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2 Lexuesit na shkruajnë 37/2012
lonja maroj me 72 n'krahasim me 73 për 
Zadrin. Buduqnosti e treti lonjën.
Asht gjâ e mrekullushme qi Arbanasit 
afër 300 vjet e kanë neruo rranxën e vet 

Josip Gjrgja ka kjenë i lemë n'Arbanas tyne hola flasën shqyp e se hola kanë shestanase dhe e kanë ruojtë gjuhën 
afër Zadrit n'Hrvatí. T'partë e ti kanë ikë shkolla n'gjuhën shqype, si edhe meshën shqype. Për me t'ardhë keq asht qi shum 
pej Shestanit diku para 300 vjetve. Josipi n'gjuhën shqype. Shestanas tonë n'Tivar e kanë harruo 
n'moshën e re ka kjenë basketbollist  Masi unë e aj e maruom muhabetin, rranxën e vet, e kanë hupë dëshirën qi me 
shum n'zâ, i cilli ko luajt për Zadër, Pjetër Shestani filloj me i kalxuo Josipit ditë t'vërteten për Shestanin dhe për 
Hrvatí e Jugosllaví. Kur e la lonjën, u bâ për gjen'jen e Buduqnostit – për nji tretët Shestanasit. I falem ners dr Simës qi 
trener i Zadrit. Diku kah 1975, Zadri vjen pej Zadrit, nuk munje me metë n'ligën e n'Buzukun gjidhmonë shkruon për 
me luojt me Buduqnostin e Titogradit parë. katunet Shestanase. Unë burrnohem qi 
(sot Podgoricë). Buduqnosti gjine jam Shestanas, kurrë s'e harronj as 
n'situatë, qi me bâ me tretë lonjën, atë e Shestanin ,  as  g juhën shqype 
largojnë pej ligës parë. Për ket arsye, t'Shestanit, as fenë e komin tem e as 
Buduqnosti ban ç'mos për me mujtë me hadetet tona. Edhe unë qi shkruonj 
bâ qi Zadri ta tres lonjën. Ata n'Buzukun, edhe dr Sima kena 
t'Buduqnostit e morën vesht qi t'partë e kundërshtar; ata nuk e pranojnë 
Josipit rrjedhin  pej Shestanit. U lidhen t'vërtetën qi shkruhet për Shestanin, 
me Pjetër (Pero) Shestanin pej Nënmalit mirpo nuk janë n'gjen'je mé hjedhë 
(Shestani Posht), tash n'Sutomore, Tivar. posht t'vërtetën, por lehin si qeni 
Pjetri lidhet me Josip Gjergjin, t'cillin nji n'hanë.   
ditë e bie n'Shestan Posht, ku ishte edhe Ktu kje nji kojshi Shestanas, thonte: 
Kola, i vllaji i Pjetër Shestanit. Me Tash vijnë t'lumet e nats e i dajnë 
thirren edhe muo. U tokova me Josipin, djelmt e tats. Nji natë vjen tek unë nji i 
t'cillin e kam pasë pâ n'televizje si pagzuom Gjergj, i krezmuom Gjergj 
lonjtar. Josipi me muo filloj me folë dhe i kunorzuom Gjergj. Por mas 
shqyp. Aj çili nji fletore e m'tha kshtu: kunorzimit me nusen malazeze, aj nuk 
T'partë tonë janë t'dalun pej Shestanit kje ma Gjergj, por u bâ Gjoko. Le mâ 
Posht, aj ven asht thirrun Garishta. Pej se ka nrruo emnin, por kish harruo edhe 
shpijet qi rrinim, aj ven ishte larg njâ 100 gjuhën e nans, shqypen. Masi nuk i ish 
metra, aty janë do mure, ku dikur kanë pëlqye shkrimi jem me fakte t'vërteta për 
kjenë shpijat. I thaçë Josipit: A dishron Josipi e kuptoj arsyen pse ata po kërkojnë Shestanin, i kalxova derën, se aj M.. i 
me t'çuo n'atë ven, ku dikur kanë pasë qi Zadri me tretë, por tha se asht rrezik, se qelbtë do me'm suo muo se kush asht 
shpijat t'partë tuoj. Aj me gzim e pranoj. me bâ e me u ditë, denimet janë t'mdhaja; Shestanas.   
Shkuom te ata mure qi dikur kanë kjenë Shestanasit në vend të dh thonë ll. Katundet vetëm e dha fjalën qi lonjtartë mâ t'mirë 

shestanase janë pjesë e Kranjës veri-perëndimore shpija, aj i pa dhe bani disa fotografija; nuk do t'i linte shum n'lonjë. (jug-perëndimi i Liqenit të Shkodrës, rrethi i Tivarit, me t'vërtetë kje i knaqun. Unë e dveta: Tre sekunda para se kishte me maruo Mali i Zi).
Aq shum mote si e kini ruojtë gjuhën lonja, Buduqnosti printe me 72 Shkruen Gjergji Leks Macit Kols – 
shqype dhe kujtimin për rrânxën e vet pej n'krahasim me 70 për Zadrin. N'sekundat Perkolonj, shestanas, Te-Pleva, Fusha e 
Shestanit. Aj m'u përgjigj qi n'shpijat e Tivarit, më 2.3.2012.e funit, nji lojtar i Zadrit hjedh për tri, e 

*

*

N'vaporit TITANIK, qi u myt para 100 bje nji bregut me akull, ku damtohet ranë 
vjetve (më 15 prill 1912), ka pasë nodhë dhe fillon me u mytë. N'barkat e pshtimit 
edhe nji Shqyptarë, Preçi Gjoks Nils ma parë janë ngarkue thmija dhe pleqt. 
Vuks – Gjuronj, pej katunit Gjuraç, Zotnija i Preçit i futen n'nji barkë djalin e 
Shestsni Posht (jug-prenimi i Liqenit vet dhe Preçin. Zotnija'j Preçit me 
t'Shkodërs, veri-prenimi i Kranjës, rrethi t'shoqen, për fat t'keq, u mytën me vapor, 
i Tivarit). Si shum shestanas, edhe Preçi si shum tjerë. Si asht shkrua, janë mytë 
18 vjeç shkon n'Stamoll, Turki. E merr rreth 1500 vetë. Ket bjesedë e kam nije 
n'punë si baçevan nji zenjin higliz. shpesh pej Preçit, shum ja isht dhimtë 
Zotnija ku punonte Preçi kishte nji djalë zotnija; kur na bjesedonte për mytjen e 
n'moshën e Preçit. Aj u miqsue me Titanikut dhe t'zotnisë, i shkonjshin lottë 
Preçin, luonjshin bashkë. Zotnija nuk e gjithmonë. Thonte: Pasha bukën, kshtu 
shihte Preçin si rrogtar, por si mik. Preçi, ka kjenë. 
si i zoti puns qi ishte, e soj shpejt edhe Preçi ka ardhë pej Ameriket n'Gjuraç, 
gjuhën higlize. asht martuo, prapë ka shkuo për Stamoll, 
Më 1912, n'Higliterë u ba gati me shkue mas do kohet isht kthye. S'ka pasë thmi. 
për Amerikë TITANIKU, nji vapor shum Ka dekë më 1963, 75 vjeç, e ka vorrin te 
i madh dhe luksoz. Vapori e caktoj nisjen kisha e Gjuraçit.    

Shkruen Gjergji Leks Macit Kols – për Amerikë më 12 prill 1912. Me gjidh 
Perkolonj, shestanas, Te-Pleva, Fusha e qi çmimi i udhëtimit ishte i madh, 
Tivarit, më 5.5.2012.zotnija'j Preçit ban rezervimin për 
Shih edhe Buzuku 11/2003:17, Buzuku familje t'vet dhe për Preçin, jo si rrogtar 
22/2006:23.por si djalin e vet. Si dihet, TITANIKU i 

Titaniku u myt – Shestanasi pshtoj

Shestaneshat - veshje e bardhë shqiptare e moçme me 
mija vjet q’i u ruejtë në katundet shestanase të Kranjës
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Carani është një gur katror i vogël i fiksuar në votër dhe në mur të shtëpisë. Atë e 
kishte gati çdo shtëpi e shestanasve, adet me mija vite i moçëm që u ruajt deri 
vonë. Qe çka për caranin shkruan Stipçeviqi:
Carani* (i vatrës) - në parahistori, i punuar kryesisht prej argjilit dhe me 
dimensione relativisht të vogla, nuk ka pasur ndonjë funksion praktik, por vetëm 
kulti. Ai është simbol i vatrës së shtëpisë, i Hënës dhe i Diellit, i shpirtrave rojtarë 
të shtëpive, simbol i kultit të të vdekurve, simbol i kryeplakut të familjes e të fisit.
*Marrë prej Aleksandër Stipçeviq: Ilirët /historia, jeta, kultura, simbolet e kultit/ Botimet Toena, Tiranë 
2002:288-9.
Përgatiti SGjDobreci më 14.2.2010.

Leopold de Wenzel (1847-1925), ka studiuar në Konservatorin Mbretëror të 
Napolit. Ai ka punuar rreth 13 vjet si violinist në Greqi, Turqi. Egjypt. Pjesën më 
të madhe të jetës e ka kaluar në Paris si dirigjent i teatrit dhe ën Londër (1889-
1914) duke punuar si dirigjent dhe drejtor artsitik i Teatrit Mbretëror, Ka shkruar 
shumë opereta, këngë dhe mbi 20 balete. Në vitin 1880 ai ka shkruar dy pjesë 
operistike kushtuar qytetit të Ulqinit. Pra bukurinë e këtij vendi kaq piktoresk ai 
e ka përshkruar (hedhur) në nota muzikore. Këto polka të përgatitura për 
orkestër dhe të kënduar ai i ka përshkruar me përsosmëri të cilat zbulohen pas 
130 vjetësh. Çdo të shtunë të parë të muajit prill. Komuna e Ulqinit organizon 
një Koncert në Pallatin e Kulturës të titulluar Dita e Ulqinit, ku këtë vit u 
ekzekutuan polkat e Leopold de Wenzel. Këto polka u luajtën për herë të parë më 
2011 në vendin ku ato morën jetë. 
Polkat i zbuluan emigrantët ulqinakë në Londër.

Zgjodhi Albert Zholi a_zholi@yahoo.com,  Sun, 11 Sep 2011

Shkruan Dr/profesor Valter Shtylla*

Bëhet fjalë për motrën e Skënderbeut. Motra e madhe e Skënderbeut, Mara (në 
disa burime njihet si Maria) u martua me sundimtarin e Malit të Zi, Stefan 
Cërnojeviçin. Qendra e Cernojeviçëve ka qenë qyteti mesjetar i Zhabjakut në 
Kënetën e Madhe. Familja e Cërnojeviçëve ndërtoi një manastir të tipit mauzole 
për varrimin e pjesëtarëve të familjes, në ishullin e Komit në liqenin e Shkodrës, 
pranë Zhabjakut. Në qendër të tij është Kisha e Shën Mërisë (ndërtuar në vitet 
1415-1427), e në brendësi janë pllakat e varreve të familjes së Cërnojeviçëve. 
Ivan Cërnojeviçi, pas vdekjes së babait Stefan, si sundimtar i Malit të Zi, ka 
zgjedhur mjeshtrit më të mirë për gdhendjen e pllakës së varrit të nënës së tij, 
Marës. Pllaka me përmasa 60 me 180 cm, me një bordurë anësore të gdhendur, në 
qendër të saj, ka tre lule formë rozete. Tatjana Pejoviç në botimin e vitit 1995: 
"Manastiret në territorin e Malit të Zi" shprehet: Pllaka e varreve të prindërve të 
Ivanit, Stefanit dhe gruas së tij zonjës Mara Kastrioti, princeshë shqiptare, motra 
e Skënderbeut, kanë zbukurime të pasura në gur. Në krye të pllakës është 
gdhendur një monogramë ku me kujdes mund të lexohet: "Kjo është pllaka e 
zonjës Mara, princesha e Cërna Gora, motra e Georgio Scanderbeg".
*Marrë prej revistës MONUMENTET 2008. Zgjodhi Zef Chiaramonte zef.chiaramonte@yahoo.it, 
Palermo, Itali. Përgatiti SGjD.

Varri i Mara Kastriotit në Zhabjak 

Çka është carani 

Polkat kushtuar Ulqinit 

Përshëndetje nga Ulqini - florini

Kalaja 
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Përgatiti Arbër Dobreci* planifikimi për të gjithë Jugun e gjermane por në të njëjtën kohë edhe në 
monarkisë Habsburgase (Austro- italisht dhe frëngjisht. Më 1851, si njeri 
Hungaria) dhe për këtë arsye ndërmori me merita të veçanta, ai fitoi titullin 

K a r l  G e g a  një udhëtim studiues në Amerikë. “Ritter” (Kalorës, titull i trashëgueshëm i 
(Carl Ritter Mbas kthimit prej Amerikës, ai u familjeve të mëdha feudale, që kanë 
von Ghega ,  ngarkua me planifikimin dhe ndërtimin e kontribuar në ekzistencën e popullit 
Carlo Ghega) hekurudhës në drejtim të jugut, nëpër gjerman). U emetuan pulla postare dhe 
ishte inxhinieri Grac dhe prej aty deri në Triestë. kartëmonedha me fytyrën e tij. Pati edhe 
i famshëm i Tejkalimi i malit të Semeringut me shtrembërime lidhur me kombësinë, 
hekurudhave të hekurudhë llogaritej në atë kohë i gjoja italiane apo gjermane të Karl 
A u s t r o - pamundshëm. Mirëpo, për Gegën ishte i Gegës, por nuk munguan as autorë 
H u n g a r i s ë .  mundshëm. Ai më 1844 e mbaroi planin. austriakë objektivë për origjinën e tij 
Prindërit e tij, Para se të fillojë ndërtimi e hekurudhës, shqiptare. Si shembull i shpirtit gjenial të 
A n t o n i  d h e  Gega nisi me konstruksionin e një shqiptarit, Karl Gega u përmend edhe më 
M a r i a ,  t ë  lokomotive, e cila do të përballonte heret në revistën BUZUKU .
l i n d u r  n ë  pjerrtësi më të madhe. Ndërtimi i Karl Gega vdiq 58 vjeç më 14.03.1860, K a l l m e t  t ë  hekurudhës filloi më 1848. Punuan prej tuberkulozit në Vjenë. Ceremonia Lezhës, mbas pushtimit osman, së 20.000 punëtorë 6 vjet në kushte shumë fetare e varrimit u zhvillua në Katedralen bashku me shumë bashkatdhetarë prej të vështira të terrenit malor dhe të ftohtit kryesore të Vjenës, kurse u varros në Shqipërisë Veriore, kishin mërguar në të madh gjatë dimrit. Më 1854, u krye varrezat e Vehringerit në Vjenë. Më Venedik (Venecia), ku edhe lindi Karli hekurudha e famshme e Semeringut e 1887, kur këto varreza u shpërngulën, (më 10.01.1802). Më 1818, ai mbaroi Austrisë, shembulli i parë i hekurudhave sarkofagu me eshtrat e Gegës u vendos shkollën si inxhinier në Venedik; studioi malore; po mbushën 158 vjet, e ajo ende në panteonin e njerëzve më të shquar të në Padovë (Itali), ku në moshën 17 po përdoret. Hekurudha është e gjatë 41 Austrisë, pranë Mozart-it, Beethoven-it, vjeçare e mori titullin doktor i shkencave km, ngjitet në lartësinë mbidetare deri Schubert-it, Strauss-it, Brahms-it dhe matematikore. Karrierën si inxhinier e 1000 metra. Prej 15 tuneleve, njëri ka Alois Negrell-it (projektuesit të kanalit filloi me ndërtime rrugësh dhe ujësjellës 1483 metra, më i gjati tunel për atë kohë. të Suezit). Karl Gegës iu ngrit në Venedik. Prej vitit 1836 deri më 1840 Janë ndërtuar 17 ura, një nga këto me dy përmendorja edhe në stacionin ishte udhëheqës i ndërtimit për pjesën e palë harqe, që është dhe më e madhja e hekurudhor të Semeringut. rrugës hekurudhore prej Ludenburgut më i larta. 

deri në Brno. Gjatë kësaj kohe (1836 – Braticë, Ulqin, më 7 janar 2012. Gjatë 1853-1854, Gega e planifikoi krejt 
1837) studioi shkencat hekurudhore në .BUZUKU 14/2004:4.  rrjetën e hekurudhave të Austro-
Angli, Gjermani, Belgjikë, Francë. Hungarisë. *Për më shumë shih Wikipedia, enciklopedia e 

lirëKarl Gega i publikoi shumicën e Në vitin 1842 Gega u emërua udhëheqës 
shkrimeve të veta jo vetëm në gjuhën 

1

1

Karl Gega – burrë i merituar

Karakterin e moralin e lartë të shqiptares duhen lënë pa përmendur edhe 
çame dhe shpirtin patriotik të tyre, konstatimet dhe vlerësimet e kronistit 
studiuesit nuk e kanë veçuar për asnjë anglez, Çajrel. Ai vuri re tek shqiptarët e 
çast nga bukuria fizike e shpirtërore të asaj krahine një bukuri të veçantë si tek 
saj. Për ta, bukuria e gruas çame është e burrat, ashtu edhe tek gratë. Ai në veprën 
pashoqe. A.Panajodis, historiani grek i e tij shkruan se suliotët, megjithëse u 
shekullit XIX, i cilëson çamët të hijshëm shpërndanë andej-këndej, në të katër 
e të paraqitshëm, “burra të bukur, me anët e mbretërisë helenike dhe krijuan 

lidhje martesore të përziera me një racë shtat të gjatë …”
tjetër,  dhe kjo dukej e rrallë,  Edhe kryekonsulli frëng në Janinë, 
prapëseprapë ata e ruajtën bukurinë e Pukëvili, i ndodhur mes çamëve të 
përsosur të shqiptarit dhe si burrat edhe Filatit, u befasua nga bukuria e femrave 
gratë, kudo që ndodhen, janë pasues të çame. Ai do t'i vlerësonte këto si “femrat 
denjë të gjyshërve të tyre: “Burra të gjatë më të bukura të Greqisë”
dhe fizik të fortë, me fytyrë burrërore, Një autor tjetër, Bartholdy, në veprën e 
mjekër leshatore, flokë të gjata, të vet “Udhëtimi im në Greqi” në shënimet 
lëshuara, zbukurojnë tiparet e tyre…”e tij, bukuria e gruas shqiptare zë një 
.A.Panasotides, “Çështje folklorike… Çamët”, në vend të rëndësishëm. “Në Athinë, 

“Dedona”, Kalendar i ilustruar Epirot, Viti I, 1896, 
shkruan ai, edhe pse nën një qiell mjaft të Athinë, 1895, f.75. 
pastër, femrat kanë qenë më pak të .Pouqueville, Voyage…, vep.e përm., Vëll.I, 

kap.29. bukura, në krahasim me të tjerat… por 
.Bartholdy, vep.e përm., f.97. Kur bëhet fjalë për vlerësimet e autorëve nuk mund të thuhet kështu për shqiptaret .Bartholdy, po aty.

të huaj rreth bukurisë së femrës e bukura, që banojnë në qytetin e Artës, 
shqiptare në Shqipërinë e Poshtme, nuk sepse ato janë një racë krejt tjetër”
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Gratë çame - bukuria e pashoqe

Karl Gega 

(10.01.1802 – 14.03.1860) 



Shkruan Ismet Kallaba kulturo-artistik i 
përbërë me muzi-

Prej 18-20 maj 2012 u mbajt edicioni i kë, këngë, lojëra 
nëntë i Manifestimit tradicional popullore, ushqim 
“Pranvera në Anë të Malit” i tradicional. Përveç 
organizuar nga Shoqata “Ora”. U këngëtarëve ven-
prezantuan etnografia dhe ritet e Anës das, në program 
së Malit. kanë marrë pjesë 
Nata e parë e këtij manifestimi u mbajt edhe mysafirët, 
në ambientin magjeps të Kalasë së këngëtarja Rosela 
Shasit (rrethi i Ulqinit), të ndriçuar Gjylbegu dhe hu-
nga dritat e pishtarëve dhe projekto- moristi Zef Deda.  
rëve, që bënë për një moment të 
kthehet jeta në këtë “qytet të vdekur”.
Koreografia e krijuar nga djemtë e 
veshur me veshjen tradicionale 
anamalase, të cilët në duar mbanin 
heshtat si simbol i mbrojtjes së 
Kalasë, ka qenë jashtëzakonisht 
tërheqëse për publikun e shumtë. 
Në kuadër të ciklit “Ana e Malit ndër 
vite” është prezantuar etnografia e 
Anës së Malit dhe mënyra e punimit të 
saj. Po ashtu në bashkëpunim me 
SHAI “Art Club” është organizuar 
ekspozita me fotografi, në të cilën 
janë prezantuar etnografia dhe ritet e 
Anës së Malit dhe disa trevave të tjera 
shqiptare, për të cilat kanë folur 
studiuesit nga Universiteti i Prish-
tinës, Drita Halimi – Statovci, Ukë 
Xhemaj dhe Zanita Halimi. Pjesë e 
kësaj mbrëmjeje ka qenë edhe kënga e 
traditës së Anës së Malit, Ulqinit dhe 
Shkodrës, realizuar nga kompozitori 
Gëzim Gjeka. 
Dita e dytë e këtij manifestimi iu 
kushtua sportit, ku u zhvilluan gara në 
vrapim, turneu në ping pong, shah, 
volejboll dhe futboll.  
Pjesa qendrore e manifestimit është 
mbajtur të dielën pasdite në stadiumin 
e Shasit, ku është shfaqur një program 
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Rozeta në murin e kishës në Shas
    
Për praninë e rozetës në brendësi të murit të Kishës së Shnjonit (shën Gjonit) 
në Shas me njoftuan studiuesit nga Universiteti i Prishtinës, etnologët 
profesor Dr Drita Halimi – 
Statovci, profesor Dr Ukë 
Xhemaj dhe Zanita Halimi.  
Profesor Dr Ukë Xhemaj, 
përveç tjerash, në tubim brenda 
mureve të Kishës së Shnjonit, 
foli edhe për rozetën, më 18 
maj 2012. Ai  ishte i mendimit 
që guri me simbolin e rozetës 
është pru prej një vendit tjetër, 
prej një ndërtese të shkatërruar 
dhe i hedhur brenda murit të 
kësaj kishe. Një pjesë e murit e 
Kishës është shkatërrua dhe ka dalë para sysh një pjesë e simbolit të rozetës. 
Profesor Dr Ukë Xhemaj është i mendimit që kjo rozetë është e moçme disa 
mija vjet, është simbol i ILIRËVE, i të paraardhësve të SHQIPTARËVE. Pra, 
po na del, që Shasi është themeluar para disa mija vjetëve. 
Përgatiti Simë Gjon Dobreci

PRANVERA NË ANË TË MALIT më 2012



6 Dokumente 37/2012

Aleksandër Tokiqi - një dokument 
Luvigj                     5          1.52Përgatiti Simë Gjon Dobreci Krajës dhe e krejt Malësisë. 
Mac                        7           2.13

'Shestanasit duhet me u burrnue qi i Mark                     22          6.71
Stipçeviq Aleksandër, Ilirët /historia, jeta, kultura, 

Mati                        1          0.30ruejtën hadetet me mija vjet t'moçme. simbolet e kultit/ Botimet Toena, Tiranë 2002:64; 
Milan                      1          0.30Jo vetëm ata, por duhet me u krenua BUZUKU 36/2011:9.
Mitar                       1          0.30

edhe të gjidh shqyptart'. Nikë (Nikoll)         18          5.49
Dëshmojnë:  1.Dila (e lindur më 31.12.1933), Nrekë (Ndrekë)       3          0.91Emnat (disa prej tyre me kuptim në shestaneshë, nana e Antit dhe Markut Niks Pjetër Palë                       17          5.18

gjuhën shqipe) dhe mbiemrat (emrat Markut Per'Gjoks-Dedonj, Krythë, Ulqin, më Perë                         4          1.22
29.7.2012,  2.Ali Gjeçbritaj, arsimtar, prej Arbneshit familjarë) të shestanasve katolikë, si dhe Pjetër                     32          9.56
të Krajës, më 24.7.2012,  3.Gjon Tomë Prela – Gjonaj, Preç (Prenç)           13          3.96adeti i pagëzimit të fëmijëve me emër të 
malësor, prej Shtojit, Ulqin, më 13.7.2012,  4.Drita, e Rrok                        3          0.91nënës ose të gjyshit dëshmojnë që bëhet bija Gjon Mark – Margilaj, malësore prej Tuzit, e Simë (Simon)        15          4.57

fjalë për shqiptarë autokton në Mal të Zi. shoqja e Arbër Simë Dobrecit, tash me banim në Stjepë                    12          3.66
Prishtinë dhe Braticë, Ulqin, më 28.7.2012.Tomë                       4          1.22Dom Aleksandar Tokiqi, më 1944, 

Zef                         18          5.40
regjistroi banorët katolikë në Salç,        Gjithsejt       328

K u l l o m z ë ,  Në tabelë shihet: emnat ma të 
Krythë dhe shpeshtë të meshkujve shestanas në 
Krruç, rrethi i katundet Salç, Kullomzë, Krythë e 
Ulqinit, për të Krruç, më 1944, ishin: Kolë (39 ose 
c i l ë t  bëhe t  11.89%), Pjetër (32 ose 9.56%),  
fjalë këtu. Ai Gjergj (25 ose 7.62%), Mark (22 
regjistroi edhe ose 6.71%), Lekë (19 ose 5.79%), 
ka to l ikë t  e  Nikë (18 ose 5.49%), Zef (18 ose 
Braticës, por 5.49%), Palë (17 ose 5.18%)                                                                         
a t a  n u k  

3.Emnat e femrave shestanase më 1944p ë r f s h i h e n  
Femra                           Numri    Përqindjakëtu, për arsye 
Anë                                   2              0.60

se mungojnë Angjë                              39            11.78
disa fletë të Dilë                                 44            13.29

Drane  (Drando, Drano)    9              2.72dokumentit (9 
Katë                                  1              0.30f a m i l j e ) .  
Lenë                                34            10.27

Numri i banorëve në tabelën 1 (regjistrimi i Leze                                13              3.93
dom Aleksandar Tokiqit), nuk përputhet Lulë                                  7               2.11

Marë (Mari, Marija)        59             17.82me numrin në tabelën 2 dhe 3 (meshkuj 
Mrikë                              37             11.18328, femra 331, gjithsej 659), për arsye se 
Palinë                              21              6.34    

këtu u përfshinë edhe pak persona (emra) të Prenë (Prendë)                49             14.80
shënuara nga prifta tjerë. Stane                                1                0.30

Shaqe                               2                0.60
Tereze                              1                0.301.Numri i banorëve më 1944
Tone                               10                3.02Katundi   Meshkuj  Femra  Gjithsej
Zanë (Ozanë)                    2                0.60 Salçi             91           98          189
                 Gjithsejt      331   Kullomza  149          127         276

Krytha        63            53         116
Si shihet në tabelë, emnat ma të Krruçi         23           20            43

Gjithsej     326         298          624 shpeshtë të shestaneshave në Në këta 4 katunde, ku, në regjistrin e dom 
katundet Salç, Kullomzë, Krythë e Krruç, Aleksandar Tokiqit më 1944, u shtuan pak 
më 1944, ishin: Marë (59 ose 17.82%), më vonë disa emra (persona), po na del që Në këta 4 katunde, si i regjistroi dom 
Prenë (49 ose 14.80%), Dilë (44 ose shestanas të fesë katolike kishte gjithsej Aleksandar Tokiqi më 1944, kishte 
13.29%), Mrikë (37 ose 11.18%), Lenë (34 659 frymë (331 femra dhe 328 meshkuj).shestanas të fesë katolike gjithsej 624 
ose 10.27%), Palinë (21 ose 6.34%). Bien 

frymë (326 meshkuj, 298 femra).
në sy emnat me kuptim në gjuhën shqype: 

Mbiemnat e shestanasve më 1944
Dilë (prej diell), Drane (prej dranajfile, 2.Emnat e shestanasve më 1944

Meshkuj          Numri  Përqindja trëndafil), Lulë (lule), Prenë (prej Prendi - SALÇ - familjet
Andri                  7        2.13 Mbiemni     Numriperëndi ilire), Shaqe (prej manushaqe, 
Anton  (Anto)   12        3.66 Bardhaj         12vjollcë) dhe Zanë (zana e maleve). 
Çobë                   4        1.22 Briskaj            1

Shihet edhe në këtë dokument, se adet i Dedë                   3        0.91 Dedaj              4
Engjell                1        0.30 shestanasve ishte që një prej djemve të Dobrecaj         1
Filip                    1        0.30 Jankaj             2merrte emrin e gjyshit. Po ashtu, njëra 
Frano                  1        0.30 Junkaj             3prej bijave merrte emrin e nanës, më të 
Gjekë                  3        0.91 Kolaj              4

shumtën mbas lindjes së bijës së parë ose Gjergj               25        7.62 Lukaj           10
Gjokë                 8        2.44 të dytë, për arsye të besimit se ky veprim Nilaj              1
Gjon                 13        3.96 Pecaj             1do të mundësojë lindjen e djalit. Këtë 
Gjurë                  2        0.61 Pepaj             1traditë të kamotshme e krijuan ILIRËT  Hilë                    4        1.22 Familje       40

para sa e sa mija vjetëve. Mbasardhësit e Jak                      3        0.91
Kolë                  39      11.89 ILRËVE, shqiptarët SHESTANAS KOLLOMZA - familjet
Lekë                  19       5.79 Mbiemni   Numriduhet të mburrën që e ruajtën këtë adet 
Loro                    1       0.30 Briskaj          4deri sot. Kemi dëshmi , që kjo traditë Luc                     3       0.91 Jankaj            2

është, jo vetëm e shestanasve, por e krejt Lukë                 15       4.57 Kolaj             1

1. 

2.

1

2
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Lulaj             3
Margjonaj     5

Pak shënime biografikeMarkaj          4
Marlukaj       1

Dom Aleksandar Tokiqi* ishte i biri Miridita        1
Nilaj           18 i Zefit dhe i Luçisë. E ama, Luçija 
Familje      52 ishte e bija e Pjetër Paliskenës, e 

lindur në Tivar më 1888, kurse vdiq 
Krytha - familjet

më 29.5.1954.Mbiemni   Numri
Dabaj            6

 Dom Aleksandri lindi në Tivar të Dedaj            5
Junkaj           4 Moçëm më 27.2.1911, kurse vdiq po 
Lukaj            2 ashtu në Tivar më 6.5.1979. Ai kreu 
Maraj            4

teologjinë dhe filozofinë në Romë, ku Markaj          1
Margjonaj     4 edhe u shugurua prift më 1937. Në 
Martini          1 

fillim kryente detyrën e drejtuesit të   Familje     27
f a m u l l i s ë  s ë  T i v a r i t ,  
prorektorit të seminarit të ulët 
dhe katekizmit në të gjitha 
shkollat në Tivar. Prej 1940 
deri më 1952 ishte famullitar 
në Salç, si dhe administrator i 
famullisë së Braticës, të 
Ulqinit dhe të Shënkollit në 
Buen. Më 1952 u emërua 
ndihmës i kryeipeshkvit me të 
drejtën që ta trashëgojë. Në 
Zagreb më 1955 u shugurua  
arqipeshkëv i Tivarit, të cilën 
detyrë e kreu prej 1955 deri 
më 1979. Dom Aleksandri 
flitte italisht, latinisht, shqyp 
dhe malazezçe. 
#
Njofton Prof. Gezim My. Uruçi, 
Shkodër, e-mail: Gezim Uruci 
<profuruci@gmail.com> wrote:
Në Shkodër, ka shumë familje, me 
mbiemrin TOKIQI. Ata janë kthyer 
ne mysliman, dhe në mbiemër "O" e 
kanë  zëvendësua r  me  "U" .  
Aktualisht, të gjithë quhen TUKIQI. 
Njerëzit e këtyre familjeve janë me 
prirje të mira, që kanë dhanë dhe 
japin një kontribut me vlerë në 

kulturë, art, muzikë, letërsi dhe politikën 
Krruçi - familjet shqiptare. Pra familje shumë të njohura, me 
Mbiemni   Numri

shumë pjesëtarë në familje, në qytetin e Bardhaj         2
Shkodrës, Tiranës. Nga këto familje janë edhe Dedaj            2
këngëtari i shquar i Operës dhe Baletit në Maraj            5
Tiranë, Artisti i Popullit IBRAHIM TUKIQI Margjonaj     1

Nilaj              1 dhe Bijtë e tij, kompozitorë dhe këngëtarë të 
Vukmarkaj    2  shquar në Filarmoninë e Parisit, GENCI dhe 
   Familje    13 DAVID Tukiqi.  Përgatiti Simë Gjon Dobreci

Më të shumtën familjet kishin nga 5 
anëtarë (26 sosh ose 20.80% ); shumica e 
familjeve kishin 4 deri 8 anëtarë (85 
familje ose 68.00%). Mirëpo , kishte 
familje edhe me më shumë anëtarë për 
shembull: me 20 vetë – familja e Stjepë 
Macit-Lukaj, Kullomzë (numër 52 në 
dokument); 18 vetë - familja e Pjetër Hils-
Lulaj, Kullomzë (numër 72); 14 vetë 
familja e Zef Luks-Junkaj, Salç (numër 3); 
12 vetë - familja e Perë Pjetrit-Lukaj, 
Kullomzë (numër 55); 11 vetë familja e 
Nikë Pjetër Ujks-Lukaj, Kullomzë (numër 
87).

RIVISTA LITURGICA (anno XCVIII, terza 
serie, n. 6, novembre-dicembre 2011, pp.1063-
1073) ka nxjerrë nga shtypi një punim nga Zef 
Giuseppe Chiaramonte me titull: “Meshari” i 
Gjon Buzukut (1555). Një hapax në gjuhën 
shqipe midis reformës, kundërreformës dhe 
islamit. Përmbajtja e punimit është përmbledhur 
italisht dhe anglisht, këtu në gjuhën shqipe:

Vendosja e Turqve në Ballkan (sh.XIV) 
favorizonte, nëse nuk impononte, 
shndërrim (konvertim) në fenë islame. 
Ndërsa Grekët, Serbët dhe Bullgarët 
bënin qëndresë duke u mbështetur te 
liturgjia bizantine e meshuar në gjuhët 
amtare përkatëse,  Kroatët  dhe 
Shqiptarët katolikë do të përpiqen në 
mënyra të ndryshme ta mbeshtesin 
n j ë r ë n  n g a  k a r a k t e r i s t i k a t  e  
univerzalismit romak: latinishten. 
Vepra më e perhapur dhe me e 
kompletuara për të zëvendësuar 
latinishten me gjuhën amtare në 
liturgjinë katolike është padyshim vepra 
e Gjon Buzukut, Meshari i të cilit, një 
ekzemplar i vetem i shpëtuar, sot 
radhitur në Bibliotekën Apostolike të 
Vatikanit, i zbuluar më 1740 dhe u ri-
zbuluar më 1909. Nga kjo datë e fundit 
fillojnë studimet përkatëse, përveç dy 
botimeve kritike. Ky punim përpiqet të 
zbardhë aspektet më të veçanta nga 
pikëpamja historike dhe liturgjike, deri 
më sot nën hije nga studiuesit, ndërsa po 
priten rezultatet e një pune kërkimore 
mbi dokumentet tjera eventuale 
plotesuse të ndërmarrë në arkivat e 
Vatikanit.

Chiaramonte 
për MESHARIN 

e Buzukut

Urime, përshëndetje të 
shestanasve 
Bâsh hajr. -Hajr paçi.
Ërrnosh sā pul'bardha.
Jetosh sā pul'bardha!
Kjosh faqebardhë.
Kjosh faqebardhë gjithmonë.
Për shumot. -Shumot paçi. 
Për shumot. -Shumot paçi e të mirë paçi
T'u bâthtë shnet. -Shnet paçi.
U shkothtë puna marë. –Marë paçi.
U voshin marë. - Marë paçi.
Zoti t'dhântë kivet. – Kivet ose Shnet paç. 
Zoti t'dhântë shnet. – Shnet paç 
Shih edhe B 26/2008:3.
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). 
Përgatiti Simë Gjon Dobreci

.

*

Për  artin  e  ILIRËVE
Dyndjet e barbarëve dhe kushtet 
plotësisht të reja ... në fillim të 
Mesjetës ndërprenë zhvillimin e 
mëtejshëm të artit ilir. Vetëm ndonjë 
mbeturinë e këtij arti në Mesjetë, 
ndonjë motiv ornamental të kësaj 
periudhe, na bëjnë të mendojmë se 
shpata dhe zjarri i barbarëve nuk 
arritën të fshijnë plotësisht kujtimet 
e kulturës shumëshekullore ilire.
Marrë prej Aleksandër Stipçeviq: Ilirët /historia, 
jeta, kultura, simbolet e kultit/ Botimet Toena, 
Tiranë 2002:239.

Përgatiti SGjDobreci më 14.2.2010.
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NË FILLIM TË VERËS 2012 në Krajë 
Shkruan Ali Gjeçbritaj e mbrëmjes në 

terenet sportive të 
Përfundoi me sukses manifestimi shkollës. Mijëra 
jubilar “Në fillim të verës 2012” - Ditët manifestues nga 
e kulturës dhe të sportit në Krajë dhe u vise të ndryshme 
arrit ajo që u synua. kishin ardhur në 
Edicioni i njëzet i manifestimit “Në Ostros. Poligoni 
fillim të verës “ – Ditët e kulturës dhe të sportiv i shkollës 
sportit në Krajë  nisi me shtatë dhe ishte mbushur 
përfundoi me dhjetë korrik 2012. Ishte përplot me mani-
manifestimi Jubilar që organizohet në festues. Kishin 
Krajë pa nderprerje që nga  qershori i ardhur nga Ul-
vitit 1993. qini, Ana e Malit, 
Në hapjen e manifestimit të sivjemë që u Malësia, Tivari, 
bë në Shtëpinë e kulturës në Ostros të Shkodra, Rozha-
shtunën më shtatë korrik, u shfaq filmi ja, Plava e Gucia, 
dokumentar “Njëzet vjet vazhdimësi” në shumë turistë nga 
të cilin kronologjikisht u pasqyrua Kosova që pushi- ptori Skender Kraja, dr. Bahri Brisku.
historiku i manifestimit gjithëpopullor met po i kalojnë në Plazhët e Ulqinit e Pjesëmarrja masive e mërgimtarëve jo 
“Festa e verës” në Krajë, realizuar ng Tivarit etj. vetëm nga Kraja por edhe nga viset tjera 
Studio “Rozafa” me skenar të Ali Ndreuan me pjesëmarrjën e tyre e bënë manifestimin edhe më madhë-
Gjeçbritaj. Në këtë drejtim Organizatori përsonalitete të jetës shoqërore, shtor. Organizatori edhe kësaj radhe e ka 
ka botuar edhe INFORMATORIN në të shkencore, arsimore, artistike etj. Ndër të pasur parasysh që organizimin ta bëjë 
c i l in  j anë  shkruar  në  mënyrë  tjerë ambasadori i Shqipërisë në pikërisht në korrik kur diaspora e kalon 
kronologjike ngjarjet kulturore të pushimin në vendlindje.
mbajtuara ndër vite. Poashtu në këtë Mbrëmja qendrore nisi me fjalën 
mbrëmje manifestuesit e shumtë që përshëndetëse të kryetarit të Këshillit 
kishin mbushur sallën e shtëpisë së Organizator z. Ali Gjeçbritaj i cili në 
kulturës patëne rastin e mirë që të shohin fjalën e rastit ndër të tjera preku edhe 
edhe një ekspozitë fotigrafishë me pamje çështjën e migrimit të të rinjëve dhe vuri 
të ndryshme nga manifestimet e në theks zhvillimin ekonomik të trevës 
mëparshme. Pra mund të thuhet se që t'i ndalet hovi shpërnguljes masive 
dominoi në këtë natë arti vizuel por nuk nga këto troje. Ai në këtë drejtim ndër të 
mungoi as fjala e bukur dhe interpretimi tjera tha: “Kushtet e vështira ekonomike, 
skenik. Për këtë u kujdesën dy nxënëset rrethanat shoqërore si dhe shumë 
fituese të çmimit të tretë, gjegjësisht të elemente tjera kanë bërë që Kraja të 
çmimit të parë që organizoi Fondacioni shterrët dita - ditës. Braktisja e 
“Studenti” në Ulqin, muaj më parë në vendlindjës, për shkak të papunësisë, 
garat e recituesëve, nxënsja e klasës së varfërisë dhe dhe mungesës së 
katërt në Arbnesh, Esmerinda Lekperiqi alternativës jetësore dhe papërspektivës 
dhe maturantja e gjimnazit Jasmina kanë ndikuar tej mase që Kraja të 
Gjençiqi e cila ishte edhe moderatore e zbrazet. Kjo dukuri po ndodh për fat të 
mbrëmjës. Anëtarët e seksionit të dramës keq edhe sot. Mungesa e infrastrukturës, 
të shkollës luajtën një pjesë të dramës ngecja në zhvillimin ekonomik gjatë 
“Nita” të Josip Relës. Në këtë mbrëmje viteve s'do mend se ndikuan në 
artistike përshendetën kryetari i Këshillit braktisjën e vendlindjës nga shumë të 
Organizator z. Ali Gjeçbritaj, i cili bëri rinjë. Kraja ka nevojë të madhe për Podgoricë, z. Tonin Beci, deputeti Vasel 
hapjen solemne të manifestimit, deputeti investime. Ne gjithmonë si udhëheqje, si Sinishtaj, dramaturgu Fadil Kraja, 
Mehmet Bardhi dhe Muharrem Hardolli. aktivistë po dhe si qytetarë i kemi profesori Ahmet Osja, Kujtim Alijaj, 
Dita e menifestimit qendror u mbajt të precizuar prioritetet. Ka pasur premtime dirigjent dhe profesor në Akademinë e 
martën më dhjetë korrik në Ostros në orët në këtë drejtim, por ne kërkojmë që ata të arteve të bukura në Tiranë, drejtori i 

realizohen. Furnizimi me ujë i Krajës fondit për pakica 
është prioritet mbi të gjithë të tjerët, pra Safet Kurtagiqi. 
është prioritet parësor. Të gjithë së Dekani i posa zge-
bashku duhet të angazhohemi për këtë. dhur  i Fakultetit të 
Edhe hapje e pikës kufitare në Skje është Shkencave Mate-
e një rëndësie të madhe për Krajën dhe matiko-natyrore në 
qytetarët e sajë. Sonte nuk është rasti të Prishtinë, Dr. Prof. 
flitët për këto por e pashë të arsyeshme Tahir Arbneshi, dr. 
që për momentin këto që ceka më lart Prof. Hajrullah Ko-
janë prioritare dhe konsideroj se do të liqi, etnologu nga 
nd ikonin  shumë në  nda l jën  e  Shkodra Gëzim 
shpërnguljes së njerëzve nga këta troje”. My Uruçi, skul-
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Ai apeloi edhe njëherë që pushteti 
qendror dhe vendor të marrin hapa 
konkrete që të lirohet maja e Rumisë nga 
objekti në formë të kishës, vënë më 18 
qershor 2005 nga Kisha Pravoslave Serbe 
me ndihmën e Ushtrisë Serbo-Malazeze, 
si dhe të lirohen kishat dhe manastirët në 
ishijt e liqenit të Shkodrës nga uzurpimet 
nga e njejta kishë. Organizatori edhe 
kësaj here si edhe shumë vite më parë 
organizoi grumbullimin e nënshkrimeve 
për heqjen e objektit në formë të kishës në 
majën e Rumisë. 

Manifestimin e përshendeti edhe 
etnologu shkodran Gëzim My Uruçi i cili 
përgëzoi organizatorin dhe apaloi që të 
ruhet tradita dhe të mos braktisët 
vendlindja nga të rinjët.
Pasuan vallët dhe kënga shqipe deri në 
orët e vona të mbrëmjës. Për këtë u 
përkujdesën valltarët e shkathëta të 
shkollës, pastaj valltarët e Shoqërisë 
Kulturore Artistike “Liria” nga Mileshi, 
këngëtarët Myzafer Koliqi, Blerim 
Marshiqi, Marije Lajçaj, Jasmin Nika, 
Sead Asllani, Ismet Aloshi, Suad 
Shaptafa, Admir Lika etj. Organizatori 
gostiti edhe kësaj here me ushqime 
tradicionele vendase.
Në fund duhet të theksohet se 
manifestimi i sivjemë “Në fillim të verës 
2012”– Ditët e kulturës dhe të sportit në 
Krajë është Projekt i Këshillit Nacional të 
Shqiptarëve në Malin e Zi ndërsa 
finacuesi kryesor Fondi për Pakica. Në 
realizimin e manifestimit ndihmuan edhe 
Lidhje Demokratike në Mal të Zi, 
komuna e Ulqinit, shoqata atdhetare 
“Kraja” në Njujork,  përsona juridik e 
fizik etj. 
Të shtojmë në fund se manifestini “Festa 
e verës” në Krajë ka për qëllim ruajtjën e 
dhe kultivimin e traditës kulturore, 
ruejtjën e identitetit kombëtar, ruajtjen 
dhe kultivimin e trashigimisë kulturore e 
shpirtërore të poullit shqipar në këto 
troje, daljen në majën e Rumisë etj. 
Konsiderijmë se me këtë manifestim kjo 
u arrit edhe kësaj here me larmënin e 
programit që u shfaq gjatë këtyre ditëve.
Krajë, më 17.07.2012.

Shkruan Ismet Kallaba

Në Ulqin, u mbajt mbrëmje përkujtimore kushtuar jetës dhe veprës së Sheh 
Tahir Kanaqit, personalitit të shquar të Krajës, e organizuar të premten më 
13.7.2012 nga Organizata joqeveritare “Harmonia” dhe Qendra Kulturore.
Në kuadër të kësaj mbrëmjeje, në Galerinë e Arteve të Qendrës së Kulturës në 
Ulqin u hap ekspozita me fotografi, faksimile të revistave, dokumenetve, 
dorëshkrimeve, shënimeve që ka lënë trashëgim Sheh Tahiri, që nga mosha e 
rinisë e deri në ditët e fundit të jetës. Fotografitë dhe eksponatet janë pjesë e 
arkivit të familjes Kanaqi, si dhe janë gjetur në qytetet ku është shkolluar e ka 
punuar, si në Shkodër, Tiranë dhe Durrës.
Studiues, personalitete fetare dhe publicistë nga Ulqini, Shkodra, Kraja dhe 
Prishtina, në kumtesat e tyre kanë vlerësuar kontributin e shumanshëm të këtij 
personaliteti. 
Prof. Dr. Hajrullah Koliqi ka thënë se nuk është i madh numri i atyre njerëzve të 
cilët me veprën dhe personalitetin e tyre e sfiduan dhe e sfidojnë vdekjen. 
“Në këtë numër të vogël njerëzish bën pjesë edhe Tahir Kanaqi, ky personalitet 
emblematik jo vetëm për Krajën dhe kranjanët, por edhe më gjerë”, ka theksuar ai. 
Sipas Koliqit, sheh Tahir Kanaqi ishte produkt fizik dhe shpirtëror i Krajës. 
“Në portretin e Tahir Kanaqit ndërthuren natyrshëm fiziku, vepra, sjellja, morali, 
kultura dhe mënyra e komunikimit. Nëse i referohemi kohës kur jetoi dhe veproi 
Tahir Kanaqi, mund të pohojmë se ai pa dyshim ishte një ikonë emblematike e 
trevave të Rumisë, një njeri i zotit dhe i robit”, ka thënë ai duke përfunduar se 
“sheh Tahiri shpirtërisht jeton dhe frymëzon”.
Mr. Ali Bardhi, kryeimam i Ulqinit, në kumtesën e tij ka vënë në dukje kontributin 
e Tahir Kanaqit për mbrojtjen e fesë, kombit, kulturës shqiptare, por në mënyrë të 
veçantë për ruajtjen e gjuhës shqipe. 
Sipas tij, Sheh Tahir 
Kanaqi ballafaqohej 
me sfida të shumta në 
fushën e fesë dhe të 
kombit në kohët më 
të vështira për shqip-
tarët në ish Jugoslla-
vi, atëherë kur ishte i 
vështirë arsimimi në 
gjuhën shqipe.  
“Ai u bë urë lidhëse 
ndërmjet  Krajës ,  
Ulqinit, Kosovës dhe 
Shqipërisë,  duke 
përhapur arsimin fe-
tar dhe kulturor dhe 
duke ua mësuar abc-
në e shqipe brezave të kohës”, ka thënë Bardhi, duke evidentuar faktin se Kanaqi 
ishte ndër të parët që solli në Krajë Abetaren e gjuhës shqipe për fëmijë dhe të 
rritur. 
Për angazhimin dhe kontributin e Sheh Tahir Kanaqit në fusha të ndryshme kanë 
folur edhe Mr. Ismail Doda, Smajl Bala, Sadik Pelinku, Mustafa Canka, Evans 
Drishti dhe Mr. Behlul Kanaqi, kurse nxënëset Flutur Mustafa dhe Jasmine 
Gjençiqi kanë recituar pjesë nga krijimtaria e tij poetike.  
Shumë prekëse kanë qenë fjalët e Dom Franit, i cili ka evokuar kujtimet e tij nga 
takimet me Sheh Tahir Kanaqin. 
Mbrëmja përkujtimore në të cilën kanë marrë pjesë shumë personalitete nga 
Ulqini, Kraja, Malësia, Shkodra, Turqia etj., është moderuar nga gazetari Ibrahim 
Berjashi, njëkohësisht autor dhe ideator i këtij projekti. 

Tahir Kanaqi 
punoi për fe e atdhe 
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Martin Segoni - ipeshkëv i Ulqinit
Shkruan Prof. dr. Jahja Drançolli* diçka i përkthyer në italishte, i ruajtur Novobërdës nga osmanët më 1455. Aq 

vetëm nga historiani italian S. Razzi në më tepër, kjo dëshmi provohet nga 
Martin Segoni është biografi i parë i Kotorr më 1589. Disa vepra të tia na kanë kërkimet tona në arkiva të Kotorrit ku nuk 
Gjergj Kastriotit-Skënderbeut. mbetur të njohura vetëm sipas titujve. kemi ndeshur në asnjë njoftim për 
Kur mbahet në mend fakti se, sot, Nga dorëshkrimet e ruajtura dihet fare ekzistimin e familjës Segoni në Kotorr 
veprojnë më shumë studiues se sa në të pak për jetën e Martin Segonit. Tërthorazi para shek. XVI. Mbiemri karakteristik, si 
gjitha kohërat e shkuara përgjithësisht, nga disa dokumente raguzane dhe dhe besimi katolik i Martin Segonit janë 
dhe mund të udhëtohet shumë më shpejt venedikase mësohet se, Segoni ishte nga prova të sigurta për origjinën arbërore 
për të fituar pasqyrë më të qartë për Novobërda dhe ishte ipeshkëv i Ulqinit. dhe lidhjet e tij me arbërit e Novobërdës 
përmabjtjet e thesareve arkivore e Mirëpo, në ballina të teksteve origjinale gjatë shek.XIV-XV. Kur është fjala për 

latine për te thuhet: natione Catharensis përcaktimin e përkatësisë etnike të tij, çdo 
(kombësia kotorrase) ex Novomontio herë duhet mbajtur në mend edhe faktin 
a l i t e r  Novabardo  (Novobë rda ,  se, Martin Segoni pjesën më të madhe të 
vendlindja e tij). Në parathënien e S. teksteve të tia ia kishte kushtuar historisë 
Razzi-t, për Segonin, ndërkaq shkruante arbërore, dhe shkroi biografinë e parë 
vetëm gentilhuomo di Cataro (bujar i kushtuar Gjergj Kastriotit-Skënderbeut. 
Kotorrit). Është interesante të theksojmë Ajo që tërheqë më tepër vëmendjen këtu 
këtu se, lidhjet e Skënderbeut me është se, origjina arbërore e Martin 
Novobërdën mund të ndiqen sipas Segonit nuk është mohuar as nga 
dokumenteve të shumta. Mirëpo, një historianët medivalistë të Akademisë së 
njoftim provon se, papa Kaliksti III, në Shkencave të Beogradit. 
vitin 1457, argjipeshkëvit të Tivarit për tu Në origjinalin latininisht janë ruajtur këto 
bërë shok i Skënderbeut në kryqëzatë (i shkrime të Segonit: Traktati mbi  
cili në këtë kohë planifikonte të kalonte mbrojtjen e Otrantit dhe rregullimi 
në Zetë), në pranverë të vitit 1457, i ushtarak i Turkut dhe origjina e tij (këtu 
ofronte kishën katedrale të Shën Nikollës Segoni bën fjalë edhe për rrugët e 
në Novobërdë. Këtej, Novobërda edhe Ballkanit, si, rruga që shpie për në 
pse në atë kohë ishte nën jurisdiksionin e Kosovë, të cilën humanisti e quan 
ipeshkëvisë së Kotorrit, shpallët si Dardani; rruga Egnatia, që nga Durrësi 
dioçezë e argjipeshkvisë së Tivarit - “in dhe Apollonia shpie për në Lindje; 
ecclesia sancti Nicolai de Novomonte përshkruan, gjithashtu edhe trevat e 
Antibarensis diocesis”. Arbërisë Veriore dhe Jugore); më pastaj 
Ajo që tërheqë më tepër vëmendjen këtu shkrimet historiko gjeografike: mbi 
është se, njoftimet nga dorëshkrimet rrugët nga të cilat duhet sulmuar turqit 
zbulojnë vetëm fillimin dhe fundin e (nga viti 1522 u ribotua disa herë, por në 
rrugëtimit të jetës së Segonit. Fillimi emër të austriakut Feliks Petançi); mbi  
ndërlidhet me Novobërdën, ku lindi në tokat dhe regjionet nepër të cilat Turqit bibliotekare, prapëseprapë, zbulimi i 
shtëpinë e t'et, Gjon Segonit, dhe fundi mund të sulmojnë dhe mbi trevat e burimeve të reja në ditë të sotme është gjë 
me Ulqinin, këtu, gjatë viteve 1482-1485 Dalmacisë prej të cilave barbarët e rrallë. Një zbulim më rëndësi, që hedhë 
(para muajit tetorë), në të vertetë edhe pse ndërmarrin sulme në vende gjermane. Që dritë edhe për  jetën dhe bëmat e Gjergj 
për një kohë të shkurtër, rezidoi në të dy këto tekste janë ruajtur në fondin e Kastrirotit-Skënderbeut, për të cilin është 
ipeshkëvinë e Ulqinit. Duke bërë Razzi-t, të përkthyera italisht. Po në këtë folur më se një herë, paraqet vepra 
hulumtime arkivore në arkiva të Padovës gjuhë është ruajtur edhe biografia e monumentale e bizantologut italian 
për shqiptarët në Universitetin e Padovës, shkurtër kushtuar Fatosit tonë me titull: Agostino Pertusi. Ky studiues në 
ne kemi pasur rast, që të ndeshim në Narrazzioni di Giorgio Castriotto, da i Ambrozianë të Milanos i zbuloi 
njoftime që shpiejnë në veprimatrinë e Turchi nella lingua loro chiamato dorëshkrimet e Martin Segonit, një autor i 
Segonit gjatë viteve 1474-1475 në Scander beg, cioe Alesandro Magno shek. XV, i cili mbante titullin e 
Padovë. Në universitetin e kësaj qendreje (Tregim mbi Gjergj Kastriotin, nga turqit, ipeshkëvit të Ulqinit, dhe kishte origjinë 
të madhe të kohës, kishte mbaruar në gjuhën e tyre, i quajtur Skander Beg, nga Novobërda (Artana) e Kosovës. 
studimet dhe në shkurt të vitit 1475 kishte domethënë Aleksandër i Madh). Përveç Njoftimet e para për Martin Segonin 
mbrojtur doktoratën nga e drejta këtij “Tregimi” të shkurtër kushtuar ndërlidhën me rekonstruimin e teksteve 
kanonike. Që në atë kohë të tia, tradita e të cilave është tejet e 
mbante lidhje me vendlindjen, komplikuar,  e që për ekspertët 
Novobërdën. Këtu, gjatë medievalist do të ishte fushë interesante 
këtyre viteve, e ndeshim, në studimi edhe sot e gjithë ditën.
cilësi të kanonikut të kishës Sikur theksonte edhe vetë zbuluesi i 
Shën Mëri apo kishës sase dorëshkrimeve A. Pertusi, humanaisti 
(Santa Maria in Nouamonte). ynë, Martin Segoni qe i humbur dhe i 
Më pak të njohura i kemi harruar, por jo edhe shkrimtar i panjohur. 
lidhjet e Martin Segonit me E citonin në veprat e tyre historianët më të 
Kotorrin. Një familje nga mëdhenjë humanistë, si, M. A. Sabeliko, 
segonët, e ndeshim në Kotorr M. Beçikemi, P. Jovius, M. Orbini, etj. 
në gjysmën e parë të shek. Vepra jo komplete e Segonit, pjesërisht 
XVI. Ka të ngjarë se këtu është e ruajtur në latinishtën origjinale, 
kishin ardhur pas pushtimit të 

Te busti i Skënderbeut në Ostros
Gjokë Dabaj dhe Ismail Doda
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Shkruan Sylejman Morina në biblioteka shkencore dhe në arkiva, 
arriti të ndriçojë dhe të begatojë me 

Të shkruash për arbanasit e Zadrës faktografi të kaluarën e arbneshëve të 
(arbneshët e Zarës) nuk është gjë e re. Zadrës. Gazetat  e hulumtuara ishin: 
Tradita e të shkruarit për ta vijohet nga “Narodni list”, ”Smotra Dalmatinska“, 
këndvështrime të ndryshme të “Hrvatska Kruna”, “Il Nazionale” dhe 
autorëve arbneshë, shqiptarë, kroat e “La Ressegna Dalmata” që nga viti 
të tjerë. Por, këto vitet e fundit kemi 1862 deri 1920. Pa dyshim se kjo vepër 
edhe një formë tjetër të realizimit të e veçantë dhe specifike do t'i shërbejë 
temave të ndryshme me motive hulumtuesve tjerë, që do të merren me 
arbanase përmes filmave dokumentarë ketë problematikë. Shumë gjëra të 
e ekspozitave të ndryshme. Në ketë ndodhura gjatë asaj periudhe kohore, të 
aspekt prin autori i njohur Bernard cilat shtypi i kohës nuk i ka lënë pa i 
Kotllar me filmin dokumentar ”Nëper shënuar, mund të kuptohen e 
Arbnesh”, i cili u promovua në shpjegohen. Veç njoftimit për ngjarjet e 
dhjetor 2011. Libri ”Arbneshët në ndryshme dhe  personalitetet e shquara 
gazeta gjatë sh. XIX” i Gjanfranko arbanase, prof. Nikpali shprehet: ”se 
Kotllarit, si dhe ai autobiografik i pranë temave të mëdha historike, 
Isidor Marshanit janë dy veprat, që u hasim e dhe njoftime mbi kurorëzimet 
promovuan në bibliotekën e Arbanasit në Arbnesh, suksesin në shkollë, 
(Arbneshit). Në promovimin e librit gjendjen në tregun e qytetit, për rrahjet 
“Arbneshët e Zarës në  gazetat e në fshatra dhe konfliktet, si dhe për 
sh.XIX”, para të pranishmëve  u aksionet e komplikuara  për të mirën e 
paraqitën  me fjalë  rasti prof. Dr. të krejt vendit, për epidemitë, si dhe për 
Serxho Dokoza Nikpali, mr. Ivica lojërat e para futbollistike apo dhe për 
Gjani Mateshiq, prof. Lucija Peroviq arbanasit e vdekur gjatë Luftës I 
dhe vetë autori. Përveç mjeteve të Botërore. Mr. Ivica Mateshiq, u shpreh 
shkruara e radiofonike të informimit, për Gjanfrankon, se ai e shndërroi 
manifestimin e përcoll i  edhe vetveten në të burgosur dhe e futi veten  
televizioni lokal ”VOX”. Që nga në vetmi, deri sa dhe shënimi i fundit 
ngulitja e arbanasve në hapësirat e mos të gjendet dhe të nxirret nga 
Zadrës më 1726, të gjitha ngjarjet gazetat e  stërvjetruara. Kotllar për 
ndodhura në qytet e më gjerë, nuk radiotelevizionin e Zadrës ”VOX”, 
kaluan pa ndikim tek arbanasit, nder të tjera  ka deklaruar: “Libri është 
përherë pjesëmarrës të ngjarjeve të që t'i  tuboj  arbanasit e mi, ta lexojnë 
kohës. Këtë e vuri në dukje Ivica që ta dinë se në kohërat e shkuara, ka 
Mateshiq, kur foli për historinë e ndodhur ajo që të vjetrit tanë na kanë 
Arbanasit 300 vjeçar. Profesori i treguar. Unë i kam shndërruar ndodhitë 
Universitetit  të Zadrës, prof. Dr. në fjalë të shkruara. Këtu i kam tubuar 
Sergjo Dokoza Nikpali, në fjalën e tij e vendasit e mi të dashur, që t'i zgjerojnë 
çmoi lart kontributin  Gjanfrankos në edhe më tutje njohjet e tyre për të 
ndriçimin  e historisë  së arbanasve, i kaluarën..”
cili gjatë kërkimet e tija shumëvjeçare 

Libër historik për ArbanasinFatosit tonë, Martin Segoni ka lënë edhe 
shkrime të tjera, në të cilat ndeshim 
fragmente mbi Skënderbeun e familjen e 
tij, mbi Arbërinë e kohës së tij, si dhe skica 
jetëshkrim për historinë e heroit të kohës 
së tij.
Lexuesit të sotëm, padyshim, më tepër do 
t'i kishin interesuar shkrimet e Martin 
Segonit kushtuar Gjergj Kastriotit-
Skënderbeut. Segoni kishte prirje, që në 
një vend në shkrime të tij, ndonjë çështje, 
së pari të trajtonte ca më shkurtër, dhe më 
pastaj, në një vend tjetër të trajtonte ca më 
gjërësisht po atë çështje. Kështu, në 
shkrimin mbi origjinën e turqëve, i qaset 
shkurtazi Skënderbeut, dhe më pastaj, 
Fatosit tonë ia kushton një tekst ca më të 
gjatë. Duke u nisur nga kjo logjikë, 
“Tregimi” kushtuar Skënderbeut është 
shkruar diku gjatë viteve 1481-1485, 
meqë deri në vitet 1481/82, Segoni i kishte 
shkruar të gjitha veprat ku përmendet më 
parë Skënderbeu. “Tregimi” i Segonit 
kushtuar Skënderbeut, i cili ruhet sot në 
Bibliotekën Kombëtare në Firence, kishte 
parë dritën fill pas rënies së Krujës dhe 
Shkodrës (1478/79) dhe pas disfatës turke 
në Otranto (1481), pra diçka më shumë se 
dhjetë vjetë pas vdekjes së heroit. Atëbotë, 
humanisti ynë rezidonte në ipeshkvinë e 
Ulqinit, qytet ende i pashkelur nga turqit, 
dhe seli pranë ”teatrit të operacioneve” më 
të bujshme të Skënderbeut. 
Nga gjithë ajo që u tha më sipër del se, 
Mar t in  Segoni  paskësh  shkruar  
“Tregimin” për Skënderbeut pothuaj një 
çerek shekulli para veprës monumentale 
kushtuar Fatosit tonë nga Marin Barleci, 
çështje e cila nga studiuesit nuk është 
kontestuar deri në ditët e sotme. Mirëpo, 
duhet potencuar se teksti për të cilin po 
bëjmë fjalë është shumë më i shkurtër se 
teksti i Barlecit. Në këtë kontekst, e quaj 
me vend, të shtrohet pyetja se sa ka pasur 
njohuri Barleci për shkrimet e Segonit. 
Derisa janë të njohura lidhjet e Marin 
Beçikem me Segonin, lidhjet e tilla nuk 
janë të njohura ndërmjet Segonit dhe 
Barlecit. Humanisti shkodran, pavarësisht 
se i ka njohur apo jo shkrimet e Segonit, 
nuk e përmend atë në asnjë vepër të tij. Por 
në kohën kur shkroi Barleci, jeta dhe 
bëmat e Skënderbeut, në mesin e arbërve 
por edhe të huajve ishin të njohura. Edhe 
pse nuk dihet aq sa qe ndikuar Barleci nga 
“Tregimi” i Segonit, një çështje është e 
sigurt se, edhe  Segoni edhe Barleci 
shkruan histori të vertetë, histori që 
përjetësoi jo vetëm jetën e bëmat e Gjergj 
Kastriotit-Skënderbeut por nepërmjet të tij 
u përjetësua edhe Arbëria.
*Prof. dr. Jahja Drançolli është 
historian, shef i Katedrës së Historisë në 
Fakultetin Filozofik në Prishtinë.
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Običaji Arbanasa kao kod Šestana
Arbanase su osnovali Šestani, Albanci ne samo svoje bračne družice i potražiti u dalekoj prapovijesti . 
koji su očuvali ilirske običaje, drugove, koji su ženidbama, odnosno Unatoč neposrednoj blizini grada, 
vjerovanja i simbole stare hiljadama udajama, dolazili u arbanašku sredinu, Arbanasi su uspjeli sačuvati mnoge 
godina; potvđeno je da su Albanci već i cijele porodice koje su se tu svoje pradavne običaje i narodna 
autoktoni narod na Balkanu, potomci doselile i živjele u Arbanasima. Došlo vjerovanja sve do Prvog svjetskog rata, 
Ilira. je tako do pomalo paradoksalne a neke i do današnjih dana , na primjer: 
Evo malo podataka iz najnovije knjige situacije: umjesto da se doseljeni albanski (arbanaški) jezik koji su 
(od 452 stranica) Aleksandra Stip- Arbanasi pohrvate u novoj postojini, donijeli iz šestanskih sela Krajine; 
čevića: Tradicijska kultura zadarskih oni su albanizirali mnoge Hrvate koji porodični patriarhalni način život ; 
Arbanasa, Zagreb 2011 su se doselili i među njima živjeli . vjeridbeni i ženidbeni običaji ; dječje 
U više nego samo jednom pogledu Godine1870 (144 godina poslije igre (n.pr. hvatanje faculete, bajraka) ; 
Arbanasi su u hrvatskom kontekstu osnivanja Arbanasa) zabileženo je:  U poštovanje glavara sela (shkopi i 
važniji i znatniji nego su u sveukupnoj porodicama se govori samo albanski katundit ), besa (Ja ko dhan besën ); 
statistici (ocjenjuje recenzent Radoslav čuvajući stari običaj, tako da djeca do pobratimstvo (vëllamëria ), pleme 
Katičić ). sedme godine života govore samo (fisi ), ljubav prema kuburama 

albanski. Kasnije nauče hrvatski i Iz šestanskih sela Krajine (jugo- (oružju) ; kolo (valle ), poštivanje 
zapadno od Skadarskog jezera, okolica ponešto talijanski . kruha (hleba ), vjerski živat i običaji , 
Bara, danas Crna Gora), pod nadzoron Prezimena: Pinčić, Šestan, Đerđa, gorenje badnjaka (buzmi, petule) uoči 
nadbiskupa Vicka Zmajevića , od 1726 Božića , korizma (post, kreshmë ), 
do 1733 godine, stiglo je oko 450 duša uskrsni običaji , karnaval (mashkare, 
u okolicu Zadra, koji su osnovali 

surratat ), bacanje kamena (me çit 
Arbanase . Oni su se brzo umnožili, 

gurin ), narodna medicina (iščašenja 
1853 je bilo 900 duša ,1868 – 1600 , 

zglobova , piavice za puštanje krvi ); 
1880 – 2000 , 1893 oko 2500 , 1910 – 

vjerovanje o zmiji od praistorije do 
3087 ; većina porodica je imala više od  naših dana (u šestanskim selima 
4-5 djece , ali ne rijetko i 15-20, pa čak Krajine simbol zmije na nadgronoj 
i više djece (između 2 svjetska rata ); u ploči u Lukiće, na zidu crkve u Ljare i 
nekim porodicama je bilo 50 i više na zidu kuće u Tejane); crna mačka ako 
članova . U Arbanasima 1790  godine presječe put pljunuti tri put da ti se zlo 
je bilo 74 kuća, 1810 – 164, 1880 – 326 ne dogodi ; vjerovanje o vilama 
i 1900 – 384 kuća .  (zanat, ime i vjerovanje o njoj je 
Trebamo potsjetiti da je područje što se balkanskog ilirskog porijekla , brdo 
prostire između planine Rumije na Zâna iznad Pinčića); ne spominji ime 
zapadu i Skadarskog jezera na istoku, u vraga  (i Šestani upotrebljavaju 
etnografskom smislu, jedan od eufemizam: i mallkuemi, atje larg 
najkonzervativnijih krajeva Balkan- kjothtë); zao pogled (syni i keç  
skog poluotoka. Tu su se sačuvala (Šestani: mos t'pátë syni keq); bacanje 
prastara vjerovanja predantičkih i ml i ječnih  zuba preko kuće ,  
antičkih Ilira, ali i ona iz ranijih žrtvovanje na temelju kuće jedne 
predindoeuropskih vremena, pa nas životinje ili metalni novac ; ne jede se Dešpal, Nikpal, Paleka, Đurleka , te stoga ne čudi što su i zadarski Arbanasi meso konja, magarca, psa i mačke ; toponimi i hidronimi: Balta, Bregdeti, ponijeli iz stare domovine (šestanskih kletve: Mos e pritësh ditën, Djelli mos Fusha e Abëneshëve (hrv. Arbanaško sela Krajine) mnoge elemente tih 

të nxet ; stavljanje metalnog novčića polje), Karma, Kisha e vogël, Kroni, kultura ... i što su se mnogi od tih 
na ruke mrtvaca prije pogreba  Muri i madh, Pusi i madh, Shkambat, elemenata sačuvali i do danas ; do 
(Šestani i danas stavljaju mrtvacu Vani i bregdetit, Vani i kishës , kao i potkraj XIX stoleća, Arbanasi nijesu 
novčić u usta). Skoro iste običaje i nazivi: Uvala Bregdeti, Skadarski imali nikakve dodire sa šestanskim 
vjerovanja imaju i Šestani. prolaz ,  u l .  Jur ja  Kas tr io t ića  selima .   Kada govori o nekim simbolima, Skenderbega (glavna ulica), ul. Fra U svim društvenim djelatnostima, običajima i vjerovanjima iz davnih, Gjergja Fishte, Trg kraljice Teute , Arbanasi su dali mnoge ličnosti vrlo predindoeuropskih vremena, Stipčević jasno svjedoče da su Arbanasi značajne ne samo za Hrvatsku, nego i piše...bez obzira na njihovu veliku poštovali i poštuju i sad svoje vrlo stare za svijet . Pored svega ovoga, oni su starost smijemo pretpostaviti da su oni albanske korjene. bili trn u oku komunističkom režimu; postali dio brončanodobne i železno-Zadarski su Arbanasi bili čvrsti katolici odmah poslije Drugog svjetskog rata je dobne ilirske kulture i da su preko Ilira već u staroj domovini, a takvima su oni ubjeno šesdesetak zadarskih Abana- nastavili živjeti sve do naših dana u ostali i nakon preseljenja u zadarsku sa . mitologji balkanskih naroda. Posebno okolicu, no unatoč tome nisu se mogli Arbanasi ... su u prva dva stoleća života je važno da je albanski narod sačuvao u osloboditi prastarog paganskog u blizini Zadra uspijevali albanizirati svom korpusu mnoge vjerske, praznovjerja čije korjene treba 
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magijske i druge elemente ilirskog zadovoljna, Bolje je ne biti majka, nego Zaključujemo sa par riječi, Stipčević u 
supstrata i da su neki od tih elemenata... svojoj najnovijoj knjizi posvjedočio je imati nevaljala sina .
stigli i u okolicu Zadra zahvaljujući sa činjenicama: Zadarski Arbanasi su Stipčević nas obavještava i o govoru 

sačuvali prastare kulturne i ljudske zadarskim Arbanasima .     Juraja Biankinija, zastupnik u 
vrijednosti albanskog naroda.Stipčević je skupio mnogo pjesama, Carevinskom vijeću u Beču i zastupnik 

priča, anekdota i mudrih izreka, ali on u Dalmatinskom saboru, na otvaranju 
.Uzeto iz: Aleksandar Stipčević, Tradicijska kultura kaže da je to blijedi ostatak bogate arbanaške Čitaonice (uzeto iz 

zadarskih Arbanasa, Ibis grafika, Zagreb 2011 
književne baštine koju su zadarski zagrebačkog lista “Hrvatsko pravo” (stranica 452; knjigu će prevoditi na albanskom jetiku 

Alnanološki Institut u Prištini / Instituti Albanologjik, Arbanasi donijeli iz pradomovine . 1896, br. 148, 29 travnja, str.3):  
Prishtinë).Evo malo primjeraka:  Biankini...o politici na tom otvaranju *f – faqe, stranica

nije smio govoriti, govorio je ipak .f: XI; .f: 2; .f: 1; .f: 83; .f: 246; .f: 83; .f: 54; 
.f: 83; .f: 83; .f: 78; .f: 62; .f: 208; .f: 6; Këndon zogu, zog mullinja
.f: 31; .f: 15-29; .f: 19; .f: 31; .f: 219; .f: 

Nërmjed lulesh dundofiles. 229; .f: 233-6; .f: 60; .f: 271; .f: 61; .f: 62; 
.f: 63; .f: 85; .f: 107; .f: 110; .f: 111; .f: Asajt përbi djali i ri:

112; .f: 43,120; .f: 122; .f: 134; .f: 135; .f: “Djali i ri, çili syt!
142; .f: 150; .f: 151; .f: 173; .f: 177; .f: 

Mos shigo vajze për paje! 182; .f: 187; .f: 277; .f: 303; .f: 310-3; .f: 
316,343; .f: 325; .f: 334; .f: 338; .f: 342; Paja vjen, paja shkon,

.f: 356; .f: 365; .f: 365; .f: 374; .f: 379; 
Ërgja vjen, kur nuk shkon!” .f: 392; .f: 439-42; .f: 395; .f: 163.

Sa malim promjenama, na albanskom jeziku objavile More vajze rrumbullake
su novine: E gjat e e hol,
KOHA JAVORE nr 518, 17.5.2012:14-5 (u Crnoj 

E bukur si nji mol! Gori), 
KOHA DITORE nr 5364,  26.5.2012:33. (u Prištini) i Çite molën, kape dorën .
TELEGRAF viti VII, nr.129, 05/06/2012 (u Tirani).   
www.gazetatelegraf.com
Nalazi se i u: http://kosova.albemigrant.com/?p=9381 Ratnička pjesma Kanga e luftës
(ovdje ispod fotografije pogrešno piše:  Prof. Dr. Simë Atje larg ne fush të malit Gjon Dobreci, a treba: Prof. Dr. Aleksandar 

Ku po kalbenj djelmet të ri Stipčević).
Priredio Simë Gjon DobreciNana kjohet shoçnis të soj

Çish fumit kan dek në luft
Atje me ta ko dek Skenderbeu
Çish po te s'ka pate t'gjall . “arbanaškim Hrvatima o njihovom 

heroju Jurju Kastriotiću Skenderbegu 
Mudre izreke Fialat të urta kao uzoru otadžbenika, neustrašiva 
Ko ro pe kalit në gomarin, junaka u borbama za vjeru i slobodu 
Kurkush nuk ësht le i suom, svoga naroda” .  Spomenuo je  
I mir ësht si buka, suvremenu “borbu Hrvatske i Albanije 
Gjumi e mordja, vllaji e motra, za kršćansku vjeru, i odnošaje 
Mo mir ësht me dit se me pat, Kastriotića sa Hrvatima, koji su s njim 
Le ësht me yell të keç  drugovali i borili se osobito pod 

Krojom i Skadrom za oslobođenje 
Stipčević nalazi u zadarskom listu Albanije. Predstavio je nadalje karak-
“Hrvatska kruna” (god. 8, br 22, 9 teristične crte plemenitog značaja 
lipanj 1900), rubrika “Domaće vijesti”: Kastriotićeva, njegovu srdžbu protiv 
“U selu Arbanasi još i danas pjevaju nevjeri Gjorgje Brankovića, koji mu 
majke na kolievku dječici pjesmu na zapriječi prolaz kroz Srbiju, kad je htio 
arbanaškom (albanskom) jeziku... pohititi u pomoć hrvatsko-ugarskom 
(sadržaj): kralju Vladislavu, njegovo velikodušje 
Polazi veselo sinko mili, Domovina prema Musi i Amedži; i njegovo 
danas potrebuje tvojih mišica. Pomisli proročanstvo dalmatinskim provi-
da je ovaj dan najsretniji za tvoju majku durima, da će se Hrvati dalmatinski kad 
videć te medju pravim na glasu li tad li otresti lukavih mletačkih 
junacima. Koja majka neće nenavidit podvala i drugih mletačkih velada. 
moju sudbinu i neće me blaženom Prigovorivši te i još druge povjesničke 
nazvati da imadem ovakova sina. Ali činjenice na današnje okolnosti, 
pazi sinko moj da se dobro ponašaš. Da Biankini je zaključio svoj gojor, bodreć 
ne uzmanjkaš na zadanu rieč koju si arbanaške Hrvate na nasljedovanje 
dao oružanoj svojoj družini. Nepokaži Skenderbegovih krjeposti, na ponos 
se izrodom shoga otca, nikad ne svoje starine, na svoju korist, i diku, i 
uzmakni, bori se neustrašivo, pazi da na diku nove hrvatske postojbine. 
budeš u prvim redovima. Kad mi bude Zaključi kličuć: Slava Juri Kastriotiću! 
dopala viest da si pao na bojištu medju Živili sviesni njegovi potomci 
ostalim tvojim drugovima ja ću se tada arbanaški Hrvati na vratim bilog 
u crninu zaviti, ali ću ipak biti Zadra
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Kratko o autoru
Aleksandar Stipčević je rođen 
10.10.1930 u Arbanasima kod 
Zadra. Bavio se najviše duhov-
nom kulturon starih Ilira, biblio-
grafijom, opštom istorijom knji-
ge, istorijom hrvatske knjige, 
cenzurom te albanologijom. 
Napisao je brojne članke (preko 
230) u domaćim i inostranim 
časopisima i zbornicima, kao i 
mnogo knjiga (preko 13), koje su 
prevedene na engleskom, italjan-
skom, albanskom, arapskom i 
persijskom jeziku.

Olimpia - e ama e Lekës së Madh
Për ne nuk është fakt i parëndësishëm se 
Olimpia dashurinë e vet të madhe ndaj 
kultit dionizian e ka sjellë në oborrin 
maqedon nga vendlindja e saj, Epiri. E, 
siç theksohet me të drejtë, Epiri kurrë 
nuk ka qenë plotësisht i helenizuar, 
prandaj, për këtë arsye mund të 
mendohet se e ama e Aleksandrit (Lekës 
së Madh) solli në Maqedoni së paku 
diçka nga ritet dhe besimet e ILIRËVE 
të jugut.
Marrë prej Aleksandër Stipçeviq: Ilirët /historia, jeta, 
kultura, simbolet e kultit/ Botimet Toena, Tiranë 
2002:459.
Përgatiti SGjDobreci më 14.2.2010.
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Shkruan Gjokë Dabaj gjetur në Shestan, vendrrënjën e shestanase. Jo vetëm për nga vlerat 
arbëreshëvet të Zarës, tipare gjuhe nga më lashtësore, por edhe nga ana artistike 

Çfarë humbën shestanasit në procesin e interesantët. Shestanasit, duke mos e baladat e Shestanit janë nga më të 
sllavizimit?  Shestanasit, sidomos ata që përdorur këtë gjuhë, po humbin nga vetja përsosurat. Ato kanë një varg tetërrokësh të 
jetojnë në Tivar, por edhe një pjesë që janë n j ë  p a s u r i  t ë  j a s h t ë z a k o n s h m e  përkryer,  kanë  f igurac ion  tepër  
mërguar dhe atje në mërgim nuk e kanë etnokulturore. mbresëlënës, janë nga ana kompozicionale 
ruajtur identitetin e vet, kanë humbur një 2.Folklori i Shestanit ka qenë gjithashtu i kryevepra poetike. Mund të thuhet fare 
varg vlerash nacionale dhe etnokulturore të j a s h t z a k o n s h ë m ,  m e  v l e r a  t ë  lirisht që folkloristika shqiptare krenohet 
atilla që rrallë dikush i ka pasur. pazëvendësueshme në folklorin shqiptar, me baladat që i ka ruajtur Shestani, ndërsa 

po edhe në atë evropian. Proza vetë shestanasit, duke i humbur ato balada, 
popullore, e cila për fat të keq, as duke i harruar, as vetë nuk e dine sa është 
nuk është mbledhur e botuar, veçse varfëruar kultura e tyre.
fare pak, ka qenë nga më të pasurat 4.Vallja e Shestanit është vlerësuar si 
proza dhe tepër befasuese për njëra prej vlerave koreografike më të 
studiuesit, si për nga tematika, ashtu vjetrat shqiptare. Forma e saj rrethore, të 
edhe në pikëpamje artistike. kënduarit e alternuar, njëherë burrat e 
Befasuese për studiuesit, por edhe njëherë gratë, ose anasjelltas, ritmi tepër i 
argëtuese për njerëzit e thjeshtë. thjeshtë e, si i tillë, tepër i lashtë, të gjitha 
Kur shestanasit mblidheshin në këto e bëjnë Vallen e Shesatnit të vlefshme 
mbrëmje dhe kur fillonin bisedat për t'u pranuar si pasuri gjithnjerëzore, me 
tradicionale, nuk shkonin për të të cilën organizata ndërkombëtare UNESC 
fjetur deri vonë, aq e pasur dhe do të ndihej veçanërisht e nderuar, sepse e 
argëtuese ishte tregimtaria e tyre. pasuruar me një relike të pakundshoqe. Me 
Përrallat, anekdotat, thëniet e urta natyrën e vet për t'u luajtur pa ndërprerje, 
dhe gjëegjëzat, ishin të pafundme duke u kënduar në të me dhjetëra këngë e 
dhe secila më e përsosur se tjetra. me të tjera cilësi, Vallja e Shestanit jo 
Është një mjerim i vërtetë kulturor vetëm që është jashtzakonisht e bukur, por 
që tashmë ato kanë humbur në është edhe e çuditshme, sepse rrallë ndonjë 
shumicën e vet. S'janë vetëm valle ka të atillë natyrë zgjatjeje, si të 
televizori dhe interneti që e kanë thuash, deri në pafundësi, deri sa të zbardhë 
lënë nën hije këtë lloj krijimtarie drita apo edhe deri sa të dale dielli. Duke 
popullore, por është më së shumti qenë një valle e prurë në shekullin XXI 
sllavizimi ai që ua ka prerë rrugën qysh prej Antikitetit, ajo ruan njëkohësisht 
për të mos u transmetuar në brezat e edhe një natyrë të admirueshme të 
rinj. demokracisë së atyre kohëve. Moshat në 
3.Këngët e Shestanit janë prapë atë valle janë krejtësisht të barabarta. 
njëri prej thesareve me vlera të Këndojnë të gjithë së bashku, që nga plaku 
pazëvendësueshme qoftë në 70-vjeçar deri te fëmija 7-vjeçar. 
folklorin shqiptar, qoftë në atë Këndohen në të njëjtin rreth valleje si 1.Kanë humbur gjuhën iliro-arbro-

ballkanik e evropian. Veçanërisht një këngët e moçme, ashtu edhe të rejat, si shqipe, që të parët e tyre e kanë folur jo me 
numër  baladash ,  të cilat ruajnë këngët e dashurisë, ashtu edhe socialet, si qindra, por me mijëra vjet. Gjuha shqipe 
reminishenca që nga Antikiteti. Rrallë satirat, ashtu edhe tragjeditë. Veç së është një ndër gjuhët më të vjetra të 
ndonjë popull ruan elementë të antikitetit, gjithash do vënë në dukje që në Vallen e Evropës e, sipas disa dijetarëve, më e 
dmth. elementë të jetës këtu e 3000 vjet më Shestanit janë të barabartë si burrat ashtu v j e t r a .  A j o  g j u h ë  k a  v l e r a  t ë  
pare, siç i ka ruajtur poezia popullore edhe gratë. Kjo gjë përbën vlerë edhe për jashtëzakonshme në fushën e lingvistikës, 

është një nga gjuhët më të pasura në 
leksikun e vet, në morfologji, sidomos në 
sistemin e zgjedhimit foljor e në format e 
përemravet, në fjalëformim e në sintaksë. 
Albanologë të ndryshëm, veçanërisht ata 
austro-gjermanë, por edhe danezë, 
amerikanë, francezë, e rusë, janë shprehur 
jashtëzakonisht të kënaqur dhe janë 
krenuar që kanë pasur fatin të merren 
pikërisht me gjuhën e shqiptarëve.
E folura e Shestanit, si pjesë e gjuhës së 
moçme shqipe, përbën një nga thesaret më 
me vlerë të kësaj gjuhe. Shestani ruan, në të 
folurit e vet dialektor aq shumë elemente të 
lashtë, sa, të thuash, nuk ka gjuhëtar 
shqiptar apo të huaj që të mos merret 
sadopak me shestanishten. Janë me 
dhjetëra gjuhëtarë të cilët, duke u marrë 
fillimisht me arbërishten e shestanasvet të 
Zarës në Dalmaci, janë befasuar kur kanë 

Çfarë humbën shestanasit 

Shestaneshat 1939-Dedonj 
Foto Leonard-Zef Tagaj



15Koment37/2012
faktin se kjo valle nuk është ndikuar nga prapë nuk e njeh vetëveten, nuk di çfarë asgjë konkrete. Arqipeshkvia e Tivarit ndër 
kultura osmano-turke. Mirëpo, shestanasit, është. Nuk e njeh fare historinë e kombit të shekuj i ka ruajtur edhe veçoritë kulturore 
duke u sllavizuar, e humbën edhe këtë vlerë vet, histori e cila është aq e ngjeshur me të besimtarëvet shestanas, por mbas 
të tyren të pazëvendësueshme. ngjarje dhe aq e gjatë, mbushur me kohë të pushtimit, shteti malazias ka ndërhyrë 
5.Sa i përket veshjes së vet popullore, ndritshme dhe me tragjedi, sa secili edhe në punët e kishës. Brezi i ri i 
pushtimi turk, në 399 vjet, nuk ka mundur pjesëtar i një të tillë historie s'ka si të mos besimtarëvet shestanas nuk është në 
të sjellë në Shestan ndryshime thelbësore. ndjehet subjekt i rëndësishëm. Nuk e njeh gjendje të praktikojë as lutjet e veta 
Ndërkaq, pushtimi i Shestanit nga Mali i Zi letërsinë, nuk e njeh etnologjinë, nuk e njeh tradicionale në gjuhën e vet, le më diçka 
në vitet 1877-1878, ka bërë që, në 133 vjet, arkeologjinë, nuk e njeh gjeografinë e tjetër, që është më e qenësishme: 
veshja e burravet të humbë në atë mënyrë atdheut të vet. Pra, një shestanas që nuk katekizmin, ritet e sakramentevet, 
që sot është vështirë të ripërtrihet me shkollohet në gjuhën e vet, mund të dijë vetëdijen si katolik më se 1700-vjeçar. 
saktësitë dhe hollësitë që atë e kanë dalluar shumë gjëra, por në të vërtetë nuk di asgjë, Lutjet e kthyera në gjuhën slave nuk janë 
prej veshjeve të tjera rretherrotull. përderisa nuk njeh kombin dhe atdheun të malazeze, por janë kroate. Ndërsa 
Sidoqoftë, veshja e vajzavet edhe e gravet, cilit i përket. besimtarët shesatanas, kur s'e pohojnë 
fatmirësisht, ka qenë ruajtur deri vonë dhe 9.Duke u sllavizuar në shekullin XXI, veten si shqiptarë, nuk dine si të 
vazhdon të ruhet ndër disa shestanas, por pikërisht në kohën kur të gjithë bëjnë përcaktohen, sepse as kroatë nuk mund të 
në Tivar, aty ku sllavizimi është drastikisht përpjekje për ta ruajtur e për ta afirmuar quhen. Në ballë të katedrales qëndron 
i pranishëm, edhe kjo veshje tashmë po identitetin e vet, shestanasit kanë humbur mbishkrimi: Za Boga i za svoj narod. (Për 
braktiset. Në një kohë kur popujt e Evropës gjënë më të shtrenjtë që mund të ketë Zotin dhe për popullin të vet). Por 
e të botës po kërkojnë t'i rigjejnë e t'i ruajnë njeriu: Krenarinë dhe të drejtën për t'u praktikisht, deri sa aty nuk thuhen shqip 
si relike veshjet e veta, ne 
që e kemi ruajtur me mija 
vjet, po e humbasim në 
mënyrë të pafalshme.
6.Duke u sllavizuar, po 
edhe duke u larguar prej 
vendit të të parëvet, 
Shestani po humb edhe 
një t jetër thesar të 
p a z ë v e n d ë s u e s h ë m :  
Emrat e vendevet, ata që 
n ë  s h k e n c ë  q u h e n  
toponime, përbëjnë një 
fushë të veçantë, tepër të 
vlefshme për të studiuar 
kulturën dhe historinë e 
një etniteti. Në Shestan 
toponimet janë sa të 
dendur (Thuhet: Nuk ka 
gur as dru pa një emën.), 
a q  i n t e r e s a n t ë  n ë  
pikëpamje të gjuhës. 
I n t e r e s a n t ë ,  s e p s e  
shpeshherë ruajnë në 
vetvete forma aq të 
l a sh ta ,  s a  emra  t ë  
ndryshëm vendesh mund 
të krahasohen me sendet prezantuar para dikujt. Malazeztë, sado uratat Ati ynë dhe Falemi Mri, aty nuk 
që zbulon e studion arkeologjia. që janë një komb i ri, i cili ka filluar të punohet për atë popull. 
7.Punët dhe mjeshtritë e ndryshme, që kristalizohet si etnitet më vete në shekullin 10.Më në fund, në procesin e sllavizimit, 
nga ruajtja e bagëtivet, punimi i tokës, XV, prapëseprapë ata i kanë veçoritë e veta shestanasit kanë humbur shumë dhe në 
shirja e të lashtavet, bërja e megjavet dalluese. Kanë traditën e vet të fisevet, pikëpamje politike. Në qoftë se bijtë e 
(murevet), ndërtimi i ublavet, ndërtimi e kanë një gjuhë të posaçme, sado që gjuhë Shestanit do t'ishin shkolluar në gjuhën e 
mbulimi i kasollevet tipike të Shestanit, sllave, kanë folklorin karakteristik, kanë vet, ashtu si u shkolluan shumë krahina të 
deri te punimi i lundravet apo zënia e një histori të vetën, kanë më në fund kishën tjera shqiptare, sot ata do t'ishin në nivele të 
përdorimi i peshkut, të gjitha këto kanë një dhe liturgjinë në gjuhën e vet. Shestanasit lartë të qeverisë malaziase, të parlamentit 
terminologji të vetën shumë tipike, por të kurrsesi nuk mund ta gjejnë veten në gjirin malazias, do të bënin pjesë në partite 
gjitha këto shestanasit i humbën, jo vetëm e kombit malazias. Në gjirin e kombit politike shqiptare dhe do të llogariteshin si 
duke u larguar, por edhe duke u sllavizuar. malazias shestanasit nuk janë asgjë. Janë subjekt i rëndësishëm në të gjitha ngjarjet 
8.Duke mos u shkolluar fëmijët në gjuhën e një hiç, një populate pa kurrfarë tipari të në shtetin malazias. Do t'ishin faktor i 
lashtë të vendit, pra në gjuhën shqipe, dallueshëm. Mund të jesh njeri i mire, rëndësishëm politik edhe në Tivar e në 
shestanasit e humbën totalisht kulturën e mund ta zotërosh mirë profesionin, mund Ulqin. Do t'ishin të tillë, sepse do të 
të parëvet të vet dhe i dënuan gjeneratat e të jesh shumë i aftë nga natyra dhe i përfaqësonin vetëveten. Ndërsa tani, duke 
reja për të qenë plotësisht injorantë në shkathtë, por kur tjetri e vë re që ti ia fsheh iu nënshtruar sllavizimit, ata po e humbin 
pikëpamje të njohjes së vetëvetes. Një identitetin tënd, ai nuk të vlerëson si të çdo lloj personaliteti. E dihet që pa 
shestanas sot mund të mbarojë një shkollë barabartë me veten. Për më tepër madje personalitet askush nuk mund të bëhet 
të lartë a një fakultet, mund edhe të mund edhe të quajë hipokrit. subjekt i denjë për t'u marrë në konsideratë.   
doktorojë, por ai, duke mos mësuar asgjë As në pikëpamje fetare shestanasit, duke 
për kombin e vet, për kombin shqiptar, Durrës, 1.XII.2011.     Gjokë Dabaj, prej Shestanit u sllavizuar, nuk përfaqësojnë tashmë 

Vallja shestanase
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Shkruan Fatmire Duraku është shumë me peshë, është punë për 
respekt, me interes kulturor kombëtar, 

Albumin e përgatitur nga Gazmend punë me mund e sakrifica të mëdha, punë 
Çitakut, Urlaub in Ulqini (Pushimi në që tash e në të ardhmen do çmuar dhe 
Ulqin) me fotografi të Alfred Vollnerit, e përkrahur qoftë moralisht e materialisht 
botoi “Asociacioni Ulqini” më 2012. nga institucionet jo vetëm të kulturës, jo 
Gjatë moteve të kaluara për Ulqini vetëm të historisë, jo vetëm të shtetit. (T`i 
mijëvjeçar ka pak shënime. Vetëm ndonjë kujtojmë këtu dy librat e mëhershëm të 
udhëpërshkrues, rastësisht apo me qëllim, autorit  Çitaku “Albumi I” dhe “Albumi 
ka lënë ndonjë fjalë apo fotografi, që na e II”, ku  radhiten me legjenda përkatëse 
kujton mënyrën e jetesës së banorëve. Ja, shumë rrugë, kroje, pamje lagjesh të 
ndodhi dhe rasti i vonë me fotografitë e Ulqinit, tashmë trashëgimi e humbur, fare 
bëra më 1959 të mjekut vjenez Vollner. E e panjohur për ulqinakun e brezit të ri). kristaltë, në mesditat e zjarrta dhe në 
rastet, në rrjedhën e kohës, shndërrohen  në Çitaku, ky entuziast me dashuri të madhe, mbrëmjet e argjendta të Ulqinit, ka 
data, në ngjarje, të cilat me frymën e vet, të thellë e të zjarrtë për të hulumtuar, për ta përjetësuar rrugë, kulla, sheshe, fragmente 
me peshën, me pamjen e përmbajtjen që zbuluar e ruajtur çfarë mund të ruhet nga karakteristike të arkitekturës ilire 
kanë, bëhen shkronjë e historisë, ngelin tradita e pasur e Ulqinit, i gatshëm të bëjë venedikase-orientale tok me njerëzit aty-
gjurmë të ndritshme dokumentare e gjithçka për ta fotografuar, për ta shënuar, në lëvizjet e tyre të  përditshme, në shëtitjet 
artistike të një mjedisi. Bëhen dëshmi e për ta mbajtur gjallë për brezat pasurinë e e tyre të lira, intime, në çastet e pushimit, të 
jetës, rrënjë e kulturës materiale, shoqërore madhe të qytetit të lashtë. Ai vepron e kapjes së peshkut, në shitjen e fikut, të 
dhe artistike, bëhen udhë e arritjes së punon me përkushtim, pa kursyer djersën e domates-specit, të djathit në tregjet e 
njeriut, ku lidhet e kaluara me të tashmen xhepin, në të mirë të kulturës së vet, të vogla, ditore... Dhe, tërë këtë punë e ka 
dhe e tashmja me të ardhmen. qytetit të vet, me bindje se ia vlen ajo që bërë mjaft natyrshëm, sa me pamjet e 
Arritja në këtë cak nuk mund të ngjajë pa bën vite me radhë. Ai ia doli ta botojë ngurta dhe të gjalla në një kornizë ai ka 
gjurmë, shenja, shkrime.  Ne, gjatë kohës fotoalbumin “Pushimi në Ulqin”, me zënë dhe tiktaket e kohës – shpirtin e gurit e 
kishim shumëçka të shënonim e nuk i fotografitë e Vollnerit - mjek vjenez, i cili të njeriut, që në tufë krijojnë gjithësinë e 
shënuam, e “ajo që nuk shënohet nuk ka më 1959 vizitoi Ulqinin dhe me syrin e qytetit të amshuar, Ulqinin.
ndodhur”. Kështu, çastet, datat, ngjarjet aparatit të vet të vogël fotografik përjetësoi  Mbresë të veçantë lënë sidomos 
pamëshirshëm i gllabëron harrimi e shumë ngjarje, detaje të ngashërimit e të fotografitë, secila me legjendë adekuate, 
udhëtimi disa mijëvjeçar ngel më i zbrazët, hidhërimit, çaste të punës, rrjedha në të cilat sikur ende kumbon jeta, sikur 
më i  panjohur. karakteristike të jetës në qytetin-muze, në ende dëgjohen trokitjet e zemrës, bashkë 
Dhe, tash jemi pa mundësinë ta kujtojmë qytetin prej guri në brigjet e detit; shënoi me vlimit shpirtëror, me ngashërimet e 
një pjesë të vetes përmes gjurmës që lamë fluturimet e rëniet brenda një dite, brenda dhembjet e përditshme. Kjo – e tëra, 
vetë, veçse jo krejtësisht të pashpresë. Së dy, tri... shtatë dite, gjatë një pranvere, frymon me hije-dritën e dokumentit, me 
paku me mundësinë t`i mbledhim aty-këtu gjatë një vere, gjatë një viti... shënoi aktet e pjesë të qytetit tashmë me pamje të 
ato që mund të mblidhen; fjalët, shenjat, çeljes së lules dhe të buzëqeshjes, të ndërruar, apo të zhdukura fare, frymon me 
fotografitë, të cilat i lanë dëshmi për ne të shkëputjes së pikës së ujit nga kroi, të tufës kohën e ëndrrat në rrugët e sheshet, në të 
tjerët, në rrugëtim të rastit apo të qëllimtë së dritës së shpërthyer nga sytë e fëmijës e cilat lëvizin burra, gra, fëmijë, vijnë e ikin 
nëpër gjymtyrët e atdheut të copëtuar. të nënës, të shkëputjes së lotit nga sytë e nga tregjet, shesin e blejnë... herë-herë 
Kuptohet, kjo-në këtë kohë do të mund të njeriut në orën e vet të dhembjes apo dhe të veshur në rroba tradicionale, varësisht 
bëhej, në radhë të parë vetëm me gëzimit të rastësishëm, të ecjes së Ulqinit kombit dhe fesë që u përkasin. Pikërisht 
gatishmërinë për ta ndriçuar një pjesë të nën vetëtimat e suvalët e egra, në vitin kjo larushi, ky mozaik e vë fotoalbumin e 
vetes, vetëm me vullnetin e mirë. 1959. mjekut vjenez në gërshet të fortë mes 
Këtë gjë e bëri këtë herë me shumë sukses “Pushimi në Ulqin” apo gjermanisht dokumentares dhe artistikes, e cila gjë ia 
Gazmend Çitaku. Dhe ja, pra, pse mendoj “Urlaub in Ulqini” është album me mban ndezur fanarin në udhëtimin e vet në 
se puna që bëri ai në gjurmimin, fotografi, me të cilat – rastësisht apo me kohë e breza.
mbledhjen, përgatitjen dhe botimin e qëllim, autori Vollner ka përjetësuar 
albumit me fotografi të Alfred Vollnerit njerëzit në unaza të caktuara të agut të 

ULQINI MË 1959
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Shkruan dom Gabriel Grabanica aq profesionalizëm nga miqtë e përsëri, ishin falënderues për mikpr-
Braticës dhe Ulqinit, Bores dhe itjen në familje, rrugë, fshatra, në 
Shkelzenit. Muzeun e Kalasë, në Kishat e Shasit, Prej 7 - 13 qershor 2012 u organizua 
Heret më 11 qershor, Bora dhe dhe secilit individ që ndihmojë në manifestimi tashmë tradicional 'Ditet e 
Shkelzeni me grupin e vet ishin në organizimin e këtyre aktiviteteve.shen Ndout' në Braticë të Ulqinit.
terren se bashku më djemtë e vajzat e Manifestimi 'ditet e shen Ndout' u Manifestimi filloj të enjten me turneun 
tona, të cilët i vishnin veshjet dhe me permbyll me 13 qershor më Meshën në volejboll në Ranën e Shtojit, në 
profesionalizëm behej fotografimi. Shenjte në Braticë.  Shen Ndou na plazhin Toni Grill. Morën pjesë 8 
Falë angazhimit të tyre dhe të shumë ndihmoftë. E Zoti e bekoftë popullin ekipe, fituan rinjtë e Krythës dhe 
familjeve u arrit që një pjesë e mirë e tonë.Kruçit. Po atë mbrëmje në restorantin 
veshjeve shqiptare të trevës së Ulqinit Toni Grill, në shah-turneun me 14 
tani është në pjesëmarrës, fitoi Gani Bisha prej 
duart e atyre Ulqinit. 
që se shpejti Ditën e dytë u mbajt turniri në futboll, 
do të qesin në me pjesëmarrjen e 12 ekipeve, patëm 
dritë librin e edhe dy ekipe mysafire, don Bosko nga 
dytë të me Podgorica dhe Iliria nga Malësia; fitoi 
veshje shqip-Lali Comerc kunder Pontees.
tare.Më 10 qershor ishte e ndërthurur më 
Po atë ditë në shumë aktivitete; për nder të 100 
Ulqinit u or-vjetorit të pavarësisë, na u bashkua 
ganizua vra-etnografja nga Gjakova, Bora Balaj me 
pimi 10 km, grupin e saj dhe me fotografin 
ku në kuadër Shkelzen Rexha, të cilët më foto-
të manifes-ekspoziten të veshjeve kombetare, dhe 
timit 'Ditet e me aktivtetin intenziv per tri ditë e 
Shen Ndout', hijeshuan aktivitetin tonë.
iu bashkuan Më zonjen Bala dhe z. Rexha të djelen 
atletet më të më 10 qershor në sheshin e shen Ndout 
njohur të Malit të Zi, si Marija Vukovic në Braticë, në një atmosferë feste dhe 
e cila do jetë pjesëmarrëse në familjariteti, u ekspozuan 55 fotografi 
Olimpiadën që do të mbahet në Londër.të nivelit të lart artistik, në ç'mënyrë u 
Ekspozita me 55 fotografi profesionale tregua vlera e kombit tonë përmes 
kaloi nga Bratica në Art Galery në veshjes tradicionale popullore.
Shtëpinë e kultures në Ulqin, ku, me Nën tingujt e folklorit nga Rragami i 
përkrahjen e komunës së Ulqinit, do të Shqipërisë dhe valles së Shestanit, nën 
qëndrojë e hapur deri më datën 23 ritmin e këngëve të Vera Barloviqit dhe 
qershor.Izabella Lukiqit, nën vargjet e recituara 
Dita e dhurimit vullnetar të gjakut për të asaj nate nga Izabella Pepgjonaj të 
ata që u rrezikohet jeta ishte 12 marra nga vargjet e Gjokë Dabajt, 
qershori, në të cilën morën pjesë turma e pjesëmarrësve në shijen e 
dhjetëra të rinj.ushqimeve tradicionale të përgatitura 
Znj. Bora dhe Shkelzeni u larguan nga nga populli ynë, shijonin bukurinë e 
Ulqini me shpresë se do të rikthehen veshjeve kombëtare të ekspozuara me 

 'DITET E SHEN NDOUT' NË BRATICË

FJALË TË URTA - Krajë

Goja llap, shkopi dap
Çilet dera, rritet ndera
Çilsi që punon nuk ndryshkët
Nji mhallë që duket mos dvet ka isht 
                                                      rruga
Kush punon nuk gjimon
Secili zog kërkon çerdhen e vet
Kali i botës të le në rrugë
S'e pret spata bishtin e vet
Besa e burrit ransia e gurit
Bota të nep aq sa t'i kesh dhanë asaj
Njeriu jeton me shpresë e harresë
Shtpinë e mbajnë të gjitha shtyllat
I laguni nga shiu nuk tremet nga breshni
Për mikun zemrën e për armikun 
                                                mendjen
Miku i mirë shihet në ditë të vështirë
Kush nget shumë vanohet
Fjala e djalit si pushka ballit
Fjala e resë si kokrra e rrfesë
Mate xhamadanin për vete se i bje në
                                          kohë gjithkuj
Gjuha e ka rranxën në zemër
Bukuria terheq synin, morali tërheq
                                                  zemrën
Idhnimin e mramjes lene për nesër
Lopa hyp në grazhd, bishtin e le jasht
Guri luen e burri s'luen
Ujit turbull mos i bjer

I mblodhën Albijona, Blerina, Elmedini, Enisa, 
Fatjona dhe Jonida nxënës të klasës V të shkollës në 
Arbnesh-Krajë (11.02.2011). Shih edhe BUZUKU 
35/2011:21.

Vallja shestanase

Mysafirë nga Gjakova në Braticë
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Shkruan Ismet Kallaba shqiptare”, tha ai.
Shkrimtari Agron 

Në praninë e një numri të madh të Tu f a ,  d r e j t o r  i  
pjesëmarrësve, në Qendrën Kulturore Institutit për Stu-
të Ulqinit, më 31 mars 2012, u përurua dimin e Krimeve dhe 
libri i Uran Butkës “Masakra e Tivarit Pasojave të Komuni-
dhe përgjegjësia e shtetit shqiptar”. zmit, ka thënë se libri 

"Masakra e Tivarit" 
ndihmon “të zhvi-
shet një garderobë e 
tërë hipokrizie me të 
cilën është maskuar e 
vërteta lakuriqe e një 
prej episodeve më të 
trishta të luftës së 
ashtuquajtur Naci-

Draga ka theksuar se libri “Masakra e onalçlirimtare në 
Tivarit i Uran Butkës sjell të dhëna të Kosovë dhe të zhvishet cullak e vërteta 
panjohura arkivore sepse ka të bëjë me e llahtarshme, që është një histori 
përgjegjësinë e shtetit shqiptar, spastrimesh e masakrash mbi pjesën 
përkatësisht të udhëheqjes së saj të më vitale të popullsisë kosovare”.
kohës. Ai ka theksuar se historiani Uran Butka 
Gjatë aktivitetit u recituan pjesë nga na sjell gjithë tablonë e përmortshme të 
krijimtaria poetike kushtuar Masakrës luftës për liri, që u shndërrua në krimin 
së Tivarit, kurse disa nga pjesëmarrësit e përmasave më tragjike ndaj pjesës më 
sollën dëshmi të strehimit të të rinjve të pafajshme të kësaj lufte. 
(p.sh. Dr Ahmet Maraj) që i shpëtuan “Për masakrën e Tivarit kurrë më parë 
kësaj masakre në familjet shqiptare të nuk është folur me kaq bindje e siguri, 
Ulqinit, Krajës dhe Anës së Malit. pa ndërmjetësi hipotezash, por me 

fakte, të pranuara, ndonëse në mënyrë Përveç përurimit të librit të Uran 
Autori i librit ka treguar se kërkimet e të reduktuar, edhe nga pala tjetër. Butkës, me aktivitetin e organizuar nga 
tij për Masakrën e Tivarit kanë filluar Bashkëfajësia e udhëheqjes komuniste Shoqata “Ora” dhe Qendra Kulturore e 
që nga viti 1992 kur në librin në këtë gjakderdhje të pabesë të gjakut Ulqinit u shënua 67-vjetori i Masakrës “Ringjallje” ka botuar studimin për shqiptar, sado që është maskuar e 

së Tivarit. Për realizimin e këtij studimi, ai ka fshehur gjatë, nuk mund t'i fshihet më 
përdorur dokumentet e fshehta të historisë nëpër konjuktura e arkiva. E 
arkivave të Shqipërisë, por edhe të vërteta e tmerrshme duhet të çlirohet e 
arkivave jugosllave, Institutit Historik të dëshmohet bashkë me përgjegjësitë 
Ushtarak të Beogradit, dokumentet e historike të krimit. Këtë bën Uran 
Komitetit Qendror të Partisë Komu- Butka me librin 'Masakra e Tivarit'”, ka 
niste Jugosllave, dokumentet e Arkivit thënë Tufa. 
të Kosovës, dokumentet britanike dhe Në vështrimin e tij me titull “Dëshmi e 
dokumente të tjera. “Mendoj se është gjenocidit ndaj shqiptarëve”, dr. Nail 
një paraqitje e plotë e kësaj masakre, 
por jo shterruese sepse edhe në të 
ardhmen ka mundësi që të thuhen ato 
që nuk janë thënë në këtë libër”, është 
shprehur Butka.
Sipas tij, Masakra e Tivarit është një 
nga plojat më të përgjakshme dhe 
njëkohësisht më të pabesa që është 
realizuar ndonjëherë ndaj shqiptarëve. 
“Natyrisht projektuesi dhe realizuesi i 
masakrës është shteti komunist 
jugosllav, por siç e kam trajtuar edhe në 
libër, në bashkëpunim të plotë me 
pushtetin komunist shqiptar të 
Shqipër i së  për  të  nënsht ruar  
rezistencën e popullit shqiptar të 
Kosovës dhe të gjitha trevave 

Masakra e Tivarit dhe përgjegjësia 

Aforizma 
Çdo e mirë ka shpërblimin, çdo e ligë 

ka ndëshkimin.
Nëse je duke bërë jetë të ndershme, 
mos të shqetësojnë fjalët e gojëkëqijve.
Përgatiti Shaban Hasangjekaj, Martinaj
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Në këtë kohë dimri të pazakontë në Ulqinin me rrethinë, Qe në moshën 
më 3.02.2012,  takuam besimtarin dhe atdhetarin e 13 vjeçare kur 
nderuar nga shtëpia e njohur me tradita patriotike dhe k i sh te  emi -
fetare Zagredajt nga Reçi, Bregu i Buenës (Bunës), rrethi i gruar në Ame-
Ulqinit. rikë dashuria 
Jemi mësuar në shumë raste që bijtë e bijat nga diaspora t'i për vendin dhe 
takojmë vetëm gjatë pushimeve verore, mirë po në mesin k o m b i n  a s  
tonë këtë herë patëm rastin ta takojmë në mesin e ngricave edhe një çast 
dhe acareve besimtarin e kësaj treve Kolë Ejllin e Preçit nuk ishte zbe-
Gjinit-Zagredën. hur në jetën e 
Fshati Reç mbuluar me boren e pazakontë, si dhe qetësia tij.
që këtë fshat e ka kapluar edhe nga boshatisja e popullatës, U informova 
por edhe bora që e zbardhoi, mbas një udhëtimi disa nga i nderuari Kola për aktivitetet kulturore, sportive që ai 
minutash në rrugët e ngushta të fshatit, mbasi kaluam kishte organizuar në vitet e 70-ta, pastaj për besnikërinë ndaj 
Kishën që e rrethojnë vorrezat e shumë trimave dhe grave gjuhës shqype dhe fesë të të parëve, si dhe angazhimin e tij për 
që pushojnë në paqe, shfaqet dhe KULLA e familjes një jetë ma të mirë të popullit shqyptar në trojet e tyre, për të 
Zagreda, nga oxhaku që tymonte tregonte se aty edhe në jetuar të lire, pa frikë dhe pa diskriminim.
këto ditë të muajit Shkurt ka jetë.  Kola duke jetuar në shtetin me demokraci ma të madhe në botë, 
Me të mbërri në oborr u hap dera e mikpritjes nga Kola, i nuk pajtohej në as një moment që në shekullin 21 të ketë 
cili me përshëndetjen burrnore na ofroj mirëseardhjen dhe diskriminime, sikurse ndodh në zonën e Ballkanit.
u ulem në dhomën e oxhakut. U ndamë nga Kola të pasuruar me njohuri të reja duke 
Me gotën e rakisë filloj dhe biseda me Kolën, i cili pyeti se shpresuar se oxhaqet do të tymojnë deri sa të ekzistojnë bijtë e 
ç'farë të mire të solli në këtë kohë dimri, përgjigja ishte e bijat e këtij trualli që e duan më zemër vendin e tyre, 
shpejtë dhe direkte FLAMURI ME SOLLI. vendlindjen e tyre dhe shtëpitë e tyre. 
Flamuri kombëtar i cili valvitte i vetëm në kullën e Shkruan Don Gabriel Grabanica
Zagredajve e kishte sjellë Kolën në shtëpinë e vet për ta vu 
një flamur të ri, sepse nxehtësia e verës së kaluar, dhe Banorë në Reç (si mbas statistikës zyrtare të Malit të Zi)

stuhitë e vjeshtës dhe dimrit e kishin dëmtuar, dhe Kola 
nga New Yorku ishte nisur, që në fillim të vitit 2012 ta Viti      1948  1953  1961  1971 1981 1991  2003
zavendësoj flamurin me një flamur të ri që do të valvistë Banorë 158     201    243    271  297   367      87 
deri sa të ekzistoj KULLA E TYRE Me kujtohet, më 1964, në Reç kishte 62 nxënës për vaksinim 
Të ulur rreth oxhakut isha i impresionuar më vizionin që (SGjD).
Kola kishte për JETËN për KOMBIN për FE për 
DEMOKRACINË.

 

 

Përshëndeti Dom Gabriel Grabanica veprimtarinë fetare, patriotike dhe 
letrare të Dom Simonit të Vjetër por për 

Të nderuar bashkatdhetarë, vllazën e mërgimtarët shqiptarë të këtyre viseve 
motra, miq e dashamirë, t'Malit të Zi. 
Jena shumë të gëzuar që po ju shohin Për ti njohur dhe për të folur për 

mërgimtarët duhet shikuar në të 
kaluarën kur ata u shpërnglen nga 
vendlindja e tyre e dashur drejt 
një jete ma premtuese në 
Europën Perëndimore, Amerikën 
Veriore dhe Australinë e largët. Breg t'Bunës, dhe në vende të tjera 
Ata në këto vende na kanë zbardh t'bukura të vendit tonë të bekuar. Por 
faqen si popull liridashës dhe ata janë shpirtërisht me ne dhe jo vetëm 
paqësorë, si dhe kanë kontribuar shpirtërisht por edhe materialisht 
në ngritjen dhe themelimin e përmes ndihmave që iu dërgojnë 
komuniteteve shqiptare ane- familjarëve por edhe projekteve të 
mbanë rruzullit tokësor, duke ndryshme për komunitetin shqiptar ku 
rrëfyer historinë e popullit shqip- ata gravitojnë. 

sonte, më 28 korrik 2012, këtu në tar. Andaj për të tretin vit me radhë po 
famullinë e ShënGjergj'it, këtij vendi të Edhepse të ikur nga vendlindja e tyre mblidhemi që ne ti nderojmë 
lagur nga Buna dhe të bekuar nga Zoti, n'kërkim të një jete ma të mire, mërgimtarët tanë të dashur me një 
ku për dekada me radhë ka shërbyer mërgimtarët tanë vazhdojnë të jenë mbrëmje të kandshme kushtuar kësaj 
Dom Simon Filipaj – prifti shqiptar që e pjesë e rëndësishme e kombit shqiptar pjese të komunitetit tonë në Europë, 
përktheu BIBLEN dhe shkrimet e n'Mal të Zi. Mbase fizikisht ata nuk janë Amerikë, dhe Australi. 
shenjta në g'juhen e bukur shqipe. pjesë e jetës sonë të përditshme në Kalofshi një mbramje sa ma t'mirë. Por  sonte  nuk do f las im për  Ulqin, Anë të Malit, Krajë, Shestan, 

FLAMURI ME THIRRI

Takim me bashkatdhetarë në mërgim
Moré birë, e moré bí,            

T'partë na lanë nji porosí:
Nji do vetin me nerue,
Ktheu n'ven t'vet-ë me jetue,
Nero babë e nero nânë, 
Gjuhën shqype qi t'kanë lânë.
T'partë e vet mos me'j harrue,
Rrânxën tâne me nerue.
                                     (SGjD)
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da theru, da mos u ther,  Mrika Lenë 
Dardha'j Meli jam e kjosha, e Dardha'j Meli 
Mrika Lenë-e, të gëzosha!
Virri Mrika, ciku Mrika,-Mrika Lenë, shoqëja jonë,
Zot ku virri, Zot ku briti,A vjen, shoqe, shkojmë për lule?
Gurë e dru-ë i çuditi.-Besa, shoqe, fort po due,
N'jev e âma te shtëpia:Fort po due, keq po drue,
-Hall, e mjera, ç'ma gjet vashën!Keq po drue Dardha'j* Melin.
Nji i ra-ë gjarpënia,-Hajde shoqe, frigë mos ki-ë,
Zot ma sillë-ë kah shtëpia.Dardha'j Meli në ushtri-ë,
Nji e muer Dardha'j Meli,Dje'j ka ardhë haberi zi-ë,
E gëzotht-ë, si e kâ-ë, Sot i vjen-ë kali shkretë-ë.
T'vinj të marre pajë e gjâ-ë.-Prit moj shoqe, se po vinj-ë,
-S'due pajë-ë, s'due gjâ,Po vishem, po mathem-oë,
Vashën desha, vashën mora, Po vishinj dallâmën-oë, 
Dola në bedem kënova.Po mathinj pashmâgan-oë.
*Shestanasit në vend të dh përdorin ll.-Vishu, mathu si nji nuse!
Këndoi Prena, nana e Pjetrit Pal's Gjergjit Gjylit, 

U nisen rrugës me shkue, Marnikonj, e ardhur prej Briskut (pjesa veri-
perëndimore e Kranjës) në Braticë, Ulqin. Shenoi Vojten në të parin mal-ë,
Simë Gjon Dobreci më 30.4.1984.Lypen lule, nuk u dhanë-ë. Në këtë kangë u futën pak plotësime prej versioneve 

Vojten në të dytin mal-ë, të tjera.
Ndër shestanesha janë emna të shpeshtë Lenë Lypen lule, pak u dhanë-ë.
(10.27%) e Mrikë (11.18%) (Dokumenti i 

Vojtën në të tretin mal-ë, Aleksandër Tokiqit, 1944) ose
Lenë (17.84%) e Mrikë (12.55%) (Regjistrimi i Lypen lule, mjathtë u dhanë-ë,
popullsisë në Shestan, 1881, Arkivi Shtetëror i Malit Mlodhen lule, tri tubë lule,
të Zi; Buzuku 18/2005:6-7 & Buzuku 24/2007:8-9).

E u kthyen kah shtëpia. Emni mashkullor i shënuar në 5 versionet e këngës : 
Dardha Meli, Dardha'j Meli, Dardhameli dhe Po shkojnë rrug's ta bjesedue:
Dardhojmeni, të shtynë të besosh që është shumë i -Mrika Lenë, shoqëja jonë, moçëm, ndoshta është emër ILIR, dhe i modifikuar 

Po me kjenë-ë Dardha'j Meli, mbërriti në ditët e sotshme.
Numri 3 (e treta e vërteta): tre male, tri tubë lule, tri Çka kishe me bâ, moj shoqe? 
herë pyetje, tri herë përgjigje – tregon sa rëndësi të 

-Me m'u nodhë-ë uji ng'jat-ë, parët tonë i kanë dhënë këtij numri.
Shihet, këto familje ishin në armiqësi. Po pse? Dy N'ujë binjesh e mytenjesh-ë,
meshkuj të këtyre familje rrinin, bisedonin e Dardha'j Melin s'e mirrnjesh-ë.
kënaqeshin. Ndodhi të kalojë atypari një dhelpër. E 

-Po me kjenë-ë Dardha'j Meli, shqiptari si shqiptar: Njëri thotë e lagu bishtin, tjetri 
nuk e lagu. E lagu – nuk e lagu, e u kapen, krisi Çka kishe me bâ, moj shoqe?
edhe pushka, njëri mbeti i vdekur. Gjakun duhet -Me m'u nodhë-ë zjami ng'jat-ë, marrë. Vrasjet nuk pranë deri që në një familje mbeti 

N'zjarm binjesh e digjenjesh-ë, Mrika Lenë me të amen, e në tjetrën Dardha'j Meli. 
Mrika Lenës ia kishte vu syrin Dardha'j Meli. Të dy Dardhaj Melin s'e mirrnjesh-ë.
i tërhiqte një farë magneti. Të dy ishin të bukur si 

-Po me kjenë-ë Dardha'j Meli, lulet e pranverës. Por çka të bëhet? Ishte derdhë 
shumë gjak. Sado vonë, familjet do të pajtohen. Çka kishe me bâ, moj shoqe?
Kënga na këshillon: armiqësitë zëvendësoj me -Me m'u nodhë-ë thika ng'jat-ë,
miqësi, sa më parë e aq më mirë! Kjo të çon përpara.     

Vetveten e therinjesh-ë,
Versionet e botuara: BUZUKU 2/2001:12; Dardha'j Melin s'e mirrnjesh-ë. 

BUZUKU 24/2007:21; BUZUKU 25/2007:22; -Da myty, da mos u myt, BUZUKU 26/2008:21; BUZUKU 35/2011:21.
da digju, da mos u digj, 

*

*

Nina-nâna, po t'përkuni
 
Nina-nâna, po t'përkuni 
Flej, moj vajzë, ty t'marrt gjumi!
Nina-nâna, more bí,
Ti m'u bâfsh për bukuri!
Nina-nâna, n'djep pej drunit,
Ti m'u bâfsh zâna'e katunit!
Ty shoqet t'marrshin lakmi,
Lumi burri si t'merr ty!
Nina-nâna, mori mollë, 
Ka me t'çue baba n'shkollë,
Gjithkush ka me t'lakmue,
Krejt me pesçe me kalue!
(Martinaj)

Marrë prej Idriz Xhemë Ulaj, Këngë dhe 

vajtime nga krahina e Plavës dhe e Gucisë, 

Instituti albanologjik-Prshtinë, 2009:15. 

Kanga e Kupe Danës
 (Jakup Danit)

Kupe Danja thot  i mjeri
M'xu rreziku pa mendu
Tuj shku rrugs ka dal asqeri
Nji gru t'kshtensh për me turpnu

Bërtet gruja pej sikletit
Dy asqer me kan zaptu
Nderin tem e t'anë miletit
A ka burr me e pshtu

Kupja gruen kur e ka pa
S'jam ma qyqi i vilajetit
Hoq kuburen e i ka vra
Té dy qejt asqert e dreqit

Kupe Danja t'plaçin sytë
Çi qite telashe vedit
Kabull bana me lanë kryet
Me pshtu nderin e tan miletit

Katil-llakun s'e kam dasht
Por kismet kshtu paska ken
Kombë e nder i kena bashkë
Mysliman edhe të Kshten

Mu murr malli, mu dogj shpija
Rob't e mi, mi kan mërzit
U çu prifti edhe hoxha
Ma të re ma kan godit

Me nji kaq po e mylli kangën
Për rrezik që më ka qillu
Si për dasma e për gëzime
Me aheng kan mem kujtu.

Këndoj Sanije Dan Uruçi – datlind. 10 prill 1917 
Shkoder. Regjistroj Myftar Mahmut Uruçi me 26 
tetor 1954 Shkoder Lagja: “Shaban Efendija” Rruga 
“Karvanej” NR 32 SHKODER.
E dërgoi për revistën Buzuku Gëzim Uruci 
(profuruci@gmail.com), Shkodër, më 4 tetor 2011.
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Vaji i Zallogut  Çame ("Dance of Zalongo")  

English Albanian 

Mosko1 afoot, has left her baby in the ground, 
Hits this woman, this brave woman, 
Her gun and cannon everything scares. 
"Look here girls, how close they are!" 
 
Even walls became ash, but Dhespo1 as always stands up, 
To her girls speaks, with voice and calamity.  
"Girls, slaves of the Turkish can we be? 
Follow me, girls, our place is down there!" 

Moskua në këmbë, foshnjën përdhe ka lënë, 
Qëllon a s’qëllon kjo grua, deli grua, 
Pushka top gjithçka zhurit. 
"Vështrojuni një çikë more, si jeni bërë meit!" 
 
Edhe muret u bënë hi, po Dhespua përherë në këmbë, 
Nuseve ç’u thërret, me zë e me gjëmë. 
“Skllave të turkut bija, a mund të bëhemi ne? 
Pas meje, mori nuse, vendin e kemi atje!" 

 

mos i shko kurrkuj te shpija.Kangë Kranjane
Sa me hángër për márri, 
te zenjini s'ke çka bon, 

O medet si u ba dynjaja, 
se aj shtremtë e të shikon, 

çe n'Tivar, Ulqin e Kraja.
aj te ti e s'ka çka bon; 

Kah t'shetitsh nëpër dynja, 
njekshtu janë nja disâ, 

njeksi gjinsh kurrkun nuk ka, 
edhe t'mirë zenjina kâ, 

qi gërgasin për dynja.
ka zenjin qi t'vjen me'j shkuo, 

Nji femën në rrugë me neshë, 
begenis me bjeseduo, 

ajo pak edhe m'u qeshë, 
me rá ngushtë kqyr me t'nimuo, 

menjiherë thonë e ka mikneshë.
me rá ngushtë edhe t'nimon, 

O gërgás, o i biri horrit, 
atë dynjá e fiton, 

a'j menon ti dopak vorrit?
n'ket dynjá vetin neron.

Ti vorrit çka do me'j çuo, 
O medet si isht bo mileti, 

pa iman ku do me shkuo, 
thonë ká tretë e beriqeti.

Ku me shkuo pa iman, 
Kta vejushat qi s'kanë djalë, 

se atje me folë nuk lânë, 
s'bon kush nijet gjâ m'u falë.

as me folë as me gërgá, 
Çka fitojnë dhe ata qi kanë, 

atje isht tjetër dynjá. 
sa bohet me dalë n'derë, 

Sado vonë atje qi t'shkojmë, 
e shanë tamën pesë qin herë.

si kush bon ashtu do t'shkonje, 
Sa bohet me shkuo çoban, 

t'mirë e t'kqitë i peshojnë.
atëherë shkolla e kërkon.

Kta gërgásat me'j niguo, 
Dymdhet vjeç shkollën maron,

s'kish metë gruo pâ u lshuo, 
masanej e asqerija, 

asnji vajzë s'kish me u fejuo. 
asqerije hangarija, 

Për me folë si isht e drejtë, 
hangarije vjet për vjet, 

isht e drejtë e por qi s'kâ, 
kshtu maron njekjo jetë.

gërgásat kanë dalë n'dynjá, 
Burrë mâ t'poshtër kun nuk ká, 

tjetër s'bâjnë veç gërgá, 
se aj qi bon shamat me grá. 

por ishalla s'i nigojmë, 
Edhe grá t'mârra ká, 

nji fjalë niejnë dhetë i shtojnë.
të idhnon e t'bon me'j rá, 

Kush do t'ijet shoku jem, 
nji kjothtë fajtore, faqja bardhë,

mos me folë çka t'vjen nër men, 
nise t'shkonje kah ká ardhë.

por me folë donjë fjalë me ven, 
Autori i panjohur. 

aj nër t'moçëm ka kuven, Shenoi Ali Gjeçbritaj
shoqnija e bon për sen, 
hem për sen hem për burrni, 
kurse flet fjalë me urti.
Aj qi isht pak fukará, 
mos shetise nëpër dynjá, 
me ulë kryet mos me pá.
Allafranga mos m'u veshë, 
mos m'u veshë moj allafranga, 
se nuk ké me mathë opanga.
Me t'u nodhë donjë mik te votra, 
lypet mishi edhe grosha, 
masenej edhe orizi; 
nji mos kjoshin kto të trija, 

Fjalë të urta e fraza të Plavë-Gucisë

Kryet gjog, menen zog.
Luej se t'luen nafaka.
Ra, si t'rake pej qiellit.
Ku s'ka muhabet, s'ka as bereqet.
Po e gjenë si Hasanin nan thanë.
Çka din dhia çka âsht tagjia.
Çdo hesap ka xhevap.
Shkoi si qeni n'rrush.
Nuk i pret sakica n'i ven.
Kamtë e leta, faqja bardhë.
Gaca e mluet t'i d'jeg duertë.
Sabri ka selametin.
Kqyr shtremtë e fol drejtë.
Floktë e g'jata, mênt e shkurta. 
Miku mik, kosi me pare.
E din luga çka ka vegshi.
Mos rrjedhtë – pikon.
Kadal beg, se ka hendek.
Kryet pa tru si mali pa dru.
Mâ mirë i dekun se vorr për s'gjalli.
Mos ja kqyr bukurinë, po kqyrja urtinë.
Fëmijtë i hanë mollat, burrave u pihen dhâmtë.
E han bukën e vet e mban gajlen e huej.
Ku dhêm dhâmi shkon g'juha.
Pêni ku â mâ i hollë kputet.
Mos kalzoftë dhia, kalzon brini.
Kush s'â per veti, s'â për kurkâ.
Trim i thonë atij çi bân trimni e jo marri.
Puna e natës, gazi i ditës.
Mâ mirë dreq i jonë, se meleq i huej.
Shkoi me lypë veshtë e i la edhe brinat.
Mos e prek gjarprin n'bisht, se t'kafshon n'gisht.
Fjala e vërtetë dike e vret. 
5.12.2010
Shënoi Shaban Hasangjekaj, Martinaj, Guci
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Enver Mollabeqiri - Eno 

ULQINI

Urdhër i Perëndisë dhe i gjithësisë.
Lindi një qytet në breg të detit.
Qetësi dhe pastërti në zemër ofroi.
I lindur për liri dhe për të luftoi.
Nëpër dallgët e egërsuara shtigjeve të historisë.
Ishte prehër  i adhuruar i Ilirisë.             

Zgjodhi Paul Tedeschini <paul.tedeschini@yahoo.it> 8 korrik 2012; Publikue ne http://kosova.albemigrant.com/?p=11003

Hajredin Kovaçi

Ç'është ky gjumë
Jemi zhytur deri në fyt
Gjumë sa shumë gjumë
Neve kurrë s'na del gjumi
Ne biem herët e zgjohemi vonë
Deri në fyt jemi zhytur në gjumë
Ky gjumë i gjatë
S'dallojmë dot është ditë apo natë
S'dëgjojmë krrokamën e korbave
As hapat tinëzakë
As farën e keqe që po na bie në qafë
Ç' është ky gjumë që s'zgjohemi dot
Zgjohuni mjaft me gjumë
Të zgjuar ju dua sot

Faji
Nëse ndër njerëz të dalësh
S' ke fytyrë
Atëherë si mund të shikohesh në pasqyrë
Unë s'e di a ke faj a s'ke
Pasqyra të qet ashtu si je
Nëse vazhdon të sillesh me avazin e vjetër
Më mirë ndërro fytyrë
Ose gjej pasqyrë tjetër

Legjenda e atdheut tim

Në rrudhat e ballit të gjyshit 
do vjet të tmerrshme flejnë 
ato pa fjalë në heshtje 
t'kaluarën e hidhur rrëfejnë. 

N'atë ballë me rrudha është gdhendur
legjenda e atdheut tim, 
lufta-gjaku i derdhur 
për të sotmen plot gëzim. 

Rrëfimi i trimërisë sonë 
është vetë balli i gjyshit-plakut 
që e kaloi krejt jetën 
pranë përrenjve të gjakut.

S'dua të shoh...

S'dua të shoh qiellin e mjegulluar 
nga tymi i atomit, 
as nënat e përlotura 
nga rënkimet e motit, 
as zogjtë krahthyer.

S'dua të shoh natyrën e rrënuar 
nga flaka e barotit, 
as zemrat e ngrira akull, 
as fëmijët e përlyer me gjak 
s'dua të shoh...

Shaban Hasangjekaj, Martinaj, Guci

LIRIJA E POPULLIT
(Vuthaj)

Halilin, kur ish kênë kthye 
pej gjygjit, e kishin pa dvet:
-Si kalove n'gjygj?
-Mirë! – ki pasë thânë. 
Atyne u ra drithi, mue m'ra 
koshi; atyne u ra toka, mue 
m'ra lirija e popullit!

Idriz Xh. Ulaj, PROZË POPULORE 
NGA KRAHINA E PLAVËS DHE E 
GUCISË, Instituti Albanologjik 
Prishtinë, 2011.

Ublat në Bolaj, Krajë
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Ndihmuan revistën BUZUKU 36
(Renditja si mbas abecedës)

Aleksandar Stipçeviq, akademik, prof. Dr, Zagreb, Kroacia-$100.
Alex Tuzi €20. 
Enver Shaban Lika, Bostane (Shtoj), Ulqin-€50. 
Këshilli Nacional i Shqiptarëve në Mal të Zi-€50.
Komuna e Ulqinit-$100.
Loro Markiqi, Ulqin-$50.
Nika'j Kols Sims Gjonit-Simononj, GRANIT SIMON, gurgdhendës, Braticë,
                                                                                                          Ulqin-€20. 
Nika'j Stjeps Zefit, Pjetërgjon-Nilonj, Braticë, Ulqin-€50.
Nikolla'j Matisë Kols Matisë-Dukagjini, Pistullë, “SOLARIS”, Ulqin-$100.
Ruzhdi Qazim Cuf-Ravja, BRATICA COMMERCE, Ulqin-€50.
Shabi Ali Dërmaku, Prishtinë-$100.
Xhemal Qazim Cuf-Ravja, Braticë, Ulqin, VETERINUM, Ulqin-€50. 
Vera Pekaj, Bishti Malit, Ulqin-€20. 

Ju po e mundësoni botimin e revistës. Redaksia u falet nderit. Qofshi 
gjithmonë faqe bardhë.

Sponzoruan revistën BUZUKU 37
On Sun, 29 Jul 2012 17:06:51 +0000, Gabriel Grabanica <teologushqip@hotmail.com> wrote:

SPONZORËT PËR REVISTËN BUZUKU JANË FAMILJET E FISIT 
GRABANICA QË JETOJNË DHE PUNOJNË NË DIASPORË, 
EUROPE DHE AMERIKË, SI SHENJË RESPEKTI PËR FAMILJET 
SHESTANASE. 

Date: Sun, 29 Jul 2012 10:04:08 +0200 From: <fdobreci@t-com.me> To: 
<teologushqip@hotmail.com> wrote:

I nderuem Dom Gabriel Grabanica,
Ju falem nderit për angazhimin tuaj, si dhe familjeve GRABANICA që 
po sponzorojnë revistën BUZUKU. Ju po e mundësoni botimin e 
revistës. Qofshi gjithmonë faqebardhë. Juve dhe të gjitha familjeve që 
sponzoruen revistën BUZUKU, përshëndetje të përzemërta.
Kryredaktori Simë Gjon Dobreci

Shestanasit thonë

Aj qi digjet me çorbë, i frynë edhe 
kosit.

Aj qi i ra, i doli.
Baktinë, â mé, â vré.
Çka ka shpija e qet thmija.
Ditë e re - nafakë e re. 
Dor-dhânit kurrë kurrqâ nuk i mugon, 
      gurçit kurrë kurrgjâ nuk i tepron.
E di luga ç'ka mrenë vekshi.
Fjalë shum e punë pak.
Gjikush t'vetën, e mullisi t'ujit.
Halku ta njet bishtin edhe kur s'e ké.
Kashata e madhe t'meten n'fyt.
Kshnellë e verë.
K'tu e gjetem - k'tu p'e lâmë (tokën,
   botën). 
Ku ka tym ka dhe zjarm. 
Kur s'ke ç'i ban gomarit, bjeri samarit.
Kush çohet me gjela – bje me pula.
Kush i ra, i doli.
Kush punon edhe gabon.
Kush ta bani - vetja ma bani.
Mâ mirë pak se aspak.
Mâ shum men se gjá.
Me dhanë ujë isht sevap.
Me nimue isht sevap. 
Me nji gur s'bahet mur.
Me nji lule s'çil prenvera.
Mjerë mullini qi nuk bluen gjithçka.
 Mos e vrash as gjarprin me dorë t'huej!
Mos t'i kalxonj t'mijat, se i harron tujat.
Nuk janë t'bléme si t'léme.
Njeriu mâ'j fortë se guri.
Pasha t'ritë e pasha verën.
Plaka me nji dham ha kalanë.
Pleqnia s'vjen me topa.
Prit gomar sa t'dale tërfojna (tërfojjna 
doli, gomari cofi). 
Rrugae shkurtë del mâ e gjatë.
Rruga shkurtë del e gjatë.
Si isht veni bahet kuveni.
S'ka gjâ pa gjâ.
S'ka kulaça n'ferra.
Shiu n'mâjë tânë vâjë.
Ta njesin bishtin edhe kur s'e ké.
Veç mordja merr e s'nep.
Shih edhe BUZUKU 26/2008:11, BUZUKU 
25/2007:23.
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). 
Mblodhi Simë Gjon Dobreci 

 

 

 

*

Thtjan - katundet e Krajës po mbesin pa banorë

QENI 
E ki pa hâgër vjehrrën e Zades qêni i tyne. 
-Çka u bâ k'shtu? –e dveti nusja Zaden.
-E ka hâgër qeni, -ia ktheu Zadja.
-A mâ epni mue atë qen se belta e pyt (mbyt) 
edhe vjehrrën tême?
-Au! T'vjen rêni vonë se e kanë lypë edhe 
shumë tjera.

Idriz Xh. Ulaj, PROZË POPULORE NGA 
KRAHINA E PLAVËS DHE E GUCISË, Instituti 
Albanologjik Prishtinë, 2011

(Martinaj)
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Nëna Terezë p.n. 85360 Ulqin
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Barnatorja - Tivar: 030/318-124
Qendra për mbarësim artificial Ostros:069/331573
Ambulanca e Veterinerisë Katërkollë: 030/459-214

email:veterinum@t-com.me
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