
E shënoi Stjepa'j Zefit Stjeps Niks,
me rranxë prej Gurze, Shestani Naltë, rrethi i
Tivarit, tash në Krythë, Ulqin, më 4 maj 2008.

Popullore
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Mrikalenë, shoqeja jonë*

Oj syzeza gjarpënushë

'Mrikalenë, shoqeja jonë,
A vjen, shoqe, shkojmë për lule?!'
'Fort po duo, fort po druo!'
'Ç'druo kē, shoqeja jonë?'
'Druo kam-e Darllojmenin.'
'Hajde, shoqe, frigë mos kī,
Darllojmeni në ushtrī,
dje i erll haber-o j zī,
sot i vjen kal-o j shkretë!'
'Pritmë, shoqe, se po vinj,
po vishem, po mathem-o.'
'Vishu, mathu si nji nuse!'
Vojten në të parin mal,
lule lypën, nuk u llanë.
Vojten në të dytin mal,
lule lypën, nuk u llanë.
Vojten në të tretin mal,
lule lypën, mjatht u llanë.
Mlollën lule, tri tubë lule.
U kthyen kah shtëpia.
'Mrikalenë, shoqeja jonë,
po me kjen-e Darllojmeni,
Ti ç'kishnje me banum, shoqe?'
'Me m'u noll-e ujtë ng-jat,
n'ujë binjesh e mytishnjesh,
Darllojmenin s'e mirrnjesh.
Me m'u noll-e zjarmi ng-jat,
n'zjarm binjesh e digjishnjesh,
Darllhojmenin s'e mirrnjesh.
Me m'u noll-e thika ng-jat,
vetëhen e therinjesh,
Darllojmenin s'e mirrnjesh.'
'Naç myty, naç mos u myt,
naç digju, naç mos u digj,
naç theru, naç mos u therë,
Darllojmeni jam e kjosha,
Mrikalen-e të gëzosha!'
E ku virri, e ku briti,
gur e dru-e i çuditi!
N-jev e âma pej shtëpijet:
'Nji m'i ra-e gjarpënija,
Sillma, Zot-e, kah shtëpija!
Nji ma muor Darllojmeni,
e gëzotht-e si e ka,
t'vinj-e t'marr-e pajë e gja!'
-Çka kërkon ti, hajn'i ditës?
-Po kërkonj pajën e Mrikës.
-Çka kërkon ti, hajni natës?
-Po kërkonj pajën e arkës.
-Merre çilsin në sergji.
'S'duo pajë e s'duo gja,
Mrikën desha, Mrikën mora.

Oj syzeza gjarpënushë,
Ku ránë mrâmë ata pushkë,
A kje rrenë, a u vrá kush,
Leu nji djalë n'Barbullushë.
Thotë pasha, mos qitni pushkë,
Se kanë metë tridhetë krushq,
Tridhet krushq e bajraktari.
Kush e zu luthtën ma'j pari,
Idriz Brisk, Ali Hajdari.
Pjetër Gjoka1 pej Shestanit,
Pjetër Gjoka trim dai,
Ja ka zbardhë fisit ti,
Fisit ti e gjidh Shestanit,
I ka shkulë kufij pej malit.
Del Sinani tue bëvetë
-Jalla Sala ku m'ka metë?
Për jestek po rri pështetë,
Për jestek e për nji gur-ë
Gjaku'j Salës digjet nur-ë2

E këndoi Prenë Dabanj, Gurrzë (Shestani
Naltë), 1959.
Marrë prej Gjokë Dabaj, Shestani (vëllimi I),
Ulqin-Tiranë-Prishtinë, 2004:532.
*Shih edhe Hylli i dritës 2-3, 1938:93. dhe
Gjurmime I, 1971:277.
*Shih edhe versionet në BUZUKU 2/2001:12,
pastaj BUZUKU 24/2007:21, si dhe BUZUKU
25/2007:22
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Fjalë të urta të Plavë-Gucisë

*Në të folmën e Shestanit, në vend të dh përdoret
ll.

Pa nevojë, mos hap gojë.
Çka ta qeshish, do ta veshish.
Rruga e shkurtë të qet larg.
Jetimi kurrë nuk gihet.
Niherë vjen vera kah dera.
Çdo hesap ka xhevap.
Ma mirë qir i fikun, se burë i koritun.
Besnik banu e besë gjithkujt mos i zen.
Fjala e butë then gurin.
Kur të thehet qerri, rrugë ka boll.
Çka din fmija, din kojshia.
Kush ka ge, shpjen rruza n'pe.
Po shkon si Muça mas daive.
Trimin vraje, e hakun mos ja ha.
Djali i plakut, vaji i sokakut.
Mos meno keq, se të del dreq.
Qeni i keq e bjen ujkun n'vathë.
Me hajni kurrë s'bâhesh shpi.
Ma mirë i lig e i meçëm, se trim e budallë.
Mos ja kqyr dokën, por kqyrja kokën.
S'e ka për inat, por e ka zanat.
Shpija me dy t'kqija duhani e rakija.
Zegjini tutet se fiket, fukaraja se koritet.
Copën e madhe haje, fjalën e madhe maje.
Qite hapin sa e ke kaçikun.

Shënoi dhe komentoi Gjergji i Lekës Macit Kolës
Perkolaj, shestanas, Fusha e Tivarit (më 3.8.2002)

Shënoi Shaban Hasangjekaj, Martinaj, Guci
Foto: Besnik Dobreci

1.Pjetër Gjoka ka kjenë i fisit Perkolaj pej katunit
Nrekaj, Shestani Posht.
2.digjet nur - zhdrit, shkëlqen shumë.

Në Ljare

Fjalë të urta
Mos u bâ masha e tjetërkujt
Ni don me iu ruejt rrezikut, mos ia sillë
shpinën anmikut.
Ruena Zot sherrit grues e të shejtanit.
Nji hap nji u largosh prej venit, ti je muhaxher.
Kur don dikush me marue, i rritet men'ja.
Nuk duhet me menue çka ka me kenë.
Lëshoja rrugën atij qi ec mâ çpejt se ti.
E kuja âsht grigja, e atij asht bjeshka.
Ku knon pula, aty gjela s'ka.
Për krye t'urtë dhe nji sy âsht boll.
Edhe mreti kite me kenë kundër mretit, por ia
dron vetit.
Kur i shtrohet mjegulla tok's, t'tanë i qorron.
Shiu gjiçka lá, por tyrpit s'ka ç'me i bá.
Kush don me jetue g'jat, mos të hipin nalt.
Kush rrin me kual, âsht gomar.
Mos e bajë kasavetin e huej, kur han bukën
tâte.

Mos harxho fjalë kur janë lop't tye pallë.
Mos u gut, se vonohe.
Ftyra ka çmim, por nuk shitet.
Nuk âsht çka menon, por çka she'.
Prej gjithsehit ka ilaç, përveç tyrpit.
Strajca plot e ka derën çilun.
Gjithkush e kà ká 'i bisht.
Gjithmonë ka keq e mâ keq.
Tanë vllaznit janë në duer t'gráve.
Dit't e marsit e fjal't e grues nuk besohen.
Gruaja pa burrë e kali pa fre nuk zaptohen.
Ku nigiohet plaku përparon konaku.
Gërgasi mâ zi se dorasi.
Mos t'qitt Zoti n'sherr t'grues.
Gjiçka gjinet përveç babë e nanë.
T'mjerat kâmtë për krye t'marrë.
I urti mson prej t'marrit.
*Marrë prej Martin Kolë Pjetrushi Dedvukaj, Shkrípe
vótret fjalë të urta, Tuz 2004.
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Frazeologji

26/2008
Ku rasha mos u vrasha.
Kur s'ke ç'i ban gomarit, bjeri samarit.
Kur t'thotë aj natja mirë, ik se t'zu
nata (premtime boshe).
Isht e zeza vetit.
Kush
e shton s'e mungon.
Isht lshue si plaka n'zérde.
Kyj
isht
ku millet - nuk korret
Isht lye si thiu (përlye si derri nëpër
Kyj
isht
sokol (skiftër)
baltë)
Kyj isht sokol malesh.
Isht me men si shega.
Kyj isht orl (shqiponjë).
Isht si bishë e egër.
Ma çave kupën e kresë.
Isht si dhelpën.
Ma more frymën (me mbyte).
Isht si fita (tinzak, dhepnak)
Me bâ birë n'ujë.
Isht si fitë (tinzak, dhepnak)
Me e dokonisë (Me e marrë nëpër
Isht si orli (shqiponja).
kambë).
Isht shtatselvi.
M'é hangër n'sy.
Isht si vösa t'para diellit (shëndetlig).
Me folë me ty si me'j folë murit.
I urtë si gomari (thuhet për të
Me'j bâ vizë qullit (Me iu shmangë
nënçmuar mençurinë e tjetrit).
punës).
Ja isht bâ çuba - Brahim.
Me knue n'zâ.
Me knue me gisht n'vesh.
Me men si shega (plot
mend).
Me mori malli për atë sa
për borë t'vjeme.
Men'ja havale.
Me tretë pustull (Me ju
shmangë të vërtetës).
Me true e me skumtue
Me u bâ i zoti vetit.
Mirë se vini, o burrat e
dheut.
M'ka dalë hujit (m'ka dalë
Panorama e Ljares
qejfit).
Me knue me gisht n'vesh.
Me knue n'zâ. (Malësia:
Ja ka maraz.
Me knue mé krahut, Kangë për
Ja ka pi miza mentë.
kryekrahut)
Ja ka zanë rrota bishtin.
Mos e përmen, për at'herë kjothtë.
Ja nxorre funin (E teprove).
Mos me ta marrë men'ja.
Jam telhá (i lirë, pa telashe).
Mos m'u bâ e zeza vetit.
Janë beditë (Janë mësua, e kanë bërë
Mos ta faltë dreqi, se s'ke ç'i ban.
zakon).
Mos t'rathtë m'e provue.
Ja pret men'ja.
Mos u bân faqezi.
Je bâ si dele mânash.
Mos u huej pej venit vet.
Je bâ si felah (fellah) - je ba tiftik, je
M'plasi rrashta (dhimbja e kokës).
ba lesker (felah - fshatarë i vorfun i
Munohet si Mustafa n'rrah.
Misirit/Egjiptit)
Munohet si xhudhini (xhudhí - çifut)
Je bâ si me hangër gjânë e kish's.
M'vjen debli (neveri).
Je bâ si me hangër gjânë e mirisë.
Munë zallde (Punë kote).
Je jangllosh (je gabim).
M'zuni goja lesh ta t'thanë.
Jena borç njâni tjetrit.
Nebet-nebet (herë-herë, si t'i vijë).
Ká bâ beli drita.
N'jell zi (ndjell zi, ndjell keq)
Ká gjetë vekshi kapakun.
Nuk e bânë barra qiranë.
Kallam kusuri.
Fol me ty e mih n'Buen (Bunë).
Karaboja unë (e zeza unë, fatzeza unë) Fol me ty e mih n'ujë.
Ka ra shuluk (i pa lëvizshëm).
K'non si bylbyli.
Shih frazat e botuara edhe në BUZUKU 15/2004:23,
BUZUKU 24/2007:23 dhe BUZUKU 25/2007:20.
K'non si zâna.
K'non si zânë malesh.
*Shestanasit shqiptarë me banim ose me rrënjë në
Shestan, Pinç, Ljare, Brisk ose Thtjan (pjesa
Ktu s'e nje(f) qeni t'zotin.
perëndimore e Kranjës, në jug-perëndim të Liqenit të
Ku millet - s'korret (Kush e di kah
Shkodrës, rrethi i Tivarit).
sillet).
Mblodhi Simë Gjon Dobreci
Kuq si gjaku.

Aj isht faqezi.
Aj nuk isht as n'tokë as n'qiell.
Aj nuk isht n'tokë t'buk's.
Aj isht si t'frynjë era.
Aj pjerdh si gomari.
Aj s'e trazon as mizën pej kosit.
Aj s't'nep as nji gurë me çâ kryet.
Aj s't'nep as nji gurë me çâ rrashtën.
Ajo punë isht me la mut me shurë.
Atë mos e ze me gojë, s'ka hajr pej ti.
Ati i bân gjeli vö.
Ati i ka hije.
Atje ha shaka petlla (petulla).
Bân vâkí.
Bardh si biluri (biluri porcelan i
bardhë).
I âmël si mjalti.
I âmël si sheqeri.
I bân goja si trokolicë
mullinit.
I bukur si quku (kukuvajka)
I bukur si drita.
I butë si brumi.
I butë si qinji.
I doli fryma (vdiq).
I doli shpirti (vdiq).
I fortë si guri.
I fortë si ujku.
I idhtë si dreqi.
I idhtë si helmi.
I idhtë si rrixigálli (rrixigáll
- helm/arseniku, anhidrati
i arsenikut).
I idhtë si shtara (shtara - bimë
barishtore helmuese).
I idhtë si zeheri.
I ka ardhë me samár.
I ka hypë xhirâmi (xhirâmi-sëmundja)
I kâ thmitë si plluma.
I kâ ment n'havá.
I kanë ra trutë n'qafë.
I letë si gjethi.
I mirë si buka.
I mluem si thngilli (thëngjilli).
I pret gjuha si shpata (është gojtar).
I shpejtë si era.
I shpejtë si fërrla.
I shpejtë si flutra.
I shpejtë si breçka (thuhet për
demelin, që është tepër i ngadalët)
I shpejtë si kaçamilli (thuhet për
demelin, që është tepër i ngadalët)
I shpejtë si vetima.
I shpejtë si zogu.
Isht ba si dele manash.
Isht ba si nana mordes.
Isht bâ si qyqja (i përvuajtur
shpirtërisht dhe fizikisht).
Isht borç deri n'fyt.

Foto: Besnik Dobreci

Shestanasit* thonë

Të ndryshme
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Kola i Simës Gjonit Simonaj
22 mars 1930 - 9 janar 2008
Kola ka lindur në Braticë
(Ulqin), në një familje punëtore,
të ndershme dhe fisnike. Ai edhe
e ka kaluar krejt jetën në këtë
katund të bukur, si dhe as që ka
menduar ndonjë herë ta lëshojë
vendin e lindjes. “Buka munje
me u fitue edhe n'venin e vet',
thonte Kola. 'Pse me kërkue
bukën nëpër botë, e veni i
bekuem i t'parëve tonë me metë
shkretë? Isht mkat i madh me'j
ra shtjelm venit vet”.
Mjeshtërinë e punës Kola e
mësoi prej të jatit, Simës. Ai dhe
i jati, në fillim kanë punuar
djepa dhe arka nusesh, si dhe
kanë mbuluar shtëpia, më të
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shumtën nëpër Ulqin. Më vonë ata
merren me gdhendje gurësh për
përmendore vorresh. Mjeshtërinë e
përpunimit të gurit dhe të punimit të
përmendoreve e mësuan edhe djali
Nikolla, si dhe nipi Roberti. Të tre
bashkë, Kola me Nikollën dhe
Robertin, formuan punëtorinë moderne
me emër GRANIT SIMON; e thirren
ashtu për të nderuar gjyshin Simë.
Është merita e Kolës që të birit dhe nipit
u la traditën e mjeshtërisë të përpunimit
të gurit. Sot punëtoria e tyre është e
përsosur dhe e pajisur me makina
shumë moderne.
*
Nikolla tha në emër të familjes:
- Baba i jonë, Kola ishte atdhetar i
paepur, njeri - shok i përkushtuar, prind
i devotshëm, si sot si dje përgjithmonë
me ne.

Ndihmuan revistën

Përkujtojmë Kol' Prenç Simonin

(renditja si mbas abecedës)

Për Buzukun 25
Dr Reshid Rasim Llolla, Kodrat, Ulqin
Ibrahim Milla, Ulqin, MILLA IMPEX -100€
Kola i Lukës Macit Luk'Pâlit-Pecaj, Ulqin - 20€
Lekë Jaku Lulaj, Ana Malit, Ulqin, tash n'New York, USA 100$
Nikë Palkola, Kllezën, Ulqin, tash në New York, USA - 100$
Për Buzukun 26
Anti Kolës Lucit Nojës-Kovaçi, Ulqin, tash n'Melburn,
Australi - 100€
Dr Xhemal Qazim Ravja, Braticë, Ulqin, VETERINUM 100 €
Msgr. Zef Gashi, arqipeshkëv i Tivarit - 200€
Nika i Kolës Simës Gjonit Simonaj, GRANIT SIMON,
Braticë, Ulqin - 100€
Nikollë Dukagjini, SOLARIS, Ulqin - 100€
Shoqata Don Gjon Buzuku, Çikago, USA, kryetar Frani
Pjetrit Franit Kol'Anrisë-Maroviqi, dorëzoi arkatarja
Tereze Nrekaj - 700$

KOL.PREИ=
CI=SIMO=
Qofshi gjithmonë faqe bardhë. Redaksia u falet nderit
ИIT. 1921
Kol' Prençi Simonit 1921 (Kol' Prençi Simonit
Gjur'Gjeçit Preç Simonit). Dihet që Kol' Prençi
Simonit fali tokën për vorre dhe për kishë në
Braticë. Thuhet që ky burrë shpirtmirë i fisit
Simonaj e ndërtoi edhe kishën, si duket më 1921
(shkrimi në rrasë).
E përkujtojmë me nderim. Vepra e mirë e ti kurrë
mos të harrohet.
Aj qi nuk e neron t'kaluemen,
nuk e ka as t'ardhmen (SGjD).

Ublat në Dedaj, Shestani Naltë

Foto: Besnik Dobreci

Foto: S. Dobreci

Në rrasë, me shkrim shqip 13 vjet mbas
Kongresit të Manastirit, që ishte mbi derë të
kishës së moçme në Braticë, të cilën e dëmtoi
tërmeti më 1979, lexojmë:

Robert & Nikollë Simonaj

VETERINUM
Nëna Terezë p.n. 85360 Ulqin
Tel. 085/412-763, 401-412, 401-413, Fax: 085/401-413
Mob.069 327 563, e-mail: vetrerinum@cg.yu
Barnatorja - Tivar: 085/318-124
Qendra për mbarësimin artificial Ostros: 069 331 573
Ambulanca e Veterinerisë Katërkollë: 085/459-214

401-032

