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N’ Çikago festojnë
Shestanasit çilin shkollën shqype - faqe 12

Veshje nusesh, Krajë, ana e poshtme - faqe 4
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Vasilije Lukiqi - kush ishte
thotë:'Unë e kam lexuo vendimin e tatës
tuoj, por denimin me dekje e ko pru
PARTIJA. Tata i juoj asht i pafajshëm,
Shestani e Cërmica isht lypë me'j ba
përmendore n'Vir-Pazar. Aj jo vetëm se ko
pshtuo Shestanin, por edhe Cërmicën. Unë
kam me punuo qi ket njeri pa faj ta pshtonj'.
I nep t'bâmë gati nji letër, e i thotë: 'Le
t'shkruhen nja 50 burra shestanas e ma
bjerë muo ta nisinj n'Beograd.
Komunistët Pecanjorë, qi n'atë kohë ishin
Vasi (Vasilije), Gojkoja, Andrija e Nikolla i
Stjeps, e bâjnë me ditë Komitetin në Tivar
qi Zefi ka mledhë 280 nënshkrime për
pshtimin e Leks. Nji ditë para se të shkonje
për Cetinjë, Zefin e marrin dhe e çojnë në
Komitet të Tivarit, ku ja marrin letrën dhe i
thonë qi do ta burgosin edhe atë. Kta
'luftarë' qi përmena shkojnë derë për derë
me nji letër e u thonë: 'Duhet me shkruo se
Leka ka kjenë anmik i popullit. I mledhen
deri 30 nënshkrime; në krye të letres
shkruajnë: Dole potpisani traže smrtnu
kaznu za Leku (të nënshkruam poshtë
kërkojnë dënim me dekje për Lekën).
Ata qi Leka i pshtoj, ata e gjykuon për
dekje.
Mas çlirimit, Vasilijen e çojnë me punë
n'Podgoricë. Më 1948 Vasilija man
anën e Rusisë e të Stalinit. Atë e
burgosin si informbyroist, qinron 5
vjet n'Goli Otok. Me Vasilien nuk jam
pa deri më 1967. Masi kam pasë marak
me u tokuo me te, atëherë me râ rasti
me u pâ me te në Cetinjë te Don Pjetri.
Sâ kâ kjenë Vasilija në burg, i ka dekë e
shoqja n'Cetinjë, ai kish marrë për gruo
nji vejushë, e cilla e kish pasë burrin
çetnik qi e kishin vra partizanët. Aj idealist i
komunizmit, ishte bâ kunërshtar; kjesh i
gatshëm t'gjidha me ja përmen, por aj ja
filloj vetë.
-Kena kjenë qorra, kena punuo punë
t'kqija. Nji ma i madhi gabim ka kjenë kena vra ma t'madhin mik, Lekën e Macit,
kena punuo çka na ka urdhnuo Partija. Unë
e kam paguo boll mirë, 4 vjet e gjysë n'Goli
Otok. Mas luthtës, komunistët kanë vra me
mija gjin pa faj, me qina komunistë
luthtarë, komunisti ka vra shokun komunist
qi bashkë kanë luftuo 4 vjet. Të gjidh
komunistë t'moçëm, shum sish oficerë
t'naltë qi kanë majtë kah Rusija. Thonte
Gjoni Zefit: Mos t'kenshin Peconjt, po
maronte Rusi. Edhe dy tjerë Pecanjorë
kanë kjenë n'Goli Otok si informbyroistë.

Gjergji Lekes Macit Kols
n’dorë ka foton e Leks, t’jatit

Komitetit t'Zonës Neutrale t'Shestanit,
shkon në Shkodër e u thotë që asht pej
Shestanit dhe kërkon me e liruo, garanton
për Vasin qi s'asht as partizan e as komunist.
E lirojnë Vasin, i cili u bo mâ vonë Vasilije
Lukiq. Peconjt moren hov t'madh, u thonjin
- Moska e vogël. N'maj 1943, nji
komandant çetniksh – Gojniqi, n'Vir merr
15 djelmoça çetnik t'armatosun me
pushkomitraleza, armatim; merr me veti nji
oficer Taljan; shkojnë n'Shestan me d'jegë
Peconjt. Thonjin qi aty kâ partizanë e
komunista. Në kufi t'Shestanit i diktojnë,
menjëherë e bājnë me ditë Lekën e Macit
Kols. Aj merr me veti vllanë Preçin, Palën e
Preçit (aj ko folë mirë taljançe) dhe Pjetrin e
Niks dhe u dalin çetnikve përpara përmi
Pecanj. I nalojnë e i dvesin: Ku jini nisë, a e
dini se ktu asht Zona Neutrale, e ju nuk kini
t'nreqtë me ardhë ktu. Sa po flitnin me
çetnikët, j'arriten shestanas pej Bujgrit,
Gjuraçit, bile edhe do pej Muriqit Nalt.

Prena, e shoqja e Gjergjit
bija e Gjurs Macit-Pepgjononj, pej Thtjanit

N'librin VIR-BAR-ULCINJ,Vasilije
Lukiqi kó shkruo për veti; s'pari shkruon
kshtu: Bio sam učesnik NORa od 13 julla na
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Vir-Pazar 1941 godine . N'atë ditë n'Virë
nuk ka kjenë asnjë Shestanas, asnjāni nuk
ka kjenë atëherë n'Partinë Komuniste
Jugosllave (PKJ). Përveç ktij levdimi,
shkruon se kó kjenë aktivist për formimin e
PKJ-ës n'Draçevicë: U formiranju narodne
2
vlasti u Šestane i u Krajini dhe shum
lëvdime tjera. Masi kena kjenë kojshi, e di
mirë kush ka kjenë Vasilije Lukiqi. Aj n'atë
kohë më 1941 asht Vasi Pjetrit Macit Zoges,
kó jetuó n'Pecaj (Draçevicë). I jat'i Vasit,
Pjetri Macit Zoges kó kjenë i vetmi
Shestanas, qi asht bashkuó me Bjellashat
Serb pej Cërmicet, të cilltë më 1918
n'Shestan kanë plaçkitë dhe* d'jegë shum
shpija. Bjellashat e kanë vu Pjetrin t'parë
n'opshtinën (komunën) e Kranjës. E ama e
Vasit kó kjenë pej Pekonjsh, asht martuo me
petka shestanjane, dhe me ta ka dekë. Pej
1941 e deri n'marim të 1942, Vasi nuk
asht nije për s'gjalli si njeri qi mirret
me politikë. N'dhetuer më 1942,
partizantë e Cërmicës kanë filluo me
ardhë n'Pecaj, s'pari te Gojkoja'j Gjurs
Pers, se aj e kó pasë gruon pej Selcet
t'familjes Orllandiq (te Gojkoja kanë
ardhë si te zetoja, dhëndri). Mënjiherë
n'Pecaj kanë formuo narodni odbor
(këshillin popullor) me Gojkon e
Gjurs Pers, Vasin e Pjetrit Macit
Zoges, Anrinë e Macit Gjurs dhe Jovin
e Vuks. Çe atëherë, Vasi ka filluo me
agituo NORin, partinë komuniste dhe
sidomos Stalinin e Rusinë. Filloj me
thānë qi Rusija e komunizmi do ta
marrin Botën. Nuk kam harruo ç'farë
agjitimi bânte: N'Evropë s'kó me pasë kufij,
nuk kó me pasë klasa – fukara e zenjin,
t'gjidhë barabar, puntori si direktori,
t'gjidhë kanë me hangër njësoj pej nji
kazanit. Masi gjikush kó me kjenë i knaqun,
s'kó me pasë ushtri, byle as polici. Ke me
mujtë me shkuo kah të duosh, s'ke me paguo
as ferrovinë (trenin) e as autobusin, t'gjidha
i paguan dërzhava (shteti). Me gjidhë qi
Vasi propagonte PKJën, aj atëherë nuk ishte
n'parti. N'dhetuer 1943, Vasin e kanë marrë
n'parti (i pari Shestanas). Me gjidh atë
propagandë qi bante, asnjë shestanas nuk
shkoj n'luthtë. N'qershor 1944, n'Peconj
ashtë formuo organizata e SKOJit (Lidhja e
Rinisë Komuniste Jugosllave). N'marim
t'shtatorit 1944, janë t'partë 7 djelmosha
Pecanjor, qi kanë shkuo partizanë (4 ishin
në SKOJ, e 3 jo). Aj shkruan edhe si 'asht
lidhë me partizanë shqyptar,Vasil Shanton e
Sadik Bekteshin, të cilltë i ka pru në Peconj,
qi t'i lidhin me partizanë jugosllav.
N'Shestan e Kranjë ka formuo këshillat e
tjera'. Partizanët e nisin Vasin n'Shkodër
me u lidhë me ata dy shqyptar. Taljantë e
kapin dhe e çojnë n'burg n'Tiranë. Mas do
kohet vjen haberi për Vasin qi asht n'burg.
Me'j râ shkurt, Leka'j Macit Kols, kryetar i

Zunë ven përmi çetnikë të gatshëm për çdo
nevojë. Çetnikët dhe oficeri Taljan u
shqetsuon. Oficeri e dveten Lekën: Kush
janë kta? Leka u përgjigj: Kta janë
djelmoshat e mi, kto armë na'j kanë dhanë
Taljantë. Me 1918, t'partë e ktyne çetnikve,
Bjellasha Serb, na kanë d'jegë shum shpija
e na kanë plaçkit. Na kena kërkuo armë se
jena tremë mos t'na vinë prapë. Pej nesh
nuk asht vra asnji Taljan, në Zonen tonë nuk
kena asnji partizan. Kta burra qi janë me ju
ktu kanë në Cërnicë 50% partizanë, qi u
kanë vra juve në Vir e Bërrçelë. Leka i
kthehet Gojniqit: Unë ktu nuk kam as
partizan as komunista. Unë garantonj për
Shestan, e ti nji po do me luftuo, ke ku me
luftuo n'Cërnicë. Pra, u kshillonj shkoni
kah kini ardhë. Ata trimat e Peconjve me
Vasilije Lukiqin kapnjen birat e iknjen pej
shpijash.
N'gjykimin e Leks Macit Kols-Perkolaj,
Vuks Pjetrit dhe Gjonit Zefit (të dy Malaj),
ka kjenë edhe Vasilije Lukqi, por jo me folë
të nreqtën. Komunistët e Peconjve, n'krye
me Vasilijen bâjnë t'mrapshtën. Unë n'atë
kohë nuk kam kjenë në Shestan, por në gjyq
ka kjenë vllaji jem Zefi. Kam pasë nji
shkrim në revistën BUZUKU: Kryetari i
gjyqit Gjukanoviq e thrret Zefin dhe i

*Shestanasit në vend dh përdorin ll. Shestanasit –
shqiptarë me banim ose me rranxë në Shestan, Pinç,
Ljare, Brisk ose Thtjan (pjesa perëndimore e Kranjës,
në jug-perëndim të Liqenit të Shkodrës, rrethi i
Tivarit).
1.Kam marrë pjesë në Luftën Popullore Çlirimtare prej
13 korrikut në Vir-Pazar më 1941). 2.Në formimin e
pushtetit popullor në Shestan e Kranjë.

Shkruan Gjergji Leks Macit KolsPerkolonj (26.08.1926-), Shestanas, TePleva, Fusha e Tivarit; më 11.02.2011.
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SHESTANASIT e KRANJANËT - çka janë
Shoqata “Don GJON BUZUKU” zotit të medicinës me emën ILIR. Ket
n'Ulqin n'bashkëpunim me Qendrën e simbol e neron krejt Bota, aj isht sot
Studimeve Albanologjike n'Tiranë, dhe simbol i mjeksisë, simbol i medicins në
me Komunën e Ulqinit, organizoi gjidh Botën.
kuvenin e dijetarve “Kraja me veçantitë Ktu mujmë me përmen edhe 8.djeg'jen e
Shestanase gjatë shekujve” * n'Ulqin buzmit nji natë para Kshellash, si dhe
më 7 dhe 8 tetor 2011.
adetin 9.me çue banirin (nji flamur
Programi i festimit dhe kuveni i natyror) n'mee t'nji kodrs ose t'nji malit.
dijetarëve pati për qillim me vërtetue me T ' p a r t ë t o n ë S H E S TA N A S e
dokumente, qi KRANJANËT e KRANJANË i ruejten deri sot kta
SHESTANASIT janë shqyptar, dhe, qi besime, adete e simbole ILIRE, me çka e
aj popull gjithmonë, pej se isht krijue vërtetuen qi janë stërnipat e stërmesat e
bota, ka jetue n'faqen e malit Rumi, ILIRËVE, qi gjaku i ILIRVE rrjedh
n'jug-prenim t'Liqenit t'Shkodërs
nëpër denjtë e tyne, qi gjithmonë kanë
Qi SHESTANASIT e KRANJANËT jetue n'kta troje. Pra, t'gjidha dokumenjanë shqyptar e vërtetojnë 1.gjuha tet flasin: na KRANJANËT dhe
shqype qi jav kanë lanë t'partë, 2.kangët SHESTANASIT jena shqiptarë dhe na
e shumta popullore, 3.than'jet popullore jena popull autokton n'Mal t'Zi.
dhe fjalët e urta t'shumta,
Kena rranxë të thellë me mija
t'gjidha kta n'gjuhën shqype,
vjet në histori. Mos t'thona:
4.toponimet e shumta kryenuk jena Shqiptar, se rrejmë
sisht n'gjuhën shqype, 5.si dhe
vetveten dhe hupim rranxën
emnat e njerzve qi i kishin deri
e vet, por duhet t'burrnohena qi
tash vonë si t'gjidhë shqypjena shqiptar shestanas, duhet
tarët. Kta fakte e vërtetojnë qi
t'burrnohena qi jena shqiptar
KRANJANËT dhe SHESTAkranjanë; duhet t'burrnohena
NASIT janë Shqyptar.
me rranxën tonë ILIRE, duhet
Po i përmenim vetëm disa
t'burrnohena me t'parët tonë qi
adete, besime e simbole
diten t'i ruejnë adetet e t'parve,
t'KRANJANVE dhe t'SHESqi diten ta ruejnë gjuhën
TANASVE, qi janë shum
shqype të nanave tona.
t'moçme: 1.Vishja karakteUnë besonj qi, gjuhën tonë,
ristike e SHESTANASVE dhe
gjuhën shqype t'nanave tona
Busti i grues ILIRE,
e KRANJANVE isht e bardhë,
kena me kjenë t'zott me jav
u gdhend para 2250 vjet
2.Vallja, ku valltarët krijojnë
lanë brezave t'ri, thmive tonë.
nji kunorë t'pa kputun,
Qe çka thotë Aleksandar
3.Carani – nji gurë katërqosh n'votër i Stipčevići, kur flet për Arbanasin e
pshtetun për mur e kishte çdo shpi Zadërs:... n'Arbënesh (pra, n'Arbanas)
shestanase, 4.Adetin me'j shti n'gojë un kur vij foli veç arbërisht (shqyp)
t'dekunit nji pare metalike; Shestanasit me motrën, me gjill këta arbënesh...
thonë: duhet me pague kalimin n'dynja në Arbënesh tash e kemi ni školl në
tjetër, 5.Adetin për dazëm t'djalit me pre bibliotekë... kursin për me sua
muzatin, dhe 6.po ashtu për dazëm arbënisht. Gjill përher janë katërlletë
t'djalit, me falë dashin (për fërlik, fërlig). a peslletë që vinë me nie, që dojnë me
7.Ktu isht edhe besimi për gjarpnin; sua arbënisht. Ashtu se unë mendoj se
thuhet edhe sot: 'gjarpni ruen shpinë'. nuk ko mu harrua fërk kjo gju, se këta
Kyj besim për gjarpnin dishmohet me të ri dojnë me sua arbënisht. E di ... ka
shenja, simbole t'gjarpnit n'murin e me sua e ko me mbet, jo vetëm për
kishs n'Ljare dhe n'rrasë t'vorrit para tash por edhe për 100-200 vjet, ka mu
kishs n'Lukiq, Shestani Nalt. Me grupin fol elle pak arbënisht.
studjues t'Qendrës së Studimeve Po bahen 300 vjet e ARBANASIT nuk
Albanologjike të Tiranës, më 16 qershor po e harrojnë gjuhën e t'parve qi e prunë
2011, pamë simbolin e gjarpnit edhe pej katuneve shestanase. E na, jo vetëm
n'Thtjan, n'murin e shpisë, ku ka lé Dr Shestanas e Kranjanë, por edhe
Ahmet Maraj (tash n’Ulqin).
Anamalas, sa po ulena n'Tivar, po e
T'gjidha kta adete, besime e simbole hupim gjuhën e vet, po i hupim t'partë e
janë të moçme ma shum se 2000 vjet. vet. Shemulli i Arbanasit na thotë: Mos e
Ata janë simbole ILIRE, shkruen harroni gjuhën e t'parve, mos e hupni
Aleksandar Stipçeviqi. T'gjidha e kanë rranxën e vet!
ransinë e vet. Por besimi për gjarpnin, *Fjala e Simë Gjon Dobrecit në gjuhën
simboli i gjarpnit isht ma i ransishmi. shestanase të Ljares, në mbrëmjen e
Stipçeviqi thotë:.. ai isht simbol hapjes së manifestimit më 7 tetor 2011.
autokton, qi isht krijue në trojet ILIRE.
Gjarpni isht simbol edhe i Eskulapit,
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Krajë - FESTA E VERËS 2011
Shkruan Ali Gjeçbritaj
Manifestimi nisi më 2 korrik dhe
përfundoi me sukses më 19 korrik. Ishte
ky edicioni i 19 i manifestimit në Krajë.
Kulmi u arrit në mbrëmjen qendrore ku
morën pjesë mijëra vetë nga të gjitha
anët.
Edicioni i nëntëmbëdhjetë i
manifestimit të sivjetshëm “Festa e
verës 2011” – Ditët e kulturës dhe të
sportit në Krajë nisen me 2 korrik me
përurimin e librit me krijime letrare të
katër autoreve të reja Esmeralda
Lekperi, Jasmine Gjençiq, Medina
Cura, dhe Teuta Gjeçbritaj, anëtare të
seksionit letrar “Gjon Buzuku” të
shkollës së Krajës. Përndryshe autoret
në fjalë janë nxënëse në Qendrën
shkollore në Ulqin dhe në Shkodër.
Këtë eveniment kulturor, të rrallë të
këtij lloji në Krajë, e nderuan me
pjesëmarrjen e tyre personalitete të artit

dhe kulturës jo vetëm nga Kraja por
edhe nga Ulqini, Ana e Malit, Tivari e
Shkodra. Reth librit foli redaktori, autor
i këtij shkrimi, njëherë edhe bartës i
projektit në fjalë dhe udhëheqësja e
seksionit letrar Aishe Gjeçbritaj.
Autorët e reja para publikut artdashës
lexuan pjesë nga krijimet e veta.
Nata e dytë po ashtu me karakter
kulturor ishte ajo e 10 korrikut kur u
lexuan poezi të autorëve shqiptar nga
recituesit e grupit letrar dhe u shfaq një
fragment i dramës “Parajsi i humbur”
nga Myrtaza Peza, luajtur për mrekulli
nga grupi i dramës së shkollës.
Kënaqësi e posaçme që e karakterizoi
këtë natë ishte edhe ekspozita e punime
figurative të piktorëve të rinj.
Peizazhet, grafikët, mozaikët, portretet
e të tjerë, hedhur në telajo nga piktorët e
rinj me bukurinë e vet i mahniten

dashamirët e artit pamor. Ishin
ekspozuar dhe e fotografi shkrepur
nga fotografë amator në sfondin e të
cilave mbizotëron pamje të llojeve të
ndryshme të ambientit të virgjër të
Krajës. E gjithë kjo, siç u pa ishte në
shërbim të ruajtjes së mjedisit jetësor e
që ka të bej me sensibilizimin e
opinionit në ruajtjen e këtij mjedisi të
pastër ekologjik.
Fundjava e dytë e korrikut, gjegjësisht

me 15 dhe 16 korrik Organizatori e
kishte planifikua për mbajtjen e
aktiviteteve sportive. Pikërisht në këtë
kohë u mbajtë faza përfundimtare e
ligës së Krajës në futboll të vogël. Edhe
këtë vit si edhe një vit më parë vendin e
parë e zuri Martiqi, të dytin Ostrosi
ndërsa vendi i tretë i takoi Arbneshit.
Duhet theksuar se në këtë ngjarje
sportive morën pjesë edhe ekipe jashtë

Krajës, kështu që aktivitet sportive këtu
i tejkaluan suazat lokale.
Edhe kësaj here bjeshkatarët, nuk patën
mundësi të dalin në Rumi për arsye
tashmë të njohura. Kujtojmë se që nga
18 qershori i 2005 në Majë të Rumisë
Kisha Ortodokse Serbe ka venë
objektin e metaltë atje dhe e ka
uzurpuar majën e bjeshkës.
Edhe njëherë siç kemi bërë vite me
radhë energjikisht kërkojmë nga
Qeveria e Malit të Zi si dhe nga të gjitha
strukturat shtetërore dhe vendore që të
lirojnë majën e Rumisë nga uzurpimet e
paskrupullta të Kishës Ortodokse
Serbe. Njëherit të lirohen edhe kishat
nëpër ishujt e liqenit të Shkodrës nga
përvetësimet e Kishës Ortodokse Serbe
dhe të njëjtat të jenë në shërbim të
vizitave të qytetarëve dhe të turistëve.
Është kjo kërkesë e manifestuesve e cila
përsëritët vite me radhë nga ky vend.
Kulmi i manifestimit të sivjetshëm u
arrit të martën në mbrëmje më 19 korrik
me mbrëmjen qendrore të “Festës së
verës 2011” në Krajë. Me mijëra
qytetarë nga viset e ndryshme kishin
ardhur në Ostros, ku u mbajt
manifestimi. Terrenet sportive të
shkollës ishin mbushur përplot me
manifestues të shumtë. Kishin ardhur
nga Shkodra, Ulqini, Tivari, Ana e
Malit, Malësia, Rozhaja, Plava e Gucia,
shumë qytetarë nga Kosova që
pushimet verore i kalojnë në bregdetin e
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Ulqinit e Tivarit etj. Nderuan me
pjesëmarrjen e tyre personalitete të
jetës shoqërore, arsimore, artistike e

shqipe, kënduar nga këngëtarë e të
gjitha viset shqiptare. Parakaluan në
skenë Myzafer Koliqi, Gëzim Salaj,

realizimit të projektit. Kujtojmë se për
qellim Projekti në fjalë ka pasur:
Ruajtjen dhe kultivimin e traditës
kulturore në Krajë, përparimin dhe
ruajtjen e identitetit kombëtar,
zhvillimin e jetës kulturore dhe
sportive, kultivimin dhe trashëgiminë
kulturore të popullit shqiptar etj. Në
këtë manifestim kjo u arrit plotësisht
përmes katër aktiviteteve të
përshkruara më lartë.
Krajë, më 19.07.2011

Hajrullah Koliqi

E shenjta Rumi
shkencore. Ndër të tjerë deputeti
Mehmet Bardhi, kryetari i KNSH në
Malin e Zi ,Tahir Tahiri, profesor doktor
Simë Gjon Dobreci, Profesor Doktor
Tahir Arbneshi, profesor i Universiteti
të Prishtinës e tj. Pjesëmarrja masive e
mërgimtarëve jo vetëm nga Kraja por
edhe nga trevat tjera e bënë manifestimin e Krajës edhe më madhështor.
Organizatori edhe kësaj radhe ka pasur
parasysh këtë dhe manifestimin e ka
ç'vendosur në korrik atëherë kur
mërgimtarët e shumtë vijnë për
pushime në vendlindje. Përndryshe
manifestimi i Krajës duhet të mbahet të
shtunën e dytë të muajit qershor, atëherë
kur edhe fillon stina e verës.
Vallet e bukura luajtur nga vallëtarët e
shkathëta të shkollës, pastaj nga
valltaret shkodrane përgatitur nga Aldo
Nika si dhe vallja “Kushtrimi i lirisë”
luajtur nga valltarët e SHKA “Liria”
nga Mileshi ishin padyshim pjesa më a
arritur e mbrëmjes. Pasoi kënga e bukur

Vesel Pelinku, Blerim Marshiqi, Jasmin
Nika, Ramazan Islami, Ismet Aloshi,
Sead Asllani e shumë të tjerë. Kënga
dhe vallja nuk u ndal deri në orët e vona
të natës. Organizatori edhe kësaj here
gostiti të pranishmit me ushqime
tradicionale të trevës.
Në fund duhet të theksohet se Projektin
e këtij manifestimi e bëri Këshilli
Nacional i Shqiptarëve në Malin e
Zi, sponzoruesi kryesor,
pasi që
projekti në fjalë kaloi në Fondin për
pakica. Donatorë të tjerë ishin Komuna
e Tivarit, Lidhja Demokratike në Mal të
Zi, Shoqata atdhetare “Kraja” me seli
në New-York, Komunalja Tivar,
Ujësjellësi Tivar, “Beni comerc” Tivar,
“ANB” Tivar, “Rapex” Tivar,
“Mimoza” Ostros, Piceria Papilon
Ulqin, Muharrem Muçaj, Hajredin
Berjashi, Jenuz Gjeçbritaj etj.
Me këtë realizim të Projektit “Festa e
verës 2011” – Ditët e kulturës dhe të
sportit në Krajë u arrit qëllimi i
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Kujtoj ku-VENDIN e Hyjit
Dhe borën time të parë
Brezat që shtat i dhanë
Përmendores së gjallë.
Mbretëresha e bjeshkëve
Me Diellin – n'dashuri
'Giatë'1 ia thonte Mrika
Te mrizi mbi Vërri.
Peshë i çonte zemrat
Kënga e lartësisë
Zanat sillnin valle
Me krajt2 e Nënrumisë.
Kavili, devesili3
Banieri4 i Perëndisë
Ora e maleve të Krajës
Shpirti i Shën Mërisë.
Heu! Mefistofelët5
Kapo6 – Amfillohi
Futë na e bënë t'bardhën
Të shenjtën Rumi.
Zgjohu Polifem7, ç'pret
Dhe, ju o re të larta
Sveta Trijica – via8
Ave Rumia sacra!9
1

Llojë e të kënduarit në Krajë, të kënduarit
maje krahut.
2
Krajt - kreshnikët
3
Kavili, devesili – bimë mali për zbukurim.
4
Banieri – flamur pagan me gjethe e lule të
njoma.
5
Mefistofelët – njerëzit që mendojnë dhe
punojnë keq.
6
Kapo – prijësi.
7
Polifemi – ciklopi më i famshëm
mitologjik.
8
Trinia e Shenjtë - të flaket.
9
Jetë të gjatë e Shenjta Rumi!
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Pranvera në Anë të Malit 2011
Shkruan Ismet Kallaba
Prej 27-29.05.2011, gjatë edicionit
VIII të manifestimit, natën e parë, në
kuadër të ciklit “Ana e Malit ndër
vite”, në Kalanë e Shasit, kanë
prezantuar krijimtarinë e tyre
shkrimtarët vendas si dhe është
hapur ekspozita e piktorit Agron
Ujkashi. Ditën e dytë të janë
organizuar garat në sport, kurse
ditën e tretë është mbajtur tryeza e
rrumbullakët me temë “Mundësitë e
zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm në Anë të Malit” si dhe është
shfaqur programi kulturo-argëtues.
Për të parën herë pas shumë kohësh,
kultura shqiptare u rikthye në
Kalanë e Shasit, me një mbrëmje
kulturore të organizuar të premten, në
kuadër të manifestimit tradicional
“Pranvera në Anë të Malit”, që
organizohet nga Shoqata “Ora”.
Mbrëmja ka qenë e gërshetuar me një

me një koleksion veprash të krijuara
përgjithësisht gjatë kohës së fundit,
shumica portrete dhe peizazhe, ku ai
shfaq dashurinë për vendlindjen, të
afërmit, traditat, bashkëvendësit e tij.
Për veprat e ekspozuara të Ujkashit ka
folur piktori dhe kritiku i artit, Qazim
Muja.

sërë aktivitetesh. Në kuadër të ciklit
“Ana e Malit ndër vite”, para publikut
të pranishëm, të fascinuar nga bukuria e
Kalasë së Shasit dhe pamjet
madhështore që ofrohen nga ky vend,
kanë prezantuar krijimtarinë e tyre
krijuesit vendas, shkrimtari Asllan
Bisha, poetët Haxhi Shabani dhe
Hajredin Kovaçi. Po ashtu janë lexuar
pjesë nga krijimtaria e poetit Basri
Çapriqi dhe Xhevdet Landa.
Pjesëmarrësit janë dëfryer nën tingujt e
muzikës popullore vendase, që i kanë
sjellë kompozitori vendas Gëzim
Gjeka, si dhe muzikantët nga Shkodra,
prof. i violinës Anton Kaftalli dhe prof.
i kitarës Ares Fani.
Këtë mbrëmje, në mjediset e Kalasë
është hapur ekspozita e piktorit Agron
Ujkashi, në të cilën ai është prezantuar

Dita e dytë e këtij manifestimi iu
kushtua sportit, ku u zhvilluan gara në
vrapim, turneu në ping pong, shah,
volejboll dhe futboll.
Të dielën, në restorantin “Shas”, në
b a s h k ë p u n i m m e O rg a n i z a t ë n

Turistike të Ulqinit, është mbajtur
tryeza e rrumbullakët me temë
“Mundësitë e zhvillimit të turizmit të
qëndrueshëm në Anë të Malit”.
Ligjëratën hyrëse me titull “Vlerat
natyrore dhe historiko – kulturore të
Anës së Malit dhe mundësia e
shfrytëzimit turistik të tyre” e ka
mbajtur mr. Nexhat Avdiu.
Pjesëmarrësit e tryezës kanë evidentuar
potencialet turistike të Anës së Malit,
problemet ekzistuese në këtë fushë,
kanë dhënë propozime konkrete për
zhvillimin e turizmit në këtë zonë.
Pjesa qendrore e manifestimit është
mbajtur të dielën pasdite në stadiumin e
Shasit, ku është shfaqur një program
kulturo-artistik i përbërë me muzikë,
këngë, lojëra popullore, ushqim
tradicional. Përveç këngëtarëve
vendas, në program kanë marrë pjesë
edhe mysafirët, këngëtari Hajro Pepa
nga Shkodra, SHKA “Liria” nga
Mileshi, grupi humoristik “Thumbi”,
grupi i valleve i nxënësve nga Oblika e
Anës së Malit.

Ekspozitë

36/2011

7

Agron Ujkashi – ekspozitë pikturash
Qazim Muja*
Interesimi i Agron Ujkashit për botën
materiale, për natyrën dhe njëkohësisht
për figurën njerëzore, si shfaqje
tematike e një kërkimi vizual në artin e
tij, është përshkuar nga përjetime
suptile figurative të cilat, të modeluara
në mënyrë stilistike të figurshme dhe
me atritube lirike, nga njëra anë synojnë
të bëhen temë kryesore e preokupimit të
tij dhe nga ana tjetër lëndë e përjetimit
artistik si frymëzim i përhershëm dhe i
pashtershëm.

Rruga e tij drejt pikturës është në të
vërtetë një proces arketipor i
shndërrimit të imazheve në një harmoni
të formës dhe dritës, në shfaqjet që, siç
ndodhë zakonisht në fillin e krijimtarisë
së çdo krijuesi, më tepër i nënshtrohen
përshtypjeve të jashtme sesa përjetimit
të brendshëm. Pra, motivet në të cilat
dominojnë pejsazhet apo portretet, që
të dyja me pretendime asociative dhe
saktësi modelimi, paraqesin burimin
nga i cili piktori, me fuqinë e
sensibilitetit krijues dhe shkathtësinë
prej koloristi do të pasurojë veprat e tija
artistike.
Dashuria ndaj natyrës dhe njerëzve nga
ambienti i tij, ndjeshmëria ndaj
hapësirës dhe atmosferës si syzhe i
fisnikëruar, si dhe vënia e drejtpeshimit
në mes plasticitetit dhe tingullit
koloristik të ngjyrës, të dominuara nga
bluja dhe okeri pastuoz, bëhen bazë
shprehëse e lirizmit poetik të Ujkashit.
Ky ambient, këta njerëz, kjo hapësirë,
me monumentalitetin e tyre, zënë

vendin kryesor në ekspozitë, dhe
njëkohësisht, ndonjëra prej këtyre
veprave bëhen me vlerë edhe
municioze, (siç është edhe vet ambienti
ku po ekspozohen këto vepra) ngase në
to ruhen vlerat nga e kaluara e këtij
nënqielli (Kalaja e Ulqinit, Shasi i
Vjetër, portretet, skulptura me veshje
kombëtare), e që në ditët tona gjithnjë e
më tepër po mbesin relikte muzeore.
Një sferë të veçantë të interesimit
artistik të Ujkashit paraqesin edhe
portretet që në mënyrë konstante tek ai
do të vijnë si një provokim specifik.

Përmes portretit ai do të zbulohet si një
krijues i cili në mënyrë të suksesshme
arrin të realizojë në pëlhurë gjithë
ngrohtësinë e ndjenjave humane që ai
vendos në transrelacion me personazhin e portretizuar dhe të cilën, me tërë
karakterin dhe botën e tij të brendshme,
fuqishëm e përcjell edhe tek shikuesi.
Këto janë të njohurit e autorit, ato
personazhet e përditshmërisë që i
takojmë në jetën tonë.

Me fuqinë e artikulimit figurativ të
shfaqjeve nga bota reale në forma
artistike, Ujkashi na vërteton se një
krijues serioz çdo motiv prozaik, me
shprehjen individuale artistike, mund ta
transponojë në vepër arti me vlera
estetike universale. Në tërë opusin e tij
artistik në mënyrë konstante vërehet
synimi i tij drejt këtij imperativi, drejt
një sistemit të vet gjuhësor për të krijuar
vlera autentike dhe në këtë mënyrë të
nis rrugën e origjinalitetit individual.
Në fund, për artdashësit, dua të theksoj
se në konceptimin e kësaj ekspozite për
bazë janë marrë kryekëput punimet që
për tematikë kanë realitetin e këtij
ambienti, dhe duhet të shënojë edhe
fundin e një kapitulli, sepse piktori
Ujkashi tani më ka hyrë edhe në
trajtimin e artit kontemporan, të
pejsazhit abstrakt ekspresiv, të asaj
shprehjes universale, që padyshim do të
jetë edhe hapi i parë drejtë fazës së
pjekurisë në artin e tij.
*Fjala me rastin e hapjes së ekspozitës së Agron
Ujkashit në Kalanë e Shasit më 27.05.2011.

Agron Ujkashi: Shasi - qyteti i Anës së Malit

SHKA Zana, Ulqin dhe Shaban Gjeka e zbukuruan Manifestimin
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KRAJA me veçantitë SHESTANASE
Shoqata “Don GJON BUZUKU” me
seli në Ulqin, në bashkëpunim me
Qendrën e Studimeve Albanologjike në
Tiranë dhe me Komunën e Ulqinit,
organizoi konferencë
shkencor
“Kraja me veçantitë shestanase në
rrjedhën e shekujve”, në Ulqin më 7
dhe 8 tetor 2011.
Të premten, më 7 tetor, në ora 19 (7
mbas dite), në Pallatin e Kulturës të

Mandej u paraqitën shoqata BUZUKU
me valle shestanase, shoqata SHTOJI
me valle prej Tropojës dhe shoqata
ZANA me valle arbëreshe. Të
pranishmit i kënaqen edhe kangëtarët –
Nikollë Nikprela, Shaban Gjeka, Viktor
Ndrekaj, Luigj Lukiqi, Myzafer Koliqi
dhe Blerim Marshiqi.
Në hotelin MEDITERAN të Ulqinit, të
shtunën, më 8 tetor, në ora 9 para dite,

Ulqinit, ku në hollin e saj ishte
ekspozita e fotografive etnokulturore
kranjane e shestanase, filloi pjesa
solemne e konferencës. Kur salla ishte e
mbushur me publik, kryetari i Shoqatës
'Don GJON BUZUKU', Zef Lukiqi, e
hapi manifestimin dhe i përshëndeti të
gjithë të pranishmit. Pastaj, e morën
fjalën prof. Dr Ardian Marashi, drejtor i
Qendrës së Studimeve Albanologjike,
mbas tij Nazif Cungu, kryetar i
komunës së Ulqinit, si dhe dr Simë
Gjon Dobrecit, kryeredaktor i revistës
BUZUKU. Përshëndeten edhe profesor
Dr Hajrullah Koliqi dhe profesor Dr
Aleksandar Stipçeviqi, por ky i fundit, i
penguar prej sëmundjes që të jetë i
pranishëm, përurimin e kishte dërguar
me shkrim në gjuhën e moçme
shestanase të cilën 300 vjet e ruajtën
Arbanasit e Zadrës. U shfaq edhe filmi
dokumentar “Shestani në vështrim
etnokulturor” realizuar nga studiuesit e
Qendrës së Studimeve Albanologjike,
Tiranë.
Manifestimi vazhdoi deri vonë me
programin argëtues, të cilën e hapi
Marku'j Niks Tags-Tâgonj (ljarnjan)
me melodinë e ambël të kavallit.

filloi pjesa shkencore e konferencës.
Referatet e Prof. Dr Aleksandar
Stipçeviqit (Zagreb): Zmija kao
simbol dobra od starih Ilira do
Zadarskih Arbanasa (Gjarpri si
simbol i mirësisë nga Ilirët deri te
Arbanasit e Zarës) dhe të Doc. Dr
Aleksandar Čilikovit (historan arti,
Cetinë): Prilog problematici obnove i
istraživanja odredjenog broja

sakralnih spomenika kulture sa
područja Krajine (Kontribut çështjes
së rindërtimit dhe gërmimit numrit të
caktuar të objekteve sakrale kulturore
në Krajë), u lexuan, mbasi ata munguan
për arsye të sëmundjes.
Referatet i paraqiten vetë Prof. Dr
Hajrullah Koliqi, (Universiteti i
Prishtinës, Fakulteti filozofik):
Penetrimi i Kishës Ortodokse Serbe
në Krajë; Zamir Tafilica (Muzeu
Historik Shkodër): Prerjet monetare
mesjetare në arealin e Shkodrës
(shek. XIV-XV); Dr. phil. MA Edmond
Malaj (Qendra e Studimeve
Albanologjike, Tiranë): Famullitë e
Shestanit dhe të Krajës gjatë
shekujve të pushtimit turk, sipas
relacioneve arqipeshkvnore dhe
dokumenteve të tjera arkivore; Mr.
Sc. Bedri Muhadri & Mr. Sc. Arben
Arifi (Instituti i Historisë, Prishtinë):
Etnikumi Iliro-Arbëror në viset
shqiptare të Malit të Zi; Prof. dr
Romeo Gurakuqi (Universiteti
Evropian, Tiranë): Çështja e kufijve
në mes Shqipërisë dhe Malit të Zi nga
viti 1878- 1921; Dr. Sc. Frashër Demaj
(Instituti i Historisë, Prishtinë): "La
Nacione Albaneze" për qëndrimin e
Mbretit Nikolla ndaj shqiptarëve;
Gjovalin Çuni (Biblioteka e
Universitetit, Shkodër): Një popullsi
në lëvizje: shkaqet dhe pasojat e
braktisjes së Krajës në vite; Dr. Dom
Nikë Ukgjini (Instituti Filozofik dhe
Teologjik, Shkodër): Kraja e Shestani
në këndvështrimin e autorëve serbomalazez; Prof. Dr Palokë Berisha
(Tuz): Shkollimi i shqiptarëve në
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komunën e Tivarit, veçanërisht në
Krajë gjatë 1878-2010; Dr Nail Draga
(Ulqin): Popullsia dhe vendbanimet e
Krajës 1948-2011; Prof. Dr Ruzhdi
Ushaku (Fakulteti Filozofik, Prishtinë;
Ulqin): Shestani në dritën e disa
vëzhgimeve onomastike; Prof. Dr
Shaban Sinani (Qendra e Studimeve
Albanologjike, Tirana): Junku i
Krajës - një familje patronimike
shqiptare prej 700 vjetësh; Prof. Dr
Gjovalin Shkurtaj (Universiteti
Tiranës): E folmja e Krajës dhe e
Ulqinit në izoglosat e Atlasit
Dialektologjik të Gjuhës Shqipe;
Prof. as. Dr Aljula Jubani (Universiteti
i Tiranës): Meshari i Buzukut mes
traditës gjuhësore dhe fillimit të
shkrimit shqip; Prof. Dr Abdullah
Zymberi (Universiteti i Prizrenit):

Sistemi foljor në të folmen e Ljares;
Mr. Ismajl Doda (Ostros, Kraja, Tivar):
Kraja në përqendrimin shkencor të
akademik Eqrem Çabejt; Mr. Gjokë
Dabaj (Durrës): Emri i Kranjës, a
është shpjeguar përfundimisht; Prof.
Dr Afërdita Onuzi (Qendra e
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Studimeve Albanologjike, Tiranë):
Dukuri etnokulturore të veshjeve të
Shestanit; Prof. Dr. Agron Xhagolli
(Qendra e Studimeve Albanologjike,
Tiranë): Traditë në kujtesë: Këngët e
kreshnikëve dhe baladat; Prof. Dr
Bahri Brisku (Ulqin): Shtresimet
historiko-legjendare të Shestanit; Dr.
Nebi Bardhoshi (Qendra e Studimeve
Albanologjike, Tirane): Prona,
kujtesa sociale në kufij politik; Mr.
Rovena Vata (Qendra e Studimeve
Albanologjike, Tiranë): Miti i Malit në
Krajë e Shestan; Ali Gjeçbritaj
(Krajë): Shkollimi në gjuhën amtare
dhe jo amtare; Gëzim My. Uruçi, Prof.

Honoris Causa, etnolog (Shkodër):
Gjama e Rumisë për dek të
Skanderbegut; Hajrudin Muja (Nju
Jork): Tahir Pashë Kranjani; Dr Simë
Gjon Dobreci (Ulqin): Kranjanët e
Shestanasit si mbas revistës
BUZUKU.
Pati gjithsej 28 kumtesa. Konferenca u
zhvillua në pesë seanca. Mbas çdo
seance pati diskutime rreth kumtesave.
Përfundimet e konferencës i paraqiti
Prof. Dr Ardian Marashi. U vërtetua
që Kranjanët dhe Shestanasit janë
shqiptarë mbasardhës të ILIRVE,
popull autokton në Mal të Zi. Të gjitha
kumtesat do të botohen si libër i
veçantë.
S. Gj. Dobreci

ILIRËT i ruanin adetet e veta
Ilirët (në periudhën Romake)... vazhduan të flasin me gjuhën e tyre popullore, i respektuan hyjnitë e tyre, i varrosnin të
vdekurit në mënyrën e lashtë tradicionale, e punonin tokën ashtu si e kishin punuar me shekuj të tërë të parët e tyre, ruanin
veshjen e tyre popullore; fëmijëve të tyre u vinin emrat e tyre, në ç'mënyrë do t'i njihnin fare lehtë, sado larg që të kenë
shkuar prej atdheut të tyre; i respektuan doket (adetet) e tyre popullore dhe respektuan organizimet e tyre shoqërore-politike
të fiseve, të cilat vetën në raste nevoje ia përshtatnin strukturës administrative dhe politike romake*.
Ashtu vepruan edhe Kranjanët, e sidomos Shestanasit (fëmijëve u vinin emrat e gjyshave dhe të nanave; i ruajtën
gjuhën, adetet dhe veshjen e bardhë popullore. Kjo vërteton që të parët tonë të moçëm ishin ILIRËT.
*Marrë prej Aleksandër Stipçeviq: Ilirët /historia, jeta, kultura, simbolet e kultit/ Botimet Toena, Tiranë 2002:64.
Përgatiti SGjDobreci më 14.2.2010
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ALPET SHQIPËTARE VUTHAJ 2011
Shkruan: Shaban HASANGJEKAJ
Në fshatin Vuthaj të komunës së Plavës,
më 1 gusht 2011, është mbajtur
manifestimi i takimeve të pesëmbëdhjeta gjithëpopullore kulturoreartistike, rekreativo-sportive dhe
muzikore “ALPET SHQIPËTARE
VUTHAJ 2011”, të cilat ishin
impresionuese.
Dita me mot relativisht të bukur ka
mundësuar që në hapësirën skaj bregut
të djathtë të lumit Gërla në lagjen
Gjonbalaj të këtij vendbanimi piktoresk
rrëzë ujëvarës Gërla e përballë Alpeve
Shqiptare të tubohen disa mijëra
qytetarë nga Vuthajt, Plava e Gucia me
rrethinë, nga Malësia e Podgoricës dhe
Rozhajës, nga Ulqini, Ana e Malit dhe
Kraja, nga viset e ndryshme të Kosovës
dhe Shqipërisë Veriore si dhe shumë
bashkëvendës mërgimtarë nga diaspora
dhe të tjerë të cilët pushimet verore
kanë ardhur t'i kalojnë në vendlindjet e
veta, të përjetojnë çaste të këndshme
pushimi, dëfrimi dhe argëtimi në
programin e begat të manifestimit tani
më tradicional të gërshetuar me pika të
larmishme të zhanreve dhe opuseve
kulturore, muzikore dhe sportive i cili
ka filluar në orët e pasditës dhe ka
vazhduar deri në orët e vonshme të
mbrëmjes në atmosferë vërtetë festive.
Me slloganin “Mirësevini në Alpet
Shqiptare Vuthaj 2011” nën valvitjen e
f l a m u r i t k o m b ë t a r s h q i p t a r,
manifestimin e ka hapur anëtarja e
Këshillit organizativ të OJQ-së “Alpet
Shqiptare” zonja Mirjeta Gjonbalaj, e
cila ka përshëndetë mysafirët e
pranishëm nga trojet shqiptare, nga
Shqipëria, Kosova dhe Mali i Zi ndër të
cilët ka veçuar praninë e vëllait të
dëshmorit të kombit të Kosovës Bahri
Fazliu, zotëri Fahri Fazliun,

koreografin e
mirënjohur
tropojanë nga
Shqipëria zotëri
Valltarët e SHKA “Maja e Karajfilit” nga Vuthajt lozin valle
Deli Metaliajn,
kryetarin e
komunës së
Rahovecit të
Republikës së
Kosovës zotëri
Smajl Latifin,
kryetarin e
komunës fqinje të
Kelmendit zotëri
Gjeto Dukaj,
kryetarin e
nga Vuthajt. Kanë impresionuar edhe
Lidhjes Demokratike në Mal të Zi, dega
këngët përkrye krahu të rapsodëve nga
në Rozhajë, zotëri Ali Dacin, personaVermoshi fqinjë i Republikës së
litete e tjera të jetës politike dhe
Shqipërisë. Programin muzikor me
shoqërore nga komuna, Mali i Zi dhe
pikat e veta të ndritshme e kanë
më gjerë, si dhe të gjithë të pranishmit e
begatuar edhe anëtarët e SHKA-ve:
tjerë të cilët i ka falënderuar për
“Musa Shehzade” nga Gramoviku i
pjesëmarrje duke i njoftuar me rolin,
Rahovecit, ”Bajram Curri” nga
rëndësinë dhe qëllimet e takimeve të
Rahoveci dhe “Jehona e Kelmendit” e
këtilla.
Republikës së Shqipërisë, të cilët me
Manifestimi ka vazhduar me program
interpretimet dhe ekzekutimet e
të larmishëm dhe të begat kulturokëngëve dhe valleve autoktone
artistik e muzikor i cili ka filluar dhe ka
burimore nga Kosova dhe Shqipëria
përfunduar me interpretimet e këngëve
dhe në veshjet tradicionale kombëtare
të këngëtarit dhe kompozitorit të
kanë mahnitur të pranishmit të cilët i
mirënjohur shqiptarë nga Shqipëria
kanë përshëndetur me ovacione dhe
Gëzim Nika i përcjellë me vallet e
duartrokitje të dalldisura.
valltarëve të SHKA “Maja e Karajfilit ”
Ambientin e manifestimit e kanë bërë
nga Vuthajt, për të vazhduar pastaj me
madhor edhe pikat e programit sportiv
një vistër të këngëve, valleve dhe
me disiplina të ndryshme garuese ndër
recitaleve të po kësaj shoqërie.
të cilat janë veçuar: hedhja nga krahu e
Prezenca dhe pjesëmarrja e këngëtagjyles ku vendin e parë e ka zënë i riu
rëve të afirmuar dhe në afirmim nga
Luan Kukaj nga Martinajt, tërheqja e
Kosova si: Korab Shaqiri, Avdi
litarit ku ngadhënjyes doli ekipi i
Gërvalla, Bislim Mustafaj, Nazmi
vëllazërisë Dedushaj nga Vuthajt,
Fejzullahu, Ajshe Bajrami dhe Teuta
vrapimi i kuajve ku i pari në cak ka
Thaçi, si dhe këngëtarët e mirënjohur
arritur kali i të riut nga Hoti i Plavës
vendas: Liridona Dedushaj-Selimaj
Rusmin Hysenaj si dhe finalja e turnirit
nga Plava, Ismajl Balidemaj nga
në futboll të vogël ku me rezultat 4:2 ka
Martinajt dhe lahutari Deli Gjonbalaj
fituar ekipi i fshatit Martinaj ndaj atij të
Vuthajve.
Shumë aderues të bukurive natyrore ca
çaste i kanë kaluar duke vizituar
bukuritë e rralla natyrore me të cilat
begaton ky fshat ndër të cilat
përmendim: Syrin e Skavkaçit,
Ujvarën Grla, Luginën e Ropojanit dhe
ca vende të tjera atraktive të këtij
nënqielli rrëzë Alpeve Shqiptare.
Sponsorë të manifestimit të sivjetshëm
pos OJQ-së “Alpet Shqiptare” janë:
Alternativa Shqiptare në Mal të Zi me
seli në Tuz, Fondacioni Plavë-Guci me
seli në Zvicër dhe Komuna e Plavës.

Pjesëmarrësit e manifestimit “ALPET SHQIPËTARE VUTHAJ 2011”
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Gjergj Fishta - Gjuha shqype
Përkujtojmë 140-vjetorin e lindjes të at Gjergj Fishtës

Gjergj Fishta
(23.10.1871 – 30.12.1940)
GJUHA SHQYPE
(1902)

Porsi kanga e zogut t'verës,
Qi vallzon n'blerim të prillit;
Porsi i ambli fllad i erës,
Qi lmon gjitë e dradofillit;
Porsi vala e bregut t'detit,
Porsi gjama e rrfes zhgjetare,
Porsi ushtima e njij termetit
Njashtu ?' gjuha e jonë shqiptare.
Ah! Po, ?' e ambël fjala e sajë
1
Porsi gjumi m'nji kërthi,
2
Porsi drita plot uzdajë,
3
Porsi gazi i pamashtri;
Edhe ndihet tue kumbue
4
Porsi fleta e Kerubimit
Ka' i bjen gjiellvet tue flutrue
N't'zjarrtat valle t'amëshimit.
Pra, mallkue njaj bir Shqyptari,
Qi ketë gjuhë të Perëndisë;
Trashigim qi na la i Pari,
Trashigim s'ia len ai fmis;
Edhe atij iu thaftë, po, goja;
Qi e përbuzë ketë gjuhë hyjnore;
Qi n'gjuhë t'huej, kur s'asht nevoja,
Flet e t'vetën len mbas dore.
Në gjuhë shqype nanat tona
5
Shi prej djepit na kanë thanun,
Se asht nji Zot, qi do ta dona:
Njatë qi jetën na ka dhanun;
Edhe shqyp na thanë se Zoti
Për shqyptarë Shqypnin' e fali.
Se sa t'enden stina e moti,
Do ta gzojn kta djalë mbas djali.
Shqyp na vetë, po pik' ma para,
N'agim t'jetës kur kemi shkue
Tue ndjekë flutra nëpër ara,
Shqyp ma s'pari kemi kndue:
Kemi kndue, po armët besnike,

Qi flakue kanë n'dorë t'shqyptarvet,
Kah kanë dekë për besë jetike,
Kah kanë dekë kta për dhé t't'Parvet.
6
Në ketë gjuhë edhe njai Leka ,
Qi 'i rruzllim mbretnin s'ia xuni,
Qi kah binte ai, shkelte deka,
Shekllit mbarë ligjë t'randë i vuni;
Në ketë gjuhë edhe Kastriota
U pat folë njatyne ushtrive,
Qi sa t'ndrisë e diellit rrota,
Kanë me kenë ndera e trimnive.
Pra, shqyptarë çdo fes qi t'jini,
Gegë e toskë; Malci e qyteta,
Gjuhën tuej kurr mos ta lini,
Mos ta lini sa t'jetë jeta,
Por për te gjithmonë punoni;
Pse, sa t'mbani gjuhën tuej,
Fisi i juaj, vendi e zakoni
Kanë me u mbajtë larg kambet s'huej
Npër gjuhë shqype bota mbarë
Ka me u njohtë se ç'fis ju kini,
Ka me u njohtë ju për shqyptarë:
Trima n'za sikurse jini.
Prandej, pra, n'e doni fisin,
Mali, bregu edhe Malcija
Prej njaj goje sod t'brohrisin:
Me gjuhë t'vetën rrnoftë Shqypnija!
1.kërthi – foshnje, 2.uzdajë – shpresë, 3.pa
mashtri – pa të keq, 4.Kerubimi – engjëlli, 5.Shi
– çe, qysh, 6.Leka – Aleksandi (Leka) i Madh.

I DBUEMI
(1909)

Lamtumirë! – vendet e mija,
Qi po zhduken dalë-kadalë;
Qimon deti, ushton duhia,
Lkundet barka valë mbi valë.
Kah njai diell, qi asht tue flakue
Andej fill un tash do t'veta...
Lamtumirë! atdhe i bekue!
Lamtumirë! për sa t'jet jeta!
Nesër nade kur mbi ne
Rrezja e diellit ka me ra,
Kush e din sa ujë e dhé
Mue prej teje ka me m'da!
E por n'pvetsha ret' mizore,
E por n'pvetsha zogjt e detit;
Se për ty, moj tokë arbnore,
S'ka me m'folë ma kush mue
t'shkretit...
Tjera fusha e tjera zalle
Kam me pa, e tjera dete:
Kam me ndie, po, tjera valle,
Tjera gjuhë, n'tjera qytete;
Vendin tem, por, s'kam me e pa,
Ku kam le e jam burrnue;
Syt e mi edhe kanë me kja,
Pa u gjetë kush qi me i ngushllue.
Pa kend temin, posë nji Zotit,
Tue shtektue për dhé të huej,
Kanë me m'shkue ditt e motit
Sha e pëbuzun prej gjithkuej.
Kam me pasë shkretin' për votër,
E për shtrojë të ndezten ranë;

Kam me pasë, ulkojën motër,
Kam me pasë, ehu! tigren nanë...
Nana e mbetne për së gjallit
Ka me m'kja, kushdi, ndo' i ditë,
Dersa motra, dekun mallit,
Kot ndo' i herë mue ka me m'pritë
Ka me i njehë, po, krushqt, e mjera,
Me i pru nanës n'shpi ni t're:
Por i vllaj, kushdi, m'atë hera
Ka me u kalbun për nën dhé!
E njai dhé - ehu! kob prej qiellet!S'ka me kenë, jo, dheu i t'parvet,
Ku ma bukur qiella kthiellet,
Ku ma ambël n'ghuhë t'shqyptarvet
1
Para Hyj't naltohet luta ,
E ku besa asht e shejtnueshme
E ku zemrat s'dijn shka asht tuta,
E ku bjeshkët janë të madhnueshme.
Oh! ju bjeshkët e Shqyptaris'!
Ku ma mirë shndritë dielli e hana,
E ku logu a' i bujaris!
E ku rriten djelm si zana!
Un ju kurr s'kam me u harrue,
Kahdo t'm'jet gjykue me u endë:
Dersa t'muj me ligjirue,
Ju gjithmonë kam me u përmendë!
2
E ato halë e qepariza
Kam me i pasë ndër mend gjithmonë,
E ato stane e njato mriza:
E ato berre e ato kumbonë...
Por, oh vaj! malet e mija,
Qe, po zhduken dalë-kadalë;
Gjimon deti, ushton duhia,
Lkundet barka valë mbi valë.
Lamtumirë, pra, bjeshkë e male!
E ju shkrepa edhe ju curra;
3
E ju breshta e ju gjeth hale,
E ju prroje edhe ju gurra!
Lamtumirë, ju mrize e stana!
Lamtumirë, kumbona e berr've!
Lamtumirë, ju fusha t'gjana,
Ju livadhe, ene ju djerre.
Lamtumirë ti shpija e t'parvet,
Ku ma s'parit m'agoi drita
E ku strehë u dhaçë shtektarvet
Miqt e babës edhe ku i prita
4
Lamtumirë, caran m'votër.
Lamtumirë, ju armët e shkreta!
Lamtumirë, ti nanë e motër!
Lamtumirë, për sa t'jet jeta!...
O shtektar, m'nji vorr të ri.
N'hassh ndo 'i herë ti, tue ndjekë
shtekun,
T'çilun n'ranë npër ndo 'i shkreti,
Aty vetë kam me kenë dekun.
Nji kryq drunit, t'kjosha true,
Ziere e venma përmbi krye,
E, nemose, ti për mue
Lutju Hyjt'për shka t'kem fye.
1.luta – lutja, 2.halë-pisha, bredha; 3.breshta pyje me bredha; 4.caran - gur katror në votër
Marrë prej Gjergj Fishta, Mrizi i Zanave,
“Naim Frashëri”, Tiranë 1994:22, 195.

12

Mërgimi

N'Çikago festojnë
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Shestanasit n'Çikago t'Amerikës çilin shkollën shqype; ashtu ruhet gjuha e t'parëve; ata i ruejnë adetet e
moçme, kërcejnë e luejnë valle shqiptare.
Shkruan Manda Lukiqi, sekretare e
shoqatës “Don Gjon Buzuku” në
Çikago
Shoqata Don Gjon Buzuku është aktive
në Çikago dhe ka një pjesëmarrje të
rregullt të komunitetit shqiptar në
aktivitetet e organizuara të saj. Në
emrin e të gjithë anëtarëve të Shoqatës
Don Gjon Buzuku në Çikago kemi
dëshirë të falënderojmë të gjithë

Në këtë mbledhje Viktor Brisku u
zgjodh për kryetar dhe Paul Jankovic
për nënkryetar. Manda Lukic vazhdon
të jetë sekretaresh dhe Arben Pema
është arkatari i sapozgjedhur. Gjithashtu Tereze Nrekaj është asistentja e
arkatarit. Anëtarët e bordit janë: Adriana Brisku, Blandina Brisku, Ana Junkovic, Tom Junkovic, Irena Junkovic,
Anton Lukic, Frano Marovic, Roza Marovic, Anton Nrekaj dhe Niko Paladin.

anëtarët e degës së Ulqinit për
përkushtimin e tyre në mbajtjen gjallë të
kulturës dhe traditës tonë. Dega e
Çikagos premton që do të vazhdojë të
mbështes të gjitha organizatat motra në
veprimtaritë e tyre. Ne jemi krenarë për
shumë aktiviteti që i kemi organizuar
këtu në Çikago.
Shumica e këtyre aktiviteteve janë të
dokumentuar në faqen tonë të
facebook-ut. Kjo faqe është në
dispozicion për të gjithë publikun dhe
përmban shumë fotografi të të gjitha
ngjarjeve që kemi sponsorizuar viteve
të fundit. Ne jemi një komunitet i vogël,
megjithatë ne vazhdojmë të
influencojmë anëtarët e komunitetit
duke sponsorizuar aktivitete që
kultivojnë gjuhën dhe traditën tonë.
Emri i faqes tonë në Facebook është
“Shoqata Don Gjon Buzuku/Don Gjon
Buzuku Association-Chicago-Ulqin.”
Ne ftojmë të gjithë njerëzit që të
vizitojnë faqen tonë dhe të bëhen anëtar
të saj. Ne gjithashtu shpresojmë që së
shpejti do të kemi edhe një website.
Më 30 janar të vitit 2011 shoqata jonë e
organizoj takimin vjetor në restorantin e
Lekë Briskut të quajtur Brisku's Bistro.

Këta pesëmbëdhjetë anëtarë të shoqatës
janë zgjedhur të reprezentojnë
komunitetin e Çikagos dhe të bëjnë
qëllimet e kësaj shoqate realitet.
Më 24 prill te vitit 2011 shoqata jonë
gjithashtu organizoj festën e Pashkëve
ku të gjithë pjesëmarrësit patën
mundësinë të shohin njëri-tjetrin, të
shijojnë një drekë të shijshme dhe të
kërcejnë valle shqiptare në këtë ditë të
shenjët. Fëmijët u kënaqen me
Lepurushin e pashkëve i cili solli me
vete vezë ngjyra-ngjyra dhe dhurata për
të gjithë fëmijët. Nënat dhe gratë
sollën lloj lloj ëmbëlsirash të cilat i
kishin gatuar special për këtë ditë.
Bukuria e kësaj dite mund të shihet në
fotografitë e vendosura në faqen tonë
të facebook-ut.
Tornamenti i Skamilit u mbajt më 21
maj 2011 te Brisku's Bistro. Fituesit e
këtij tornamenti të vitit 2011 ishin:
Gjok Briskovic, Kola Kolovic dhe
Paul Jankovic.
Më 5 shtator shoqata jonë organizoj
piknikun vjetor ne Bunker Hill të
Cikagos. Edhe pse koha ishte pakëz e
ftohtë, të gjithë të pranishmit patën
shumë qef. Të rethuar pranë zjarrit të

moshuarit kujtuan me nostalgji ditët kur
ishin të vegjël në Ulqin.
Sivjet festa e Krishtlindjes do të mbahet
më 17 dhjetor. I ftojmë të gjithë të
interesuarit të shikojnë fotografitë që do
të i vendosim ne faqen tonë të facebookut.
Përveç organizimit të festës së
Krishtlindjes, festës së Pashkëve,
Tornamentit të Skamilit dhe Piknikut
vjetor, ne jemi duke u munduar të hapin
një shkollë shqipe ku fëmijët tanë do të
kenë mundësi të mësojnë gjuhën
shqipe. Shpresojmë që së shpejti do të
kemi një kurrikulum, libra ShqipAnglisht dhe një mësues ose mësuese.
Për të ruajtur gjuhën tonë ne mendojmë
se është me rëndësi qè kjo ëndërr e jona
të bëhet realitet. Ne kemi shumë punë
për të bërë si një komunitet dhe ne jemi
gjithmonë në kërkim të mbështetjes dhe
të anëtarëve të rinj. Ne planifikojmë të
vazhdojmë të punojmë me shpresë se
një ditë fëmijët tanë do të marrin
përsipër atë që ne kemi filluar dhe të
vazhdojnë traditën tone për ruajtjen e
kulturës dhe trashigimisë.
Me dëshirën që të ruajmë veshjen
kombëtare të Shestanit, ne gjithashtu
kemi planifikuar të bëjmë një You Tube
Video “Si të vishesh në kostumin
tradicional Shestaneshë”. Ky video do
të përmbaj një shpjegim për
shumëllojshmërinë e pjesëve që janë të
nevojshme për këtë veshje si dhe
udhëzime në shqip dhe anglisht. Do të
shërbejë si një mjet që i mëson të gjithë
brezat e ardhshëm të grave të
interesuara në veshjen tradicionale
shestaneshë. Ky YouTube video do të
jetë një rekord që do ta ruaj këtë traditë
të rrënjosur thellë në histori.
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Festa e flamurit – 28 nëntori
Në Ulqin, më 28 nëntor 2011, u shënua në mënyrë solemne Dita e Flamurit dhe 99 vjetori i
themelimit të shtetit Shqiptar
Shkruan Dr. Prof. Bahri Brisku

Hoxha, kishte vendosur edhe momente
simbolike shumë të qëlluara kombëtare
të cilat e begatuan këtë solemnitet me
ndjenja të vrullshme. Publikun e kënaqi
me melodinë e
fyellit edhe
Marku'j Niks
Markut Niks
Tags-Tagonj, të
cilin e përcillte
me flamur
kombëtar i riu
Pala'j Niks Pals
Kols- Peconj, të
dy ljarnjan, tash
në Bisht t'Malit,
Ulqin.
N j ë n d ë r
kunorat më të

pasuruar me ritmin e Kreshnikëve të
traditës së lashtë kombëtare. Shoqata
Me iniciativën e Këshillit Nacional
Gjon Buzuku me aplikim e kësaj valle
Shqiptar, selia në Ulqin, në mënyrë më
të Shestanit të Krajës, ka shënuar një
kontribut të veçantë të trashigimisë
tonë
mbarë kombëtare. Për këtë epitet
Foto ARB
cilësor më së miri na dëshmon
interesimi i shumë qendrave të
hapësirës tonë kombëtare që shprehim
për vallen e Shestanit, duke i ftuar që në
vendet e tyre të marrin pjesë me këtë
program të valleve në manifestimet e
mëdha folklorike që organizohen atje.
Deri tani ansambli i valles së Shestanit
të Krajës së Sipërme, ka marrë pjesë me
programin e vet në shumë qendra
shqiptare, prej të cilave në këtë rast po
veçojmë festivalin e folklorit në
Sarandë, ku kanë marrë pjesë 34 grupe
solemne u festua 99 vjetori i ngritjes së
folklorike nga mbarë trevat
flamurit dhe rithemelimit të Shtetit
Foto ARB
shqiptare; këtu vallja e
Kombëtar Shqiptar. Në fillim të
ashestanit fitoi vendin e
programit e mori fjalën kryetari i
DYTË, që për ne do të thotë
Këshillit Nacional Shqiptar, Z.Tahir
një arritje shumë e pjekur
Tahiri, i cili veç të tjerave evidentoi
artistike e kësaj valle. Përveç
peshën dhe rëndësinë e madhe që ka për
shënimeve të rezultateve
Shqiptarët kjo festë e madhe
koreografike të kësaj valle,
kombëtare.
kjo u dallua me të madje
Në programin e solemnitetit morën
edhe për veshjen interesante
pjesë një seri këngëtarësh dhe
dhe shumë të lashtë
recituesish të cilët kësaj feste i dhuruan
shqiptare. Prandaj, shoqata
disponim të madhërishëm. Në
jonë Gjon Buzuku duke
paraqitjen artistike, jehon të madhe bëri
investuar në mënyrë të
Bruno Shllaku me bashkëshorten nga vlefshme e këtij programi pa dyshim qe pakursyeshme për sigurimin e veshjes
interpretimi i Valles së së Krajes së Sipërme – Shestanit,
Shestanit. Sipas opinionit të shënoi një gjest shumë të vlefshëm jo
Foto ARB
pjesëmarrësve kjo valle vetëm për Krajën, por me peshë të
është një perlë shumë e veçantë mbarë kombëtare. Ndaj, duhet
çmueshme e valleve tona të vazhdohet kultivimi dhe pasurimi i
mbarë kombëtare. Kjo mëtejshëm i kësaj dhe valleve të tjera të
demonstroi një vallë shumë shpatijeve të katundeve nën Rumi. Me
të lashtë të cilin spektatorët e të tilla aktivitete na mbrojmë identitetin
mirëpriten me duartrokitje tonë shqiptare.
frenetike duke u ngritur në Pas këtij programit festiv, Këshilli
këmbë në shenjë të respektit Nacional i Shqiptarëve ka përgatitur një
për ritmin dinamik autokton k o k t e j t ë
të trevës së Krajës, të
Marie Lajçi
pasur
d h e
Shkodra, të cilët me ndjenja të
dinjitoz,
thella kombëtare recituan një Pala'j Niks -Peconj
Marku'j Niks -Tagonj
ashtu siç
tubë vargjesh nga poeti i madh
e
meriton
kombëtar – Gjergj Fishta. Me
kjo
festë
këtë rast vlen të ceket edhe
e
madhe
demonstrimi shumë i qëlluar i
kombëta
Shoqatës Kulturo-artistike nga
re.
Ulqini. Në këtë demonstrim të
Ulqin, më 28
valleve, koreografi Musa
N ë n t o r
2011.

Foto ARB
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Në Kala kisha - projekti ideor
Arsyetimi teknik
Shoqata “Don Gjon Buzuku” ka
publikuar në revistën “Buzuku” nr. 33
të datës 2 shtator 2010, thirrjen
ndërkombëtare për dërgimin e ofertave
për lëndën “Hartimi i projektit ideor për
Kishën katedrale të Shën Mërisë në
hyrjen e poshtme të kalasë së Ulqinit.
Porositësi ka ofruar edhe këto të dhëna:
Në teren janë ruajtur themelet e dy
kishave: njëra ka dimensionet 4 x 7
metra, me absidë gjysmë rrethore dhe
supozohet se është ndërtuar në mes të
viteve 813 – 820. Këto themele gjendën
brenda themeleve të kishës tjetër, me
dimensione të planimetrisë 7,53 x 18,25
metra e cila po ashtu ka absidë
gjysmë rrethore. Në bazën e të
dhënave historike kjo kishë është
ndërtuar më 1251. Hulumtimet
janë bërë në vitet 1897 dhe 1981.
Në gravurat e vjetra shihet se kisha
ka pasur kambanoren.
Porositësi ka siguruar:
1.Ekstraktin kadastral të terrenit,
2.Ekstraktin e projektit urbanistik,
3.Inçizimin e themeleve ekzistuese të objektit dhe
4.Fotokopjen e fotos së një gravure mesjetare.
Aspekti
historik dhe qasja
projektit
Dokumentet që ka ofruar
porositësi, vizita në teren dhe
bisedat e zhvilluara ishin pika
fillestare për qasjen e kësaj detyre
projektuese. Në periudhën e parë,
të hershme të mesjetës , kur ndodh
procesi i formimit shqiptaroarbëresh, të dhënat janë të pakta jo
vetëm arkitekturore por edhe historike
në përgjithësi. Atëherë edhe u ndërtua
kisha e vogël themelet e së cilës
gjendën brenda asaj të madhes
(shek.IX).
Në periudhën e dytë të mesjetës kur
realizohet uniteti i popullsisë shqiptare
më shtrirje përafërsisht të njëjta ashtu si
është sot, janë të shpeshta kishat
njënefshe si kjo e jona, më përmasa të
vogla, më planimetri drejtkëndore dhe
absidë gjysmë rrethore në anën lindore
dhe më hyrje në anën perëndimore.
Por, as për periudhën e dytë (shek XIIIIX) nuk ka të dhëna të mjaftueshme për
gjendjen e objektit në fjalë para
rrënimit.
Nga studimet e veçanta të monumenteve të trashëguara nga kjo

periudhë historike, hasim në ndikime të
forta të arkitekturës perëndimore dhe të
kishës katolike. Janë të shumta
elementet arkitekturore romanike –
gotike në hapësirat tona si dhe në
Dalmaci. Ashtu edhe kjo kishë ishte e
punuar me mure guri të lidhur me llaç
gëlqereje që shihet edhe prej pjesëve të
mbetura të mureve e të themeleve
(fotot), në pjesët e jashtme rreshtat e
gurëve të latuar ishin
me prirje
horizontale; nga ajo që ka mbetur prej
kishave të kësaj kohe, shihet se
shpatullat e dyerve, dritaret dhe qoshet
e mureve, mjeshtri popullor i ka punuar
me më shumë kujdes, më gurë të latuar

të gjatë, që mundë të supozohet se edhe
këtu vlen ky rregull. Kisha ishte e
mbuluar më çati druri dy ujërash.
Prej gravurës mundë të konstatohet se
kambanorja fillimisht ka qenë e veçuar
prej objektit të kishës, dhe nëse mund ti
besohet, atëherë kambanorja ka qenë e
vendosur në anën veriore, pranë hyrjes
në kishë pikërisht aty ku gjendet rruga
tani. Edhe në anën jugore, po ashtu, nuk
ka hapësirë të mjaftueshme për
vendosjen e kambanores si të veçuar.
Pra, situata e tanishme e truallit,
vendosja e rrugës aty ku është, nuk
premton hapësirën e duhur për një
zgjedhje planimetrike të kishës e të
kambanores ashtu si është në gravurë.
Pra, marrë parasysh kjo që u tha nga ana
e aspektit historik, në një anë dhe në
anën tjetër, të dhënat që ofron situata në

terren, ka bërë që gjatë hartimit të
projektit është tentuar, sa më shumë që
ka qenë e mundur që të mos ketë
shmangie nga veçoritë e ndërtimit të
objekteve sakrale për sa i përket
arkitekturës së asaj kohe në këto troje
(në materiale dhe në formë).
Për ketë arsye , është përvetësuar forma
planimetrike njënefshe në themelet
ekzistuese duke iu shtuar kambanorja
në anën perëndimore dhe duke
rezultuar kështu një zgjedhje simetrike
në raport me boshtin gjatësor të
objektit. Kjo zgjedhje duket e
pëlqyeshme edhe nga aspekti statik e
sizmik, marrë parasysh zonën në të
cilën gjendet qyteti, por edhe nga
ana ekonomike, është më e
favorshme.
Ndërtimi i mureve nga brenda dhe
jashtë bëhet me gurë të skuadruar
në forma të zgjatura (mundësisht).
Më shumë hollësi do të jepen në
projektin kryesor (pilastrat,
harqet, ngjyra e gurit, madhësia
etj.)
Kisha do të ketë përforcime
konstruktive të fshehura brenda
mureve të gurit (themeleve, breza
horizontal dhe vertikal nga
betonarmeja) të dimensionuara
sipas të dhënave gjeomekanike
dhe sizmike.
Dyshemeja e kishës do të jetë me
pllaka guri. Lloji, forma,
madhësia e ngjyra e tyre do të
caktohet në fazat e më vonshme të
projektit, por insistohet që vendi
ku janë themelet e kishës së vogël
të dallohen nga sipërfaqja tjetër e
dyshemesë. Dyshemeja e galerisë, korit
dhe e niveleve të kambanores është me
dërrasa bungu më trashësi 5 cm të
vendosur mbi tra druri të futura në
murin e gurit me dimensione dhe
përpunim sipas projektit definitiv.
Shkallet për galeri dhe kambanore të
punohen po ashtu nga druri i fortë sipas
kërkesës së projektuesit. Çatia do të jetë
dyujore, nga konstruksioni i drurit, e
dukshme e dimensionuar dhe e
përpunuar në tërësi sipas përshkrimit në
projektin kryesor. Mbulesa me tjegulla.
Dyert dhe dritaret të punohen prej druri
i fortë ashtu si do të jetë e precizuar në
projektin kryesor.
Projektuesi Gjon Kelmendi I.D.A
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Arbëreshët dhe Bashkimi i Italisë
Kaluan 500 vjet – e Arbëreshët e Italisë ende po e ruajnë gjuhën e moçme shqipe
Italia, te ky vit, feston 150 vjetorin e
Bashkimit të saj. Arbëreshët
(shqiptarët) zunë e erdhëtin te ky dhé te
shek. XV, pesë shekul e gjimës prapë,
kur Italia ish a dhè e ndajtur. Thërritej
Italì, gjeografikisht, po nëng (nuk) kish
njësì politike. Arbëreshët vunë rrënjë
ndë Mjezditë, te Rregjëria (Mbretëria)
e Napolit, ku zotërojën Aragonezët,
miqtë e Skanderbekut.
Sa bënë Arbëreshët për vetëhenë e tyre?
Nderuan historinë e tyre, Mëmëdheun
ka vijin, Fatosin e math Gjergj
Skanderbekun; nëng i lejuan mosnjeriu
t'i shajin o t'i turpërojin; i trashëguan
bilvet (bijvet) gjuhë e kujtesë historike,
rit bixantin e zakone. Rruan me nderë te
Dheu i Huaj, ture u hapur daledalë
gjitonvet lëtinj. Zunë e krijuan një
Letërsì arbëreshe.
Me motin patëtin Istitucjone Qishtarë e
Kulturorë. Luftuan me duar e me fjalë
për të drejtat e tyre.
Sa bënë Arbëreshët për Italinë?
Ripopulluan vende të shkretë o të
shkatërruar ka lufta e ka tërmete o ka
kolera. Zotëruan shpatën, shërbyen
dhera, kullotëtin dhen. Rruan të lirë,
sepse Skanderbeku ashtu i kish
mbësuar. E lirinë, demokracinë e
pavarësinë ja mbësuan edhe
Italianëvet: në çdo luftë, më pare e më
pëstaj se Garibaldi, derdhëtin gjakun e
BOTËN E SHOH NË SYTË E TU
Në kornizën e fatit
Vendosa fotografinë time
Ajo u bë yll
Aty ishte syri yt
Shndriste i mbërthyer
N'copëza kristali,
Përmes thjerrëzave kristalore
U krijua deti plot valë
Ti në te hodhe vështrimin
E unë brenda valëve
Pash të ndërtuar qytetin antik
Ishte i gërshetuar nga harqet e violinës
Ata lëshonin tinguj magjepse
E nga ata tinguj rrëmbeva një perlë
brenda saj ishte e fshehur zemra yte
Ishull plot shpresë
Mikpritëse e velanijeve
Që bartin legjendat e kohës
Dera yte hap dritaren e gjithësisë
E në sytë e tu
Shoh botën e praruar
Esmeralda Lekperaj

tyre për Italinë. I dhanë burra të urtë
Italisë, në çdo Istitucjonë: politike,
ekonomike, shoqërore, kulturore,
qishtare. Tek Parlamenti italian, çë ka
viti 1861 njera sot, hyjtin dhjetra
deputete e senatorë arbëreshë: dica
qenë nënsegretarë e ministra, një qe
kryeministër. “Krahun e mendjen” i
dhanë Arbëreshët Italisë.
Sa bëri, e bën, Italia për Arbëreshët?
Pak, për sa patë ka Arbëreshët. Vetëm
“jetrën ditë”, Pakicavet të saja
etnogjuhësore Italia i dhuroi Llexhën
482/99 dhe të tjera Llexha Krahinore.
Po Llexha 482 si punon? Ndër shkollat
e katundevet arbëreshë jipet vërtet
mësim i gjuhës arbëreshe?
(Sportellistët arbëreshë si shkruajën? E
kush i formon mësuesit dhe
sportellistët? E kush kontrollon
Formuesin?). Llexhat Krahinore si e
ruajën gjuhën arbëreshe? Sa vlejën
Shoqatat kulturore dhe Revistat
arbëreshe për këto Llexha? Sa turresë i
jipen atyre për mos të vdesën?
150 vjetori i Bashkimit të Italisë ka të
jetë një pikë nìsjeje ndër raportet ItalìArbërì. Arbëreshët janë Italianë, po
edhe Arbëreshë. Nëng duan të rrojën
ndër “rezerva indiane”, po të trajtuar si
gjithë, e të nderuar. Gjakun e tyre e
derthtin për Italinë, po gjuhën e
kulturën e tyre s'duan t'i bjerën. S'duan

JAM SHQIPTARE
Jam e lumtur
Që jam shqiptare
Që flas shqip
Jam krenare
Fjalët e mia
Nuk janë rrena
Se kemi shqiponjën
Me dy krena
Nga vargjet e mia
Le t'ushtojë mali
Gjuhën më të bukur
E flet shqiptari
I kemi traditat
Sikur motit
Se jemi bijtë
E Kastriotit.
Medina Cura

t'i shesën. Rrënjët e tyre arbëreshe s'i
ndërrojën me faregjë. Pas pesë shekul e
gjimës, shembulli i tyre qëndron
Skanderbeku. Gjuha e tyre, dje, shpata.
Shpata e tyre, sot, gjuha.
150 vjetori Bashkimit të Italisë i ka të
jetë një moment meditimi. Arbëreshët
qenë mjeshtra lirije, demokracije dhe
pavarësije për Italianët: nëng meritojën
ka ata, sot, mësime shkllavërije.
Pështuan ka Dheu i tyre për mos t'ishin
shkllavë të Turqvet Pesë shekul e
gjimës s'janë pak për mosnjerì, aq më
shumë për një Pakicë etno-gjuhesore çë
rron jashtë Mëmëdheut të tij me fuqinë
e kujtesës. Me kujtesën e
Skanderbekut.
Kush e di ndëse, tek 200 vjetori i
Bashkimit të Italisë, Arbëreshët do të
jenë të gjallë e të zgjuar si sot! O mos do
të jenë personaxhe të një Rapsodije…
Marrë prej Moderator lidhja-çame
<moderator.lidhja_came@yahoo.com> e shtunë,
30 prill 2011.

GJUHA SHQIPE
Gjuha jonë
Është gjuhë amtare
Që e flasin
Të gjithë shqiptarët.

MALET
Deri në qiell të ngritura lart
Retë u përkdhelin
Me pyje të dendura
Kullota të gjelbërta
Jeni ju o male shushurimë e gjetheve
Drunjtë e drejta si qirinj
Lëshojnë hije të freskëta
Shpirtin ta kënaqin në pushim
Bilbilat me atë zërin e ëmbël
Pyjet me ajër të pastër
Gurgullima e ujrave të lumenjve
Bukurinë ua shtojnë.
Jasmina Gjençiqi

Gjithë shqiptarët
N'Krajë e n'Ulqin
Në Tiranë e në Prishtinë
Flasin gjuhën tonë të mirë.
Porosia ime është
Mos ta humbim gjuhën tonë
Se është gjuhë e t'parëve tanë
Që e ruajtën sa qenë gjallë.
Teuta Gjeçbritaj

Përgatiti Gazmend Çitaku, Ulqin
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Në Guci u përtëri kisha
Shkruan: Shaban Hasangjekaj
Në vendbanimin Dola të Gucisë, më 13
qershor 2011, në ditën e kremtes së
Shna Nout, në praninë e disa qindra

qytetarëve nga Gucia me rrethinë dhe
mbarë komuna e Plavës, por edhe nga
Shqipëria Veriore, Kosova, Malësia e
Podgoricës, Tivari e Ulqini dhe shumë
atdhetarë nga diaspora, si dhe
përfaqësues të institucioneve të
ndryshme të komunës së Plavës në krye
me kryetarin Skender Sharkinoviq, të
Kishës ortodokse dhe të Bashkësisë
islame, dhe mysafir të tjerë të ftuar nga
viset e ndryshme, në mënyrë solemne
është bërë bekimi i punimeve në
objektin e restauruar të kishës së Shna
Nout dhe të trupores së tij.
Famullitari i Tivarit dhe njëherit
përkujdesësi i Famullisë së Gucisë,
Don Simo Luliqi, i cili përcolli
zhvillimin e punimeve në kishën e
riparuar, na njoftoi se e gjithë kjo është
arritur falë angazhimit dhe kontributit
material të anëtarëve të Famullisë së

Gucisë të cilët jetojnë dhe punojnë në
Nju Jork.
Bekimin e punëve të kishës së
restauruar të Shna Nout në Dola dhe të
trupores së tij, të cilën e kanë sjellë
famullitarët nga Nju Jorku, e
ka bërë arqipeshkvi i Tivarit
Imzot Zef Gashi në praninë e
meshtarëve të ardhur nga viset
e ndryshme dhe shumë
mysafir të tjerë.
Kryetari i Këshillit të
Famullisë së Gucisë në Nju
Jork, Nikollë Dedë Grishaj, na
bëri me dije se për
rikonstruksionin e objektit të
kishës së Shna Nout në Dola të
Gucisë dhe për truporen e tij
janë investuar rreth 200 000
dollarë amerikan të cilat i ka
tubuar Famullia e Gucisë me
banim në Nju Jork dhe
Miçigen të SHBA-së.
Manifestimi i bekimit të kësaj
vatre të fesë katolike u përcoll
edhe me program të begatshëm dhe të
larmishëm kulturor-artistik me këngë

dhe valle autoktone burimore, të cilat u
ekzekutuan dhe interpretuan nga
anëtarët e grupit folklorik të shoqatës
kulturore “Jehona e Kelmendit” nga
Tamarja e komunës së Kelmendit të
Republikës së Shqipërisë, në krye me
kryetarin e saj Gjeto Dukaj dhe shumë
qytetarë të tjerë të saj nga Vermoshi,
Selca, Tamrja e të tjera.
Për të gjithë të pranishmit u shtrua
drekë solemne dhe koktej rasti.

Pak krypë

Shestanasit çonin dash për dazëm
Ndër Shestanas, dajat, hallat, tezet, bijat e martuara, djemtë e
dajave, nipat prej motrave, djemtë e hallave e të tezeve, të
gjithë më të afërmit e dhëndrit, pobratimat (vëllamit), e jo ata
të fisit, në dazëm të djalit çonin dash (fërlig). Dashi ishte i
zbukuruar me bojë të kuqe (kabloshi dhe kurrizi) dhe me nga
një mollë të ngulur në majat e brirëve të përdredhur, shkruan
Gjokë Dabaj1. Stipçeviqi2 shkruan, se Ilirët në objektet
zbukuruese kishin edhe simbolin e dashit, i cili “ka mundur të
ketë edhe domethënien e simbolit të plleshmërisë”.

Pra, siç e ka domethënien therja e kaut3 për dazëm, edhe falja
e dashit për dazëm të djalit, është shenjë e dëshirës që familja
e re të shtohet (të lindin fëmijë, sidomos meshkuj). Ky adet i
moçëm disa mija vjet u ruajt deri vonë ndër shestanas, çka
dëshmon që jemi mbasardhësit e ILIRËVE. Hera e fundit në
Braticë (Ulqin), kur për dazëm u falën 36 desh, ishte më
7.10.1962, kur u martua Nika'j Stjeps Zefit PjetërgjonitNilonj.
1.Gjokë Dabaj: Shestani (vëll.1), Ulqin-Tiranë-Prishtinë 2004:647
2, 3.Aleksandër Stipçeviq: Ilirët /historia, jeta, kultura, simbolet e kultit/ Botimet
Toena, Tiranë 2002:376, :368-71.
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Bisedë me deputetët
Biri im, Leka i lindur në Prishtinë, me
bashkëshorten Anitën, e lindur në
Krythë (Ulqin), jetojnë në Kanada.
Katër prindërit e tyre jetojnë në Braticë e
Krythë (Ulqin) dhe janë nënshtetas të
Malt të Zi. Anita ka nënshtetësinë
malazeze. Lekës dhe Anitës në Kanada
u lindi Simona. Kur një prind është
nënshtetas i Malit të Zi, ata ishin të
njoftuar që kanë të drejtë ta regjistrojnë
bijën e vet në vendlindjen e nënës
(Ulqin), ashtu që ajo të bëhet
nënshtetase e Malit të Zi. Mirëpo,
zyrtarët e administratës e refuzuan
kërkesën e tyre me arsyetim se Simona
ka lindur në Kanada dhe Leka nuk është
nënshtetas i Malit të Zi.
Ky veprim nuk m'u duk i drejtë, për
ç'arsye iu ankova deputetëve shqiptarë,
pa marrë parasysh cilën parti ata
përfaqësojnë. Unë mendoj, Klubi i
deputetëve, të gjithë deputetët kanë
detyrë hyjnore të bashkëpunojnë dhe të
bashkëveprojnë për mirëqenien e
votuesve të vet, por jo të shkelin të
drejtat njerëzore dhe nacionale të
tjerëve. Në gusht 2011, u takuan me mua
Amir Hollaj, Genc Nimanbegu,
Mehmet Bardhi dhe Mehmet Zenka.
Luigj Shkrela, të cilit tri herë i

telefonova, më premtoi që do të
takohemi, por ai, besoj ka qenë shumë i
zënë me punë. Amir Hollaj me premtoi
që ai do t'ia përcjell Vasel Sinishtës
përmbajtjen e bisedës. Me Halil
Dukoviqin nuk pata mundësi të
takohem. Bisedova edhe me Tahir
Tahirin, kryetar i Këshillit Nacional të
Shqiptarëve në Mal të Zi.
Me deputetët që u takova nuk folëm
vetëm për Simonën. Biseduam edhe për
shkollimin në gjuhën shqipe, në gjuhën
amtare, e cila do ta fitonte rëndësinë e
vërtetë kur të përdorohet edhe në
administratën shtetërore në trevat ku
jetojnë shqiptarë në Mal të Zi.
Botimi i një gazete të përditshme në
gjuhën shqipe do të ishte mënyra më e
mirë për të penguar shkombëtarizimin e
shqiptarëve, të popullit autokton në MZ
Shpërngulja e shqiptarëve, ikja prej
trojeve të veta, trojeve që ia u lanë
trashëgim të parët, stërgjyshat e
stërgjyshet, është e kamotshme dhe nuk
po ndërpritet; numri i shqiptarëve në
Mal të Zi për çdo ditë po pakësohet.
Arsyet janë moszhvillimi i trevave të
banuara me shqiptarë, moskthimi i
pronave të grabitura në kohën e
monizmit (p.sh. ullishta në Valdanos),
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privatizimi në mënyrë të dyshimtë,
mos mundësia e komunës së Ulqinit që
të administrojë me bregdetin ('Të Mirat
Detare' nuk i sjellin Ulqinit ndonjë
ndihmë të dukshme për zhvillim). Janë
edhe disa ligje të Malit të Zi, ligje që
pengojnë të bëhen nënshtetas të Malit
të Zi femrat prej Shqipërisë të martuara
në Mal të Zi, si dhe anëtarët e familjes
të lindur jashtë shtetit.
U fol edhe për autonominë që kanë
Suedezët në regjionin Aland të
Finlandës. Pse edhe shqiptarët, që në
Mal të Zi (si mbas regjistrimit më
2011) janë 31.000 vetë, mos të kenë një
autonomi brenda kufijve të Malit të Zi,
si suedezët në Aland të Finlandës që
janë 23.000.
Simë Gjon Dobreci

Sa të drejta kanë shqiptarët në
Mal të Zi
Papunësia e shqiptarëve në Mal të Zi
është pesë herë më e madhe se
mesatarja malazeze. Në Gjykatat e
Malit të Zi nuk ka asnjë gjykatës
shqiptar. Në organet e shtetit ka mbi
50.000 të punësuar, ku pjesëmarrja e
shqiptarëve është e parëndësishme
(më pak se 0.3%).
(Shkurt 2010)

*

Në botën e sotme do të ndëshkoheni,
nëse nuk e thoni mendimin e vet (Paolo
Coelho).

Pleqtë - bekimi i shoqërisë
Edhe këtë vit Kisha Katolike Braticë –
Kullomzë, më 23 tetor 2011, organizoi
festën e të moshuarve për të tretën herë.
Kjo festë gjithmonë organizohet në
sallën “Chiara Luce Badano” në
Kullomzë, ku marrin pjesë me dhjetëra
të moshuar. Ata i shërben dhe i priten
mirë rinia, në ç'mënyrë e ndiejnë vetëm
më të ri, atyre për disa ore u zhduken
dhimbjet, rrudhat dhe mendimet se janë
të harruar apo të përjashtuar prej
shoqërisë.
Dreka e shtruar për ta nuk do të kishte
kuptim, nëse kjo nuk do të bëhej nga
dashuria që Kisha ka për ta.

Të vetëdijshëm për kohën e vështirë që
njerëzimi po përjeton në shumë fusha,
mosha e tretë është pjesë e këtyre
vështirësive të botës, këtë e hetojmë
çdo ditë në ambientet në të cilat
jetojmë. Gjatë kësaj feste kemi marrë
vendim që mos të jetë vetëm një festë
vjetore, por të angazhohemi në
aktivitete edhe me te shpeshta
të kësaj forme. Si shqetësim
ishte, se një pjesë e te
moshuarve nga sëmundjet që i
kanë, nuk u jepet mundësia, që
të jenë të pranishëm në mesin
tonë, aty ku kanë dëshirë.
Lindi ideja që një pjesë
ushqimi që ka mbetur
gjatë festës, në mënyrë
të organizuar të iu
dërgohet atyre, që për
shkaqe shëndetësore,
nuk kanë mundur të
jenë në festën
organizuar ata.
Si falënderim për këtë
organizim i shkon rinisë për
gatishmërinë për të shërbyer në

këto festa, i falënderojmë murgeshat që
japin një ndihmë të madhe në këtë
fushë, nuk duhet me harrua këngëtaren
e re Izabella Lukiqi që na hijeshoj
festën me këngën e saj, si dhe TV
Teutën me gazetarin e nderuar Ibrahim
Berjashin.

Ky organizim festoj datëlindjen e tretë
dhe vazhdojmë me punën dhe kujdesin
ndaj moshës se tretë që kanë aq shumë
nevoje për duart dhe ndihmën tonë.
Gabriel Grabanica
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Letërsia dokumentare e Buxhovit

Nga libri ULQIN, TI KALA - HAJRO ULQINAKU

Manifestimi i sivjetshëm i është kushtuar
veprimtarisë së shkrimtarit dhe publicistit të
njohur nga Kosova, Jusuf Buxhovi. Me këtë
rast është përuruar romani i tij i fundit „Lufta e
fundit e Bashkim Kosovës“, për të cilin ka folur
kritiku letrar Ramadan Musliu.

Naim dhe Sami Flamuri

Këshilli Nacional i Shqiptarëve në Mal të Zi në
bashkëpunim me Organizatën joqeveritare
„Harmonia“ organizuan më 7 gusht 2011
manifestimit letrar „Dita e poezisë shqipe“ –
Shasi 2011.

Kryetari i KNSH-së, Tahir Tahiri, në emër të
organizatorit ka thënë se ky institucion që
përfaqëson dhe prezanton shqiptarët në Mal të
Zi, një vend të merituar i ka kushtuar edhe
kulturës si një vlerë e mirëfilltë dhe e
pazëvendësueshme e popullit shqiptar.
Koordinatori i manifestimit, Ibrahim Berjashi
nga OJQ „Harmonia“, ka thënë se për mbajtjen e
këtij manifestimi kanë zgjedhur Shasin sepse ai
është një ambient shumë intim, një ambient i cili
vërtet i frymëzon krijuesit.
Manifestimi i sivjetshëm
i është kushtuar
veprimtarisë së
shkrimtarit dhe
publicistit të njohur nga
Kosova, Jusuf Buxhovi.
Me këtë rast është
përuruar romani i tij i
fundit „Lufta e fundit e
Bashkim Kosovës“, për
të cilin ka folur kritiku
letrar Ramadan Musliu.
Sipas tij, momenti aktual
e shtron nevojën që të
kapërcehet letërsia e figurës, letërsia e metaforës,
që letërsia të trajtohet edhe si një lloj
dokumentariteti, që të dëshmohet ekzistenca
edhe në planin historik, edhe në planin aktual, gjë

që e bën romani i Buxhovit.
Ismet Kallaba

KOHA E SHEGËS*
KJO PLLAJË ASHT E GOSPJA MARA
Dihet se Skënderbeu, kryezoti i shqiptarëve,
kishte lidhje të ngushta me Balshajt dhe Ulqinin,
që nga koha kur ati i tij, Gjoni, kishte martuar aty
vajzën e vet, Jellën, me Gjergj Balshën i cili e
kishte kullën e vet po aty. Asgjë nuk është rastësi,
fal' Perëndisë. Që të jemi koherent me kohën dhe
frymëzimin hyjnor, duhet të shtoj se fati i madh
deshi që ta kryej zbulimin e varrit të motrës tjetër
të Skënderbeut gjatë një vizite kërkimore jo të rastësishme. Të kujtohet,
vëlla Sami, se sa herë ishim rrekur ta zbulonim këtë varr a të mblidhnim
nga të thanat e ndër të dhanat fakte për këtë zonjë. Pra, i kishim rënë në
erë me kohë e ai varr duhet të ishte aty ku ajo kishte jetuar, por vetëm
kaq. Dinim se ajo ishte martuar në Mal të Zi. Quhej Mara Kastriota
(Kastrioti) dhe ishte e madhja ndër motrat. Sipas dijenisë, ajo ishte
martuar me kryezotin e Zetës (Malit të Zi), Stefanica Çernojeviçin
(Gjuraziun) që mori pjesë në 'Kuvendin e Lezhës' më A.D. 1444, si fisnik
që ishte. Edhe pas largimit të tënd për në Australi për punë të familjes
unë mbeta gjithmonë në kërkim, me dëshirë në zemër po pa mundur të
avitem tek ajo që kërkoja dhe pa mundur të gjejmë gjë. Por si thuhet në
proverb – ai që kërkon, gjen. Kështu e desh fati, vëlla. Fati desh të na
gostiste dhe na shpërbleu. Varrin e saj dhe të të shoqit e gjeta të ruajtur
fare mirë aty buzë liqenit të Shkodrës, në ishullin Kom, afër kështjellës
së tyre në Zhabjak. Mbahej për mrekulli, në një manastir të vogël.
Ndoshta e ruante vetë Zoti, se nuk vura re dorë të kujdesjes njerëzore.
Ishte bërë me rrasa mermeri të skalitura, që stolisur me rozeta që vinin
varg njëra pas tjetrës. Rozetat mbulonin trupin e gjatë të saj, ndërsa në
pllakën e 'Zojës Marë' shquhet edhe mbishkrimi, shkruar në sllavishte
të vjetër:
KJO PLLAJË ASHT E GOSPJA MARA
Francezi A. Degrand ka botuar në Paris më 1901 “Kujtime nga
Shqypnia e tërmalët” (Souvenirs de la Haute-Albanie). Ai shkruan se ka
marrë pjesë në zhvarrosjen e varreve, mu aty te
hyrja e kështjellës, nga ana e gjirit shkëmbor dhe
se në njërën nga pllakat ishte shqyti, mburoja, me
ujkun dhe shqiponjën dykrenore. Profesor Bozho
Kostiç i ka parë dhe shënuar ato pllaka dhe ka
dëshmuar se “dy gra (crnogorkat) malazeze, me
veshje kombëtare, përvidheshin duke marrë
eshtrat e prej aty t'i hidhnin në det”. Ato
paguheshin për këtë punë, sigurisht. Ky është një
rast i shëmtuar i përpjekjeve për të humbur
gjurmët e lashta të shqiptarëve, për ta sllavizuar
principatën shqiptare të Balshajve duke i shtuar llagapit të tyre iq dhe
viq, viç. Po historitë e këtij vendi të vogël nuk kanë fund dhe as që
mendojmë t'u nxjerrim fundin. Duam të vijojmë rrëfimin me historinë e
Balshajve shqiptarë, histori që gërshetohet me një emër të madh, jo
shqiptar e jo më i luftës, por besimit. Aty rreth vitit A.D 1368, pas
Krishtit, Balsha ndërroi fenë nga ortodokse në katolike dhe kishte nën
sundim viset nga Neretva e Hercegovinës gjer në Prespë dhe Ohër në
Maqedoni, duke ripërtërirë kështu një perandori ilire katër herë më të
madhe se Shqipëria e sotshme.
*Pjesë nga libri ULQIN, TI KALA (proza për Ulqinin) përgatiti Hajro Ulqinaku,
botoi Asociacioni Ulqini, Ulqin 2011, faqe 527. Përgatiti Gazmend Çitaku, Ulqin.
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DIASPORA RRËZË BJESHKËVE TE GUCIA
Shkruan: Leonora Hasangjekaj
Në luginën piktoreske dhe atraktive
Grebajë, rrëzë Bjeshkëve jo larg Gucisë, e
cila kohët e fundit është shndërruar në
vendbanim eko-turistik dhe rekreativ, më
31 korrik 2011, është mbajtur manifestimi
“Dita e diasporës”, i pesti me radhë, i cili
mbahet në kuadër të manifestimit “Vera e
Gucisë”. Financues dhe organizues i tij
është fondacioni “Gusinje” nga Nju Jorku
dhe është i menduar ashtu që t'i bashkojë
bashkatdhetarët nga diaspora me qytetarët
e Plavës, Gucisë dhe Murinës me rrethinë,
por edhe të tjerë nga viset e ndryshme të
Malit të Zi dhe më gjerë.
Këtë ditë kanë ardhur në Grebajë disa
mijëra vendlindas – Gucjanë e Plavjanë,
dhe mysafirë të tjerë, që këtu të takohen pas
dy, pesë, dhjetë ose më shumë vitesh. Janë
këtu të pranishëm pothuajse nga gjithë
bota, më së shumti nga Nju Jorku,
Gjermania, Zvicra, Suedia dhe shtetet e
tjera të Evropës.
Lugina e Grebajës këtë ditë ka qenë
“qendër e botës” - përplot rini dhe gjallëri.
Që nga orët e hershme të mëngjesit kolonat
e disa qindra automjeteve me targa të
jashtme janë drejtuar kah kjo luginë
piktoreske. Problem ka paraqitur vetëm
vendi për parkim. Mirëpo njerëzit nga këto
hapësira disi gjenden në këto situata siç
janë gjendur në vendet e huaja ku janë
përballur me probleme të ndryshme
jetësore. Këtë ditë në Grebajë ka plot njerëz

nga të gjitha anët. Më së shumti djem dhe
vajza. Muzika kumbon në të gjitha anët.
Luhen vallet tradicionale “shota“,
”hallaturko”. Dëgjohen edhe këngët e
vjetra gucjane të cilat dikur dëgjoheshin me
admirim. Dëgjohen biseda në gjuhën

shqipe, angleze, franceze, spanjolle, dhe të
tjera.
Jetojmë tërë vitin për pushimin vjetor - për
këtë ditë dhe për 2 gusht, ditë këto që na i
hapin përkujtimet e fëmijërisë, na hapin
zemrën dhe shpirtin. Nuk ka gjë më të
bukur në këtë botë se vendlindja – Gucia
jonë e dashur, thonë disa sish dhe shtojnë se
ky është vendi më i bukur në botë.
Kryetari i Komunës së Plavës, Skender
Sharkinoviq, i ka përshëndetur disa mijëra
qytetarë, të cilët janë tubuar për “Ditën e
diasporës”. Ai në fjalën e rastit posaçërisht
ka theksuar se këto manifestime të cilat
gjatë verës organizohen në Plavë, Guci dhe

Murinë siç janë: “Ditët e boronicës”, “Vera
kulturore e Gucisë”, takimi gjithëpopullor
“Alpet shqiptare” në Vuthaj, takimet
vendlindase me 13 korrik dhe 2 gusht në
Krojet e Ali Pashës dhe të tjera, janë bazë e
mirë për promovimin e bukurive natyrore
dhe të lokaliteteve turistike të kësaj
komune dhe në mënyrën sa më të mirë e
prezantojnë Komunën e Plavës dhe Malin
e Zi.
Ndërkaq koordinatori i fondacionit
“Gusinje” me seli në Nju Jork, SulejmanSylë Gjonbalaj, i ka përshëndetur të
pranishmit dhe i ka falënderuar për
pjesëmarrjen masive; në veçanti i ka
shprehur mirëseardhje dhe qëndrim të
këndshëm në tubimin “Dita e diasporës”,
kryetarit të Komunës së Kelmendit të
Republikës së Shqipërisë zotëri Gjeto
Dukaj.
Për të pranishmit në këtë manifestim tani
më tradicional, pas hapjes solemne është
organizuar program i pasur dhe i larmishëm
muzikor dhe kulturo-artistik, në të cilin
janë prezantuar këngëtarët: Mahir
Burekoviq dhe Veri Behluleviq, si dhe
anëtarët e shoqërive kulturo-artistike:
“Xhafer Nikoçeviq ” nga Gucia, “Pllavsko
Jezero” nga Plava dhe “Behar” nga Nju
Jorku.
Programi i manifestimit ka zgjatur deri në
orët e vonshme të mbrëmjes, për tu
vazhduar pastaj në “korzo” në sheshin e
Gucisë deri në orët e mëngjesit të ditës së
nesërme.

MANIFESTIMI “DITËT E SHNA NOUT”
Shkruan don Gabriel Grabanica
Shna-Nou (shën Ndout), pajtori i Kishës
Katolike në Braticë, për herë të parë u
festua me një mori aktivitetesh sportive,
kulturore e fetare, të cilat jehuan në qytetin
tonë dhe rrethinë.

nevojë.
Po të enjten mbrëmje në sheshin e shën
Ndout në Braticë u bë një garë më biçikleta,
fitues gare doli Aleksandër Marnikoviqi.
Mbas gare u bisedua për themelimin e një
klubi biçikletistesh, pasi që mungon në
trevën tonë.

Festimi filloj të hanë (06.06.2011) me
turnirin futbollistik, ku morën pjesë 12
ekipe të trevës së Ulqinit. Përfundoi të
enjten ku fitues doli ekipi Lali Comerce
kundër ekipit Kllezna. Turniri pati qellim
bamirësie; të hollat e mbledhura me rastin
e këtij turniri iu ndanë dy familjeve në

Më 9 e 10 qershor, të premten e të shtunën u
mbajt turniri në volejboll në Ranë të Shtojit
(plazhi Toni Grill). Morën pjesë 10 ekipe;
garën e bënë të fortë dhe interesante
sidomos ekipet e Tivarit dhe Podgoricës.
Fitues doli ekipi i Tivarit - Bleck Mamba.
Po të shtunën mbrëma, në sheshin shën

Ndou në Braticë, në ambient të hapur u
organizua turniri në Shah dhe Skamil.
Morën pjesë 12 shahistë profesionist të
trevës së Ulqinit; ishin nën përkujdesjen e
shahistit të mirënjohur Gani Bisha. Garat
ishin të forta dhe deri në orët e mesnatës;
vetëm në lojën e fundit u bë i ditur fituesi.
Ishtë një natë mjaftë simpatike dhe
vëllazërore.
Të dielen, më 12 qershor, vigjilja e festës së
shën Ndout, të gjitha rrugët çonin në
Braticë, në Sheshin e Shën Ndout. Në orën
18.00 filloi Mesha Shenjte, e udhehoqi Don
Palush Gjinaj, famullitar i Kishës në Shën
Gjergj dhe Kllezën. Mbas Meshës jehuan
tingujt e kangës dhe vallet të grupeve të
Shkodrës, Shtojit dhe vallja e shumëpritur
Shestanase. Nuk munguan këngët e
kengetareve të reja: Rita Lulgjuraj, Vera
Barloviq, Barbara Shkreli, Izabella Lukiq.
Pas programit u shtrua një koktej vëllazëror
nga familjet e famullisë.
Manifestimi ditët e Shën Ndout u përmbyll
më 13 qershor, ditën e festës me Meshën
qendrore të udhëhequr prej meshtarit Don
Pal Tunaj nga Kosova. Ky manifestim hyri
në kalendarin e manifestimeve tradicionale
qe do të mbahet në vendin tonë.
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Popullorçe

Zot, çka ka kyj Mali Zi
Zot, çka ka kyj Mali Zi,
Qi ban luthtë me milici,
Z'do Itale, por Rusi.
Pak ma vonë mas luthtet funit,
Do me thanë t'Jugosllavisë,
Ja ve pushkën Italisë;
Shum kjenë vra e shum kjen gri,

Luci Niks Markut - Jankonj me tezen Maren
dhe t’ shoqin e saj Gjonin e Kols Gjonit, n’ Ljare

Thonë kanë metë nja dymdhet mi,
Malazez, ma shum ushtri.
Kur komita mori malin,
Pos ka thanë Sav' komanduari:
Kam lidhë besën me Prenk Calin,
Çe n'Gusinjë e n'Vir Pazarin,
Por z'di ç'thotë Mul Bajraktari.
Puna doli si kje nisë,
Sikur Preka ish ujdisë,
Zeta e Kuçi met pa prishë.
Nji marak ka kjo Malsi,
Ashtu Plavë, ashtu Guci,
Me nisë luthtën, n'Zetë me hi.
Si po thonë, e dhanë kushtimin
Vasel Coka e Dokë Martini,
Pjetër Zeka brigadiri
Çojnë te frati Traboinit,
Me kumonë me dhanë kushtrimin,
M'u bashkue te Mullini.
Te Mullini janë bashkue,
Frati Hotit n'kamë u çue,
Gjidhë Malsia e ka rrethue:
-Pa nigoni krentë e Malit,
Kam urdhen pej xheneralit,
Me dalë n'Vrane në majë t'malit,
Po jav la nji porosi,
Nigo Hot edhe Malsi:
Zeta s'shtrohet me marri,
Tuj ba plaçkë e magjypi,
Tuj marrë berre, lopë e thi.
Si kje nisë, Zeta u shtrue,
Urdhri fratit s'u nigue,
U dhanë mas plaçket trim e grue;
Rrok Mariqi n'kamë u çue:
Nji fjalë burra me'm nigue,
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S'kena pse na m'u idhnue,
Sa për Hotin, kjothtë bekue,
Veç se Gruda ka ngabue,
Bela jo, po m'duket mue;
Kanë zanë rob nja tetqin vetë,
Nja tri plaka pos kanë metë,
Çojnë haberin n'Tuz me dvetë.
Pos ka thanë Stank presedniku:
-Si t'i pshtojmë na kti ërrziku,
Mos punotht gja metaliku,
Si igballi e Karadaku.
Pa vonesë u mor gjaku,
Shkoj e njoma për të thatin.
Kur në Bajzë u dha kushtrimi,
N'kamë u çue Gjo Martini,
Vrap në rrugë kah Traboini,
Kur në Bajzë ka ra kumona,
N'jev katuni, n'jev Zagora,
N'kamë janë çue do sokola,
Se me emën na p'u thona,
Pjetër Duli e Nik Toma,
Burra t'mirë nër male tona;
Kanë nisë trimat me luthtue,
Kanë marrë rrugën me udhtue.
Pasha Zotin, kjothtë ludhdue,
Kanë nisë trimat me ba be,
Do't bajmë dekën për atdhe
Jo ndryshe, por si me le.
Te Ujgjetja kur kanë shkue,
Po thotë Pjetri: Kuku mue,
Mue zana m'ka shitue,
Dokumentat kam harrue,
Z'di ç'me ba, as kah me shkue,
Me Mark Zefin janë takue,
Te kushërini, jo në shpi,
Kur po vjen kjo milici,
Me do cuba t'Malit Zi.
Ç'lypin ktu, bërtet zabiti,
T'madh e t'vogël i çuditi,
Tomobilin e afriti,
N'tomobil u tha me hi
Edhe'j nisi për Mal t'Zi.
S'kje inad, por gabimi.
N'qafë t'Kokotit i kanë çue,
I kanë gri e'j kanë coptue,
Si për daj t'kishte kjenë shkrue.
Kur t'vinj koha kanë me dvetë,
Me'j pru eshtrat n'katun t'vet.
Robve u dhashtë Zoti kivet.
E krijoi Zef (patër Leonard) Tagaj (19111944), i biri Gjergjit Luks Kol-Tag's, prej
Ljares.
Tregoi Mara (e lindur më 1928-), e bija'e Gjergjit
Luks Kol-Tag's, e shoqja'e Gjonit (i lindur më 1921-)
Kols Gjonit Kolgjonit-Nilonj, Ljare, më 24.7.2011.
Ljarja, katund malor në jug-perëndim të Liqenit të
Shkodrës, në faqen e bjeshkës Rumi, pjesa
perëndimore e Kranjës, rrethi i Tivarit.

3
4

2

1
1. Patër Leonardi, 2. motra Mara,
3. Kol Pjetër Doda, 4. Pjetër Nushi

O, sa zorë me kjenë njeri
Ishin mledhë shoqnija n'dhomë,
Kuven mante gjyshi Tomë:
Unë i musha njiqin vjetë,
Krejt pak nxuna në ket jetë.
Çdo ken e thrrasin njeri,
Sa desin me nerë – nuk di.
M'u mush men'ja me u pvetë:
Sa n'qin meritojmë me metë?
Keq na bje numrin me zhblue,
Se na kapen ty e mue,
At'herë kish me kjenë ma zi:
Kurrkuj mos me'j thanë njeri.
Pâ'j râ vetit me qeder,
Kurrë nër popull burrë nuk del.
*E shkruar më 1971

Gjon Nikë Dobreci (1899-1977),
Braticë, Ulqin
Jean-Leon Gerome (1824-1904):
Shqiptarët luajn shah / Koha kur
e sundoi Egjiptin dinastia e shqiptarit
Mehmet Ali Pashës (1805-1955) /

Popullore
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Rashë me fjetë e pashë ni
ânërr
(Martinaj)
Rashë me fjetë e pashë ni ânërr,
Me shitë babën, me shitë nânën.
-Nânë e babë si me i shitë,
A s't'vjen marre, se t'kanë rritë?!
Shite, djalo, vashën tâte!
Çou, bre vashë, m'u shtërgue
Se n'pazar po due me t'çue!
Â' çue vasha e â shtërgue,
Për Pazar tek janë fillue.
N'gjysë t'rrugës kur kanë shkue,
Janë ulë pak për me pushue,
Tek po vjen ni beg në kalë:
-Sa e man, dai, kyt mâllë?
-S'e maj shtrenjtë, treqin dukatë.
Ka xjerr paret e po ja ep.
E merr nusen, e çon n'shpi t'vet.
Ka bâ dasum tri ditë e tri net.
Ka ardhë vakti me hi n'gjerdek,
Pllum i bardhë ju ka hi nërmjet.
-Ç'kâ, bre pllum, tânë ky siklet?
-Si bjen motra me vlla t'vet?!
Brof, n'kâmë djali â çue,
Ka kapë motrën, janë përqafue.
Prej kah je, more ti bi,
A e ke nânën, a ke gjini?
-Ni babë plak, ni nânë pa sy,
Ni vlla t'vogël e kam pa lânë,
Rexhë Demiri i kanë pa thânë.
-Rexhe Demiri û' jam vet!
Miku mikut po'j çon fjalë:
-Ec e merre, dai, kyt mâllë,
Pare e nuse t'kjoshin falë,
Nusja motër mue m'ka dalë.
*Marë prej Idriz Xh. Ulaj, KËNGË DHE VAJTIME
NGA KRAHINA E PLAVËS DHE E GUCISË, Instituti
Albanologjik Prishtinë, 2009:301.
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Vaji i malësorit
(Vuthaj)
O, ku jini ju qyqe çi s'knoni,
O, ku jini ju zâna çi s'zânoni,
O, ku jini ju orët e maleve
Çi e latë Malsinë e shkretë,
Çi i latë malsorët m'u tretë,
Çi i harruet amanetet e t'parëve?!
A po shihni sa jemi vetmua,
A po shihni n'ç'gradë kemi shkue?
A po shihni se sa kemi mërzi,
Pa zot, pa shpresë n'Malsi!?
K'to nuk janë ânrrat e gjumit,
Po k'to janë thirjet e funit!
Me i dalë para ksaj stuhije
E me pshtue kyt ven Malësije!
O, ku je, bre, e mjera Shqipni,
Çi s'p'e sheh t'shkretën Malësi!
A je e gjallë, a vetë je mekë
Çipo i len malsorët me hjekë?!
Metëm gjallë, dekun mi dhé,
Qe pesë thmijë s'na kanë lé.
Kanë metë Vuthajt pa djelmni,
Sikur malet, medet, pa pipa t'ri.
Ka metë Hoti n'pleq e plaka,
S'i knaq dreka, s'i knaq darka!
Metë Arzhanica pa pleq, pa t'ri,
S'i gëzon dajë, s'i gëzon miqësi!
Kanë metë Pepajt në pak shpi,
S'u vjen vlla, s'u vjen as bi!
Kanë metë Hakajt anej lumit,
Sikur Martinajt përreth drumit!
Druajnë fatin e vllazneve t'nânlokës
Çi u fshinë, medet, prej trojeve
t'Nokës!1

Mori çikë çi shkon për brymë
Mori çikë çi shkon për brymë,
S'po t'len dhjami me marrë frymë,
Me marrë frymë e me pushua,
Rixhaxhitë dua me t'i çua.
- Nuk kan lazëm me m'i çua,
Kur t'um mushet mendja mua,
I marr bulerat e dal në krua.
Po n'dvet nana pse je vonua,
Kroni i keq ish trumbullua,
N'skaj t'shamisë e kam kullua.
- Hajt bre çikë, mos m'rrej mua,
Djemt' e ri ty t'kanë mashtrua.
Çka ka ftyra çi t'u ka zverdhua?
- M'rrshitën nallet, keq jam rrxua!
- Hajt bre çikë mos m'rrej mua!
Çka kanë flokt' çi t'u kanë ngatrrua?
- S'po kam çare pa t'kallxua,
Djemt' e ri mua m'kanë mashtrua.
Ta thejnë mêndjen ty n'pleqni,
E jo mua, nanë, axhami,
Tue i ra fyellit me sharki.

1.Noka – stërgjyshi i banorëve të fshatit Nokshiq.
*Marë prej Idriz Xh. Ulaj, KËNGË DHE VAJTIME Këndoi një grup vajzash i fshatit Jasenicë të komunës së
Plavës në bjeshkën Potkobillë, në korrik të vitit 1976.
NGA KRAHINA E PLAVËS DHE E GUCISË,
Shënoi: Shaban HASANGJEKAJ, Martinaj, Guci
Instituti Albanologjik Prishtinë, 2009:237.

Ku ke çikë kur qita pushkë
(Vuthaj)
-Ku ke çikë kur qita pushkë?*
-Kesh tu'j mjelë delmen kallushë.
Kesh tu'j mjelë delmen bardhoke,
Prej habie mola n'tokë.
Gjeti e zeza o njeto flokë!
Gjeti e zeza o flokët e g'jata,
Mlidhni nânë qitmi përpara.
Mlidhni nânë hapni për shpinë,
Të shoh djalin en njâtë rudinë,
T'ja shoh ugiçët sa mirë po'j vijnë.
Shpesh p'e shpraz djali alltinë,
Tâna kokrrat knej po'j vijnë;
Tâna kokrrat knej prej meje –
Djalë, m'i qiti mêtë prej kreje!
*Marë prej Idriz Xh. Ulaj, KËNGË DHE
VAJTIME NGA KRAHINA E PLAVËS DHE E
GUCISË, Instituti Albanologjik Prishtinë, 2009:66.

Kjo syzeza po korr bar
(Vuthaj)
Kjo syzeza po korr bar,*
Vjen ni djalë: -O, puna e marë!
-Të marë paç, lum dada djalë!
A po vjen me m'nimue pak?
Kanë marrë rênin gjânë e gjatë,
Kanë rênin tue gushtue,
Shoqi-shojit ju kanë afrue,
-A je folë, djalë, a je martue?
A p'e merr, o, tême motër?
Mos û m'qit kodër e m'kodër,
Kodër e m'kodër, breg û m'breg,
Sa ep motrën, pse s'vjen vetë?!
*Marë prej Idriz Xh. Ulaj, KËNGË DHE
VAJTIME NGA KRAHINA E PLAVËS DHE
E GUCISË, Instituti Albanologjik Prishtinë,
2009:84.

Çka i ka hije Perëndisë, nuk i ka hije bagëtisë
(latine: Quod licet Jovi, non licet bovi; S.Gj.D).

Mos u ban masha tjetër-kuj(popullore).

Shi-shi, rash-o-ti
Lage tokën gjith unji,
Rrite grunin, bane breg,
Pastaj dielli le ta pjek.
(Shënoi SGjD)

Tony Blair i thotë Bill Clintonit*:
Ne nuk do të lejojmë gjenocidin. Kjo
është një betejë midis të mirës dhe të
keqes, midis civilizimit dhe barbarizmit.
Kjo është një përgjegjësi e jona e krishterë
për mbrojtje të njerëzimit.
*Para 24.3.1999, kur filloi intervenimi i NATOs në
Kosovë.
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Agim Gashi*

Gonxhe Bojaxhiut – Nanës Tereze
...Nobelistës së parë shqiptare

Shaban Hasangjekaj

Nji shqiponjë kreshtash shqiptare
për Indi u ba udhtare,
u nis Gonxhja për Kalkutë
n´mes t´mjerimit me u futë misionare e dashnisë –
engjullore e vorfnisë,
Lum e lum pop´lli qi t´dha,
lum e lum pop´lli qi t´ka!

MOZAIK KOHËRASH
N'ujëvarë shndërrohesh
dhe melodi shekujsh
në vrapim pas rrjedhës.
Të ndjek errësira mes muresh
ti shpërthen në bardhësi
– ecën me kohën.

E përcollën baba e nana,
e përcollën vlla e motër
dy lot peng i la në voter…
Mori Gonxhe Bojaxhiu
fat i mirë në jetë të priu.
Vashë fisnike e burrnore –
me guxim – zemër arbnore
nise punën me bekim –
besë shqiptare e përkushtim,
ti s´u ndale asnjiherë
n´ndihmë u erdhe njerzve t´mjerë;
jetën fale për të tjerë,
Lum e lum pop´lli qi t´dha,
lum e lum poplli qi t´ka!
Kudo njerzve u ndihmove
n´shpirt pak dritë ua dhurove,
ua ndale lotin n´buzë,
ua sherove dhimbjen n´zemër –
ua përtrive jetë e emën.
N´punën tande humanitare
ishe motër e arsimtare.
E ma vonë, besa, të thanë
Gonxhe, ty të quejtën, Nanë,
Krenari e kombit tonë
Nanë Tereze, kudo t´thonë.
Lum e lum pop´lli qi t´dha,
lum e lum pop´lli qi t´ka!

Kaluar ka nëpër furtunë motesh,
tani ecën me hapa ngadhënjimi
– shoqja ime e jetës.
#
PA TITULL
Mbjellë e kam dashurinë
në krahët e shpendëve,
në damarët e duarve,
në shkreptimat e syve,
në gulfimin e qeshjeve,
në thurjen e shikimeve,
në flokët e shpupuritura,
në buzëqeshjet e mëngjesit,
në shpirtin tënd o e pa emër.
S'kërkoj më tepër prej teje,
vetëm të bëhesh sorkadhe,
- rrëmbim i ëndrrave të mia.

*Shaban Hasangjekaj, Martinaj, Guci, më 5.12.2010.

Nobelistja e parë shqiptare
grue e urtë edhe krenare –
për tanë botën Nanë u bane.
Për mirsi ti kurrë s´u ndale.
Ngrite shpia e spitale,
çele shkolla e internate
shumë të vorfunve u solle fate,
mu si nanë ti u flijove
si fmijë t´tu tanë i pranove.
Ora e bardhë, ti, e vorfnimit,
shpresë e drit-o e mjerimit.
Lum e lum pop´lli qi t´dha,
lum e lum pop´lli qi t´ka!
*Marrë nga libri në botim "Epoka e nderit". Kënduar
më 1990 me rastin e 80-vjetorit të lindjes dhe sot për
nder të tridhjetë e një vjetorit të marrjes së Çmimit
Nobel. E vlerësuan lartë Elida Buçpapaj, Sh S Noè,
Hazir Lulaj, Hasan Cullaku dhe 94 të tjerë.

BALLADË
Xhenc Bezhi, Salzburg, Austria
A thue kullat mbulue i ka bari?
A thue motrat djegë i ka malli?
A thue nanat presin të ngrata?
A thue dita ndryshon nga nata?
Të fala të çojmë, djegë nga mërgimi,
jeta larg teje s'na sjellë pikë gëzimi,
ditët të gjata, netët të pagjumë,
shpirti nga malli po bahet shkrumb.
Si tufë e trembun në vende tjera,
pa diell, pa lule na vjen pranëvera,
e stinë e vite shkojnë pa u vu re,
unë i malluemi yt,
i shtrejtë Atdhe!

Gjokë Dabaj*
MALLKOJ LOTIN QË MË ZGJOI
Dal në kodër e shoh Shestanin…
Herë në kodër e herë në qafë…
Shoh shtëpitë e shuaj mallin…
I çel sytë e i mbyll prapë…
Si në djep përkunden këngët:
Tufa dhensh e tufa qengjash,
Me vrap fëmijët vend më vend…
O, mos më ik, Shestan, prej ëndrret !!!
Sytë mu ndodhem t'i mbaj mbyllur…
Më rrjedh loti, më tradhton:
Shoh katundet ferrash mbytur !
Vetiu loti gurgullon.
Shembur kulmesh, rrëzuar muresh,
Barëra të egër tundin fletët,
Kalbur dërrasat shiut dhe ujërash,
Ku dikur përkundnim djepet.
Nuk ka kova që kërcasin,
S'ka blegërima e këmborë,
S'ka më nëna që thërrasin:
-Hajde, bir, se u bâ vonë !

Krajë, Albania,
Studio Marubi 1897, Shkodër

S'ka as shkolla, as nxënës nuk ka.
S'ka as nuse, as vajza tâmblore,
As s'ka valle, as kângë në zâ…
Mallkoj lotin që më zgjoi:
Qeshë në ëndërr, po pse më zgjove?!
Pjezë, 25 gusht 2011.
*I lindur në Gurrzë (Shestani Nalt, pjesa perëndimore e
Kranjës, në jug-perëndim të Liqenit të Shkodrës, rrethi i
Tivarit, Mali i Zi). Tash jeton në Durrës.

Të ndryshme
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Ndihma Shoqatës “Don Gjon Buzuku”
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Ndihmuan revistën Buzuku 36
(Renditja si mbas abecedës)

Për aktivitetet e folklorit si dhe për simpozium shkencor
ndihmuan:
Vahid Qazim Cenaj, Foto Studio-Video “ARS”, Ulqin (fotoshërbimi)
Zefi Gjonit Lucit Nojs-Kovaçi (Pema), Villa “BINDI”, Ulqin
(akomodimi i pjesëmarrësve)
Organizata Turistike Ulqin - €200
Xhavit Hoxha “Miami Beach”, Ulqin - €150
Këshilli Nacional i Shqiptarëve në Mal të Zi - €100
*
Shoqata “Don Gjon Buzuku”, Çikago - $1300
*
1.Mark Kola Pecaj-Ljare – New York
$100
2.Mark Lubi Gjokaj – Zogaj- New York
$100
3.Filja (bashkshortja ) Pashko Gjokaj - Zogaj-New York $100
4.Marku Gjergjit Macit Pecoviq – Ljare- New York
$100
5.Gjura Jakut Zefit Markolaj – Ljare- New York
$100
6.Ahmet Shaban Zeka – Qyrkaj (Filadelfia) – SHBA
$100
7.Fran Nikolla Gjokaj – Zogaj- New York
$50
8.Pjeter Marku Pecaj- Ljare – Meriland SHBA
$50
9.Zefi Lubit Gjokaj – Zogaj- New York
$300
10.Tomë Dedë Shkreli – Amull- New York
€100
11.Zefi Kol Nushit-Brisk, Bishti Malit, Ulqin-New York $100
12.Frani Lazër Curaj
$100
13.Fondi Don Simon Filipaj – New York
$500
*
Nga donatoret e ndryshëm në diasporë (New York)
$1400
*
Iniciatorët për mbledhjen e të hollave ishin ZEFI LUIGJ GJOKAJ, Zogaj, dhe EJLL PREÇ GJINI-ZAGREDA, Reç, tash
të dy n'New York.
*
Shoqata “Don Gjon Buzuku”, Ulqin; tel. 030 450 262, cel. 069
324 032, 069 229 125.
Në emrin e të gjithë anëtarëve të Shoqatës, falënderoj të gjithë
donatorët që në mënyra të ndryshme ndihmuan organizimin e
konferencës shkencore.
Kryetari Zef Lukiqi

Shestanasit thonë*

Antoni Kols Lucit Nojs-Kovaçi, Ulqin, tash n'Melburn,
Australian-$100.

Dr Daut Shaqir Gjoni, MD, Selitë, Ana e Malit,
Ulqin, tash në Cameron, MO, USA-$100.
Enver Shaban Lika, Bostane (Shtoj), Ulqin-€50.
Gjergji Gjonit Niks Kol'Niks Pjetër'Gjonit Gjergj
Gjonit-Dobreci, Braticë (Ulqin), tash n'Kanadë€100.
Kola'j Luk's Macit Luk'Pâlit-Pecaj, Mali Bardhë,
Ulqin-€20.
Kreshnik Juniku, Gjakovë, tash në Belgjikë-€20.
Lezina Karaliolios, e bija e Pjetrit dhe Maries Lulaj, nga
Kullomza, Ulqin, tash n'Vankuver, Kanada-€50.
Lori Luks Pers Gjelos Markut-Stanaj, Braticë, Ulqin, tash
n'Melmurn, Australi-€50.
Nikoll Tom Gegë Gjoni-Koçaj, Kllezën, Ulqin, tash
n'Melburnë, Australi-$50.
Preçi Sims Jakut-Junku, Gaç, Ulqin, tash në Dorchester,
MA, USA-$100.

Ruzhdi Qazim Ravja, BRATICA COMMERCE,
Ulqin-€50.
Ju po e mundësoni botimin e revistës. Redaksia u falet
nderit. Qofshi gjithmonë faqe bardhë.

Folja hakun.
Furterja n'zjarm e peshku n'det.
Gjarpni isht ora'e shpisë.
Gjarpni – ora'e shpisë.
Gjien kupa kapakun.
Hajt, se nuk je pej sheqerit.
Hupen pá shesh e nishan.
I dekuni me t'dekun, i gjalli me t'gjallë.
I demë, i bâmë bërlotë.
I hypi xhirāmi (sëmundja, e keqja).
I kâ puntë pupa.
Isht si vösa t'para diellit
Ja isht vardisë.

Aj qi mytet, kapet edhe për shkumë.
Ā mé, ā vré (baktinë, bagëtinë).
Dy herë flitet n'mulli.
E bukur si drita.
E bukur si zâna.
E gjien kupa kapakun.
E ká bâ fet e faní (copë e grin).
E ká gjetë kupa kapakun.
E ká gjetë vekshi kapakun.
E ka hangër livadhin.
E ká kapë punën për bishtit.
Shih frazat e botuara edhe në Buzuku 15/2004:23, Buzuku
E ka kullotë livadhin.
24/2007:23, Buzuku 25/2007:20, Buzuku 26/2008:22,
E mira e ka t'mirën.
Buzuku 28/2008:23, Buzuku 29/2009:23, Buzuku
Fet e fanī.
32/2010:23 dhe Buzuku 33/2010:23.
*Shestanasit – shqiptarë me banim ose me rranxë në
Fiqtë n'trinë – shiu n'shpinë.
Shestan, Pinç, Ljare, Brisk ose Thtjan (pjesa
Fjalët e mira e gurtë n'strajcë.
perëndimore e Kranjës, në jug-perëndim të Liqenit të
Fle si i dekun.
Shkodrës, rrethi i Tivarit).
Floktë e g'jata – ment e shkurta.
Mblodhi Simë Gjon Dobreci

Ndihmoi për rrugë
Gjergji Gonit Niks Kol'Niks Pjetër'
Gjonit Gjergj'Gjonaj-Dobreci (12.7.1931), prej Bratice, Ulqin, që zu vend në
Kanada, më 1971 ndihmoi me 3.000
dollarë kanadez për meremetimin e
rrugëve në katundin e vendlindjes. Ai bleu
edhe kumonën e kishës në Braticë. Në atë
kohë në Kanada, ku Gjergji punonte, një
shtëpi kushtonte rreth 10.000 dollarë.
Gjergji me të shoqen Angjën jetojnë në
Vankuver (Kanada); ata rritën 4 bija dhe
tash kanë nipa e mbesa.
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