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Për arsye se Dobrcas, kah do e ku do qi gjillmonë i gaçëm elle gjillmonë, kudo Dikur këtu kanë jetuo shum famele, ishin 
janë, festojnë me miq Shneprenen, u u desh, aj nimoj. Zefit i lla fjalën qi do tokat e punuome e vneshtat me rush, 
morën veshtë qi mesha të mahet nji të t’mlell nima. Mas pak kohet erllen qershija, darlla, e ma kryesorja kshtenja. 
dielle para festës, ashtu qi sivjet ajo u 5.000 dollar pej Markut. Anrija’j Ksollat e oborret ishin t’mushna me dele 
majtë më 18 korrik 2010 në Dobrec*. 

1Megjill  qi kje ditë shum e xetë, u 
mluoll popull shum pej Ulqinit, 
Tivarit ose njeti. Meshën e majti dom 
Fran Markiqi, i cilli majti nji predikim 
t’bukur për jetën e Shenjtes Prenë, e 
cilla, thanë shkurt, jetën e saj ja 
kushtoj Krishtit lle fesë Katolike. Ajo 
e lla elle jetën, se nuk deshti ta mohoj 
Krishtin. 
Dom Frani tha se në Nrobec (Dobrec) 
kanë jetuo Junkajt; ata kijenë burra 
bujar e trima. Mretnesha Jelena 
(Lena) n’atë kohë ulltoj pej Shkodret 
për Tivar; e zu nata në Nrobec. Ajo 
thirri t’parin e katunit, Mac Nikën, e 
ju lut qi ajo me përcjellsa atë natë 
t’buojnë n’shpijat e atyne. Maci me 
kushrinjtë e tij i pranuon n’shpija 
t’veta elle i neuron me ata qi paten. Né 
nesërije, qi mretnesha Jelena donte 
t’nise për Tivar, kje ditë e ligshtë me 

4
2 Gjonit Pjetrit Gjonit pej Tivarit lla e qingja, lli e ella, lopë e qe. Ulaniktë  plot shi, ashtu qi asaj ju desh me rritë në 

3.000 euro. Nimuon elle Gjoni Gjergjit me bletë. Sot janë shpijat e rrenuome, as Nrobec. Junkajt qi ishin bukë-llānë, 
pej Junkajsh, qi jeton n’Zoganj ksolla, as kotece, as gjinë as bakti të për miq presen nji muzat e i gostuon 
t’Ulqinit, si lle disa tjerë. Menjiherë gjalla. Ferrat, lisat e kanë mluo Dobrecin. me shum t’mira. Para se mretnesha t’u 
dëlirën venin elle çilen temelet, qi me Aj qi sot kalon nëpër katun, nuk e di sa niste pej Nrobecit, e thirri Macin e 
filluo punën sa ma parë. Masi kisha bukur ka kjenë aty. Banorët e lshuon kushrinjët e tij elle u tha kshtu: Kam 
ishte ma shum se 200 metra pej rruget, katunin, u shpërdanë nëpër botë. Katuni ulltuo në shum vene, por pritjen tuoj 
matejalin e bajten me kval. Kishën e meti shkretë. Elle i mrami banor qi kje s’e kam pasë kurrku; për ket arsye ju 
punuon ljarnjântë: Marku’j Niks Mark aty, e lëshoj venin, shkoj n’Tivar. Në neroj me nji novelë lle ju shpalli grofa 
Nik-Tags (Tagaj, Tagiq), Stjepa’j Nrobec ka metë kjo kishë e vogël, por e t’Ljares. Këjo thirrje grof n’Evropë e 
Markut Prençit-Malaj (Maleviq) lle bukur; ajo t’përkujton qi aty dikur kanë Amerikë isht çmuo shum. Kyj 
Stjepa’j Tonit Mark-Tags (Tagaj). jetuo shqiptar katolik.  dokument isht ruojt brez mas brezit. 
Preçi Sims Jakut Simonit Nik-Junkut, 1.Shestanasit në vend të dh përdorin ll. 2.me rritë (me rrí Pej Macit Niks në Nikë Macin 
pej Dobrecit, tash n’Boston, Amarikë, - dëgjohet në Prizren) - me ndejë. 3.sebet - sebep. trashëgim; aj sot gjinet te Nika’j 
bashkë me kushërinjtë Franin, Filipin, 4.Ulanik - ulishtë, koshare. Macit n’Zoganj (Gaç), Ulqin.  
Pjetrin elle Zefin, llan 10.000 euro,  Shih edhe BUZUKU 21/2006:4.Koha lle termeku e rrenoj kishën e 
ashtu qi u godit elle rruga deri te kisha *Dobreci (i thonë edhe Nrobec, disa Drobec, ose Robec) Shneprenes në Nrobec. Megjillqi 
si elle rrathi i kishs. është mëhallë e Ljares (pjesa perëndimore e Krajës, jug-Dobrecas janë sot t’shpërdamë nëpër 
Kur u krye mesha, Zefi Nocit lle Gjoni perëndimi i Liqenit të Shkodrës, rrethi i Tivarit, Mali i botë, ata u kalxuan se janë stërnipat e 
Gjergjit shtruon 2 tavolina me mish Zi). Mac Niks. Për mé e goditë prapë 

3 t’thatë, djathë, mish qinjash t’pjekun, **Administrata malazeze mbiemnave u ka shtue viq ose kishën e Dobrecit, i pari qi u bo sebet  
raki, venë, birrë, gjiçfarë langjesh, iq.kje Zefi Nocit Zefit Luks pej Jankajsh 
ashtu qi u neruon të gjill. Zefi ja fali Korrektor për gjuhën shqype të Shestanit: Stjepa’j Zefit (Jankoviq**). Aj u tokuo me Markun 
kishs tavlinat elle bankat.   Stjeps Niks Mar-Preçit, Krythë, Ulqin.e Gjergjit pej Ljares, i cilli jeton 
Mase nanën e kam pasë pej Junkajsh të Shkruan Gjergji Leks Macit Kols, n’Amerikë (Nju Jork). Marku ishte 
Dobrecit, dishrova ta shëtis katunin. Shestanas, më 10.8.2010. 

Në Dobrec për Shneprene  

Kisha në Dobrec (vendasit i thonë Nrobec, disa Drobec, ose Robec)
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Veshjet shqiptare

1 Arbanasi (Arbëresh) të Zadrës Atje larg ne fuš te molit
(Zarës) në Kroaci. Njëra prej tyre Ku po kan dek djelm te ri
është Atje larg, e cila ka vlerë të Ej te ri, te ri, te ri, te Skenderbeu
madhe historike. Ajo vërteton që Atje larg ku po kalben djelm te ri

2 3 shestanasit, të gjithë kranjanët, jo Nana kjojet  per šupnies  mikešave 
4 v e t ë m  e  k a n ë  p ë r k r a h u r  soj

5 6 7 Skënderbeun, por edhe kanë marrë Per bič  čiš  i ka bir  ne luft 
pjesë në beteja, ku shumë prej tyre Ej te ri, te ri, te ri, te Skenderbeu
kanë mbetur në fushë të luftës, aty Ej te ri, te ri, te ri, te Skenderbeu
“ku po kalben djelm te ri”, si thuhet 1.ne fuš te molit - ?në fushë të madhe (të luftës);  

në këtë kangë. Kangët për Gjergj 2.kjojet - (u) qahet (u kjahet); 3.šupnies – 

Kastriotin-Skënderbeun Shestanasit Shqipërisë; 4.soj – sajë (sâjë);  5.bič – birtë, bijtë, 

i harruan, por e vërteta është që, për djemtë (djeltë);  6.čiš – (qi) që; 7.bir – bjerrë, humb 

Skënderbeun dhe fatkeqësitë e asaj (č=ç, š=sh).  

kohe, ata nuk harruan të mbanin zi *Marrë prej FEJA/VJERA nr 1 (List Zadarskih 

me shaminë e zezë të pështjellur rreth Arbanasa, prigodno izdanje 10.XII.2005, 

qeleshes dhe me shiritin e zi në povodom obilježavanja 280 godina dolaska 

çakçirët e bardhë. Arbanasa u Zadar (1726-2006) – Gazetë e 

Edhe në mungesë të fakteve, duhet të arbëreshëve të Zarës, e botuar më 10.XII.2005, për 

besohet që Skënderbeu ka pasur të shënuar 280 vjetorin e ardhjes së arbëreshëve në 

luftëtarë vullnetarë edhe prej trevës Zarë (1726-2006). Shih edhe BUZUKU 20/2006:3.

së Ulqinit, Tivarit e Shkodrës (që 
ishin në atë kohë nën Venedikun), Pak shpjegime
pastaj prej Malësisë, Zetës (Mali i Zi Grupi i parë i të parëve të Arbanasve 
i sotëm), si dhe prej shumë në Zadar (arbëreshët në Zarë, 
territoreve tjera jo vetëm të atyre Dalmacia, Kroacia) erdhi më 1726 
shqiptare. Përndryshe, do të ishte e prej Shestanit, Pinçit, Ljares dhe 
pamundur, që 25 vjet t’i bëhej ballë Briskut (pjesa perëndimore e Krajës, 
sulmeve të pandërprera turke, e cila jug-perëndimi i Liqenit të Shkodrës, 
ishte një mbretëri në ekspansion dhe rrethi i Tivarit, Mali i Zi).
atëherë shumë e fuqishme.    Pata rastin të njoftohem me 3 kangët 
Përgatiti Simë Gjon Dobrecie Arbanasit për Gjergj Kastriotin-

Skënderbeun, të cilat me siguri që u 
 barten prej Shestanit dhe u ruajtën në 

Atje larg*

(Kangë historike - e ruajtën në Arbanasi, Zadër)

Arbanasi i Zadrës, Kroaci
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Dr. Moikom Zeqo ai. Kjo nuk është pak, përkundrazi patjetërsueshme, sidomos në epokën e 
është shumë. Ky është një libër sotme globale, për të cilën filozofi Jean 

Përurimi i një libri është një proces, potencial me një cikël bërthamash Baudrillard në librin e tij tronditës “Cool 
një mënyrë identifikimi, pasapor- subjektore, me mundësi shumëfishi- memories IV” profetizon edhe para-
tizimi i autorit dhe subtancës, i dy mesh të pambarimta, që janë grishje të doksin e rrezikut të zbehjes së identi-
individualiteteve në një sintezë brendshme, frymëzime të thella, teteve kulturore të popujve të vegjël, për 
gjithëpërfshirëse: i një qyteti të dlirësuese, me estetika të ndërlikuara shkak të autoritarizmit të kulturave 
stërlashtë, mbijetues, dhe i birit njohjeje shpirtërore, plot ripërtëritje të perandorake moderne. 
qytetar që e rishpirtëron historinë e pashmangshme, ndërdisiplinore, Përmenda detarinë e shkrimit. Librat janë 
këtij qyteti të famshëm. polifonike. anijet e “piratit” dhe zbulimtarit Ruzhdi 
 Libri i Ruzhdi Ushakut “ULQINI në Ky libër e tregon Ushakun një dijetar Ushaku mbi dallgët e errëta të të 
përmasa kërkimi dhe frymëzimi” si sinkretik dhe mjeshtër sinkronik e panjohurave, në këtë kuptim metaforik 
botim i Fondacionit “Lika”, Ulqin 
2010, është përpara nesh për të mos 
qenë i mbyllur, por përherë i hapur. Se 
s’ka si të ndodhë ndryshe! 
Libri e ka një Parathënie dhe Hyrje 
“Mbi të kaluarën e Ulqinit”, si dhe 
dy pjesë: Pjesa e parë - “Gjuha” e 
monumenteve dhe Pjesa e dytë – 
Reflekse gjuhësore – artistike dhe 
finalizohet me një Shtojcë: Gjuhë e 
përmasa patronimike dhe Prof. dr. 
Ruzhdi Ushaku krijues i etnicitetit 
kombëtar. E pra, kjo hapësirë 
tipografike e artit grafik të librit, me 
referencat e pasura dhe ilustrimet 
tipologjike e ka një frymëzim të 
mrekullueshëm dhe të pashterrshëm 
dhe dendësi kohe afro gjysmë shekulli 
të njeriut hulumtues i një bibliografie 
shkencore dhe koleksioni mitesh, diakronik, krahësimtar, filolog race, i ekuipazhi i tij janë lexuesit e tij. Së 
krijues, diturak, me një vëmendje të dashuruar me arkeologjinë, kronikat, bashku lundrohet, jo veç e veç. Jashtë 
pakrahasueshme, me një akribi të mitologjinë ilire, antikitetin, mesjetën, këtij kuptimi s’ka asnjë lundrim të vërtetë 
admirueshme, me një koncentrim të koreografinë, muzikën, skulpturën, të njohjes dhe të dashurisë që nuk vdes. 
kohërave kujtesore të Ulqinit dhe të grafikën, folklorin, për të prerë, Thelbi i këtij lundrimi sinoptik është si 
hinterlandit, me një stil të gjallë, skalitur, një profil të përveçëm të një kërkimi etimologjik i kuptimshmërisë 
zhbirues, inteligjent, të ndritshëm, antropologjie kulturore të Ulqinit dhe formimit të fjalëve. Ushaku kërkon 
simbiologjik dhe semantik. historik. Se sa e mundimshme është të “etimologjitë e pashkruara” të monu-
Dijetari më i shquar i arrihet një gjë e menteve, të misterit të malit të Sumës, të 
dalë nga Ulqini që nga tillë, këtë e di më ublave që sfidojnë Bindin, të Gjirit të 
origjinat e deri më sot, mirë vetë ai; ne të Nausikës, të “Gusharavelit” enigmatik 
me një mbiemër admi- tjerët e kemi më të dhe tharmit të valles pirrike, si dhe 
ralësh, por i specia- lehtë ta lexojmë zbulimit të dimensionit muzikor, të 
lizuar në detarinë e dhe ta kuptojmë. alfabetit solfezhor për Ulqinin e tij dhe 
shkrimit, Ruzhdi Usha- Kjo është paradig- tonin. Kështu shumëdimensionaliteti 
ku, miku im i veçantë, i ma! njësohet! Ja si etimologjitë e fjalëve 
nderuar, e ka bërë këtë Pa këtë libër Ulqi- bëhen etimologji e sendeve, etimologjitë 
libër portretizues, që nit dhe kulturës e të vdekurve bëhen etimologji e të 
s’e ka bërë askush deri shqiptare do t’i gjallëve! Ky është sekreti, për të arritur 
tani, pra, që e ka bërë mungonte pafun- një qetësi të ëndërruar! 
substancialisht vetëm dësisht diçka e Ulqin, më 6 shtator 2010 

RUZHDI USHAKU – 
ZBULIMTAR ULQINAK NË DETARINË E SHKRIMIT

“ULQINI në përmasa 
k ë r k i m i  d h e  
frymëzimi”, libër i 
mrekullueshëm i Prof. 
dr. Ruzhdi Ushakut, që 
të shtje të mendosh, që të 
shtynë të veprosh. Pra, 
duhet ta lexoni, nuk do 
të gaboni (Simë Gjon 
Dobreci).  



5Përurime34/2010

Dr. Sabina Osmani normativ shkencor, siç dhe është Një pikë tjetër interesante është 
theksuar në parathënie të këtij libri, vëmendja me të cilën trajtohen shprehjet 

Në veprimtarinë shkencore shumë- profesori tenton të krijojë një frazeologjike ku parimisht mbizotëron 
vjeçare profesor Ushaku një rëndësi komunikim më intim me publikun. simbolika e gurit dhe ujit. Tek ky autor 
themelore i ka kushtuar studimit dhe Libri i ndarë në dy pjesë Gjuha e ndjehet synimi për të ngritur teza të reja, 
hulumtimit të qytetit të tij të lindjes monumenteve dhe Reflekse gjuhësore- këndvështrime dhe qëndrime objektive 
Ulqinit, duke dhënë kështu një artistike, është një gërshetim i tregimit kundrejt teorive ekzistuese shkencore që 
kontribut kolosal në këtë aspekt. Në dhe realitetit historik, i mitit dhe e bën këtë libër të ketë natyrë 
kontrast me studimet e mëhershme fakteve shkencore. Duke u shërbyer hulumtuese, në anën tjetër literaturës 
lidhur me këtë qytet të cilët kanë pasur me disiplinën e onomastikës dhe shkencore autori i jep konfiguracion 
karakter thelbësisht shkencor, në asociacioneve gjuhësore, profesor frymëzues letrar falë formës eseistike që 
librin e tij më të ri Ulqini në përmasa Ushaku  ndë rmer r  zbë r th imin  mundëson rindërtim emocional të 
kërkimi dhe frymëzimi autori që nga gjenealogjik të emërtimeve duke ngjarjeve dhe të dhënave historike. Siç 
titulli paralajmëron se kemi të bëjmë zgjedhur kështu një mënyrë origjinale duket profesor Ushaku e ka gjetur veten 
me një vepër krejtësisht të veçantë në për të shuar kureshtjen e tij prej mjaft mirë në zhanrin e esesë i cili i jep 
llojin e vet si dhe në krijimtarinë e tij shkencëtari. lirshmëri për të manovruar edhe në detin 
intelektuale. Mbi të kaluarën e Ulqinit Me misionin orfeik, ai u jep zë e pafund të letërsisë. Në këtë mënyrë ai 
titullohet hyrja shkencore që përçon një pjesë të së 
shërben si prolog për të kaluarës në ditët tona, 
kaluar më pas tek pjesa ndërsa të tashmen e 
eseistike e kësaj vepre. Në gdhend për të lënë 
20 esetë që vijojnë profesor gjurmë dhe për ta bërë të 
Ushaku fton lexuesin prapa p ë r j e t s h m e  d h e  t ë  
kuintave të botës së rreptë përfytyrueshme për të 
shkencore, shpalos ndjesitë ardhmen. 
dhe të fshehtat e mekanizmit Si në një tabaka të 
të shkencëtarit duke kapër- argjendtë, autori ofron 
cyer kështu në një dimen- për lexuesin një lloj 
sion tjetër dhe duke i lënë ‘proze shkencore’ ku 
vend forcës së imagjinatës shkrihet kufiri mes të 
apo shprehur ndryshe me vërtetës dhe imagjinatës 
fjalët e tij si në vijim: së jashtëzakonshme 
 “U ula pakëz në një bllok krijuese. Qëllimin e 
guri, aty pranë muranës dhe kësaj përzierje jokon-
themeleve madhështore, vencionale, e që le përsh-
dhe u ndjeva si një mysafir i typjen e një përjetimi 
largët në një kohë të largët… déjà-vu e ilustron më së monumenteve, dialogon me Hije (si 
Më kujtohet shumëçka që kisha miri pasazhi në vijim shkëputur nga libri p.sh. atë të Bindit dhe Ulkut) dhe i 
lexuar, hulumtuar, studiuar lidhur me në fjalë, e që në mënyrë përmbledhëse gjallëron legjendat. Kjo teknikë 
themelet e këtij qyteti të lashtë, për dhe kuptimplote rrumbullakson këtë narrative e theksuar me fjali retorike, 
zhvillimin e jetës dhe qytetërimit në vlerësim kritik:intrigon dhe ndjell lexuesin t`u 
këto anë. Më dukej se përpara meje u “Le të mbeten edhe këto ngjarje një rikthehet pasazheve që njëherit janë 
hapen shumë fletë të librave të vjetër, hallkë në zinxhirin e jetës krijuese, por mishërime letrare. Stili impozant i 
sikur parakaluan shumë shënime që edhe si realitet e simbol që një objekt aq i profesor Ushakut, me periudha 
kishin mbetur nga antika e që ia thjeshtë, një tjegull që mund të preket e jo prustiane, ilustron esetë epizodike 
lëshuan vendin një rindërtimi e imagjinuar, mjafton ndonjëherë për të duke i dhënë kështu kësaj vepre vlerë 
imagjinativ.” (Ushaku: Ulqini në bindur dike se është gjallë dhe se ngjarja artistike. Karakteristikë e këtyre eseve 
përmasa kërkimi dhe frymëzimi, f. 90) nuk është trill i thjeshtë, legjenda nuk është që autori lëvron një formë të re 
Në këtë libër del në pah shpirti krijues është përrallë absolute. Realiteti dhe tregimi, ai i „esesë brenda eseje“, që 
i autorit duke ndarë me lexuesin qenia e njeriut fshehet në formën e tërhiqet përgjatë gjithë këtij libri duke 
ndjesitë dhe përjetimet gjatë monumenteve te shkruara, por edhe te formuar në tërësi  një strukturë 
kërkimeve të mundimshme shumë- pashkruara, si vepër që dëshmon se kompakte. 
vjeçare shkencore. I ndërtuar mbi dikush ka ekzistuar dje, se dikush Duke rrjedhur nga një kulturë me 
baza faktografike, me udhëpër- ekziston sot, e dikush do të ekzistojë edhe traditë orale, profesor Ushaku jo 
shkrime dhe kronika ky libër është nesër.” (Ushaku: Ulqini në përmasa rastësisht i kushton një kapitull traditës 
konceptuar në formë të një kalendari kërkimi dhe frymëzimi, f. 200)muzikore të Ulqinit ku bën analizë dhe 
letrar. Duke synuar një rreth interpretim “Baladës së Shasit”, 
heterogjen të lexueseve dhe duke Ulqin, më 6 shtator 2010  “Moresë” enigmatike, valles së 
shmangur diskursin rigoroz e “Gusharavelit” dhe këngëve të detit. 

Mes studimit faktik dhe krijimit artistik
Ulqini në përmasa kërkimi dhe frymëzimi – libri me i ri i profesor Ruzhdi Ushakut
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Shkruan GJOKË  DABAJ Venia rremat e shimshirit
E konopt e ibrishimit,

Në librin “Shestani”, vëll.I, f.533-5, e E dyrekt-e pej kallajit
1kam botuar këngën Larg ma Elle  velat e munashit.

lulldonjin nja vash, midis 150 Venia topat ball na ball,
këngëve të tjera të Shestanasve*. Si Bjeri detit, del ane!
edhe të tjerat, edhe këtë këngë e pata Kur t’avitesh naj gjytet,
shoqëruar me një koment, në të cilin, Epu zjarm-e topavet!
nga njëra anë rreh t’i sqaroj lexuesit, Ata kan-e nji adet:
sepse, sidomos për brezat që vijnë pas Gjill dalën penxherevet,
nesh, kjo gjë është e domosdoshme, Ajo para qi ta dale,
nga ana tjetër, shpreh mendimet e mia, Ajo me kaftën të murrt,
në mënyrë që studiuesit në të Mos kujto se vasha jote!
ardhshmen të mund t’i pohojnë, t’i Djal’i jem-e vjerra jote.
saktësojnë apo t’i mohojnë ata Ajo dyta qi ta dale,
mendime. Ajo me kaftën të verll,
Këto ditë, hasa në një të dhënë Mos kujto se vasha jote!
historike, edhe ashtu shumë të Djal’i jem, kunata jote.
rëndësishme, sepse shkruar para 2000 Ajo treta qi ta dale,
vjetësh, por që, kur lidhet me një Ajo me kaftën të kuq,
këngë tonën, të gjallë edhe në sh XXI, Kujto mir se vasha jote!”
bëhet edhe më e rëndësishme, për “Ulu, vash, e zgill munash!”
historinë tonë të lashtë. “S’kam nevoj-e për munash,
Unë po ribotoj së pari këngën, pastaj Tem vëlla e kam kazaz.”
po ribotoj edhe komentin tim të “Zgill munash, naç bogasi!”
atëhershëm, duke ndërhyrë në ndonjë “S’kam nevoj për bogasi,
rast, dhe në fund po botoj edhe tekstin Se kam babën dugonjxhi.”
që e lidh këtë këngë me historinë “Ulu, vash, e zgill shamija!
shumë të hershme të Ilirisë. Naç të kuqe, naç mavija!”

Vasha tuj u ulun-o,
do ta bëjë të vetën atë vajzë. Në të gjithë 

Barka ty u përkunun-o.
Botën të rinjtë pyesin njëri-tjetrin, pyesin 

Vasha tye reshperuo,
shokët më të rritur, vëllezërit, kurse heroi 

Barka zan-e m’u larguo.
i kësaj kënge pyet NËNËN se si mund të 

Vasha ulet në munash,
rrëmbehet bija e huaj. Moment vërtet i 

Barka hidhet pash më pash.
çuditshëm, i cili na e çon mendjen te ajo 

Vasha syt-e plot me lot,
që, në vendin tonë, gratë, ndonëse 

Djali zemërën pëlot.
rrëmbeheshin nga burrat, punët në Tregoi: Prena Dabanj, Gurrzë 1959.

1.Shestanasit në vend dh përdorin ll. familje i drejtonin ato. Në këtë rast 
Krs.Mbl.të hersh.III, Tr.1962,f.488. NËNA i mëson të birit një taktikë të tërë, 
Gjurmime,I,1971,f.278.

në të cilën gjëja e parë që bie në sy, është, (Varianti i Shestanit ka nevojë edhe për 
se rrëmbyesi nuk është aspak i varfër.sqarime në pikëpamje të gjuhës, por 
Djali, u dashka të ndërtojë një anije të re, unë nuk po ndalem në të këtilla 
u dashka ta mbushë atë me mallra të analiza.)
ndryshëm tregtie, që u interesojnë nuseve Komenti im në vitin 2004:
e vajzave, u dashka ta armatosë barkën jo “Përsëri e njëjta temë: Miti i rrëmbimit 
dosido, por me topa në të 2 ballët, dhe, më të sabinevet, të cilin e mban gjallë 
në fund, pasi ta ketë përgatitur kështu Vallja e Shestanit deri në sh XX. Madje 
mjetin lundrues, për të cilin nuk duhet rrëmbimi bëhet mu atje, në vendin e Larg ma lulldonjin nja vash,
harruar se është një anije me rrema, ai fisit të sabinevet.Larg e larg e përte detin.
duhet t’i bjerë detit mes për mes dhe të Shestani ndodhet përballë detit dhe Ma lulldojn e bes nuk kam,
dalë matanë, pra në Itali. (Te dokumenti këngët me det në këtë trevë janë të Deri råç e vojç e påsh:
shohim që grabitje të tilla janë bërë edhe shumta. Personazhit të kësaj kënge i M’e mir ish se ma lulldonjin
në Peloponez, dmth më këtë anë). Është vijnë lajmet, që, diku përtej detit, afër Porse ish-e pak e vogël.
për t’u kujtuar se NËNA e djalit mendsh, në Itali (Do të shohim te Soma, nân-e, si ta marr!
aventurier, di edhe shumë hollësira lidhur dokumenti, që mundet edhe në “Un ta sonj, o djal’i jem:
me jetën që bëhet përtej detit, sikur të ketë Peloponez) jetuaka një vajzë e bukur, Ban nji barkëzë të re,
qenë edhe vetë andej.ndonëse pak e vogël. Shkon dhe e sheh Mushe plot me reshperi,
Djali vepron pikërisht sipas udhëzimeve vetë. Por është në hall për mënyrën se si Me munash, me bogasi,

Një  këngë  shqiptare me motive të qartë të kohës ilire
KËNGË VALLEJE - MOTIVI ILIR

Barka me vela

Gjergji Leks Markut Çobs - Dabaj, Krythë dhe
Daniella Franit - Lukiq, e shoqja e Leonard 
Pjetër Paloks, Ulqin
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të NËNËS së vet, specialiste në këso piraterisë, të jenë kryer edhe rrëmbime parasysh se atje rrëmbehen shumë 
punësh. Ndonëse këtu ka edhe fjalë vajzash. Sidoqoftë, e gjithë ngjarja njerëz dhe shkretohet një qytet i tërë, 
arabo-turke, edhe topa, pra detaje të është një aventurë e mirëfilltë, fantazi ndërsa këtu flitet vetëm për 1 vajzë, 
shekujve të vonë, unë do të thosha që në nga më të shpenguarat, asnjë fije motivi është i njëjtë. Madje, edhe te 
këtë këngë, te detaji i të pyeturit vetëm mëshire, humanizmi apo morali, i kënga, ndonëse është e veçuar vetëm 
të NËNËS dhe mosdalja në asnjë vend e rëndësishëm është vetëm qëllimi. A vajza, duhet ta marrim me mend që ajo 
të atit, ka reminishenca stadi i është e mirë apo e keqe kjo këngë kaq e s’mund të ketë zbritur në anije fare 
matriarkatit i shoqërisë njerëzore. Në bukur?!                                                     vetëm. 
përgjithësi, në këngët e Shestanit, Tani të shohim dokumentin që Pyetja që mund të bëjmë, është edhe 
përmendja e vazhdueshme e NËNËS paralajmërova. Në librin Ilirët dhe kjo: Në fabulën e këngës a kemi të 
dhe mospërmendja thuajse asnjëherë e Iliria te autorët antikë, Tiranë 1965, bëjmë me ngjarje të atyre shekujve 
atit, duket se ruan elementë të atyre Prishtinë 1979:faqe 245, kemi këtë shumë të hershëm, apo pasqyrohet aty 
epokave shumë të lashta parahistorike. pasazh të autorit Pausania: një fenomen në vazhdimësi? Sido që të 
Pra, djali i ka rënë detit mes për mes, ka Ilirët… hynë në limanin e Mothonit si jetë, edhe nëse kënga pasqyron një 
arritur në limanin e qytetit të largët, ka miq (port ky në Meseni të Peloponezit) fenomen në vazhdimësi, ajo prapë nuk 
dhënë lajmin e mbërritjes me anë të dhe pasi dërguan lajmëtarë në qytet, shkëputet dot as nga përshkrimi që i bën 
topave, pas shumë provash e joshjesh, kërkuan t’u sillnin verë në anijet. Pasi episodit greku Pausania, as nga 
ka arritur edhe ta mashtrojë vajzën për erdhën disa burra të paktë, duke sjellë legjenda e rrëmbimit të sabinevet, që na 
të zbritur në ambientet e anijes. Më në verë, edhe verën e blenë ilirët me shpjegon në një farë mënyre procesin e 
fund, ndërsa vajza po zgjidhte gjërat e çmimin që caktonin mothonasit, edhe formimit të bërthamës së etnosit romak. 
bukura, të cilat kish Nuk po hyjmë tani te 
për t’i blerë, barka kjo çështje, sepse do të 
niset dhe ajo tashmë e na duhet të përmendim 
kupton që ishte rrëm- aty edhe etruskët, edhe 
byer, por tepër vonë. Eneun e Trojës.
Si në të gjitha baladat, Të gjitha këto lidhen, 
edhe në këtë, është në formë gjysmë-
mjaft e vështirë të legjende me lashtësinë 
ndahet çfarë është e etnosit tonë.
prodhim fantazie e Sidoqoftë, kjo këngë e 
çfarë përmban ngjarje Shestanit, është një 
të ndodhur. dëshmi folklorike me 
Që të jetë krijuar kënga vlera të jashtëzakon-
në Shestan, duket PAK shme, e cila ia kalon 
e besueshme, për arsye edhe vlerës së një 
se këtu nuk ka pasur skulpture, sepse është 
kushte për pronarë të ruajtur jo brenda në 
këtillë anijesh e për dhe, por në gojën e 
tregtarë të kësaj kate- popullit. Ajo nuk është 
gorie. Subjekti i kën- thjeshtë një këngë. Ajo 

atyre u shitën nga ato që kishin me vete. gës duhet të jetë marrë nga ndonjë qytet është një vepër arti, ndoshta e 
Kur të nesërmen erdhën nga qyteti më i yni bregdetar, si Ulqini, Tivari krahasueshme me pikturën e famshme 
shumë njerëz, u dhanë mundësi që edhe (Oleotopolisi i dikurshëm), qytetet e të Davidit “Rrëmbimi sabineve” 
këta të fitojnë. Më në fund, gra dhe Grykavet, për të cilët dihet se qysh (1799), e denjë edhe kjo, për shkak të 
burra u derdhën në anijet për të shitur shumë herët kanë zotëruar flota të lashtësisë së motivit,  për t’u 
verë dhe për të blerë sende nga mëdha tregtare e pirate. Mirëpo, kjo “ekspozuar” në Muzeun e Luvrit. 
barbarët. Atëherë ilirët, duke marrë këngë, jetën e vet ka pasur mundësi, së Është vetëm për të ardhur keq që Vallen 
zemër, rrëmbyen edhe shumë burra, paku në shekujt e fundit, ta bëjë e Shestanit E VRANË pikërisht në 
edhe gra ca më shumë, dhe, si i vunë në VETËM në Shestan, sepse VETËM kohën kur ajo duhej shpallur pasuri 
anijet, u drejtuan për në Jon, duke Vallja e Shestanit është e aftë t’i ruajë gjithënjerëzore dhe kur duhej të vihej 
shkretuar qytetin e mothonasvet...  për një kohë të gjatë të këtilla krijime. nën mbrojtjen e UNESKO-s. Është 
Lë t’i lidhim krejt këto që lexuam. Ose është ana tjetër, më e besueshmja, edhe më e hidhur, kur jemi të detyruar të 
Personazhi i këngës, duke kaluar me që kjo Valle të ketë qenë dikur e pohojmë që në vrasjen kriminale të 
anije “matanë” detit, vepron në të përhapur në një territor shumë më të kësaj Valleje të veçantë në Botë, 
njëjtën mënyrë siç na e ka rrëfyer greku gjerë. ndihmuam jo pak edhe vetë ne 
Pausania. E josh vajzën me mallra Fakti që barka është me vela dhe me shestanasit.
tregtie, ajo gënjehet e hyn në anije, djali rrema, por njëkohësisht edhe me topa, e 

Durrës, janar-shtator 2010.                                e nis anijen për lundrim “nëpër detin vendos kohën, jo të krijimit, por të *Shestanasit - banorë ose me rranxë në Shestan, Pinç, 
Jon”. Ljare, Brisk dhe Thtjan (pjesa perëndimore e Kranjës, evoluimit, diku pas shekullit XV. Në ata 
Janë mbi 2000 vjet kur ka ndodhur në jug-perëndim të Liqenit të Shkodrës, rrethi i shekuj flota e Ulqinit arrinte herë-herë 

Tivarit).   shkretimi i Mothonit, kurse shestanasit deri në 400 mjete lundrimi. Nuk është 
ende e këndojnë këngën. Pa marrë çudi që midis shumë llojeve të tjerë të 
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Zef Chiaramonte, Palermo* e nënës Terezë, kur e patët në mesin tuaj parë e të ëndërruar aq shumë shekuj. 
vëllanë e saj Lazrin, si edhe sot e kësaj Mbreti Zog, nga ana tjetër, i cili është i 

Lazёr  Bojaxhiu nё mjedisin dite banon në Palermo një pjesë e njohur për strategjinë e tij kombëtare, me 
Arbёresh dhe pipëtime rreth familjes së saj të ngushtë, siç është pra e Kushtetutën e atëhershme bëri që në jetën 
motrёs sё tij tё madhe mbesa Agja, bija e vëllait të saj!? e  adminis t ra tës  sh te tërore  dhe  

Edhe kjo lidhet me tragjedinë e parlamentare të Shqipërisë të ishin të 
Përurimin e Katedrales Nëna Tereze familjes Bojaxhiu dhe me dëshirën e pranishëm edhe arbëreshët.  
në Prishtinë më 5.9.2010, e zbukuruan nënës Tereze të mbetej në anonimitet. Kjo politikë vazhdoi deri kur erdhën në 
edhe veshjet kombëtare shqiptare. Një familje e lumtur ajo e Bojaxhijve pushtet komunistët, kur Terenc Toçi, 
Shekulli i sapo kaluar ishte i përshkuar që mban një  të shenjte në gjirin e vet, arbëreshi më cilësor të asaj kohe në 
nga dy viganë: që të dy njerëz të por njëkohësisht edhe familje e Shqipëri, i cili kishte nxjerrë një cursus 
kishës, dhe që të dy shqiptarë. Jo përvuajtur, që nga babai Kola, deri te honorum bukur të dendur në shkallën 

1nëna loke Drane, te e bija Agja e te i biri politike , u dënua dhe u vra nga ana e 
Lazri. komunistëve. Kurse përfaqësuesi tjetër i 

2Të flasësh për Lazër Bojaxhiun, arbëreshëve, Rozolin Petrota , nga 
përballë figurës madhështore të së Sicilia, i cili ishte në krye të sistemit 
motrës, ndoshta do ta shikoni si gjë të shëndetësor, shpëtoi së bashku me disa 
degraduar, por shumë e shumë të dhëna arbëreshë tjerë, po ashtu nga Sicilia.
mbi Nënën tonë i kemi pikërisht nga Me ardhjen në pushtet të komunistëve, 
kolonel Lazari, siç e kemi quajtur ne nga radhët e arbëreshëve mbetën në 
arbëreshët. Nuk është e rastit që t’i Shqipëri disa vetë, si p.sh. Zef Skiroi, 
përsëris këtu ato të dhëna, ngase të profesor dhe studiues shumë i njohur i 
gjithë i njohim nga veprat e botuara të kimisë dhe mineralogjisë, i cili u 
dom Lush Gjergjit. sekuestrua nga regjimi dhe u kushtëzua 
Por, a piku rastësisht Lazër Bojaxhiu që të punonte vetëm në fushën e tij të 
tek ambienti arbëresh i Sicilisë, apo e ngushtë profesionale, edhe atë  deri në 
zgjodhi vetë të banojë aty? Cili ishte vitin 1957 kur u lirua me tërë familjen. 
ambienti arbëresh fill pas luftës së dytë Por ky shpëtim i arbërshëve nga regjimi 
botërore?  Pse edhe ai heshti aq shumë komunist, megjithatë, nuk u bë pa kusht. rastësisht ata ishin shqiptarë, 
kohë për motrën e tij deri te rasti i Dhe kushti ishte që ata të ktheheshin domethënë që i takojnë një kulture aq 
çmimit Nobel, kur doli haptas se prapa në Itali dhe të mos bëjnë të lashtë e cila duke e kultivuar veten 
pipëtimet rreth shqiptarisë së saj ishin propagandë antikomuniste, gjithashtu të nëpër shekuj, prodhoi edhe shumë 
më vend? Këto janë pyetje të cilave do mos flisnin e as të merreshin me kurrfarë vlera universale, arriti ta krijojë një 
të përpiqem t’u jap një përgjigje. veprimesh kundër komunizmit në filozofi të veten origjinale mbi jetën 
Siç dihet, pas çlirimi nga Turqia dhe Shqipëri. Garantët e kësaj marrëveshjeje dhe njerëzimin, të bazuar në 
shpallja e Shqipërisë së pavarur, shumë ishin: At Zef Valentini, Petrota dhe pikëpamje të gjera dhe tolerancë të 
arbëreshë u kthyen në Atdheun e vet të Dhespoti i Arbëreshëve të Sicilisë. vërtetë, me veprimtari të rrënjosur te 

respekti më i thellë ndaj njeriut. Këta 
janë Atenagora I, patriarku i 
Kostandinopojës dhe Nëna jonë 
Tereze, të cilën sot po e kujtojmë me 
këtë Konferencë.
Megjithatë dy viganët tonë shumë 
ndryshe janë pranuar nga arbëreshët. 
Ndërsa te Atenagora shkonin e vinin 
shumë arbëreshë sidomos priftërinj 
(një përshkrim i bukur e kemi nga 
vizita që i pati bërë në Stamboll Vorea 
Ujko, prifti-poet Mink Belici; edhe 
unë vetë pata rastin e mirë ta takoja 
dhe të shkëmbeja disa fjalë shqip me 
të në Romë kur erdhi për të takuar 
papën Palin VI), përkundrazi me 
nënën Terezë arbëreshët pothuaj se 
nuk patën asnjë lidhje. Madje për 
shumë kohë shumica e tyre as nuk e 
kanë ditur se ajo i takonte gjakut tonë.
Si është e mundur, do të më pyesni, që 
ju arbëreshët nuk dinit për shqiptarinë 

Lazёr Bojaxhiu heshti për motrën 

Pamje nga Hora e Arbëreshëve (Piana degli Albanesi), Itali
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Pushteti komunist i Shqipërisë e 
mbikëqyri këtë marrëveshje përmes 
agjentëve të SHIKUT, të cilët, siç u bë 
e njohur kohët e fundit, kishin lidhje të 
forta me Mafian siciliane për shitjen e 
të ashtuquajturës “drogë e shtetit”.
Kur Lazër Bojaxhiu, i cili kishte qenë 
ushtarak me gradën e kolonelit dhe e 
kishte kryer Akademinë Ushtarake në 
Itali, e vërejti mirë situatën që po 
krijohej në Shqipëri me koalicionin 
qeveritar ku ishin të pranishëm edhe 
komunistët, filloi të mendonte për 
largim jashtë vendit bashkë me krejt 
familjen. 
Në vitin 1944 Lazrit i lindi vajza në 
Tiranë, ku edhe kishte prurë nusen për 
ta njohur me familjen e tij.  Lazri për 
të shpëtuar zonjën dhe beben, në fund 
të 44-ës u arratis në Itali. Por nëna 
Drane nuk pranoi  të largohej nga 
Shqipëria pasi ishte shpërngulur atje 
për t’i shpëtuar situatës jo të volitshme që t’i jepte problemit religjioz një 
në Shkup. Për hir të nënës, edhe motra përgjigje krejtësisht ndryshe nga e 
Agja mbeti në Tiranë në ferrin e motra. Ndonëse ai kurrë nuk fliste për 
komunizmit. të motrën murgeshë, ajo mbetej një mit 
Në Itali Lazri u strehua te familja e për ‘të, deri që në prag të vdekjes u 
gruas, por meqë kishte studiuar kimi kthye në besimin ndaj Zotit fal 
dhe kishte prirje për farmaci, u ndërhyrjes të atit Vazhakala, të cilin 
punësua në Lucca. Nëna Tereze ia kishte dërguar 
Kur firma, e cila pas lufte po merrte veçanërisht prej Kalkute.
përmasa dita ditës më të mëdha, i Të gjithë ne, shqiptarë dhe arbëreshë, 
propozoi të zgjidhte vetë vendin e mbetëm larg një kohë të gjatë nga 
punës jashtë Toskanës, menjëherë thesari më i bukur e më i çmueshëm i 
Lazëri kërkoi të vendosej në çerdhen gjakut tonë, të gënjyer nga një regjim i 
arbëreshe-shqiptare të Palermos. cili për egërsi dhe pamëshirë ndaj 

3Kjo, çerdhe e Palermos , përveç popullit të vetë ia kaloi osmanllive, 
komunitetit historik arbëresh dhe serbëve dhe grekëve. 
arbëreshëve të posakthyer nga Kështu fati i kësaj familje dhe situata 
Shqipëria, përbëhej nga vëllezërit politike që u krijua rreth anëtarëve të 
Ndue dhe Gjon Gjomarkaj, Prof. Karl saj, bënë që Nënën Tereze ta kenë 
Gurakuqit, papa Sotir Furxhiut, at shfrytëzuar disa popuj në Ballkan për ta 
Sofron Prencet dhe nga koloneli Lazër shtuar vlerën e tyre, kurse ne arbëreshët 
Bojaxhiu. Boshti i çerdhes ishte At dhe shqiptarët e kemi zbuluar aq vonë 
Zef Valentini, drejtor shkencor i sa u desh të luftojmë që tua rimarrim 
Qendrës Ndërkombëtare për Studime atyre prej dore.  

1.Prefekt i Korçës, 1921.  Sekretar i Përgjithshëm i Shqiptare pranë Universitetit. Dita e 
Republikës, 1927.  Ministër i Ekonomisë,1936.  28 Nëntorit kremtohej me të madhe Prezident i Dhomës së Deputetëve, 1940. Krs.: Rita 

dhe ishte rasti i takimit vjetor për Tocci D’Alena, Terenzio Tocci mio padre, Corigliano 
Calabro, 1977; Akademia e Shkencave të Arbërin e ri dhe te vjetër.
Shqipërisë, Historia e popullit Shqiptar, vëll. i 3-të, 

Në këtë çerdhe kolonel Lazari u bë i Tiranë: Toena, 2007, ff. 44, 340, 342,378.
2. Krs. Historia e Popullit Shqiptar, vëll. I 3-të, f.514.njohur si njeri fisnik, kavaler galant 
3.Një rreth tjetër shqiptarësh antikomunistë të shtatgjatë dhe i muhabetit. Ai e fliste 
arratisur në Itali ishte ai i Romës i cili përbëhej nga 

një shqipe më të kuptueshme për Prof.Ernest Koliqi, Vasil Andoni, Nos Qyrjaku, 
Sulejman Meço, at Zef Shestani, zonja Kaliroja arbëreshët. Por ai ishte shumë larg nga 
Zervos, Albert Akshija, etj. Por këta ishën të ndarë në e motra Gonxhe dhe shprehej si jo parti të ndryshme dhe nuk kishën pikëreferimi unitar 

besimtar. Ndoshta vështirësitë e jetës përveç kishës së Shën Athanasit, ku vepronte 
arkimandriti arbëresh mons. Lefter Fortino.në arratisje dhe ndjekjet të veçanta që 
Si rrethi i Romës, poashtu ai i Palermos qenë për mua 

gjithnjë pësonte në heshtje nga lidhja më e fort me popullin shqiptar e me gjuhën e tij. 
*Kumtesë në Konferencën ndёrkombёtare regjimi i Enver Hoxhës, për shkak të 
shkencore: Jeta dhe vepra e Nёnёs Ttereze, Prishtinë nënës dhe motrës që kishin mbetur në 
7 shtator 2010.  

Shqipëri, e kishin tronditur dhe bëjnë 

Hapja e Katedrales së Nënës Tereze në Prishtinë, ku u mbajtë 
edhe Konferenca ndërkombëtare për Nënën Tereze

ILIRËT mbanin QELESHE
Nga kësulat të cilat i mbanin ilirët njohim 
katër lloje të ndryshme. Ka qenë i shpeshtë 
tipi i kapelës me formë të rrumbullakët që 
është paraqitur në monumentin nga 
Zenica, që në esencë nuk dallohet shumë 
nga kapela (kësula) e bardhë e sotme 
shqiptare, qeleshja. Në përgjithësi 
mendohet, me të drejtë, se kësula e sotme 
shqiptare drejtpërdrejt buron nga kësula e 
ngjashme që e mbanin ilirët.
Marrë prej Aleksandër Stipçeviq: Ilirët /historia, 
jeta, kultura, simbolet e kultit/ Botimet Toena, 
Tiranë 2002:89.
Përgatiti SGjDobreci më 14.2.2010.

Shestaneshat bartnin futën
Më 1965 pata qenë në Ljare, rrethi i 
Tivarit, për vaksinim të fëmijëve. 
Q ë n d r o v a  n j ë  n a t ë  t e  L e k a ' j  
Gjergjushit, i familjes Nilonj. Në oborr 
të shtëpisë, mbi disa dru, me shkuan 
sytë në një petk të zi. E mora në dorë, i 
përngjante boçes (bohçes, përparëses), 
ishte prej leshit, kishte dy bishta që të 
lidhet rreth brezit, si dhe thakët (thekët 
të varur në fund). Ishte e zezë. M'u 
kujtua thënia popullore 'I zi si futa'. 
Unë deri atëherë s'pata rast ta shoh 
futën. Leka ma vërtetoi: 'Kjo ka kjenë 
futa e nanës teme. Shestaneshat e kanë 
bajtë futën deri para 50 vjetve. Merre, 
nji t'lypet'. Unë e mora, ishte gati si e re, 
por nuk dita ta ruaj, mbas një kohe ma 
copëtoi tenja. Shkruan  Simë Gjon Dobreci 

A e dini



10 Përurime 34/2010

Në kuadër të Festës së Gështenjave, të 
shtunën më 13.11.2010, në Shtëpinë e 
Kulturës në Ostros u përurua libri i Ali 
Gjeçbritajt “Gjurmëve të moteve”. 
Libri është përmbledhje artikujsh, të 
botuar apo transmetuar, që nga viti 
1994 e deri në ditët e sotme, në 
revistën “Fati”, gazetën “Koha 
javore”, revistën “Buzuku”, Radio 
Televizionin e Malit të Zi, Radio 
“Mir”, Televizionin “Teuta”, shtojcën 
në gjuhën shqipe “Polis” dhe gazetën 
“Illyria”.
Ardita Rama, e cila e drejtoi 
mbrëmjen, tha se në këto shkrime 
autori flet për kranjanët, Ruminë, një kohe të caktuar. Në letrën Gjeçbritaj tregoi se i kanë mbetur pa 
liqenin, gështenjat, peshkun, librin, përshëndetëse, ai thotë ‘Unë besoj, që botuar mjaft artikuj, të cilët, nëse ka jetë e 
shkollën, por edhe për mërgimin, ky libër do t’i nxis jo vetëm kranjanët, shëndet, do t’i botoj në një libër tjetër. 
varfërinë..., por mbi të gjitha flet edhe por edhe të tjerët, që edhe më tepër ta Ali Gjeçbritaj ka botuar më parë 
për bujarinë e kranjanëve. duan Kranjën. Jam i bindur që do t’i përmbledhjen me poezi “Motet”. 
“Natyrisht se në qendër të vëmendjes nxis të rinjtë mos ta lëshojnë Kranjën e “Gjurmëve të moteve” është libri i tij i 
autori ka Krajën, vendlindjen e tij, shenjtë, do t’i nxis ata në diasporë që të dytë. Është botuar nga Shoqata “Kraja” 
dhe megjithëse shkrimet janë kthehen në vendin që u lanë të parët’. me mbështetjen e Fondit për Pakica. 
subjektive, pa marrë parasysh ato janë Recensenti tjetër i librit, gazetari Ismet (Kohapress) 
e mbesin dëshmi e kohës, e ngjarjeve Kallaba, në fjalën e tij tha se librin e 
të këtyre 15 viteve të fundit, të cilat Gjeçbritajt “duhet kuptuar si një 
kur i lexojmë në këtë libër shohim se kronikë nëpër të cilën ka kaluar kjo 
paskan qenë jo pak”, tha ajo. krahinë gjatë këtyre 16 viteve, kurse 
Për recensentin e librit, prof. Dr. Simë autori është një kronikan i përpiktë i 
Dobrecin, i cili nuk ishte i pranishëm ngjarjeve, në një pjesë të të cilave ka 
në përurim, libri GJURMET E marrë pjesë edhe vetë”.
MOTEVE, është një përmbledhje Ai më tej tha se “shkrimet gazetareske 
shumë e qëlluar, një kronikë e dallohen nga llojet e tjera të shkrimeve 
shkëlqyeshme për ngjarjet në Krajë për karakterin e tyre të përkohshëm, 
dhe në lidhje me Krajën në suazat e por disa nga shkrimet në këtë libër jo 

vetëm që nuk kanë karakter të 
përkohshëm, por përshkruajnë dhe 
flasin për historinë, traditën dhe 
trashëgiminë shumëvjeçare të kësaj 
treve dhe na ftojnë që të mos i harrojmë 
ato”.   
“Falë përkushtimit dhe përmes syrit të 
Ali Gjeçbritajt, ata që nuk jetojnë në 
Krajë kanë marrë vesh se çfarë ndodh 
në këtë trevë shqiptare”, theksoi ai.
Autori i librit, Ali Gjeçbritaj, tha se nuk 
ka pasur pretendime që libri të ketë 
karakter shkencor, por thjesht karakter 
informativ. Ai shpjegoi se si nxitje i ka 
shërbyer fakti se gazetat mund të 
grisen, kurse libri mbetet dokument. 

Gjurmët e moteve - libër i qëlluar

A e dini
Simboli i gjarprit te ILIRËT
Te ilirët, gjarpri zë vendin qendror në 
strukturën religjioze simbolike. Kulti i 
gjarprit paraqitet shumë herët, në fazën 
më të lashtë të kohës së gurit 
(parahistorike) te paraardhësit  e ilirëve 
në këto treva dhe qëndron deri në ditët 
tona. Pra, ky është një simbol 
autokton, që është krijuar në trevën 
ilire; këtë kult e gjejmë edhe në 
'Eneidën' e Virgjilit (70-19 para 
Krishtit), si mbas të cilit heroi trojan 
Eneu e ka sjellë në Itali. Gjarpri është 
simbol i Eskulapit, zotit të mjekësisë 
me emër ilir. Ai është simbol i 
mençurisë, i shëndetit, i lindshmërisë, i 
së keqes, personifikim i shpirtit të 
ndjerit, mbrojtës i vatrës së shtëpisë. 
Pra, si mbas mitologjisë ilire, gjarpni 
ruen shpinë, gjarpni ruen t'gjalltë dhe 
shpirtat e t'dekunve.
Marrë prej Aleksandër Stipçeviq: Ilirët /historia, 
jeta, kultura, simbolet e kultit/ Botimet Toena, 
Tiranë 2002:309-22.

Shestanasit edhe sot thonë: Gjarpni ruen 
shpinë.
Përgatiti SGjD më 14.2.2010.
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Shestanasit banojnë ose kanë rranxën në Shestan, 
Pinç, Ljare, Brisk ose Thtjan (pjesa perëndimore e 
Kranjës, jug-perëndimi i Liqenit të Shkodrës, rrethi i 
Tivarit). 
Njerzit dvesin, pej kah kanë ardhë Shestanasit n’kta 
katune. Ka  shumë legjenda, por e vërteta duhet me 
kjenë qi ata ishin aty me mija vjet (përveç tjerash, për 
ket flasin toponimet, emnat e katuneve, veshja e 
shestaneshs e moçme dy mí e sa vjet). Për arsye 
t’kushteve t’kqija për jetë, sot ka pak banorë nëpër 
këto katune. Ata shkuan n’Tivar, Ulqin, shum u 
shpërdanë nëpër botë. 
Porse, Shestanasit i ruejtën adetet e veta, traditën e 
vet, fjalët e urta dhe thaniet popullore. Ata ruejtën 
Vallen e Shestanit, valle e cila ka merita t’posaçme qi 
mos t’harrohen kangët e shumta popullore, kangë me 
plot urtsi. N’kishë, prithti predikonte n’g’juhën 
shqype, uratat thuheshin n’g’juhën shqype. T’gjidha 
kto krijuen kushte, qi me e ruejt g’juhën e amël 
t’nanave tona, g’juhën shqype t’Shestanit. 
Isht e vërtetë, pra duhet mos me u harrue: N’kto 
katune ka zotnue mirëkuptimi i përzemërt dhe 
toleranca e mrekullueshme nërfetare nërmjet 
myslimanve dhe katolikve.
Merita e posaçme e Shestanasve t’fesë kshtenë, 
kryesisht t’asaj katolike, isht ruejtja e veshjes 
mrekullueshme t’Shestaneshs; do t’ishte ma nreqtë 
me thanë – kjo isht merita e nanave Shestanesha. 
Deri t’para nji kohet u ruejt edhe veshja e mashkullit 
Shestanas, ku mirrte pjesë edhe qeleshja, qi na e lanë 
para-ardhsit tonë, Ilirët. Çakçirët e bardhë kishin 
shirita t’zi, shenj qi Shestanasit manin zi për Gjergj 
Kastriotin-Skënderbegun. Kjo dhe disa fakte tjera 
vërtetojnë, qi Shestanasit kanë marrë pjesë n’luftat e 
Skënderbegut. Kto katune treguen guxim edhe 
n’kulturë; don Gjon Buzuku ktu e shkroi librin e parë 
t’g’juhës shqype. Shestanasit kanë pasë edhe shum e 
shum burra e burrnesha. Pra, Shestanasit, burrat e 
dheut dhe t’bukrat e dheut, kanë me çka me u krenue, 
kanë me çka me u burrnue. 

Zef Lukiqi, me rastin e prezantimit të parë të Valles së Shestanit, në 
emër të Shoqatës “Buzuku”, përshëndeti kryetarin e Komunës 
Gëzim Hajdinagën, përfaqësuesit e pushtetit republikan, të pushtetit 
lokal, të shoqatave joqeveritare, të partive politike, të konfesioneve 
fetare, të diasporës shqiptare, të ndërmarrjeve publike dhe private, 

ligjëruesit dhe mysafirët nga 
Shqipëria dhe Kosova, mjetet e 
informimit, dhe të gjithë të 
pranishmit.
Ëndrra 15 vjeçare realizohet dhe 
sonte Ulqini begatohet me një 
perle të kulturës të popullit tonë. 
Shoqata kryesisht merret me 
kulturen shqiptare, gjer tani botoi 
librat e Atë Vinçenc Malaj, 
regullisht boton revisten “Buzu-
ku”, organizon tubime të ndry-
shme (2000 vjetori i krishterizmit, 
për dom Simon Filipaj përkthye-
sin e Biblës, për At Gjergj Fishtën, 

monografinë “Shestani”, konferencën e përvjetorit të Buzukut), ka 
vendos truporen e nënës Tereze, ka formua Forumin rinor dhe 
realizoi ëndrrën (folklorin me Vallen e Shestanit). Është në 
përgatitje projekti ideor për revitalizimin e kishës së shën Mërisë në 
Kala të Ulqinit.
Për përgatitjen e folklorit ndihmuan sidomos Zef Gjokaj nga Nju 
Jorku, fondacioni “Don Simon Filipaj’ nga Nju Jorku, dega e 
Shoqatës në Çikago, dashamirët dhe lexuesit e revistës “Buzuku” në 
Nju Jork , Këshilli i kishës së Shna Zefit në Ulqin, Zef Kol Nushi 
nga Nju Jork, Gragja Komerc dhe Zefi i Kols Prens Dobrecoviq nga 
Çikagoja. Gjatë ushtrimeve ndihmuan njohësit e folklorit Stjepë 
Daboviqi prej Krythet të Ulqinit, Kola i Macit Tucit prej Thtjanit, 
Gjergji e Gjonit Gjeks Markoviq nga Kollomza, Anti Duroviq nga 
Bratica, Frani Lek Vocit Jacoviq, Palina e Sims Markut Preçit Lukiq 
nga Gjeranat. 
Ndihmuan sidomos edhe Leonardi-Edi Jankoviq prej Klleznës, 
Qendra për Kulturë, don Gabriel Grabanica, pronari i PALMËS 
Anton Vukmarko-
viqi, Pal Durovi-
qini, Prenç Junku, 
si dhe këngëtarët 
Viktori dhe Luigji, 
Zef Kovaçi, Gjergj 
Pepgjonin. Këtyre 
dhe të gjithë tjerëve 
që na ndihmuan në 
mënyra të ndry-
shme shumë u 
falënderohemi. 
Ulqin, 20 nëntor 

2010.

   

Fjala 
e Simë Gjon Dobrecit  

Fjala e Zef Lukiqit, 
kryetar i Shoqatës

SHKA Zana, Ulqin dhe Shaban Gjeka e zbukuruan Manifestimin
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Grupi folklorik BUZUKU (Pema);  19.Gjergji Kols Gjeks-Pepgjononj (Pepgjonoviq);  20.Viktori Nreks Lush Nreks-Nrekiq;  
1.Andrea Ivos Antit-Lukiq;  2.Pala’j Nikolls Pals-Peconj (Pecoviq*);  3.Marku’j Niks Markut Niks Tags- 21.Marija Filipit Pjetrit-Maroviq;  22.Ana Anris Pers-Lukiq;  23.Aleksandra Ivos Antit-Lukiq;  
Tagaj (Tagiq);  4.Andrijani Nikolls Zefit-Brisku (Briskoviq);  5.Sandroja’j Nikolls Pals-Peconj (Pecoviq);  24.Marijana Ivos Antit-Lukiq;  25.Domenika Markut Pjetrit Markut-Bardhonj (Bardhoviq); 26.Gabrijella 
6.Jozoja’j Vasit Zefit Nreks Niks-Nilonj (Niloviq);  7.Peroja’j Filipit Pjetrit-Maroviq; 8.Peroja’j Markut Anris Gjonit-Simonaj;  27.Monika Sims Pers-Lukiq;  28.Mrika Antit Pals Leks-Lukiq; 29.Julija Gjonit 
Pjetrit Markut-Bardhonj (Bardhoviq);  9.Jozoja’j Nikolls Nreks-Nrekiq;  10.Nikolla’j Markut Niks- Zefit Gjonit Niks-Dobreci (Dobrecoviq);  30.Gjergji Rrokut Jakut-Pekaj (Pekiq);  31.Zefi Rrokut Sims 
Dedonj (Dediq);  11.Pala’j Jozit Luks-Jankonj (Jankoviq);  12.Viktori Gjergjit Toms-Lukiq; 13.Stevoja’j Markut Preç’Palit-Lukiq;  32.Domeniku’j Franit Deds-Lukiq;  33.Andrija’j Gjonit Pjetrit-Simonaj;  
Pjetrit Zefit-Dabonj (Daboviq);  14.Marku’j Nikolls Nreks-Nrekiq;  15.Gjergji Leks Markut Çobs-Dedonj 34.Valentini Zefit Gjonit Lucit Nojs-Kovaçi (Pema).
(Dediq);  16.Kristina Anris Pers-Lukiq;  17.Luboja’j Antit Zefit-Lukiq;  18.Zefi Gjonit Lucit Nojs-Kovaçi *Administrata malazeze mbiemnave u ka shtue viq ose iq.
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Përshëndeti  Dominik Lukiqi
 
Unë si përgjegjës i Forumit rinor 
‘Buzuku’ ju përshëndes të gjithëve. 
Po paraqes punën e një viti të djemve e 
vajzave tona. Forumi rinorë u formua 
në kuadër të shoqatës ‘Don Gjon 
Buzuku’ në nëntor më 2009. Aktiviteti 
i parë ishte një festë për te rinjtë, ku 
vetë prania e numrit aq të madh na dha 
forcë që të veprojmë duke besuar se 
kjo rini është e gatshme të jetë aktive 
në jetën e vendit ku jetojmë. Nga kjo 
festë filloi punën Forumi rinor me 
ushtrimet e këngëve dhe valleve të 

mërgimtarëve tanë t’u falënderohemi E falënderojmë meshtarin tonë Don 
për të gjitha kontributet, për të gjitha Gabriel Grabanicën, i cili në aktivitetet 
ata çka kanë bërë për ne dhe për vendin tona ishte gjithmonë pranë nesh, edhe kur 
tonë. Nuk duhet ta anashkalojmë ndonjëherë nuk shkonte ndonjë gjë mirë, 
festën e të Moshuarve që ne si të rinj gjithmonë na jepte guxim e shpresë për të 
me një zell të veçantë nuk e harruam vazhduar rrugën e nisur, sepse kishte 
moshën e tretë dhe pa hezitim brenda besim se do t’ia arrijmë, dhe ja sonte jemi 
një viti i kemi mbledhur gjyshat e këtu së bashku.
gjyshet duke ju dhënë një fije shpresë E në fund nuk mundem të MOS i 
se i kemi për zemër e gjithmonë do të falënderoj Rininë të cilët për një vit ishin 
jemi të gatshëm ne si të rinjtë për t’u të gatshëm me vendosmëri dhe në 
shërbyer atyre se e meritojnë.  mënyrë vullnetare të kontribuojnë për një 
Në secilën prej këtyre aktiviteteve jetë sa më të mirë. Pa këtë rini nuk do të 
forumi rinor e kishte iniciativën dhe ishim këtu sonte. 
merrte përgjegjësi për secilën detyrë që Ulqin, Shtepia e Kultures, më 20.11.2010.    
na besohej si: përgatitjen e vendit, 
zbukurimet e ndryshme, shërbimet në 

zonës së Shestanit, këngë dhe valle secilin aktivitet që kemi organizuar e 
gati të harruara që ne patëm guxim ato kemi kryer me devotshmëri të madhe.
përsëri t’i rikthejmë në shoqërinë Në këtë ditëlindje të parë të Forumit 
tonë. rinor, në ketë natë historike dhe gëzimi 
Forumi rinor nuk u ndal me kaq. Ai me duhet t’i falënderoj prindërit tanë 
ishte edhe bashkorganizator i Udhës që na kanë përkrahur në çdo hap, në 
së Kryqit, që u mbajt në Salç për secilin aktivitet, në çdo vështirësi ata i 
gjithë rrethin e Ulqinit. Të rinjtë e këtij kishim gjithmonë afër.  
forumi kërkonin të jenë edhe ma tepër 
aktiv në jetën e qytetit tonë. Për këtë 
arsye punuam të gjithë së bashku për 
organizimin e panairit  të ushqimeve 
tradicionale të festës së pashkëve në 
qytetin tonë. Kjo festë na beri të 
kuptojmë se me të rinjtë mundë te 
arrihet shumë. Rruga jonë vazhdoi me 
bashkorganizimin e Festës së 
Diasporës. Ne këtë festë ne si rini dhe 
forumi rinor me një darkë vëllazërore 
patëm guxim që për herë të parë 

Festojmë ditlindjen dhe rilindjen 

Gjatë manifestimit u përuruan edhe 
librat e gazetarit dhe publicistit 
Gjekë Gjonaj  ‘Njëmendësia 
shqiptare’, ‘Gjurmëve të kohës’ dhe 
‘Shqipet e maleve’, të cilat prof. Dr 
Hamit Boriçi, Dr Bahri Brisku dhe 
prof. Dr Gjovalin Shkurtaj i 
vlerësuan shumë lartë. Në fund foli 
edhe autori Gjekë Gjonaj.         

Marku’j Niks Tags - Tagaj (Tagiq), Bishti i Malit, Ulqin, na knaqi me zanin e fyellit

Vajzat e shoqatës “Shtoj” ia shtuan bukurinë manifestimit
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Vinçenc Malaj

Rumisë 

Përse Ti nuk je veç bjeshkë, 
mal, pyll, gur, ujë,
ti je Fjala,
ajo që e mësova prej nânës, 
je eshtrimi, kuptimi i saj 
mâ i kthellë 
aq afër 
rrahazemrës s'ême!
*
L'esser di sasso

Çdo gur në vend të vet 
që nga natyra asht skulpturë 
e çdo fragment – një muze...
*

Nji popull bâhet 
skamnuer përgjithmonë 
kur hup ndjesitë e 
gjuhën amtare. 
*

Shih BUZUKU 32/2010:4 
dhe BUZUKU 10/2002:12.  

Pas shugurimit meshtar më 13.X.1957  Me p. Vinkun kemi ardhur disa herë së ndërpreva shkollimin dhe ika në Itali, 
siç duket, patër Vinçenci shkonte bashku në anije nga Zara në Tivar. Ishte pastaj emigrova në Amerikë dhe patër 
shpesh në Seminarin e Zarës ku takohej guximtar dhe i vendosur, i ri e i pashëm Vinkun nuk e kam takuar më, kujtohet 
me mësimdhënës e nxënës të asaj dhe shumë energjik,  gjithë rrugës 

*Marrë prej referatit të Dr Lukë Gjokaj të paraqitur shkolle. bisedonte me mua. Gjithmonë barte në Simpozium me rastin e dhjetëvjetorit të kalimit në 
Ndër gjithë ata seminaristë i kishte ra në shumë libra dhe shënime me vete. Për amshim të At Vinçenc  Malaj. 
sy një nxënës që nuk e fliste mirë shkak të tyre një herë pati konflikt të 
gjuhën serbo-kroate dhe ishte shumë ashpër me një oficer të sigurimit, 
keq i veshur. P. Vinku i afrohet, t regon Gjergji .  Gjatë këti j  
njoftohet me të dhe pa se ai ishte Gjergj udhëtimi, një njeri i panjohur i 
Kalaj nga Malësia. Kishte ardhur në vështronte nga larg shënimet dhe 
këtë seminar me referim të pat. Kolës, librat e tij, pastaj u afritë dhe i 
bile edhe rrobat që i kishte veshur ia drejtohet serbisht: ”Pope, çka janë 
kishte falur ai nga ndihmat që i kishin këta libra, kush je ti”. Pat.Vinku iu 
mbërri për kishën e Hotit. përgjigj: -Unë jam shqiptar dhe 
Një ditë tregon Gjergji, pat.Vinku më këta libra janë në gjuhën shqipe. 
ftoi të dalim në qytet dhe së bashku Agjenti u mërdhez në fytyrë, i 
s h k u a m  t e k  n j ë  nguliti sytë 
argjendar i ardhur nga në të edhe 
P e j a .  P a s i  u  më fortë dhe 
përshëndetem, ata me ton të 
biseduan diçka mes l a r t ë  i  
v e t i  d h e  p a s t a j ,  t h a : ” U n ë  
vazhduam në një j a m  i  
shitore rrobash aty s i g u r i m i t  
pranë. Më thanë të zgjidhi një palë dhe që tash mund të arrestoj; në 
kostume dhe pasi i provova dhe më Jugosllavi nuk ka shqiptarë dhe nuk 
pëlqyen, argjendari i pagoi, atëherë të botohen libra shqip”. Frati nuk u 
dy më përgëzuan me fjalën i gëzofsh. rrudh, as nuk i hante ashkla e syrit, 
Ishte kostumi i parë që kisha veshë në por me vendosmëri i tha: -Ju s'keni 
jetë. Së bashku me te, pastaj më dhanë çka të bëni, unë jam qytetar i lirë 
edhe të tjera rroba nga gardëroba e tyre. dhe kjo është e drejta ime që më 
Pas këtij afrimi që më bëri pat. Vinku siguron kushtetuta; këta janë libra 
me arsimtarët e këtij Seminarit, duket të botuar në Prishtinë” duke i 
se ata fituan besim të madh në mua. treguar me gisht revistën “Jeta e 
Kështu profesori im, patër Alfonsi Re”. Agjenti ashtu i mrrolur i lëshoi 
shpesh më jepte detyrë që në mbrëmje sytë poshtë e pastaj u largua pa bërë zë. 
vonë të shkoj te garnizoni i ushtrisë dhe Këto shprehie të fratit dhe ai qëndrim 
atje disa ushtarëve t'u jap rrobat e mija. stoik i tij vazhdon Gjergji, më ka 
Ata së pari e heqshin kapuçin e pas disa ndihmua shumë herë në jetë, sepse 
hapave edhe pjesën tjetër të uniformës, shpesh kamë ra në situata të tilla.
vishnin rrobat që unë u kisha sjellë dhe Pas disa vjetëve tregon Gjergji, një të 

k ë s h t u  s i  diel kur shkova në kishë të Pejës, sepse 
civilë, pa u tashti vazhdoja mësimet në at qytet, 
diktuar nga mbeta i befasuar, pash pat. Vinkun duke 
roja  di lnin çuar meshë. Mëzi prita ta takoj. Sa më 
jashtë repartit pa më njohu dhe më tregoi se kishte 
për të ardhur ardhur për pak kohë me zëvendësuar 
në kishë me fratin slloven të asaj kishe. Pastaj 
pa meshë dhe kujtuam ngatërresën me policin në 
me u rrëfye. anije dhe i tregova se këtu në Pejë 
Ishin katër policia është shumë brutale, se e shifsha 
ushtarë dhe të çdo ditë ka i keqtrajtojnë kosovarët. Më 
gjithë vijonin tha e dijë, kamë dëgjuar se është 
studimet për vështirë, por jam i bindur se do të jetë 
priftëri. edhe shumë më vështirë, sepse 

   tendencat partiake e shtetërore janë të 
tilla. Më 1963 filloi të më ndjek policia 
pothuaj në çdo vend dhe nga kjo 

Me rastin e 10 vjetorit të kalimit në amshim të patër Vinçenc Malaj (1.12.1928- 04. 02. 2000)*

Vinko Malaj në kujtesën e Malësorëve

Gjergj Kalaj, tash në 
Arizonë, Amerikë, 

kujton Patër Vinkon

Ideja për formimin e Shoqatës 
'Don Gjon Buzuku' ishte e 
patër Vinçenc Malaj.
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 Shkruan Gjekë Gjonaj mbështetjeje  institucionale, edhe 
përkundër premtimeve boshe të 

Që nga themelimi Shoqata Humanitare kryetarit aktual të komunës së Ulqinit 
“Dom Simon Filipaj” me seli në Nju- Gëzim Hajdinagës se do të hap një zyrë 
Jork çdo verë i përgëzon familjet e të veçantë për diasporën e kësaj 
varfra në komunën e Ulqinit. Këtë komunë. Shkreli nuk mund ta kuptojë 
traditë nuk e ndërpreu as sivjet. Në se si në kohën e demokracisë askush 
gusht 2010, përfaqësuesit e kësaj nga pushtetarët vendor e as qendror nuk 

interesohet për diasporën  shqip-
tare, e cila, siç tha ai, ka pasur më 
shumë mbështetje në kohën e 
monizmit se sot.

Përfituan nga Shoqata “Dom 
Simon Filipaj”
1.Dilë Elezaj, Shtoj                     $250 
2.Safet Aloshi, Kravar                  $350 
3.Jehona  Salaj, Katërkollë          $250 
4.Djemtë e Gjergj Briskut, Braticë $250 
5.Lulë Mirdita, Shëngjergj            $300 
6.Zef Dedivanaj, Shëngjergj            $300 
7.Lulë Mirdita, Pistullë                  $150 
8.Qamil Kapllani, Lisën                   $250 
9.Melihe Doda, Braticë                  $150  
10.Alime e Hanka Rexhaj, Kllezën    $400  
11.Xheladin Aloshi, Kravar                $250 
12.Hasije Ibroçi, Pistullë                    $ 250 

shoqate Mark Shkreli dhe Zef Gjokaj, u 13.Ramazan Asllani, Kravar              $300 
14.Tone Palaj, Kllezën                    $150 thanë gazetarëve se me vete kanë sjellë 
15.File Markiqi, Kllezën                      $150 $9350. Nga kjo shumë, $8550 u ndanë 16.Dilë Dabonj, Krythë                    $150 

për 35 familje fshatare në nevojë, kurse 17.Lenë Pepgjonaj, Kullomzë          $150 
18.Mrikë Martinoj , Gaç              $150 $800 Grupit të Valltarëve “Shestani” 
19.Leze Stanaj, Braticë                    $150 

dhe veteranes së arsimit Syme Kokaj, 20.Shoqja e Halil Durakut, Pistullë $350 
21.Bega Sellaj, Brajshë               $250 për botimin e librit “Një herë”. Sipas 
2 2 . F a m i l j a  e  Ve b i  Ve l i q i t ,  M i l l ë  $ 3 0 0  fjalëve të Shkrelit ndihma e tyre 
23.Gëzim Çaushi, Brajshë,           $250 

modeste më tepër ka karakter moral se 24.Sulltana Bojku, Zogaj,            $150 
25.I biri i Riza Adoviqit, Zogaj    $150 sa material dhe do të ishin shumë më të 
26.Familja Mehanaj, Kosiq          $450 kënaqur sikur bashkëvendësit e tyre në 27.Motrat Boga, Amull               $250 

vendlindje të mos kishin nevojë për 28.Ramazan Lleshaj ,  Brajshë    $350 
29.Tone Pjetër Dedonj, Salç                  $150 ndihmën e tyre. Shkreli pohoi se 
30.Egzona e Albijona Pali, Ana e Malit  $250 

shoqata edhe në të ardhmen do të 31.Pjetër Gjergj Shkreli, Shëngjergj   $150 
32.Dritan Salaj, Ana e Malit           $250  vazhdojë të grumbullojë dhe të ndajë 
33.Nikollë Delija, Zogaj                $250 ndihma jo vetëm familjeve nevojtare, 
34.Syme Kokaj, Ana e Malit-për libër $300 

por edhe studentëve nga komuna e 35.Shoqata e valltarëve “ Shestani”       $500 
36.Lezja Gjergjit Simononj                 $150 Ulqinit të cilët studiojnë në univers-
37.Sal Bërkani, Krythë                       $400 itetet shqiptare, sikurse edhe ndonjë  G j i t h s e j :  $ 9 3 5 0 .

projekt nga fusha e kulturës, duke 
vlerësuar se, sikur Ulqini me resurset 
natyrore të menaxhohej siç duhet, 
banorët e tij nuk do të kishin nevojë 
për ndihma të këtilla sociale”, 
theksoi Mark Shkreli, anëtar i 
Kryesisë së Shoqaës “Dom Simon 
Filipaj” dhe potencoi hapjen e një 
zyre në Ulqin për nevojat e diasporës 
shqiptare të kësaj komunë.
Mark Shkreli theksoi se Shoqata “Dom 
Simon Filipaj”, të cilën që nga muaji 
maj i këtij viti e udhëheq Nail Llolla, do 
të dëshironte që dikush nga strukturat 
drejtuese të Ulqinit të vendosë një 
bashkëpunim inst i tucional  me 
diasporën, e cila për fat të keq është lënë 
jashtë çdo l loj  komunikimi e 

Shoqata 'Dom Simon Filipaj' aktive Ndihma të reja për 
njerëzit e varfër në Ulqin

Fondacioni “Dom Simon Filipaj” 
organizoi një aksion humanitar më 24 
tetor 2010 në Bronx të Nju-Jorkut. Një 
grup anëtarësh dhe aktivistësh të këtij 
fondacioni atë mbrëmje mblodhën 23 
mijë dollarë, na tha anëtari i 
devotshëm i kësaj shoqate humanitare 
Zef Gjokaj. Ai na njoftoi se Sandër 
Frani Gjokaj premtoi 5000 dollarë nga 
Kompania ku punon dhe 1000 dollarë 
nga një kompani tjetër. “Mërgimtarët 
tanë fisnik të vullnetit të mirë edhe 
kësaj herë si gjithmonë deri më tash 
dëshmuan dashurinë ndaj njerëzve të 
tyre në nevojë në Ulqin me rrethinë”, 
thotë Gjokaj. Në fjalën përshëndetëse 
kryetari i Fondacionit, Nail Llolla, 
falënderoi kryetarin e mëparshëm 
Tomë Shkreli dhe anëtarët e Bordit për 
kontributin e madh në mëkëmbjen dhe 
profilimin humanitar të Fondacionit. 
Dom Pjetër Popaj, famullitar i Kishës 
katolike 'Zoja e Shkodërs' në 
Hartsdalle u shpreh se Fondacioni ka 
bërë një punë shumë të vlefshme për 
nevojtarët e Ulqinit me rrethe. Imam 
Edin Gjoni mbajti një fjalim mbi 
bashkëjetesën fetare, ku, ndër të tjera, 
tha: ”Në momentin kur kemi dal nga 
suazat e Egos (Unit) tonë, dhe i jemi 
afruar të tjetrit për ta ndjerë me të 
hallin e tij, nevojën e tij dhe në këtë për 
t'i ndihmuar të dal nga ai, kjo ndjenjë 
është besimi i vërtetë, krishterë qofsh 
apo mysliman. Kjo është ajo që e bën 
zemrën tënde ta ndjesh afërsinë e 
prezencës Hyjnore, ta ndjesh atë që 
Profeti Issaia e quan “Kadosh, 
Kadosh, Kadosh”, gjegjësisht në 
gjuhën e Kur'anit El-Kuddus ,  

gjegjësisht në gjuhën e 
Dom Simonit:“Shenjt! 
Shenjt! Shenjt!” Në 
k ë t ë  m b r ë m j e  
tradicionale  foli edhe 
Naser Çobaj, kryetar i 
S h q o a t ë s  “ A n a  e  
Malit”. Ai e vlerësoi të 
suksesshëm misionin 
bamirës të Fondacionit, 
por në të njëjtën kohë u 
shpreh se është keq që 
bashkatdhetarët tanë në 
vendlindje kanë nevojë 
për ndihma dhe akuzoi 

pushtetin malazez për gjendjen e 
pavolitshme të shqiptarëve në Malin e 
Zi.                  Shkruan Gjekë Gjonaj

Edin Gjoni, Imam i Bashkësisë Islame, 
dhe Dom Pjetër Popaj famullitar i kishës 
katolike, të dy në Njujork

Disa pjesëmarrës të tubimit 
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Amerikani Alan Ross ka boton, paraqet një kontribut të çmuar 
shkruar një libër të bukur, të kërkesave njerëzore për të ndërtuar 
dobishëm dhe të pazakontë. përsëri ato që ne i prishëm dhe 
Dokument i ngjarjeve në shkatërruam me mospërfillje e që ai 
Ballkan, dëshmitar i të cilave gjatë gjithë kohës është përpjekur për 
ishte njëzet vitet e fundit, ta parandaluar. Nganjëherë na ka 
vëzhgues i kujdesshëm, dhe në njohur më mirë se ne vetveten dhe na 
fund edhe komentues. Të ofroi zgjidhje të cilat ne nuk i njohëm. 
dhënat e tija ditarë-udhëpër- Në fund, prapë qëndroi pranë nesh, i 
shkrues për ne, komentet në paanshëm dhe i qartë, me këtë libër na 
lidhje me aksidentet që neve, fton në rrugën e pajtimit dhe 
popujt e territorit të ish bashkëpunimit. Duke besuar se ne 
Jugosllavisë, na kanë ndodhur, përsëri mund të jetojmë në paqe dhe 
janë  dhënë  me  sak tës i  tolerancë. Shpresojmë se ai do të jetë 
kirurgjikale, kurse qëllimi i tij i me ne kur të ndodhë ky pajtim i 
mirë dhe ndihma konkrete që përgjithshëm, sepse ai do dhe 
na solli dhe dhuroi është shumë respekton.
e madhe. Megjithatë, ky “njeri Shënim i botuesit
nga jashtë” me këtë libër, të Marrë nga Alan Ross, Të shërosh dhe të shërohesh në 

cilën PLIMA me kënaqësi e Ballkan, Plima, Ulqin 2010

Alan Ross shkruan për ne

Ditën e diele, më 31.10.2010, në orën 14.00, në sallën është ndërthurur e reja me te vjetrën dhe të dy se bashku kanë 
“Chiara Luce Badano” në Kullomzë u organizua festa për formuar një vlerë të mrekullueshme sepse i japin kuptim njëra 
të MOSHUARIT. Është hera e dytë që Kisha Katolike tjetrës dhe i ndihmojnë njëra tjetrës te vazhdojnë kontributin në 
Braticë-Kullomzë në bashkëpunim me forumin rinor jetën e tyre të përditshme.Është pasuri e jashtëzakonshme dhe 
“BUZUKU”, organizon një festë të tillë. është një shkollë e veçantë dëshmia e të moshuarve për jetën e 
Rinia e kësaj zone si kurrë me parë e ka kuptuar mirë se tyre që ishte me plot tronditje. Pra edhe rinia në këto takime 
kujdesi ndaj te moshuarve nuk duhet te jetë një barrë e rritet shpirtërisht sepse shef të ardhmen e tyre në përvojën e 
mërzitshme dhe e trishtuar por përkundrazi duhet të jetë jetës së të moshuarve. Ky organizim tani është vendosur në 
një virtyt që secili i ri ta marr si dhuratë për të qenë i kalendarin e aktiviteteve të zonës sonë, ashtu që, rruga e filluar 
gatshëm për t’u shërbyer atyre njerëzve qe kanë me se do të vazhdojë.
shumti nevojë. Shkruan Dominik Lukiqi, kryetar i Forumit rinor BUZUKU.
Ishin të pranishëm rreth 30 të moshuar dhe për ta u shfaq 
një program dhe u shtrua një drekë 
vëllazërore. E rëndësishme për këtë 
takim nuk ishte ushqimi, nuk ishte 
programi si i tillë, por angazhimi i rinisë 
në këtë aktivitet ishte i mrekullueshëm 
dhe përmes këtij shërbimi, përmes këtij 
angazhimi dita ditës të rinjtë e kësaj 
zone po e kuptojnë se askush nuk është i 
tepërt në shoqëri, si fëmija si i riu apo i 
rrituri janë të thirrur për të punuar për të 
shërbyer e për t’u angazhuar për një jetë 
më të mirë. Edhe të moshuarit e zonës 
tonë nuk janë problemi i shoqërisë 
sikurse shpesh dëgjojmë në mas media. 
I moshuari është një njeri, ka një dinjitet 
dhe ka një identitet, është mashkull apo 
femër, i përkasin një bashkësie, janë 
besimtarë të një famullie, janë qytetarë 
si gjithë qytetaret tjerë. Në këtë takim 

Festa e të moshuarve
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Bisedoi: Gjekë Gjonaj nëpërmjet mbrëmjeve argëtuese me pranishmëve që e përcollën shfaqjen me 
muzikë tubojë një numër të madh djem vëmendje të madhe, me emocione dhe lot 

*A kishit vështirësi lidhur me for- e vajza. Mosha e tyre është prej 10 deri në sy. Vërejtëm se në këtë manifestim 
mimin e Grupit Folklorik “Buzuku” në 30 vjeç. Grupi  folklorik ka gjithsej ishin të pranishëm njerëz jo vetëm nga  
dhe cilët janë nxitësit kryesorë të 25 anëtarë, kurse  vallen ekzekutojnë 8 komuna e Ulqinit, Kraja, por edhe nga 
kësaj nisme të mbarë e cila tashmë u djem e 8 vajza. Ka edhe anëtarë tjerë që Malësia dhe Shqipëria. Mendojmë se ia 
bë realitet? ushtrojnë. Pjesëtar i grupit është edhe kemi arritur qëllimit dhe shpresojmë se 
Shoqata“ Dom Gjon Buzuku” që nga një instrumentalist që i bie kavallit dhe do të vazhdojmë më  entuziazëm. 
formimi para 15 vjetëve kishte për zamares. 
synim ruajtjen dhe kultivimin e * A keni në plan ta pasuroni grupin me 
kulturës së popullit shqiptar në këto *Vështirësitë e fillimit si i përballuat?        i nstrumentistë dhe solistë të rinj, të cilët 
treva, sidomos atë të Shestanit, Në provat e para testuam aftësitë në të ardhmen do ta mbajnë gjallë përmes 
ruajtjen e traditave të vjetra, gjuhën  muzikore dhe ritmike të anëtarëve. Me valleve, këngëve dhe instrumenteve të 
dhe veshjen, me qëllim që këto tradita qenë se vetëm një numër i vogël i tyre i ndryshme që i ka kjo trevë e etnisë sonë 
të përcillen nga brezi në brez. kishte këto shkathtësi, e kuptuam se na nëpër shekuj?          
Pikërisht për këtë ishte më së 
e nevojshme që të formohet 
kjo shoqëri e cila do të jetë 
ambasador i kulturës së 
popullit shqiptar, nga këto 
treva, në të gjithë botën. 
Kur është fjala për veshjen e 
shestanasve, veshja e grave 
dhe e vajzave, e cila është 
ndër veshjet më të vjetra e më 
të bukura shqiptare, është 
ruajtur deri sot, kurse veshja 
e meshkujve është lënë në 
harresë si pasojë e veprim-
tarisë së pushtetit të krajl 
Nikollës dhe pushteti t  
malazez. Formimi i grupit 

Planifikojmë  të pasurojmë  grupin edhe pret një punë e madhe. Meqë ky brez 
folklorik ishte në  planet kryesore të 

me instrumente tjera folklorike, siç janë: këto melodi nuk i kishte plotësisht të 
shoqatës, por në mungesë të veshjes 

lahuta, zamarja. Po ashtu shpresojmë se njohura u punua shumë në meloditë me 
së burrave themelimi i tij erdhi me 

në të ardhmen do të na afrohen edhe tekst dhe në  hapa-koreografi. Shoqata 
vonesë. Dhe për ta realizuar këtë 

valltarë e solistë të rinj, të cilët përmjet të na mundësoi angazhimin e një 
ëndërr të kamotshme tonën iu qasëm 

këtij grupi folklorik do të kenë mundësi koreografi profesionist nga Shkodra i 
seriozisht gjurmimeve në arkivat e 

që, përveç shoqërimit, të njihen edhe me cili na ndihmoi shumë. Meloditë me 
Cetinës, Shkodrës dhe të shestanasve, 

kulturat e popujve tjerë. vallëzim janë të ruajtura prej asaj kohe, 
për të gjetur fotografi me veshje 

ndërsa ne i zbukuruam me koreografi. 
kombëtare të burrave. Në bazë të 

* Cili është kalendari i veprimtarisë 
materialit të grumbulluar, u komp-

kulturore i grupit tuaj folklorik në të *Rezultat i punës suaj të përbashkët 
letua kjo veshje, të cilen e qepi një 

ardhmen.disa mujore ishte paraqitja për here të 
person në Tiranë. 

Planet janë të shumta. Shpresojmë se në parë në skenë e valles së Shestanit para 
të ardhmen do të vizitojmë shumë publikut vendas, me rastin e përvjetorit 

*Sa anëtarë ka grupi folklorik, cila 
qendra, jo vetëm në vendin tonë, por edhe të pesëmbëdhjetë të Shoqatës 

është mosha e vajzave dhe djemve 
jashtë kufijve. Besojmë se do të kemi “Buzuku”. Pas kësaj, a mendoni se ia 

valltarë? 
ftesa për manifestime të ndryshme, keni arrijtë qëllimit?

Grupi folklorik filloi punën në fund të 
koncerte dhe festivale. Ne jemi më se të kënaqur, së pari me 

muajit shkurt 2010. Merita i takon 
ekzekutimin e përpiktë të valltarëve 

Forumit Rinor të shoqatës, i cili 
dhe me numrin e papritur të të 

Intervistë me Viktor Nrekiqin dhe Luigj Lukiqin, me rastin e prezantimin të parë të Grupit Folklorik “Buzuku”
 

Bisedë me dy këngëtarë, Viktorin dhe Luigjin
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Hysni Hoxha*

Si më parë, edhe kësaj vere, ditën e parë të 
pushimit shkova së pari në Ranën e Shtojit 
(Plazhi i Madh) të Ulqinit. Afër limanit u ula 
në një gur të madh. Vëzhgova detin e 
shqetësuar. Retë e errëta, si në të mbyllur, u 
lëshuan mbi det. Çdo gjë u errësua. Vetëtoi 
mbi syprinën e errët të detit në drejtim të 
Shkodrës. Vetëtima e verdhë gjarpërore 
pranë limanit përshkoi shkëmbinjtë e 
trishtueshëm dhe ndriçoi aty humnerën për 
një çast. Truma i ra pamëshirshëm detit! 
Gjëmoi deti i egërsuar. Tallazet gjigante 
përmbysen anijen me velë dhe vërshuan 
limanin. Truma rrëmbente pjesët e sipërme të 
tallazeve të shkumëzuara. I çonte përpjetë 
dhe i rrotullonte në ajër. Duke lëshuar një 
fishkëllimë rrëqethëse dhe të çuditshme, i 
shndërronte në një pluhur të kaltër si në të 
përhimë. Shikoja i shqetësuar dhe i habitur 
këtë mrekulli në detin e trazuar. Tallazet 
përplaseshin mbi gurët e shkëmbinjtë e gjatë 
e madhështorë. Kur dilnin nga shpellat e 
shkëmbinjve, lëshonin një gjëmë trishtuese, 
sikur të dilnin nga gryka e një përbindëshi të 
detit. Dhe ja, dalëngadalë retë e errëta nga 
deti u ngritën në qiell, që mori ngjyrën e 
kaltër të mbyllur. Nga Kalimerja ranë dy 
ylbere mbi det, i cili ende ishte i trazuar. Ranë 
dy breza qiellorë dhe përqafuan detin me 
vezullime magjike. Pulëbardhat fluturuan 
mbi det. Klithën të gëzueshme, duke u 
lëshuar si shigjeta mbi kaltërinën e detit, 
sikur të përshëndetnin fitoren e detit 
madhështor mbi trumën që kaloi.
 *Marrë prej Hysni Hoxha, Liqeni dhe gjëma, ‘Faik Konica’, 

Prishtinë 2010:21.

Kemi në dorë një libër me plot arkmort ose në tabut ‘me këmbë 
informata të gjithanshme dhe përpara’.
shumë të vlefshme, çka shihet Po ju jap porosi vullnetmirëve, atyre 
krejt qartë edhe vetëm prej disa që nuk turpërohen të dalin ndër 
f j a l i v e  t ë  n x j e r r a  n g a  shokë, të deklarohen se janë 
PARAQITJA e autorit: Shqiptarë, qoftë katolikë ose 

myslimanë, sepse kjo u jep atyre të 
drejtën dhe dinjitetin njerëzor dhe 
kombëtar. Të vetëdijshëm se vetëm 
shqiptaria ata i bën shqiptarë, e jo 
m a t e r i a l  h e l l u r i n a s h ,  s i ç  i  
kons iderojnë  ‘encik lopedi të’ 
famëmëdha të fqinjëve.
Fillova me pak histori, pastaj me 
banorët, punët, gjuhën, besimin, 
t radi tën ,  fo lk lor in ,  pasur inë  
shpirtërore...
Me sa di unë, as nuk kemi ardhur 
prej Uralit e as prej Azisë, por keni 
qenë denbabaden këtu. E kemi tapinë 
se jemi në tokën tonë Ilire, të lirë e të 
pasur, që na ka premtuar vetë i Lumi 
Hyj, Zoti, Allahu, Perëndia. Po përse 

Këtë libër po e shkruaj në Nju atëherë, allahile, pashë të mirën e 
Jork në SHBA, ku gjendem me pashë besën, të mos e gëzojmë me bij 
gruan t ime Mrikën,  larg e bija, me nipa e stërnipa!      
Kl leznës ,  vendl indjes  së  
dashur... Motivi për të shkruar Qesh e njesh
është malli për vendlindje dhe 
dashuria për kombin tim. ...Po të Trim Filani
më pyetni për Amerikën, në Njaj Filani trimi i trimit
Kllezën e kemi përgjigjën e Xhokën leshi, këmishën linit
kahershme dhe krejt të qartë, Mustakhollë si bishti minit
madje ajo është bërë edhe fjalë e Mbathë caruqe prej Pelikut
urtë në thesarin tonë shpirtëror. Paturet me syzi arna gjeth fikut
Thuhet: Shtëpinë e huaj ta Vu na ka do dhambë floririt
lavdërofshin, por brenda mos Dhe kravatën bisht purrinit
s h k o f s h ;  S t a m b o l l i n  e  Pashmëpash na i bjen pazarit
Amerikën, biro, i kemi këtu... Me ullar ndërkambë si zog gomarit.
Unë kësaj urtie po i shtoj edhe 
fjalën e imzot Zef Oroshit, Lalë Ndreu
themeluesit e famullisë katolike La Ndre, me çka je?
të Shqiptarëve ‘Zoja e Këshilli të Jam me lopë e me do qe.
Mirë’ këtu në Nju Jork: Po Larojin ku e ke?
Amerika është e pasur, e mirë, Njatje në maje përmbi ne. 
demokratike, por njerëzit të Rrulli e bualli, kambpërcëlluemi.
cilët vijnë, e sidomos ne, Na vraftë zoti gratë
Shqiptarët, i han për së gjalli. Qi na e dhanë bukën thatë
Kush do që e ka lëshuar Bukën thatë e pa pjekë
vendlindjen, pra Klleznën, Laknori na ishte djegë.
Ulqinin, Malësinë, Dardaninë 
(Kosovën), Shqipërinë, asnjëri Marrë prej Dedë Ndoc Filipaj, Kllezna në kujtimet 

nuk është kthyer për së gjalli në e mia, ‘Gjergj Fishta’, Lezhë, 2010. 

vendlindje, por është kthyet në 

Kllezna në kujtimet e mia 
Deti dhe truma
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Art Klubi përfundon ciklin e botimit të nga një vepre të zgjedhur të pesë 
shkrimtarëve shqiptarë në Malin e Zi të cilët janë: Asllan Bisha, Ibrahim 
Berjashi, Fran Camaj, Haxhi Shabani dhe Anton Gojçaj .
Në kuadër të kësaj kolane, së fundi, është botuar përmbledhja me poezi e 
poetit Haxhi Shabani me titullin Jam ai që nuk jam dhe përmbledhja me 
tregime e shkrimtarit Anton Gojçaj-Midis kapakëve. 

Libri me poezi të zgjedhuar  i Haxhi Shabanit është 
hartuar nga dy përmbledhjet e tija të mëparshme Të 
kërkoj e Natë e portokalltë dhe nga dorëshkrimi i 
pabotuar Vibrimi i venave. Këtë vëllim poetik e ka 
zgjedhur studiuesi Ndue Ukaj, i cili në fillim të kësaj 
vepra ka shkruar edhe studimin me titullin Tipologjia 
e poezisë së Haxhi Shabanit. 
Ndërkaq, libri me prozat e shkurta të  Anton Gojçajt  
me titullin Midis kapakëve 
është i hartuar me tregime të 
zgjedhura nga krijimtaria e 
autorit. Studimin për librin e 

shkrimtarit Anton Gojçaj me titullin Tregimi si 
ekzemplar narrativ e ka bërë studiuesi Ramadan 
Musliu, i cili edha ka realizuar zgjedhjen e 
tregimeve të këtij libri.  
Vitin e kaluar në kuadër të kësaj kolane janë botuar 
libri i zgjedhur i Asllan Bishës-Ankthi i pritjes, i 
Ibrahim Berjashit-Ora e Rumisë dhe i Fran 
Camajt-Rruga e pamëshirshme. 
Sipas planeve të afërta të Art Klubit, që këtë vit shënon 20-vjetorin e 
themelimit, së shpejti, pritet që të përgatitet për shtyp një zgjedhje e këtyre 
pesë autorëve në gjuhën malazeze. 
Ulqin, 7 shtator 2010. Shërbim informativ i Art Klubit   

Haxhi Shabani e Anton Gojçaj - librat

Libri i titulluar përmbledhur Libri për Ulqinin dhe 
ulqinakët është një vazhdim i thellimit të 
mëtejshëm i studimeve dhe hulumtimeve të Hajro 
Ulqinakut, të bëra më parë mbi historinë e detarisë 
së Ulqinit. Duke jetuar në Ulqin, i kushtohet 
detarisë dhe peshkatarisë së ulqinakëve, andaj i 
sajon veprat publicistike dhe shkencore: Deti, 
detarët e Ulqinit, Detarë, peshkatarë, ulqinakë, 
Thesar popullor (një  antologji folklorike), Glosar 
(fjalorth i detarisë, i fjalëve të veçanta në të folmen e 
Ulqinit), Detaria, detarë, dokumente dhe këtë Libri 
për Ulqinin dhe ulqinakët.
Mund të themi pa droje se: kush do të dijë për 

Ulqinin dhe ulqinakët, për emrin dhe historinë e tij të lashtë, e për rrjedhat e 
jetës e të veprimtarisë historike e kulturore të ulqinakëve deri më ditët e 
sotme, kush ka dëshirë të dijë e të hulumtojë më tej vlerat e traditat 
etnokulturore dhe gjuhësore të ulqinakëve, kujt i interesojë në mënyrë të 
veçantë historia e detarisë, peshkatarisë, barkëtarisë, leksikologjia e 
ulqinakëve në lëmin e veprimtarisë detaro-tregtare, të artit, folklorit, 
veprimtarisë pedagogjike etj., do të gjejë shumëçka të vlefshme në librin e 
Hajro Ulqinakut.
   Marrë nga vlerësimi i Dr. Maksut Haxhibrahimit

Hajro Ulqinaku: vlerësim për libër

Nina-djalin, n’djep të drunit

Nina-djalin, n’djep të drunit,

Ti m’u bâfsh plaku’j katunit!

Nina-nâna, n’djep të ri,

Ti m’u rritsh me vllazni!

Nina-djalin, n’djep me sânë,
T m’u rritsh me babë e nânë!
Nina-nâna, n’djep me votër, 
Ti m’u rritsh me vlla e motër!
Nina-nâna n’djep buzë stolit, 
Ti m’i ng’jafsh Mic Sokolit!  
Nina-nâna, n’djep kah shtegu,
Ti m’u bâfsh si Bajram Begu!
Nina-nâna, n’djep te shpia, 
Ti m’u bâfsh si Elez Alia! 
Nina-nâna, n’djep te bregu,
Ti m’u bâfsh si Skenderbegu! 
Nina-nâna, n’djep të ri,
Ti m’u bâfsh mâ’j madh zotni!
Nina-nâna, djal i ri,
Vjen gjumi nêpër kojshi!
Po vjen gjumi nêpër molla,
Djalit têm i shkoftë shkolla!
Po vjen gjumi nêpër dardha, 
Djalit têm m’i prift e mara! 
(Guci)

Nina-nâna, vajzën-o

Nina-nâna, vajzën-o,
Ti m’u bâfsh m’ê mira-o!
Nina vajzën, në ket shpi,
U bâfsh m’ê mira n’kojshi!
Flej si qigji, çou si rruxë,
Për me luejtë n’mokën guxhë!
Vajzë na u rritsh e u fejofsh,
U martofsh mirë e u gzofsh!
Po vjen gjumi dal-kadalë,
Po vjen motrën për m’e marrë.
Po vjen gjumi, tue dvetë:
‘A kanë vu vajzën me fjetë?’
Hajde gjum, kanalë-kadalë,
Vajzën tânë s’e kemë falë.
A po na merr shum a pak?
Nuk ta la veç ni sahat.
Flêj, moj çikë, e mshili sytë,
Kur t’i çelish, t’i çilsh si yjtë.
Çili si yjtë e si hâna,
Ty t’rritshin baba e nâna!
(Hoti i Kojit)

Marrë prej Idriz Xhemë Ulaj, Këngë dhe vajtime nga 

krahina e Plavës dhe e Gicisë, Instituti albanologjik-Prshtinë, 

2009

Darka e Lamës, Festa e Ditës së Falënderimit (në 
shek.V para Krishtit, te Ilirët, të parët e 
shqiptarëve, Ibrahim Rugova më 2002 e shpalli 
festë tradicionale shtetërore të Kosovës, të enjten e 
parafundit të tetorit që lidhet me 23 tetorin e 
antikitetit); 
Bernardin Palaj: , Mitilogji doke e zakone 
shqiptare”, 'Shpresa' Prishtinë 2000:41).

Buka e Lamit  “
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Një kjo Lena edhe Prena 
edhe pak do shoqe tjera, 
majten besën për të kshtena, 
majten vishën e Shestanit, 
nuk ja lanë m’e bajtë shenjtanit. 
Kush beson e shkon në kishë, 
nuk munjë m’e sha atë vishë. 
Pantallonja e fistan, 
nuk janë bajtë t’para n’Shestan.
Kmisha t’bardha, vishë me zhgunj, 
vishë ma t’mirë nuk ka pasë kun.
Vishë e mirë edhe n’Mërkot, 
po kto tjerat po janë kot. 
Me torba po shkojnë në mord, 
edhe t’mathnat pa çarapë,  
si me kjenë fukarat, 
kanë fituo t’nreqtën gratë, 
burralecat i bânë t’marrë, 
s’guxon gruos me’j bërtitë, 
se ajo munje me t’paditë, 
me t’thye hyqmi edhe brinjtë, 
burralecat s’e kanë ditë, 
se për t’gjallë çka ka me’j pritë. 
Këndoi Halili Muratit Mehmet Alisë 
Haxhisë-Braconj, Pinçanjor, tash në 
Braticë, Ulqin (më 5.12.2008)

Në kto vene nër Shqyptar,
Si Luc Pjetri* nuk ka djalë,
Si Luc Pjetri djalë në zâ,
Isht me mhallë-e nji Ljarnjâ,
Isht me mhallë e me shpi,
Isht zenjin e pareli;

1Marak t’madh  Zoti’i ka shti,
2Narednikun  për me gri.

Naredniku me robë t’ti,
Kish shkue në Mal të Zi, 
Nja dy javë atje kish nenjë,
Prapë në Ljare kishte ardhë.
Nji t’mërkure pej akshamit,
Narednikut ju ni’ zâni.
Ka dalë Luci na penxhere,
Po menon-e për manxerre,
Për manxerre ta menue,
Robtë e ti-e’j ka trathtue:
‘Shkonj do dhen-e me’j kërrkue.
As s’e kish Luci atë men,
Me kërrkue ata dhen.
Fill në Va Luci ka shkue,
Fill në Va kishte zânë ven,
Pritën narednikun kah po vjen.
Qe po’j vjen-e narodniku:
‘Narednik, o narednik,
Merr livore e qit n’mue,
Se unë ty të kam varrue.

3Krisi pushka, ushtoi Besi ,
E në Bes u nal vapori.
Narednikun kush e bori,
Kyj Luc Pjetri si sokoli;
Rodi Lucit kishte burra,
Trim kish kjenë kyj Gjek’Lula,
Kyj Gjek’Lula s’isht koritë, 
Si nji nip qi kishte rritë,
Pushkë të bukur kishte qitë,
Kishte vra nji narednik.
Ka dalë Luci në Rumi, 
Po shikon-e me durbi:
Lamtumir Jugosllavi,
Se po dal-e në Shqypni.
N’Shqypni Luci kur ka dalë:
‘Natja mirë, u kishte thanë,
Natja mirë more Shkodran,

4N’Jugosllav kam lanë nji nâmë .
‘Çka ke bâ, e pse ke ikë?
‘E kam vrâ nji narednik. 
*Luci Pjetrit Lucit-Nilonj (1902-1973), Ljarnjan.

1.Shestanasit në vend dh përdorin ll. 2.Narednik 

- kapter i policisë së Jugosllavisë mbretërore 

(1918-1941); 3.Besi-katund në breg të Liqenit të 

Shkodrës; 4.nâmë - famë.

Tregoi Angja (23.8.1915- ), e ama e Gjonit 

Markut Gjonit Gjek’Lula, Kuçe, Totosh, Ulqin, 

me rranxë prej Briskut (pjesa perëndimore e 

Kranjës, në jug-perëndim të Liqenit të Shkodrës, 

rrethi i Tivarit). Shënoi Simë Dobreci më 

10.10.2010. 

Zot ç’k’jenë ato valle mrâmë:
1‘Bani dazëm rigja -zânë,

E martoj mâ plakun djalë,
2Moren nuse rigjaneshë ,

Nanta vjet me gojë s’u foli,
Si i mushi nanta vjet,
Çili gojën, foli vetë: 
‘Shpejt ma bini çilsa-zânë,
Lë ta çilinj arka-zânë,
Lë ta marr pasqyra-zânë,
Ta shikonj fytyra-zânë,
A jam çartë â jam goditë.
Për nji kjosha si kam kjenë,

3Do ta shkonj na dheun  tem;
Atje isht nji dhé-o i mirë,
Atje isht-e dyshek toka,
Dyshek toka, jestek guri,
Atje bân foleta molla,
Atje bân-e qarri arra,
Atje bân-e rrunja rrush,
Rrunja rrush, dushku larushk,
Rrush të zi e kradoshi,
Venë të kuqe në mehânë
Bukë të bardhë-e na dugânjë.
Kur të bahet uflla venë,
Shum dyzeni ka me kjenë,
Uflla venë e vena ufull,
Shum dyzeni, moj e bukur.
1.rigja – (regja, latinisht rex) mbret, princ; 

2.rigjaneshë – princezë; 3.Shestanasit në vend dh 

përdorin ll.

Treguan Angja (23.8.1915- ) dhe i nipi Marku’j 

Gjonit Markut Gjonit Gjek’Lula, Kuçe, Totosh, 

Ulqin, me rranxë prej Briskut (pjesa perëndimore e 

Kranjës, në jug-perëndim të Liqenit të Shkodrës, 

rrethi i Tivarit). Shënoi Simë Dobreci më 10.10.2010. 

Shih edhe Vriten e priten dy male, në BUZUKU 

4/2001:14.

Kanga e Luc Pjetrit Zot ç’k’jenë ato valle mrâmë Një kjo Lena edhe Prena

Angja 95-vjeçe, tregon kangë popullore

Perëndia e mjekësisë me emër ILIR
Nuk ka dyshim se edhe në popullarizi-
min e madh të perëndisë Eskulap* në 
mesin e ilirëve, në kohën romake, duhet 
parë dëshmitë indirekte për zhvillimin e 
mendimit mjekësor midis tyre. Aq më 
tepër simbas mendimit të linguistit 
Milan Budimir, bile edhe vetë emri i 
kësaj perëndie të mjekësisë te grekët e 
romakët ka origjinë ilire.
*Eskulapi (Aesculapius, Asklepios) - perëndi mitike e 
mjekësisë.
Marrë prej Aleksandër Stipçeviq: Ilirët /historia, 
jeta, kultura, simbolet e kultit/ Botimet Toena, 
Tiranë 2002:83.
Përgatiti  SGjDobreci më 14.2.2010.

A e dini



22 Ekspozitë 34/2010

Norman H. Gershman – fotograf i arteve të bukura, prej 

Kollorados (Shtetet e Bashkuara të Amerikës), ekspozoi 

punimet e tija disa vjeçare me temën “Besa: myslimanët 

shqiptarë të cilët ndihmuan popullin Hebre gjatë Luftës 

së Dytë Botërore, në Shqipëri dhe Kosovë”. Ekspozita u 

mbajt në Universitetin “Simon Fraser” në Vankuver, 

Kanada, më 25 qershor 2010. 
Në shkrimin për ekspozitë theksohet: ...Koncepti i 

Besës është çelësi për të kuptuar tregimin e 

fotografit, se si në të vërtetë të gjithë Hebrejtë e 

mbijetuan Luftën (e II Botërore) ...në Shqipëri e 

Kosovë... Besa është parim Shqiptar, mënyrë e jetës, 

që nuk lidhet me asnjë grup specifik fetar...(pra, as 

për ata të fesë myslimane e as të fesë së krishtere).
Këtu po japim tri fotografi prej ekspozitës.
Shkruan  Fisnik  Dobrec i ,  Vankuver,  Kanada ,  

<fdobreci@gmail.com

 

Vendlindja jonë 
e bujshme Kanadë
të jemi pjesë e jotja 
e kishim fat
*

E duam Ulqinin
e Malësinë e Madhe
trungun e rrënjët
e gjyshallarëve
*

E duam Prishtinën
Kosovën e gjerë
ku na lindën 
babë e nënë
*

Çdo pranverë instinkti
zogjtë shtegtarë i zgjon
dhe i hapin krahët
në vendlindje të shkojnë 
po ashtu edhe ne e duam
*

Kanadën tonë
me bjeshkë të larta
fusha e liqej te artë
ashtu siç diti të bukura
zoti me i falë
*

Vajin, gazin
ngrohjen e diellit të parë
në ty e patëm
e dashura Kanadë
*

Krijuese jete 
ëndrre e shprese
në ato bjeshkë të larta
e në fusha poshtë
dinë të ketë acar
e të bjerë borë
por në shpirtin tonë
në Kanadë qershijat
gjithmonë lulojnë
*

Nga plazhi i Ulqinit
përshëndetje të ngrohta u çojmë
te gjithë Kanadezëve kah do që janë
prej atyre më të moshuarve
gjer te ata që ende 
në barkun e ngrohtë 
te nënave jetojnë
  Zana dhe Simon Dobreci
për të mirë ua ndëgjofshim zërin

për hajr ua pafshim sytë

Vendlindja  Kanada Ekspozitë në Vankuver 
nderim për shqiptarë 
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NË KRAJË THONË
Ai të shurdhon tuj folë
Atij i ka has sharra në gozhdë
Atij si bje pasha n’gju
Ai shet lavd e pordhë
Ai ka shkan si thiu i egër rranan
At mi has n’rrugë t’prihet mrapsht
Ai s’di ku i bje fjala
Atë e buen rreziku
Atë se nginj as dreqi
Atij i ka hypë dreqi n’bark
Ai ha bukën e vet e per tjerët ban kasavet
Atij i myken paret n’xhep
Ai isht i lig e bark shnosht
Atë e buen rrxiku
Ai ta rruen sahanin e pilafit
Ai ndrron fjalët orë e çast
Ai s’ka gja në dorë, veç për halk rri tuj folë 
Shih edhe Buzuku 32/2010:7.
Mblodhi: Shyqyri Islami (1934-), Priftaj, Arbnesh, Krajë

Ndihmuan revistën Buzuku 34
 (renditja si mbas abecedës) 
Anti Kols Sims Kols Nreks-Stanaj, Braticë, Ulqin, tash 

n’Sidnej (Sydney), Australi-€50.
Antoni Kols Lucit Nojs-Kovaçi, Ulqin, tash n Melburn, 

australian-$100.
Giosafatte Capparelli, Via Roma 90, 87010 Acquaformosa CS, 

Italia-€50.
Dr Islam Krasniqi, anesteziolog, Prishtinë-€20.
Komuna e Ulqinit-€1.500.
Marku’j Gjonit Markut Gjonit Gjek’ Lula, Kuçe, Ulqin, tash 

n’Zvicër-€50.
Nika’j Preçit Gjoks Macit Kol’Gjoks (Kolgjoklonj)-

Marnikonj, Bishti Malit, Bashnje, Ulqin-€50.
Preçi Niks Junku, prej Krythës, Ulqin, tash n’Melburn, 

Australi-€10.
Zefi Gjonit Lucit Nojs Luks Pjetër Luks Prenks-Kovaçi 

(Pema), Ulqin-€20.
*
Zef Luigj Nikollë-Gjokaj, Zogaj, Ulqin me shokë n’Nju Jork, 

Amerikë,  të cilët pa ndërprerë ndihmojnë, për 
BUZUKUN dhanë edhe tash-$650. 

Qofshi gjithmonë faqe bardhë. Redaksia u falet nderit.

Eduard - Edo Jankovic, <leo@t-com.me>  L&G Design, 
Kontakt: tel: +382 30 401 792;  Fax: +382 30 401 793; 
Cell. +382 67 581 900; http://www.lgdesign-ul.com> 
www.lgdesign-ul.com
E ndihmoi Shoqatën ‘Don Gjon Buzuku’ për Vallen e 
Shestanit me billbold dhe foto-shërbime tjera me vlerë 
450 euro. Shoqata është mirënjohëse.

Ndihmuan shoqatën Buzuku
Antoni Leks Milanit Vukmarkoviq, në restorantin 
PALMA, i nderoi të gjithë valltarët e GRUPIT 
FOLKLORIK me një darkë solemne. Shoqata ‘Don Gjon 
Buzuku’ i falënderohet përzemërsisht për mikpritjen dhe 
kontributin e tij. Qofshi gjithmonë faqebardhë.

SHESTANASIT, si  ILIRËT, me veshje të BARDHË
Te ILIRËT*... Shamitë të cilat i shohim në monumentet e gjetura, e 
kanë të mbuluar vetëm kokën, mirëpo femrat ilire i kanë mbajtur 
shamitë (bashbez, si thonë Shestanasit) edhe shumë më të mëdha 
...  të bëra nga materiali i bardhë, të cilat përveç kokës mbulonin 
edhe shpinën.
*Marrë prej Aleksandër Stipçeviq: Ilirët /historia, jeta, kultura, simbolet e kultit/ 
Botimet Toena, Tiranë 2002:92.
Përgatiti SGjDobreci më 14.2.2010.
#

Në raste vdekjesh, Shestanasit mbanin jaz me veshje krejt të 
bardhë. Vetëm për dhembje shumë të madhe, zi dhe 
pikëllim të madh, në rast vdekjesh të meshkujve që duhej të 
trashëgonin familjen, gratë mbanin shami të zezë dhe boçe 
(bohçe, përparëse) të bardhë me shirit të zi horizontal në 
midis. 

 
Tregoi Lule Dobreci, Braticë, Ulqin, më 20.5.2010.

Rudi Goga: Bindi ilir, bakërshkrim, 1995



Për shumot Kshnellat
e Senja Re
Salla e stërmbushur e Shtëpisë së 
kulturës në Ulqin gjatë shfqajes së 
Valles së Shestanit




