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Njeriu që burrnohet me gjuhën e të parëve dhe me rranxën e vet prej Shestanit. 
Bruno Bailo shkruan prej Nju Jorkut 

ardh. Dikush m'u ka thanë, se Shestanas çua slikat e Podit Ljares në e-mail? Shume i nderuami Dr. Dobreci,
që kanë ardh në Zader, jane prej Podit Revista juaj është fort e bukur, dhe ka Jam biri i Arbëneshëve i leun në 
Golikut. Qka mendoni ju? Kam shume shume puna interesant me lexue. Me Amerikë. Kam dy biq që folejnë 
peveta kulturore/muzikore, se kemi vjen keq se nuk shi tet  këtu.  Arbënisht, por s'muj me gjet librat 
mbet pa kang popullore. Kam edhe një Falmeshendet familijen dhe të gjithë fëmijve në g'juhen tonë. Ashtu po 
punë me ju pevet, a ka traka o diska me punëtor që bukur e botuajnë revistën në kërkoj librin e Gazmend Çitakut, por 
muzik folklorik pej Shestanit o Briskut? g'juhen tem! Ju lumshin duort!nuk e shesin këtu. A muni me nis? Ju 
Po di se ne kemi pas kangë "maje Përshendetjedergoj paret sa lypet. Po kërkoj mo 
krahit," se gjyshja kujtohet se pleqnia Bruno Bailo me familije, New Yorkinformacion historik - prej ka kemi 

 Bruno <turbocro@verizon.net>s'kanë kenua - 
  

k a n e  " k j a " .   Saturday, September 13, 2008 12:39 pm 
 ABETARJA E PARË PËR FËMIJËTInteresohem se 

janë harrue dhe 
me vjen keq se 
s'di. Dotë vij der 
nje mot në Mal i 
Zi me pa pej ka 
kemi ardh me 
familije. Qysh 
jam dhe e kam 
m a l l i n  p ë r  
atdheun. Nëse 
keni, a muni me 

From:  
To:
Date:
Subject:

fdobreci@cg.yu

Prindët e Bruno Bailos prej 
Arbanasit, Zadrës (Kroaci) 
erdhën në Amerikë, ku lindi 
Brunoja. Të parët e tyre erdhën në 
Zadër prej Shestanit para afër 300 
vjetëve. Në Nju Jork, Brunoja, jo 
vetëm që u mëson fëmijëve  
gjuhën e të parëve, por edhe 
kërkon libra që t'u mësojë leximin 
dhe shkrimin shqip

Vera që s'harrohet
Sivjet për mua ka qenë një verë e Vëllezër e motra 
paharruar. Ka shumë kohë që këtë verë e mërgimtarë mos 
kam pritur me njëfarë shprese se do të më hezitoni dhe ejani 
sjellë kënaqësi dhe sadopak do të ma në trojet tuaja. 
shlyej mërzinë e muajve të kaluar. Ejani aty ku keni 
Sivjet, si rëndom, të gjithë presin me lindur, në tokën e 
padurim të marrin ndonjë lajm nga të bekuar. Ejani aty 
afërmit e tyre në mërgim, se do të vijnë ku guri ju pret. 
për pushime verore në vendlindje. Edhe Ejani të gëzohemi 
unë me familjen time prisja lajmin se do së bashku, veçmas 
të vijnë njerëzit  tanë nga Amerika dhe me ata me të cilët u 
Gjermania. Përmallimi është i madh, po rritët dhe thithët 
aq sa edhe koha që jemi ndarë nga njëri- qumështin e një 
tjetri. Rinia ndoshta nuk njihen mes nëne. S'ka gjë më 
vetes, gjë që shkakton mjerim të të bukur e më të 
pakapërcyeshëm. Por e tillë është jeta kënaqshme sesa të 
jonë dhe ky është realiteti ynë i hidhur. mblidhen vëlle-
Jetojmë në mëshirën e fatit, të cilin e zërit dhe motrat 
pranojmë si diçka të urdhëruar nga Zoti. rreth një sofre, si luante  natyrshëm  në oborrin e shtëpisë, 
Unë megjithatë nuk besoj se largimi nga dikur. Korriku është muaji kur njerëzit ky filiz i njomë i këtij trualli etnik, i kësaj 
trojet etnike dhe shkuarja nëpër botë për tanë vijnë nga Amerika, Kanadaja, toke, njësoj sikur mbreti në shtëpinë e vet. 
një kafshatë goje është urdhër i Zotit. Gjermania, Franca, Zvicra, Suedia, Përnjëmend ishte mbret. U kënaqëm së 
Përkundrazi, besoj se është urdhër i djallit Belgjika. Kthimi i tyre në vendlindje i bashku. Dhe më pas erdhi momenti i 
(dreqit). Këtë e them me bindje të plotë ngjanë kthimit të zogjve shtegtarë, ndarjes. Pasuan puthjet e njëpasnjëshme, 
sepse mendoj se Zoti ka caktuar dallëndysheve. Ardhja e tyre zbukuron shtërngimet e duarve, përqafimet e 
vendlindjen e secilit person dhe ia ka vendlindjen, fisnikëron dhe bashkon ngrohta. Nuk munguan as lotët e 
mundësuar atij që aty të rritet, të shpirtin e familjarëve. Këtë ndjenjë ndërsjellë. Por mbeti shpresa se nipi do të 
zhvillohet, të punojë, të krijojë dhe së gëzimi e përjetova edhe unë këtë verë që vijë verën tjetër, të kënaqemi përsëri 
fundi të vdesë, meqë njeriu askund nuk nga momenti kur oborri i shtëpisë sime u bashkë.              Shkruan Gjokë Shkreli 
e ndien veten më të lumtur se në vendin  mbush me njerëzit e saj tashmë 
ku ka lind ai dhe baballarët e tij. Njeriu gurbetxhinj. Shtëpia ime është edhe 
në vendlindje nuk tjetërsohet, por shtëpia e tyre. Trualli im po ashtu është i 
kalitet dhe bëhet më i fortë, më i tyre. Ata janë bijtë e kësaj shtëpie, zotët e 
qëndrueshëm sikur graniti. Mendoj se këtij trualli arbëror. Zemra më bëhej mal 
guri i rëndë peshon në tokën e vet. kur shikoja se me sa kënaqësi  nipi im 

U rriten bashkë, u shpërdan nëpër botë

Podi i Ljares - banorët shkuan për Zadër para gati 300 vjet
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Kush e kalon n'ven t'vet jetën,
Neron t'partë edhe vetveten (SGjD).
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Shqiptarët e Ukrainës 500 vjet e ruajtën gjuhën

U mbushën 500 vjet që shqiptarët e Ukrainës janë larg atdheut. U larguan prej 
rrethit të Korçës fill pas pushtimit turk dhe 200 vjet jetuan në Bullgari. Mandej u 
zhvendosen në Ukrainë; u mbushën 300 vjet që jetojnë mes ukrainasve. Por nuk 
kane harruar asgjë nga të parët e tyre. Përpiqen t'i ruajnë zakonet dhe traditat 
shqiptare me fanatizëm. Festa më e madhe e tyre është festa e Shën Gjergjit, në 
kujtim të heroit kombëtar Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Ata janë takuar me Fan 
Nolin më 1911, kur ai bëri një udhëtim në Odesa. Po kështu më 1979, At Artur 
Liolini, Kancelari i Kishës Ortodokse Autoqefale Shqiptare nga Bostoni, e tha 
meshën në kishën ku e kishte thënë Fan Noli dekada më parë. Ata nuk kërkojnë 
gjera të parealizueshme nga shteti shqiptar. Thjesht kërkojnë nga shteti amë 
shqiptar libra dhe mësues të shqipes që të mos harrojnë gjuhën e të parëve. 
Kërkesat e tyre janë të përballueshme për shtetin shqiptar. Dërgimi i disa 
mësuesve, i librave dhe abetareve në shqip nuk është ndonjë barrë e madhe, por 
është një detyrim që shteti amë duhet ta ketë për këta shqiptarë të harruar. Mendoj 
se shteti shqiptar duhet t'u japë pasaportat shqiptare këtyre njerëzve sepse këta e 
meritojnë të jenë shqiptarë si gjithë ne të tjerët. Janë pra 5 mijë shqiptarë që 500 
vjet jetojnë larg atdheut të tyre Shqipërisë dhe për 300 vjet jetojnë në mes të 48 
milion ukrainasve. Çdo komunitet tjetër do të ishte shuar me kohë. Ata janë 
dëshmi e gjallë e thënies: "gjaku i arbërit nuk shuhet kurrë" (gjaku i shqiptarit nuk 
shuhet kurrë); ne duhet të jemi krenarë për ta.
Mirel Sharxhi, Boston, SHBA

Shestanasit* nuk e morën atë valle prej askujt, por atë e morën tjerët 
1 2prej nesh. Ajo valle në Cërmnicë  është quajtur  'šestansko kolo ' 

(valle e Shestanit)...  Në Shestan, luajtja brenda valles është quajtur 
3'krushqisht ' ... 

1.Në Cërmnicë flitet gjuha malazeze, gjuhë sllave.
2.Kësaj valle, që malazezët e përvetësuan prej shestanasve, sot i thonë në Cërmnicë crmničko kolo ose crmničko oro 
(valle e Cërmnicës).
3.Sot, për kërcim krushqisht, shestanasit thonë kërcim malazezçe (kjo tregon se sa lehtë ne i pranojmë imponimet prej 
tjerëve).  
*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).

Marrë prej Ðoko-Ðoka Markov Dabović, Pleme Šestani, istorijska-etnografska studija, Bar, 2006:342,364. 
Përgatiti S.Dobreci.

Vallja e Shestanit - valle Shqyptare

Braticë, 1970
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Gjergj Pelini, abat i Rotecit, diplomat i Skënderbeut 
skaj realizimit të këtij misioni paqësor, shkëmbim të dy langojve dhe dy Shkruan Prof. Dr Jahja Drançolli*
meqë, qeveria venedikase asnjëherë nuk skifterëve qe Skënderbeu do t`ia jepte 
qe e sinqertë që t`i zbatonte në jetë Venedikut. Disa vendime që dalin nga Dihet se shteti i Skënderbeut në sferën e 
vendimet që dilnin nga traktatet paqësore traktati në fjalë i referohen edhe Nikollë marrëdhënieve ndërkombëtare aktivitete 
me Skënderbeun. Por dhe marrëdhëniet D u k a g j i n i t .  E d h e  p a s  k ë s a j  më të gjera i zhvilloi në radhë të parë me 
me shtetin arbëror Venediku i zhvillonte marrëveshjeje, prapëseprapë Venediku Republikën e Venedikut, më pastaj me 
që të shfrytëzohej njëkohësisht  qëndresa nuk hoqi dorë nga synimet e mëparshme Rashën, Republikën e Raguzës, 
heroike e popullit shqiptar kundër ndaj shtetit të Skënderbeut, gjë që mund mbretërinë aragoneze dhe me papatin. 
osmanëve, me pretekst të ruajtjes së të pasqyrohet më së miri me rastin e Padyshim  se njëri nga vargu i 
qyteteve të njohura të bregdetit shqiptarë rrethimit të parë të Krujës, kur Republika diplomatëve më të shquar të heroit tonë 
të rrezikuara nga osmanët, të cilat gjatë e furnizonte me ushqim ushtrinë osmane, kombëtar për çështjen e Republikës së 
kësaj kohe qenë nën sundimin  e duke e vështirësuar më tepër mbrojtjen e Venedikut qe abati i Rotecit Gjergj Pelini, 
Republikës. qytetit. Edhe në vitet e mëvonshme për të cilin nga një burim që mban datën 

Ve n e d i k u  i  30 mars 1441, informohemi 
v a z h d o i  se kishte origjinë kosovare. 
provokacionet Qyteti i lindjës së tij ishte 
e tij kundër Novobërda. Nga viti 1438 
p u s h t e t i t  t ë  deri në vitin 1463 e ndeshim 
fatosi t  tonë.  për drejtues të kuvendit të 
K ë t o  Shën Mërisë në Rotec (Ratac  
provokacione në gjuhën malazeze, gjendet 
m o r ë n  në breg të Detit Adriatik, në 
përpjestime të perëndim të Tivarit, afër 
m ë d h a   Su tomores ) .  Abac i a  e  
sidomos pas Rotecit, gjatë kohës kur 
f o r c i m i t  t ë  udhëhiqte abati Gjergj Pelini, 
m i q ë s i s ë  qe nën jurisdiksionin  e 
s h q i p t a r o   arqipeshkëvit të Tivarit, 
a r a g o n e z e .  përkatësisht ishte dioçezë e 
Gjatë rrethimit saj. Mirëpo, duhet thënë se 
t ë  p a r ë  t ë  marrëdhëniet midis abatit të 
Krujës ishte në Rotecit dhe të argjipeshkvit të 
rrezik se mos Tivarit nuk ishin gjithëherë të 
po shpërthente mira. Mosmarrëveshjet mes 
përsëri lufta me vete erdhën në shprehje 
Venedikun. Por veçmas në kohën kur abacinë 
venedikasit u e Rotecit e udhëhiqte abati 

Që në vitin 1448 (4 tetor) Gjergj Pelini 
tërhoqën duke i dhënë urdhër kontit të Gjergj Pelini, i cili me të drejtë aspironte 

mori pjesë bashkë me zotin Andreun, 
Durrësit që t`u ndihmonte arbërve. Në të emërohet për argjipeshkv të Tivarit. 

ipeshkvin e Arbërisë për negociator i 
fillim të muajit tetor të vitit 1450 Sipas të dhënave që kemi, aktivitetin 

Skënderbeut dhe i Nikollë Dukagjinit në 
Skënderbeu për qëllime t'i frenonte diplomatik abati Gjergj Pelini e filloi në 

traktatin  e paqes, që u lidhë midis 
aspiratat venedikase në Arbëri, nëpërmjet vitin 1438. Zotërojmë me njoftime se 

Skënderbeut dhe Venedikut. Në këtë 
Pelinit ia ofrojë Republikës Krujën. Por, Pelini që në vitin  1441, në një mision 

marrëveshje paqësore Republikën e 
sipas një vendimi të Senatit venedikas që diplomatik në Itali e shoqëroi Gjin 

përfaqësonin dy burra me plotë autoritet. 
mban datën 23 nëntor 1450 oferta u Gazullin, i cili tashmë kishte bërë emër 

Është fjala për kontin e Shkodrës Paolo 
refuzua, meqë Venediku nuk kishte forca humanisti dhe diplomati të nivelit 

Loredanon dhe proveditorin e Arbërisë 
që ta mbronte qytetin në fjalë. Misionet e evropian. 

venedikase Andrea Venerierin. Traktati i 
abatit Pelin prej vitit 1448, në emër të Në shërbim të Gjergj Kastriotit-

paqes, që u nënshkrua në kampin e 
Skënderbeut, radhiteshin një pas një. Atë Skënderbeut e ndeshim duke filluar nga 

Skënderbeut, caktonte që Danja t`i mbetej 
e ndeshim edhe në vitin e ardhshëm, viti 1448 dhe deri në fund të jetës së tij, 

Venedikut, por me pretekst që edhe 
përkatësisht më 6 shtator 1451, kur bëri deri në vitin 1463. Gjatë këtyre viteve, 

Skënderbeu të shpërblehet, si, p.sh. me 
negociatë lidhur me çështjen arbërore me derisa Pelini i udhëhiqte misionet 

një pension të përvitshëm prej 1400 
disa ambasadorë venedikas nga Pirani i diplomatike të fatosit tonë në Republikën 

dukatesh; me një hua prej 1500 dukatesh; 
Istrisë.e Venedikut, çdo herë bëri përpjekje të 

me qëllim që të bashkohej me Janosh 
Edhe pse venedikasit nuk u angazhuan sa jashtëzakonshme më qëllim që t`i 

Huniadin kundër osmanëve; me një 
duhet për ruajtjen e paqes me arbërit, dhe ndihmojë Skënderbeut duke përfituar nga 

përjashtim takse të përvitshme për 200 
nuk i respektuan vendimet e saj, këtë Republika e Venedikut, atëbotë një ndër 

kuaj të ngarkuar me kripë nga Durrësi; me 
injorancë të Republikës u mundua ta fuqitë më të mëdha të Evropës. Në këtë 

strehim në tokën venedikase në rast se 
kompensoi Pelini me aktivitetin e tij të frymë e zhvilloi tërë aktivitetin e tij 

Skënderbeu dhe abatë e tij do të 
njohur diplomatik. Në këtë ndërmarrje ai diplomatik, i cili zgjati afër 25 vjet. 

dëboheshin nga Shqipëria prej osmanëve, 
nuk i kursej as mjetet e veta materiale. Me Mirëpo, ishte bukur vështirë t`i dalë në 

dhe me dy palë petka skarlate çdo vit në 

Rotec (Ratac) - një pamje  më 17.09.2008
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ndërmjetësimin e tij në vitin 1456 u arrit 
marrëveshja e sërishme midis Republikës 
dhe Skënderbeut. Po në këtë vit Pelini u 
emërua protonotier apostolik. Tashti, 
duke e pasur  këtë cilësi ai përpilonte 
karta për Skënderbeun. Edhe pse me 
ndërmjetësimin e Pelinit në vitin 1456 u 
arrit marrëveshja, në emër të heroit tonë 
kombëtar, abati ynë shkoi për Venedik, 
me qëllim që ta sjellë ankesën për 
mospagesën e provizionit, si dhe për 
mosrespektimin e privilegjeve të 
parapaguara sipas marrëveshjes së tyre. 
Sipas burimit të njëjtë informohemi se, në 
mënyrë që t`i paguhej provizioni 
Skënderbeut, proveditori venedikas 
Francesco Venier mori në korrik të vitit të 
njëjtë 1200 dukate nga mjetet e Pelinit, i 
cili gjerë me atë vit kishte huazuar nga 
arka e Venedikut më tepër se 11.000 
dukate. Kjo shumë dëshmon qartazi për 
mundësitë e mëdha financiare të Pelinit, i 
cili ofronte edhe më tej borxhe në të holla. 
Kështu, nga mjetet e tija gjatë vitit 1462, për prokurator të vetin. Skënderbeu kishte për të rifilluar luftën 
morën hua dy herë nga 600 dukate. Në Sipas një letre nga viti 1462, ka të ngjarë kundër osmanëve me kusht që të merrte 
vitin 1457, me qëllim të zgjatjes së që të jetë shkruar nga papa Pio II, të ndihmat e nevojshme dhe përforcime me 
ndihmës në të holla, kushtuar luftës botuar në veprën e vetë monumentale që kontingjente venedikase; së dyti, shuma e 
heroike të popullit arbëror në krye me mbanë titullin Comentarii , Skënderbeu ndihmave do të caktohet drejtë për së 
Skënderbeun, abati ynë u angazhua në një pati sërish telashe me Venedikun. Që drejti  prej Këshillit të Madh të 
mision që shkoi të papa Kaliksti III. Po në këtej, më 6 prill të këtij viti Senati Republikës së Venedikut dhe Gjergj 
këtë vit Pelinin e ndeshim sërish në Romë venedikas i shkroi princit të Shkrodrës që Pelinit, ose prej pasardhësit e tij, dhe jo 
në cilësi të diplomatit të Republikës. të ftohet Pelini, i cili sikur gjithëherë deri prej proveditorëve venedikas në 
Abati energjik i Shën Mërisë së Rotecit e më tani, do të gjejë mundësi për pajtimin e Shqipëri; së treti, një numër luftanijesh 
dha kontributin e vetë edhe rreth sërishëm të tyre. Lidhur me çështjen e dhe anijesh ndihmëse venedikase do të 
marrëveshjes së heroit tonë kombëtar me krijuar janë ruajtur 3 dokumente të dërgoheshin në ujërat shqiptare për të 
funksionarët venedikas në Shqipëri, të burimit venedikas, që mbajnë datën e 27 mbrojtur vendin dhe popullatën; së 
cilët bashkë me Skënderbeun në vitin gushtit, 10 shtatorit, dhe 20 shtatorit. katërti, në rast se Venediku  do të lidhte 
1458 u ngritën kundër Lekë Dukagjinit, Sipas tyre informohemi se Pelini arriti ta ndonjë paqe me osmanët, Shqipëria do të 
meqë ky mbante lidhje me osmanët. Këtë bindë Senatin venedikas, jo vetëm t`ia përfshihej në kushtet e traktatit; së pesti i 
marrëveshje e solli Pelini në Venedik në vazhdojë pagesën e provizionit vjetor në biri Skënderbeut do të pranohet në listën e 
muajin gusht. Venedikasit qenë të lartësi 600 dukate, por edhe t`i bujarëve venedikas; së gjashti, në rast se 
kënaqur, meqë kjo i kishte dhënë fund kompensohet Gjergj Kastriotit e tërë ajo do të dëbohej nga Shqipëria, Skënderbeut 
luftës së pashpallur dhjetëvjeçare dhe, më shumë e papaguar gjer në atë kohë . do t`i bëhej strehimi dhe përkrahja në 
1458 filluan marrëveshjet paqësore me Në kushte të krijuara pas paqes së tokën e venedikasve, të cilët do ta 
Skënderbeun. Pajtimi ishte aq i Shkupit, venedikasit dëshironin që ta ndihmonin që të rifitonte shtetin e tij; dhe 
përzemërt, sa që Skënderbeu ua ktheu afronin sa më tepër Skënderbeun, i cili së shtati, pensioni i papaguar i tij duhet të 
prapë venedikasve kështjellën e Shasit në ishte i gatshëm për të hyrë në negociata. paguhej në Venedik dhe jo prej 
vitin 1459. Venedikasit, madje, e Atëbotë, përkatësisht në muajin gusht proveditorëve venedikas në Shqipëri.
s h p ë r b l y e n  e d h e  P e l i n i n  p ë r  1463, abati i  Rotecit Gjergj Pelini për Burimet e shumta që u përmendën më 
ndërmjetësimin e tij të mbarë. Pas herë të fundit shihet në Venedik duke sipër dhe të tjerat që do ti marrin në 
pajtimit në vitin 1458 midis Venedikut kryer një mision diplomatik në emër të shqyrtim në ndonjë artikull tjetër, 
dhe Skënderbeut, Republika arriti që fatosit tonë. Pas vdekjes së Gjergj Pelinit shpiejnë që patjetër të përkujtohet edhe në 
përsëri të fitonte lirinë e kalimit nëpër në fund të vitit 1463, një kohë të shkurtër këtë rast se, Gjergj Kastrioti-Skënderbeu, 
viset e Durrësi dhe të Lezhës. Për këtë si diplomat i Skënderbeut në Venedik  e si dhe pararendësit e tij më parë, që nga 
arsye si shpërblim për këtë fitore ndeshim Pal Gazullin. Më vonë, ndërkaq, fillimet e veta ishin ngushtësisht të lidhur 
diplomatike Senati venedikas, jo vetëm këtë funksion diplomatik e kryente me burra të shquar kosovarë të kohës së 
që aprovoi dhënien e provizionit për argjipeshkvi i Durrësit Pal Engjëlli. Në tyre, si dhe me ngjarjet që kishin përfshirë 
vëllezërit e Gjergj Pelinit, Nikollës dhe këtë mision Pelinin e shoqëroi Ndre këtë pjesë të Arbërisë, prej nga ndërlidhet 
Palit, të parit 10 ndërsa të dytit 6 perperë Snatiku, të cilin e ndeshim për herë të parë origjina e tyre, çështje për çka kemi bërë 
në muaj, por premtoi se edhe pas vdekjes sipas dokumentacionit që e zotërojmë, në fjalë më se njëherë.
së Gjergjit  do t`ua jepte atyre provizionin kryerjen e një misioni kaq të rëndësishëm 
e tyre. Heroi ynë kombëtar pati nevojë që diplomatik. Përmes tyre, më 20 gusht të *Prof. Dr Jahja Drançolli, drejtor i Institutit 
edhe në vitin 1460 Pelinin ta dërgonte në vitit në fjalë u lidh një aleancë shqiptaro- Arkeologjik të Kosovës dhe shef i Katedrës së 

Historisë në Fakultetin Filozofik të Prishtinës.  një mision diplomatik në Venedik. Po në venedikase kundër osmanëve. Klauzolat 
këtë vit Skënderbeu abatin tonë e emëroi e kësaj aleance ishin këto: së pari 
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freskëta kujtimet për fëmijërinë në gjendet në një rrugë që i fut ata në një Shkruan Gjekë Gjonaj
vendlindje, për fshatin e varfër labirint të dyfishtë. Përveç Diana Cenës 
shkëmbor nën bjeshkën Rumi, shtëpitë dhe Ari Myrtaj, parqiten edhe aktorët Ky përurim në Ulqin, në Pallatin e 
e ndërtuara prej guri, pa rrugë të Nebi Shabani dhe Skënder Ademi nga Kulturës, më 3 gusht 2008, i organizuar 
asfaltuara, pa drita elektrike, pa radio e Kosova, Linda Zoraqi nga Tirana dhe prej Shoqatës “Don Gjon Buzuku”, ka 
televizor, pa telefon, por plot me njerëz Ela Haxhari nga Shkupi. Rrok edhe dy veçanti; regjisori Rrok 
fisnik, të ndershëm e bujar, që Markolaj, i cili po qëndron në Ulqin, Markolaj është shqiptari i parë, i cili 
mbijetonin me mjaft vështirësi. thotë se qëllimisht ka përzgjedhur realizoi filmin e parë shqiptar të 

temën e dashurisë për të lidhur gjithë 
Pasioni për filmin komunitetin shqiptar që jeton në 
Si fëmijë mban mend të kishte parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi 
Ljare filmin e titulluar "Beteja në vlerësoi se shqiptarët si çdo popull 
Sutjeskë" dhe dy të tjerë në Ulqin, që tjetër kanë nevojë për më shumë 
nuk i kujtohen emrat, por të cilët i kanë dashuri me njëri-tjetrin. Autori i këtij 
pëlqyer. Me të shkuar në Nju-Jork ai filmi, i cili përveç regjisë ka bërë edhe 
fillon të punojë në një kinema private, si skenarin dhe produksionin, shprehet i 
kontrollues biletash. Kjo punë i kënaqur me pritjen që i është bërë nga 
mundësoi atij të shohë shumë filma, që publiku kosovar, pas premierës në 
ishin edhe vendimtarë në përcaktimin e Prishtinë në prill të këtij viti. Ndërkaq, 
profesionit të tij të jetës, edhe pse, siç ai thotë se  interesimi i publikut 
thotë ai, dëshira e tij ka qenë të bëhet shqiptar në Amerikë është shumë më i 
arkitekt, meqë gjatë shkollimit të vogël. Rinia e atjeshme shqiptare për 
mesëm ka qenë i shkëlqyer nga fat të keq nuk tregon ndonjë interesim 
matematika. Markolaj u diplomua për të dukshëm për filmin, kështu që për një 
regji në Kaliforni tek njerëzit e njohur regjisor që dëshiron të realizojë film me 
të botës së filmit, siç është i famshmi aktorë shqiptarë e ka shumë vështirë. 
Xhorxh Lukas e shumë të tjerë. Ai 
paraprakisht për regji është aftësuar në Planet

metrazhit të gjatë në Amerikë, si dhe e Londër, Angli. Është autor i katër Ky regjisor shqiptar thotë se filmin 
shfaqi këtu për herë të parë mbas filmave, tre në anglisht: "My Christmas "Fati im", përveç në Kosovë e Ulqin, 
Prishtinës. Me këtë film, ky artist i Gift" (1993), "Till Death Does US Part" parashikon ta japë premierë në 
tregoi jo vetëm opinionit shqiptar, por (2000) dhe "Instant Message" (2005) si Shkodër, Lezhë, Tiranë, Durrës, Shkup 
edhe atij të huaj, se në radhët e dhe një film shqip "FATI IM" ("My dhe në qytete të tjera të Evropës 
shestanasve ka edhe regjisor që Destiny", 2006), apo siç e kanë quajtur Perëndimore, ku jetojnë shqiptarët. 
ç m o h e n  n ë  k i n e m a t o g r a f i n ë  gazetat amerikane "Romeo dhe Përveç shfaqjes premierë të kësaj 
ndërkombëtare.  Gjulieta", por në versionin shqiptar. komedie të këndshme, shton Markolaj, 
Rrok Markolaj, i cili prej shumë vitesh është edhe mundësia e njohjes me 
jeton në Nju-Jork, është ndër shqiptarët Dashuria e ndaluar komunitetin e artistëve shqiptarë në 
e rrallë në diasporë nga Mali i Zi, që Filmi i titulluar "FATI IM" ("My Malin e Zi, Kosovë, Shqipëri, 
profesion ka regjinë dhe xhiron filma Destiny") i cilësuar si një komedi Maqedoni e vende të tjera. Ai po ashtu 
në shqip dhe anglisht. Ai ka lindur në romantike, është xhiruar nëpër brenda gjashtë muajsh do të përfundojë 
Dobrec (pjesë e fshatit Ljare të ambientet e popullatës shqiptare që filmin e tij të pestë të titulluar "Ljarja", 
Shestanit, ana perëndimore e Krajës, jeton në Nju-Jork të Shteteve të kushtuar vendlindjes së tij, në tri gjuhë: 
jugperëndimi i Liqenit të Skodrës, Bashkuara të Amerikës. Në film shqip, anglisht dhe gjuhën malazeze. 
rrethi i Tivarit). U edukua në një familje paraqitet një dashuri e ndaluar në mes të Regjisori Markolaj planifikon të 
të ndershme shqiptare, ku me shekuj një djali shqiptar nga Ulqini, me emrin realizojë edhe një film për shkollën 
ruhen mikpritja, burrëria, fisnikëria dhe Martini (iterpretues aktori joshqiptar publike në Shtetet e Bashkuara të 
morali. Në moshën e re, bashkë me Ari Myrtaj) dhe një vajze shqiptare nga Amerikës dhe një tjetër për shqiptarët si 
familjen e tij, dy vëllezërit dhe motrën, Kosova me emrin Hana (interpretuese mbrojtës të hebrenjve gjatë Luftës së 
merr rrugën e kurbetit si shumë aktorja kosovare, Diana Cena, nga Dytë Botërore. Ai mendon edhe për 
shestanas të tjerë. Pas tre muaj Gllogjani). Familjet e tyre nuk pajtohen themelimin e festivalit të filmit shqip në 
qëndrimi në Itali shkon në Amerikë, tek me dashuritë e tyre, për shkak se një Nju-Jork, sepse një gjë të këtillë e kanë 
vëllai i madh. Fillimet e tij në "tokën e vajzë nga Prishtina nuk bën që të edhe popujt e tjerë në Amerikë.
shenjtë", siç e quajnë Amerikën, nuk martohet me një djalë ulqinak, meqë ata 
kanë qenë të vështira, mbasi i vëllai i tij janë shumë larg njëri-tjetrit dhe për 
ia mundësoi kushtet të cilat as që i shkak të dallimeve regjionale të 
ëndërronte kur ishte në Ljare. Ai i ka të prejardhjeve të tyre, për ç'arsye çifti 

Filmi "FATI  IM”
Përurimi në Ulqin i filmit “Fati im” të autorit Rrok Markolaj, 
i realizuar në Amerikë, është ngjarje e veçantë për kinematografisë shqiptare.

Rrok Markolaj, autori i filmit

Gur gur - kalaja, fjalë fjalë - belaja 
(E tha Nika'j Luks Per'Stjeps Markut Çobit-Lukiqi).
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Filmi 'Fati im’ në Ulqin
Shoqata “Don Gjon Buzuku”, me përkrahjen 
e udhëheqjes së Qendrës për Kulturë të 
Ulqinit, më 3 gusht 2008, prezantoi filmin e 
parë shqiptaro-amerikan “Fati” të regjisorit 
Rrok Markolaj. Në këtë manifestim morën 
pjesë autoritetet e qeverisjes lokale, artistë, 
bashkëvendës, qytetarë adhurues të filmit, 
simpatizues dhe anëtarë të Shoqatës, 
përfaqësuesit e shoqatave joqeveritare dhe 
fetare. Prezantimin e përshëndeti kryetari i 
Shoqatës Zef Lukiqi, për biografin e 
regjisorit foli Lena Lukiqi, për vlerat 
artistike të filmit - gazetari Gjekë Gjonaj, 
kurse në fund u prezantua edhe autori i filmit 
zotëri Rrok Markolaj.

Sa i përket biografisë, regjisori Rrok Kolë 
Markolaj u lind në Dobrec (Ljare, rrethi i 
Tivarit) më 1960. Si i ri shkoi në Amerikë më 
dëshirë që të bëhet futbollist apo arkitekt. 
Filloi të punojë në një kinotekë, ku pati 
mundësi të shoh shumë filma, çka e inspiroi 
të merret me regji. Studioi në Amerikë dhe 
në Londër. Më 1993 xhiroi filmin e parë me 
temën e dashurisë në mes të nxënësit dhe të 
mësueses, kurse më 1997 - një film që trajton 
një tragjedi bashkëkohore familjare, më 
2001 - një film që trajton problemet e fëmijës 
dhe filmin dokumentar për Ljaren. Filmi 
'Fati' është filmi i parë shqiptaro-amerikan, i 
cili u prezantua si premier me tematikë 
shqiptare. Aktualisht zotëri Rroku punon si 
regjisor i lirë.
Shënoi Gjergj Pepgjoni

Shkruan Gjekë Gjonaj

Pse është e suksesshme një shoqatë? Pyetja ka një përgjigje shumë të 
thjeshtë. Sepse e dëshmon me vepra konkrete. Kjo i përket shoqatës 
humanitare "Dom Simon Filipaj" me seli në Nju-Jork, e cila pa i mbushur 
plot tri vjet  ndihmoi aq shumë njerëz në komunën e Ulqinit dhe jo vetëm 
ata. Kjo që e theksova nuk ka të bëjë me simpatinë ndaj kësaj shoqatë, e cila  
me krenari mban emrin e klerikut të madh shqiptar nga Kllezna e Ulqinit, 
të cilin bota akademike e vlerëson si  figurë të shquar me atribute fetare e 
kombëtare, por është një përfundim i argumentuar me shembullin bamirës 
e human në radhë të parë të drejtuesve e pastaj edhe të gjithë anëtarëve të  
shoqatës. Veprimtaria e saj është shembulli më i mirë se si duhet të veprojë 
një shoqatë apo fond humanitar larg trojeve etnike të shqiptarëve në 
shërbim të vëllezërve të tyre në nevojë. Duke i mbetur besnik kërkesës së 
kryeredaktorit të revistës kësaj radhë po përmend vetëm tri donacionet e 
fundit të shoqatës. Pak javë më parë sekretari i shoqatës, z. Nazmir Osmani 
gjatë qëndrimit të tij në vendlindje i dorëzoi drejtorit të Shtëpisë së 
Shëndetit në Ulqin, prim. dr. Gani Karamangës donacione të vlefshme për 
nevojat e këtij institucioni publik shëndetësor.  Sipas z. Osmani donacioni 
i parë ka të bëjë me dy aparate për zemër, deforbilator me vlerë prej 6000 
dollarë, të cilët me siguri do të përmirësojnë dukshëm shërbimin shënde-
tësor të pacientëve me probleme kardiovaskulare. Ndërkaq donacioni i 
dytë ka të bëjë me një autoambulancë të tipit furgon e cila para disa javësh 
mbërriti nga Nju-Jorku në portin e Tivarit dhe pas kryerjes së procedurës së 
doganimit pritet të arrijë në Ulqin.  Çelësat e kësaj autoambulancë për 
nevojat e Shtëpisë së Shëndetit të Ulqinit i janë dorëzuar drejtuesit të këtij 
institucioni. Këto të dy donacione janë blerë me paratë e diasporës së 
Ulqinit që jetojnë në Shtete të Bashkuara të Amerikës, thotë për radion tonë 
sekretari i Fondacionit "Dom Simon Filipaj", Nazmir Osmani. Dy 
donacionet e përmendura nga z. Osmani dhe  autoambulanca e dhuruar 
stacionit shëndetësor në Katërkollë, donacion i mjekut Bahri Ceka dhe 
bashkëshortes së tij Yllka të cilët jetojnë në Shtete të Bashkuara të 
Amerikës nuk janë ndihmat e vetme që Fondacioni "Dom Simon Filipaj" i 
ka dërguar në Komunën e Ulqinit gjatë veprimtarisë së vet. Këtu janë edhe 
ndihmat e shpeshta për shoqatën 'Don Gjon Buzuku' dhe për revistën 
'Buzuku'. Falë ndihmës humanitare të këtij fondacioni kanë përfituar 

ndihma shumë familje të 
varfra të Komunës së Ulqinit, 
studentë, por edhe shoqata 
kulturore si dhe individë në 
nevojë. Ndihma të këtilla nga 
ky fondacion priten sërish të 
arrijnë në Ulqin deri në fund të 
këtij viti.

Shoqata "Dom Simon Filipaj" 
ndihmon vendlindjen

Fondacioni 'dom Simon 
Filipaj'
 e-mail:  
dhe adresa: Don Simon Filipaj 
Foundation, Park West Station, 
P.O. BOX 20743, New York, NY 
10025, USA 

DSFilipajFond@aol.com

Rrok Markolaj me tezen e vet Dilen

Sa më shumë jep, aq më 
shumë ke (Lao Ce ).
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Sipas traditës, Panairi tuboi botues të 
librit jo vetëm nga hapësira shqiptare, 
por edhe nga disa vende të tjera të 
rajonit. Por megjithëse organizatorët 
kishin paralajmëruar pjesëmarrjen e 
mbi 60 botuesve, Panairi i sivjetshëm 
ishte më i varfër qoftë për nga numri i 
botuesve apo publikimet e ekspozuara. 
Kjo mungesë është kompensuar nga 
mbrëmjet autoriale të organizuara me 
të ftuarit e veçantë të Panairit, sidomos 
me dy prej tyre, akademikun shqiptar 
Rexhep Qosja dhe akademikun kroat 
me origjinë arbëreshe, Aleksandër 
Stipçeviq, të cilat kanë tërhequr 
vëmendjen e opinionit. 

Në Ulqin, më 25-29 korrik 2008, për 
tetën herë me radhë, u mbajt Panairi i 
Librit, tashmë tradicional, i organizuar 
nga Shoqata e Botuesve Shqiptarë dhe 
Komuna e Ulqinit, me mbështetjen e 

vete nga studiuesi, akademiku Jorgo Panairin e Librit, edhe me veprimtaritë 
Ministrisë për Mbrojtjen e të Drejtave 

Bulo. Ndërsa botuesi Fatmir Toçi ka e tjera kulturore, po i mbledh shqiptarët 
të Njeriut dhe Pakicave.  Atë e hapen dy 

theksuar ndër të tjera se vepra e Qosjes dhe bashkë me Tetovën po i kontri-
ministrat e Arsimit të Malit të Zi dhe 

është e shumanshme. buojnë shumë asaj që kemi dëshiruar, 
Shqipërisë, Sreten Shkuletiq dhe Genc 

Vetë akademiku Rexhep Qosja gjatë krijimit të hapësirës së përbashkët 
Pollo. Në hapje të Panairit kanë 

fjalës së tij ka vlerësuar 
përshëndetur edhe kryetari i Komunës 

ndryshimet për të mirë që, 
së Ulqinit, Gëzim Hajdinaga, kryetari i 

sipas tij, kanë ndodhur në 
Shoqatës së Botuesve Shqiptarë, 

Ulqin. “Kam qenë para 25 
Fatmir Toçi dhe ministri për Mbrojtjen 

vjetësh në Ulqin. Kam qenë 
e të Drejtave të Njeriut dhe Pakicave, 

pastaj në vitin 1995, 2003 dhe 
Fuad Nimani. 

tani. Por sa më rrallë që 
 

shkojmë në një vend, i shohim 
Qosja, ky institucion kulturor 

ndryshimet më mirë se të 
Në kuadër të Panairit të sivjetshëm, më 

tjerët. Unë po shoh shumë 
26 korrik 2008, u organizua mbrëmje 

ndryshime të mira në Ulqin, 
autoriale me akademikun e njohur 

janë ndryshime që i gëzojnë të 
shqiptar Rexhep Qosja. 

gjithë ata që e duan Ulqinin. 
Vepra e akademikut Rexhep Qosja 

Dhe Ulqinin nuk e duan vetëm 
është vlerësuar lart nga studiuesit e 

qytetarët e Ulqinit, por e duan 
veprës së tij, ndërsa ai vetë është 

të gjithë shqiptarët”, ka thënë 
cilësuar si një “institucion kulturor” në 

ai. kulturore shqiptare”, ka thënë ai. Qosja 
Qosja ka çmuar i është përgjigjur më pas interesimit të 
rolin e Ulqinit gazetarëve për të gjitha fushat. 
edhe në je tën  
kulturore mbarë- Stipçeviq “zbulon” vendlindjen e të 
shqiptare duke parëve të tij 
vlerësuar se në Mbrëmja, më 27 korrik 2008, me 
këtë mënyrë po akademikun Stipçeviq ka qenë një 
krijohet hapësira e takim emocional dhe prekës mbasi që 
unifikuar kultu- ishte hera e parë që ai vjen në Ulqin dhe 
rore shqiptare. viziton vendlindjen e të parëve të tij, 
“Ulqini si dhe trevën e Shestanit, Ljares dhe Briskut. 
Tetova po bëhen Akademiku 78-vjeçar këtë vizitë e ka 
qendra me vend të cilësuar si një përjetim të veçantë. “Unë 
veçantë në jetën nuk kam menduar se ajo trevë duket 
kulturore shqipta- ashtu, se kemi të bëjmë me një trevë 
re. Ulqini edhe me tejet të varfër dhe me një terren 

Panairi i librit 2008 në Ulqin 

Të drejtat e shqiptarëve në Mal të Zi jo në 
nivelin e duhur 
Në pyetjen se çfarë mendon për politikën 
zyrtare të Podgoricës dhe partive shqiptare në 
Mal të Zi, Qosja u përgjigj se nuk e njeh mirë 
këtë temë pasi që nuk ka mundësi ta përcjellë. 
Megjithatë ai theksoi se e din që shqiptarët e 
këtushëm po bëjnë përpjekje që të drejtat e tyre 
dhe niveli i realizimit të tyre në Mal të Zi të jetë 
sa më i lartë. 
„Ky nivel i dëshiruar nuk është arritur në 
shkallën e duhur. Aq sa shoh në vendlindjen 
time, janë pak shqiptarë të punësuar në raport 
me të tjerët”, ka thënë Qosja

Hapja e Panairit të librit

Mbrëmje autoriale për Raxhep Qosjen
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që janë tejembanë në punën e tij, janë si 
dy binarë të punës: arkeologjia dhe 
bibliografia.   
Studiuesi prof. Dr. Basri Çapriqi është 
përqendruar më tepër te libri “Historia e 
librit”, i përkthyer në gjuhën shqipe, 
dhe ka vlerësuar se kemi të bëjmë me 
një “libër që duhet ta kenë shumë njerëz 
në bibliotekat e tyre shtëpiake”.
Presidenti i Shtëpisë Botuese “Toena”, 
Fatmir Toçi, theksoi se vepra e 
Aleksandër Stipçeviqit është përkthyer 
në shumë gjuhë të botës.        
                                            I. Kallaba 

shkëmbor. Dhe si për shaka kam thënë 
se nuk e kam të paqartë se pse ata e kanë 
lëshuar apo janë shpërngulur nga ajo 
trevë dhe pse kanë shkuar të jetojnë në 
rrethinat e Zarës, ku ekzistojnë fusha, 
livadhe, dhe kushte për të jetuar mirë”, 
ka vijuar Stipçeviq. 
Edhe pse ka folur në gjuhën kroate, pasi 
që në këtë gjuhë, siç ka thënë ai, “i 
shpreh më mirë mendimet”, ai iu është 
drejtuar pjesëmarrësve të mbrëmjes 

për çfarë ka fituar duartrokitjen e 
pjesëmarrësve të mbrëmjes. 
“Më duhet të them se tani pasi që jam 
marrë me shumë gjëra, kam filluar t'u 
kthehem rrënjëve të mia. Tani jam duke 
u marrë me përgatitjen e një libri mbi 
kulturën popullore të arbëreshëve të 
Zarës. Jam duke grumbulluar atë çfarë 
mund të grumbullohet akoma sepse 
mendoj se më pas nuk do të ketë 
mundësi të grumbullohet më sepse ata 
njerëz që dinë diçka, po vdesin, kurse 
gjenerata e re nuk din më gjë. Për këtë 
arsye e kam të rëndësishme që ta 
grumbulloj materialin”, ka thënë 

edhe në gjuhën shqipe, gjegjësisht atë Stipçeviq. 
arbëreshe të Zarës, “vetëm për të Për krijimtarinë e akademikut 
treguar që e njeh këtë gjuhë”. Stipçeviq kanë folur në këtë mbrëmje 
“Gjuhën letrare shqipe unë nuk di mirë arkeologu Muzafer Korkuti, studiuesi 
ta flas. Unë di të flas vetëm gjuhën Basri Çapriqi dhe botuesi Fatmir Toçi. 
arbëreshe e cila flitet në rrethin e Zarës. Profesor Korkuti tha se në krijimtarinë 
Unë do të flas në këtë gjuhë vetëm për të e gjerë e të larmishme të akademikut 
treguar që e njoh këtë gjuhë, e cila është Stipçeviq veçohen dy drejtime kryesore 
gjuha ime amtare”, ka thënë Stipçeviq, 

Një jetë e lidhur me ilirët  
Duke folur për krijimtarinë e 
ilirologut dhe albanologut të 
njohur, akademikut Aleksandër 
Stipçeviq, prof. Dr. Muzafer 
Korkuti theksoi se ai qysh në 
rininë e tij të hershme, që kur 
ishte student i ka vënë të qarta 
synimet e tij për t'iu përkushtuar 
ilirëve.  
“Me ilirët kam vendosur të 
merrem që kur isha student i 
arkeologjisë. Në radhë të parë 
kam menduar dhe mendoj se nuk 
mund të studiohet e kaluara e 
Ballkanit pa njohur elementin 
ilir. Çdo gjë në Ballkan fillon me 
ilirët”, citoi Korkuti fjalët e 
Stipçeviqit, për të konkluduar se 
kjo dëshirë e tij u realizua në 
radhë të parë me veprën e tij 
“Ilirët, historia, jeta, kultura”, por 
edhe me shumë vepra të tjera për 
ilirët, të botuara më vonë. 

Mbrëmje autoriale për Aleksandër Stipçeviqin

Pamje nga panairi 2008

Rranxa e Shqyptarve*

1Katër mii vjet hazer  janë 
qi kanë ardhë Shqyptart n'Ballkan. 
Si diftojnë shum historjan, 
kta ma t'partë n'Ballkan kanë ardhë. 
E n'atë vakt u thanë Ilirë; 

2
n'për Ballkan zamánë  u shtrinë.

3 4
Askërke  atëherë nuk droshin , 

5
e përta  Ilirë u thoshin.

6Fillojnë komet me'j bastisë  
edhe tokat me u grabitë.
        Gjon Nikë Dobreci (1899-1977). 
   *E shkruar më 1924.
1.hazer-gati, 2.zamánë-krejt,  3.askërke-askënd, 
4.droshin-druheshin 5.përta-për këtë arsye, 
6.bastisë-sulmua.

- Libri është zgjatim i kujtesës dhe 
imagjinatës (Borhes). 

- Të bësh një bibliotekë do me thëne të 
grumbullosh rezerva në hambar për të 
përballuar dimrat e mendimit, që gjithnjë 
priten te vijnë (perandori Hadrian).
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Mehmet Latifi Në kuadër të Panairit të librit “Ulqini- në ket reth kah kan ordh arbneshët e Intervistoi 
2008”, organizatori, një mbrëmje ua Zarës. Kom ken me po Shestanin. Osht 

Akademik prof. Dr Aleksandër kushtoi juve, veprimtarisë dhe kriji- ni katund shum i mal. Mua shum ma 
Stipçeviqi, shkencëtari arbënesh, që mtarisë suaj mbi gjysmëshekullore? kanda se kom ken tash për t'parën er e 
kurrë nuk e ka fshehur prejardhjen e kom mujt me poe pe sfar katundi kan arl Për mua kjo manifestacion ko ken shum 
vet shqiptare, me hulumtimet, arbneshët në Zarë. Un kom mendua se interesante, përse jam për të parën er 
studimet dhe publikimet e veta u bë kta katundar arbnesh kon mbet xhol ktu këtu në Ulqin. I kom ndesh shum miç pe 
një nga figurat më emblematike të mir, se kon pat fusha, bagtijat kan… Tirane, pe Maqedonie e pe Kosovës e 
ilirologjisë, e sidomos në polemikat Tash kur e kom poe ket katund po poe se plus miç të re këtu çish i kom njos këtu 
rreth prejardhjes së shqiptarëve- ko ken vendin të varfun, nuk kan pas në Ulqin. Unë mendoj se kjo dit për mua 
trashëgimtarëve të ilirëve. Është i çish me angër -ashtu me san-, e kur kan asht shum interesante.

arl kta venecijanët i kan san se afër 
I nderuar profesor, keni dhënë Zares ko fusha, ko bagtija, ko gji ata 
kontribut të jashtëzakonshëm në çish dyet e shpijën kon me bo. E ashtu 
fushën e ilirologjisë, ballkanologjisë, ata kon vot pe kësaj afër Zare. Nuk kan 
albanologjisë, arkeologjisë dhe të fijua, se me san t'vërtetën, ju kon godit 
komunikologjisë e bibliografisë. Çfarë shpijat para se me arl atje, ju kan lan 
jeni duke punuar tani? fushat, ju kan lan bagtijat e çish dyet me 

mbet gjol. E ata jon sistematizua afër Der tash un kom shkrua libra pe në disa 
Zare e un mendoj se der tash po mbesin fusha shkencore. Tash i kom mbarua 
gjol mir.çikto puna, e po thkej në Arbnesh. Tash 

kom zan, jo veç kom zan po dizhdo vjet 
Profesor i nderuar, jeni arkeolog e po mbleli materialin me shkrua ni libër 
ilirolog i shquar. Para disa ditëve është mbi kultura popullore ol tradicionale në 
publikuar se në Ohër është zbulua një Arbnesh. Kjo asht i mbromi moment 
varrezë-skelet i një princeze ose fisnike për me shkrua at libër përse kta jet e 
ilire, i vjetër rreth 7.000 vjet. Cili është plaka po dekin e për dizhdo vjet s'ko me 
mendimi juaj?pat ken me puvet. Por, tash çi po shkon 
Kesosh vornje të princezave, van të mir, un e kom bo ni material fort të mal e 
mbretreshave të ilirëve ko mjaft në un mendoj se për në shkosht kshtu para, 
teritor të ilirëve. Un për ket zbulim të ri për dy a tri vjet ky libër ko me ken libër i 
nuk e kom ndje. Kur ko me kon i trash, ko me ken i goti. Ashtu se pas po 

shquar në disa fusha shkencore. publikum kom me mujt me san çish punoj me gji forcat në ket tem e për 
osht ata. Për tash nuk muj me komentat pesmlet dit po shkoj në Arbnesh me 

Bisedën e zhvilluam gjatë panairit të përse nuk muj me fol pa e poe.intervistat ele diç jete pleç, për me 
librit “Ulqini 2008”, në gjuhën kompletua kta dokumentat, porse tash 
Arbanase (arbëneshe), ashtu siç flitet kom zan me shkrua tekstin, po, po më Pas shumë kohe, fjalori i arbëreshëve 
në Arbanasi (Arbënesh) të Zadrës. Po mufijojnë dizhdo pun ashtu mos mu të Zarës, punuar nga Dr.Kruno 
bëhen afër 300 vjet që arbëneshët thkye mbropa e me puvet dokond do për Krstiqi, i përkthyer në gjuhën shqipe, 
jetojnë larg trungut shqiptar, të izoluar donifar elementit a e 
dhe nën ndikimin e shumë kulturave dhe kom mor vesh mir ose jo. 
gjuhëve. Lexuesit do të ketë mundësinë Ashtu se un mendoj kjo 
të kënaqen, që prej shkencëtarit dhe faz, ko me duet ele ni 
akademikut 78 vjeçar arbënesh të vjet, ni vjet e xhys, e 
njihen me mënyrën e të shprehurit të masandan e kom me 
arbëneshëve të Zadrës (Zara,  shkrua tekstin.
Dalmacia, Kroacia).

Për ta kompletuar 
Kush është akademik Aleksandër materialin për këtë 
Stipçeviqi-Shandri? libër, kishit dëshirë që të 
Kom le në Arbnesh në vjetin 1930, jam vizitonit vendet e të 
arbnesh. Të parët e mi jan pe Shestani, e parëve tuaj. Për herë të 
kan arl në Zarë ne vjetin 1726. Kom parë ishit edhe në 
diplomua arkeologjinë në vjetin 1954 e Shestan, prej nga e keni 
kom doktorua në vjetin 1977. Jam në prejardhjen. Si e ndiet 
pensiun goti nizet vjet, e mbetem gjol veten në Shestan?
në Zagreb. Kur der tash s'kom ken 

G’jya arbnëshe e ruajtun 300 vjet
Intervistë me ilirologun, balkanologun, arkeologun e akademikun arbënesh, Aleksandër Stipçeviq-Shandri

Akademik prof. Dr. Aleksandër Stipçeviqi

Në Shestan - gjatë vizitës
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trilet vjet 
kjo gjye 
pak ko pak 
po biret e 
dyet  me 
r u a  a t a  
çish der 
tash osht 
r u e .  K y  
fjalor, jo 
vetëm ko 
m e  d y e  
shkenctar
ve, van e 
arbreshve 
g j i  k a n  
në rmend  
me rua ket 

do të botohet me ndihmën e gjye në Arbnesh. Çish tash mjaft jet 
Universitetit Mbretëror “Iliria” çish dojn me sua ket gjya e dojn me 
dhe komunës së Strugës në SHB rua gjyen të arbneshve. Kjo ideja ko 
“Toena”. Cili është vlerësimi me ken ni obël pra si me rua ket gjya 
Juaj? e jo si me bir se njizet-trilet vjet ne 
Ky fjalor i Kruno Krstiqit ko ken i shkot keshtu pak ndokush ko me dit 
botuar, le frk ato 1.000 copa i kan arbnisht. Un e kam san në recensen 
shit e i kan lan. Ata kan vot në teme çish vlera e randsi ko ky fjalor 
Arbnesh, në Zarë, por kush ka vot çish e ke bo ship. Faleminderit pe 
në Amerikë etj. Ne kemi arl në ide arbneshve e lingvistave çish kan me 
me bo ribotim-reprintin. Un pat me lexua.
mendoj se kët vjet ko me dol 
reprinti. Por, ky tjetri, ketu ke ideja Cili është mesazhi i Juaj për 
me bo ni përkthim të ktij fjalori asht shqiptarët në Strugë e gjetiu?
ni ide shum bukur përse Krstiqi e Duet pe në Strugë, e jo veç në Strugë 
ko lan fjalën arbnisht e gji po në gji gjytetat e katundat ku 
komentarin në shkenisht ose në mbesin gjol shiptrarët duet me rua 
kroatisht. Nuk osht mjaft ata përse dialketin. Se nuk duet me pat veç 
nuk osht ai fjalor veç për ata çish e gjyen letrare. Ajo osht ni gjye 
din shkenishten, van për gji ata çish artificiale jo veç në Shipni, van e në 
meren  me  i l i ro log j in ,  me  gji shtetat tjer. Por keta dialekta, 
balkanologjin e albanologjin. keta duet mi rua se në dialekta po 
Kurse ideja me bo përkthimin e kti ruen originalitetat si me san, si suet 
fjalori, kta çish osht në shkenisht në popul, kjo gjya letrare nuk folet 
me bo në ship osht ide shum i mir e naj jet, naj popul por folet dialekti në 
un mendoj se ko me ken i botuam secilin gjytet e secilin katund. Duet 
ky fjalor jo vetëm në kolon ship- mi rua këto dialekta e ashtu jo veç në 
arbnisht, çish e ka bo Mehmet Strugë po e në Arbnesh, në Tiranë 
Latifi, po osht mo mir me bo në tri dyet mi rua gji kto fjala, gji kto 
kolona e munjen me lexua aj çish di format gramatikale e ashtu kena me 
ship e aj çish di shkenisht. Mendoj dit mbrapa niçind vjet, dyçind vjet 
se osht vepër shum e mir për me se sfar gjye ko ken në Shipni në ket 
studjua ket historin të shiptarve. Ne moment.
e kemi rua ni gjye të plak çish nuk 
njoset në Shipni. Ata në Shipni, kjo 

Kur prof.Shandri do të na vijë për 
gjya osht ndrua, e naj ne nuk osht 

vizitë përsëri në Strugë?
ndrua kurxho naj ne osht originale 

Kur kom me ken i sirur. Un kom ken 
ajo gjye çish osht fol në ket reth të 

ni er në Strugë, e kom poe Strugën, 
Shkodres mbrapa 300 vjet e kur 

fort ma kanda. Osht gjytet i bukur e 
s'osht ndrua. Ashtu, ne kemi ni 

kur kom përbie në at rugën me gur e 
relikt të linguistikës çish osht shum 

kom ndie si në Dalmaci. Un mendoj 
interesant kta shkenctor çish jan 

se kam me u sye se osht ni gjytet me 
specialista për historin e gjyes 

san të vërtetën bash i bukur.
arbnore ship. Un mendoj se dyet 

Ulqin-Strugë, 9 gusht 2008
me bo ket fjalor se për nizet ose 

 

FLALË TË URTA, Krajë 

1.Ai qi e ban punën me men, s'ka nevojë për 
   asken.
2.Askush se sheh vedin, veç flet për atë tjetrin.
3. Ai qi dha paret i fryn kavallit.
4.Ai qi e shan gomarin, e blen.
5.Ai qi di me punue, s'ka nevojë kuj me ju 
   shtrue.
6.Ai qi s'di me punue, i shkon jeta tuj ankue.
7.Deka t'maran, likcina t'pashtnan.
8.Deka e plakut asht darsma e kanakut.
9.Dit's t'mirë t'dimnit e fjalës t'mirë t'anmikut 
   mos u xen besë.
10.Dimni i keq, anmiq për pleq.
11.Dheu për ne, ne për dhe.
12. E  mirë isht dyrnjaja për ata qi din m'i 
      kullotë.
13.E gjen rrashta vekshin.
14.Fjala e djalit si plumbi ballit.
15.Fjala ka zemer edhe sheqer.
16.Fjala djeg ma shum se varra.
17.Fukaraja dron se koritet, zenjini dron se 
    fikët.
18.Grueja e keqe e ban burrin teneqe.
19.Gjeveria e keqe e ban popullin teneqe.
20.Gjithkush ka nji zot, fmija tre.
21.Gjaja tretun shpirti bjerrun.
22. I urti hjek keq me budalla.
23.I urti nuk lodhet kot.
24. I shami të shan.
25.I mjeri njeri qi s'ka dituni.
26.I poshtri kqyr me poshtnue tjetrin.
27.Kur bahjesh me punue me zor, nuk ke gja 
      n'dorë.
28.Kur des plaku pastrohet kanaku.
29.Kur plaket nieri t'ngatrran edhe fieri.
30.Kur ta merr mini pallën, t'livran daci arën.
31.Kush asht i pa nafakë e ka edhe ditën natë.
32.Kush asht njeri asht për gjithken, kush nuk 
     asht njeri nuk asht për asken.
33.Kush shetit natën, ne natje ha shamatën.
34. Lakmia e korit burrin.
35.Kush i rri n'qaf tjetrit e then vet qafën.
36.Aty ku nuk nigjohet i madhi n'at shpi s'ka 
     rregullë.
37.Ma mirë mas burrit se mas murit.
38.Ma keq me e pas mikun budall se anmikun 
     mentar
39.Ma mirë me t'punue bafti se vrapi.
40.Mjer kush ka nevojë për të keqin.
41.Me kcim livdohet pleshti.
42.Ment i falë zoti e jo robi.
                                                  Vazhdon në numrin tjetër
Mblodhi: Shyqyri Ali Idrizaj, i biri i Islamit Smajl Alis Idrizaj 
i lindur më 2 mars 1934, katundi Arbnesh-Krajë 

A. Stipçeviqi te Kisha në Lukiq, ku në rrasë të vorrit figuron gjarpri

Arbneshi më 2003
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Festa e verës në Krajë 2008
Ali Gjeçbritaj fillore "Gjergj Kastrioti Skënder- drama ishte e dekoruar me fotografi Shkruan 

beu", recituan vargje të shkrimtarit nga manifestimet e mëparshme si 
Manifestimi gjithëpopullor "Në të madh shqiptar Ismail Kadare, dhe me piktura të piktorëve amatorë 
fillim të verës" 2008  Ditët e ndërsa grupi i dramës po ashtu të nga Kraja.
kulturës dhe të sportit të njohura kësaj shkolle mjaft bukur u paraqit Të mërkurën, dita e dytë e manifes-
tashmë si Festa e Verës në Krajë u para publikut me dy akte të dramës timit të sivjemë ishte ditë sporti, ditë 
mbajt për të gjashtëmdhjetën "Halili e Hajrija" të Kolë Jakovës, kjo e cila u karakterizua me një 
herë. përgatitur nga profesoresha e gjuhës ndeshje miqësore futbolli mes 
Manifestimi zbuti sado pak dhe letërsisë shqipe znj. Aishe veteranëve të Anës së Malit dhe të 
zbrazëtinë kulturore në këtë Gjeçbritaj. Kështu dashamirët e Krajës. Kjo u kurorëzua me ndesh-

jen finale të ligës së Krajës në 
futboll të vogël e cila u zhvillua në 
mes dy skuadrave më të mira, asaj të 
Arbnëshit dhe Kështenjës. Rezultati 
i ndeshjes në kohën e rregullt 
përfundoi baras tre me tre, por më të 
suksesshme në gjuajtjen  e penall-
tive ishin futbollistët e Kështenjës, 
ekipi që zuri vendin e parë dhe fitoi 
kupën për këtë vit në futboll të vogël 
në ligën e Krajës.
Dita e tretë e manifestimit të 
sivjemë në Krajë ishte risi; të 
shtunën më 12 korrik, u organizua 
ditë ekologjike, në të cilën 
dominuan dy tema kryesore: 
Ekspozita me fotografi "Ambienti 
në të cilin jetojmë" dhe tryeza e 
rrumbullakët me temë boshte 

trevë. Shfaqja e dy akteve të artit skenik si dhe ata të fjalës së "Ruajtja e biodiversitetit të Liqenit 
dramës "Halili e Hajrija" si dhe shkruar patin rastin e mirë që të të Shkodrës dhe trevës së Krajës". 
recitimet e bukura  i kënaqen kënaqën me interpretimet e bukura Në ambientin e shtëpisë së kulturës 
dashamirët e artit skenik dhe të aktorëve të rinj të cilët me ku u hap ekspozita ishin ekspozuar 
fjalës së shkruar. Risi kësaj here aktrimin e mrekullueshëm e befa- shumë fotografi të cilat në sfond 
ishte dita ekologjike. Manifestimi  suan për të mirë publikun e shumtë kishin pamje nga kjo trevë si pamje 
gjithëpopullor  për dallim nga në sallë. Përndryshe salla ku shfaq të Plazhit të Muriqit, të Gvozdit të 
vitet e mëparshme u mbajt në orët 
e mbrëmjes.
 
Festimi i sivjemë nisi me shtatë 
korrik më një mbrëmje artistike në 
Shtëpinë e kulturës në Ostros.  
Hapjen solemne të manifestimit të 
sivjemë e bëri kryetari i Bashkësisë 
Vendore Ostros z. Naser Perashi i 
cili ishte edhe kryetar i Këshillit 
organizativ. Ai më këtë rast ndër të 
tjera falënderoi të gjithë bartësit e 
aktiviteteve si dhe shprehu mirë-
njohje për nismëtarët e kësaj feste 
tashmë tradicionale. 
Në këtë mbrëmje artistike festive 
anëtarët e grupit letrar "Buzuku", që 
me sukses vepron pranë shkollës 
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Rozhaja, pastaj nga Shkodra si dhe 
shumë turistë nga Kosova që 
pushimet po i kalojnë në Ulqin e 
gjetiu në Mal të Zi. Loja në 
instrument popullor, luajtur nga 
instrumentisti Shtjefën Ujkaj nga 
Malësia i dha edhe një shkëlqim më 
tepër këtij manifestimi gjithëpopu-
llor.
Ky manifestim ishte një kënaqësi e 
posaçme për mërgimtarët e shumtë, 
për arsyen e të cilëve edhe po 
organizohet festa e verës në Krajë 
viteve të fundit në korrik.
Organizatori me këtë rast gostit 
manifestuesit me ushqime tradicio-
nale autoktone si dhe me ata bashkë-

Martiqit, të ishujve dhe vaneve Perëndim dhe në SHB. Në emër të kohore.
(gjive) të Liqenit të Shkodrës si dhe shoqatës atdhetare "Kraja" nga Nju- Sipas organizatorit sponsor kryesor 
shumë fotografi të botës bimore dhe Jorku manifestuesit i përshëndeti të manifestimit të sivjemë ishin 
shtazore që kultivohen rritën dhe Sabri Milla udhëheqës shmëvjeçar komuna e Tivarit, Lidhja Demokra-
jetojnë në Krajë. Dominuan dhe aktivist i çështjes kombëtare në tike në Mal të Zi, Alternative shqip-
fotografitë të fotografit të njohur SHBA, ndërsa në emër të diasporës tare, Shoqata atdhetare "Kraja" me 
Isuf Gjoni nga foto studio "Rozafa" shqiptare të Evropës përshëndeti z. seli në Nju-Jork, Ministria e popujve 
Ulqin pastaj ata të foto studio Nikollë Shabani. Në këtë mbrëmje pakice si dhe shumë donatorë të 
"Petoviq" nga Tivari si dhe fotografi festive manifestuesit e shumtë patën tjerë nga Kraja, Ulqini, Tivari.
të fotografëve amatorë nga Kraja. rastin e mirë që të kalojnë çaste të Si edhe të gjitha manifestimet e 
Të gjitha fotot e ekspozuara ishin të këndshme dhe të argëtohen deri në mëhershme edhe kësaj radhe 
një cilësie të lartë artistike, orët e vona të mbrëmjes nën tingujt e organizator të manifestimit ishin 
vlerësuan të pranishmit në këtë bukur të këngës popullore shqipe, Lidhja Demokratike në Mal të Zi-
ekspozitë. interpretuar nga këngëtarë nga të Dega e Krajës, gjegjësisht Forumi 
Sa i përket tryezës së rrumbullakët, gjitha viset shqiptare në Malin e Zi, Rinor i degës dhe Bashkësia 
u mbajtën tri kumtesa nga dasha- instrumentist nga Shkodra. Vallet e Vendore Ostros.
mirë të ruajtjes së ambientit dhe  bukura me një koreografi të 
mjedisit jetësor. Lexuan kumtesat përgatitur mirë si dhe vallëzimi i të 
në këtë tryezë Ali Gjeçbritaj i cili rinjve për orë të tëra i argëtuan 
edhe udhëhoqi me te, pastaj Xhelal manifestuesit e shumtë që kishin 
Hoxha  nga OJQ "Hapi i gjelbër" ardhur nga të gjitha trevat shqiptare 
foli lidhur me hartimin e një plani në Malin e Zi si nga Malësi, Tivari, 
ekologjik; lidhur me temën në fjalë Ulqini, Ana e Malit, Plavë-Gucia, 
dhe Gjurë Daboviq poashtu nga 
OJQ "Hapi i gjelbërt" nga Ulqini, 
mbajti një kumtesë lidhur me  disa 
aspekte të zhvillimit të eko-turizmit 
me theks të veçantë në Krajë dhe 
Shestan. Në vazhdim të aktiviteteve 
të dielën u organizuan lojëra në ujë 
dhe lundrim nëpër Liqenin e 
Shkodrës.
Manifestimi qendror,  tashmë i 
njohur si manifestim gjithëpopullor 
u mbajt të martën më 15 korrik në 
terrenet e hapura sportive të shkollës 
"Gjergj Kastrioti-Skëndërbeu" në 
Osros. Përshëndetën në këtë 
mbrëmje edhe përfaqësues nga 
mërgata shqiptare që jeton në 
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Koha që kalon, si dhe durimi,
Bëjnë më shum'se forca e zemërimi 
(La Fonteni).

Saber - selamet (popullore shqiptare).
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Simë Gjon Dobreci të ikin prej trojeve të Shkruan 
veta.

Privatizimi dhe ullishta Ka mot që po flitet 
edhe për “privati-'Agroulqini', 'Riviera e Ulqinit', 
zimin”, në të vërtetë 'Primorje', 'Kriporja' dhe ndërmarrje 
për shitjen e ullishtës tjera që u privatizuan, ishin pasuri 
së Valdanosit. Dihet, shoqërore ose shtetërore të komunës së 
atëherë,  para 30 Ulqinit. Populli nuk thotë u privatizuan. 
vjetëve, shteti bëri Ai e kupton, ai thotë u shiten, u 
shpronësimin e pro-plaçkiten.
narëve të ullishtës me 
dhunë, deshe s'deshe. 

dase. E dihet, shumica e popullatës të 
Ullishtën kurrkush nuk ia “shiti” shtetit 

komunës së Ulqinit janë shqiptarë, 
me vullnet. Pronarët morën një 

popull autokton në Mal të Zi. Një 
kompensim qesharak, n'daç merre, 

ulqinak kishte thënë: 'U baftë deti kos', 
n'daç le. Pra, nëse respektohet drejtësia, 

e tjetri ia priti: 'Edhe me u ba kos, bregut 
një privatizim i tashëm i Valdanosit do 

detit ia venë strazhën me policë, qi mos 
të ishte kthimi i ullishtës pronarëve të 

ta marrim as nji gotë kos'. Po, ashtu 
mëparshëm, pronarëve të vërtetë, e jo 

edhe u bë, sot aty është “Morsko dobro” 
shitja. Çka është marrë me dhunë, duhet 

(“Të Mirat Detare”), të cilës ulqinakët i 
të kthehet. Duhet të kërkohet falje për 

thonë “Morsko Zlo” (e keqja e detit). 
padrejtësinë e bërë, si dhe të 
kompensohet 
dëmi i shkak-
tuar. Refuzimi 
i pushtetit ma-
lazez, që të ve-
prohet në këtë 
mënyrë, do të 
ishte shkelje e 
rëndë e të dre-
jtave të nje-
riut. Pyesin njerëzit, çka u bë me paratë prej 

shitjes së pasurisë shoqërore dhe 
Punësimishtetërore, me paratë që janë të popullit 
Gjatë të gjitha vendas? Mjetet që grumbullohen prej 
“privatizimevprivatizimit duhet të shfrytëzohen për 
e”, ku mund të zhvillimin e komunës së Ulqinit, për 
p ë r f s h i h e t  hapjen e vendeve të reja të punës. Do të Fjala është për zonën e bregut të detit në 
edhe ullishta, nuk po shihet se u ishte njerëzore, që plani i zhvillimit të territorin e Ulqinit, që në të vërtetë nuk 
mendua për punësimin e njerëzve, për përpilohej në atë mënyrë, që të e qeveris komuna e Ulqinit, por 
krijimin e vendeve të punës për të rinj. favorizohet kthimi i mërgimtarëve Podgorica. 
Ata u lanë të sillen rrugëve, ose më mirë tonë, të cilët pushteti komunist i detyroi Po na del, së qëllimi i pushtetit malazez 

të thuhet, ata është, që shqiptarëve sa më shumë t'u 
u  l a n ë  n ë  vështirësohet jeta, që ata të detyrohen të 
R r u g ë  t ë  ikin prej vendit të vet, të kërkojnë 
Madhe. bukën e gojës në dhé të huaj, të 
Ky lloj emigrojnë, të zhdukën nëpër botë si 
“privatizimi”, krypa n'ujë.
ku pushteti i 
Malit të Zi po Shkrimi pak më i shkurtë është në gazetën: Koha 

Javore 335/28 gusht 2008:6. krijon rreth-
ana që zvogë-
lojnë vendet e 
punës, po i 
keqëson shu-
më kushtet e 
jetesës të po-
pullatës ven-

Privatizimi dhe punësimi* 
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Hotel Galebi më 2006
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Galebi u shkatërrua në pranverë 2008
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Rana e Shtojit (Plazhi i madh), vjeshtë 2008

Pjesë e Valdanosit, vjeshtë 2008

O etje e mallkuar e floririt, 
ku nuk e shtyn ti shpirtin e njeriut? 
(Virgjili, Eneida, Toena, Tiranë 1996:80) 

O flori, more flori, shumëkujt faqen ia ke 
nxi (SGjD).
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Gjekë Gjonaj meshës. Dom Lulashi duke përcjellë aktivitet kulturor. Paraqitja e vajzave që Shkruan 
fjalën e Hyjit tek besimtarët e konkurruan për kurorën " Miss bjeshka  
pranishëm, i luti ata që të dëgjojnë fjalët 2008" ishte origjinale, sepse të tetë Bjeshka e Koritës, ky ambient i 
e Zotit, të pranojnë me besnikëri vajzat konkurruese: Maria Memçaj, mrekullueshëm me bukuri të jashtëza-
dhuratat e tij dhe të marrin mësime nga Leonora Gjonaj, Danijella Palushaj, konshme natyrore, me një klimë shumë 
shkolla e Krishtit. Ai u shpreh shumë i Zorica Matanoviq (Holandë), Kristina të shëndetshme, ajër të pastër, fllad 
kënaqur që iu dha rasti të thonë meshën Kalaj (Detriot), Ana Memçaj dhe freskues dhe aromë pishash shkëlqeu si 
në, siç tha ai, këtë vend të bukur, ku Zorica Lucaj ishin të veshura me rrallë ndonjëherë më parë të dielën, më 
tradita shqiptare e Malësisë nuk humb kostumin kombëtar shumë të vjetër në 
dhe nuk ka për të vdekur kurrë, sepse rang evropian-xhubletën, e cila nga 
gjithmonë do të jemi bashkë ashtu siç studiuesit vlerësohet mbretëreshë e 
jemi sot. Pas përfundimit të meshës veshjes shqiptare, e cila pa mëdyshje 
shenjte patër Pashku Gojçaj falënderoi është një element i rëndësishëm i 
dom Lulashin për pjesëmarrje në këtë kulturës materiale që trashëgohet nga 
meshë dhe të gjithë pjesëmarrësit e shekujt. Konkurrimi për vajzat që 
festës së shën Shtjefnit, e cila tash disa merrnin pjesë në "Miss bjeshka 2008" 
vite radhazi shoqërohet me Logun e ishte paksa i vështirë, sepse vajzat nuk 
bjeshkës, sidomos trieshjanët e të gjitha kanë përvojë dhe nuk njohin pasarelën 
moshave për respektin e tyre të dhe disa nga ato as që kanë ushtruar 
vazhdueshëm ndaj famullitarit të tyre, ritmin e muzikës, provat dhe elemente 
patër Mirashit, por edhe për kontributin të tjera të spektakleve të bukurisë. 
e tyre për meremetimin e kishës së Megjithatë këto bukuroshe malësore 
Triepshit. Po ashtu edhe Patër Mirashi arritën gjatë parakalimit të tyre të 
në fjalën e tij të rastit falënderoi të gjithë nxjerrin në pah gjithë atë bukurinë e 
besimtarët që ndoqën meshën dhe tyre virgjër. 
përgëzoi organizatorin për jubileun e Vlerësimi i jurisë 

3 gusht 2008 - Ditën e shën Shtjefnit. tyre të madh. Më pastaj në emër të Juria prej pesë anëtarësh: Gjergj 
Kjo  bukuroshe ,  s iç  e  quajnë  organizatorit përshëndeti kryetari i Gjonaj, Gjyste Nualleshi, Diana Ujkaj, 
bjeshkatarët, ku me vite gjatë stinës së ansamblit "Besa" Lekë Micakaj, i cili Gjekë Gjonaj dhe Nua Sinishtaj 
verës është e populluar, kryesisht me pas i  u  dësh i ro i  mi rëseardh je  vlerësoi unanimisht vajzën më të bukur 
popullatë shqiptare, veçmas trieshjan e mysafirëve të shumtë u fokusua në "Miss bjeshka 2008", Leonora Gjonaj. 
kojas, por edhe bjeshkatarë të tjerë të historinë e bujshme të kësaj bjeshkë, Konkurruesja me numër një Maria 
kombësisë joshqiptare, të cilët për çdo duke përmendur Greçën, ku është Lekoçaj u shpall shoqëruesja e parë, 
vit e më shumë po verojnë këtu larg shkruar Libri i Kuq dhe Kodra e Begut kurse Zorica Lucaj, shoqëruesja e dytë. 
zhurmës  së  qy te t i t ,  tymi t  t ë  që ka një histori të lavdishme. Micakaj Krahas këtyre çmimeve juria vlerësoi 
automjeteve, asfalteve të nxehta, me këtë rast paralajmëroi disa aktivitete edhe xhubletën më të bukur të vajzave 
rrugicave me pluhur dhe zhegut që ansambli "Besa" do të organizojë konkurruese. Ky çmim i takoi 
përcëllues. Pikërisht në këtë ambient gjatë muajit gusht.  bukuroshes, Kristina Kalaj. Të tria 
joshës dhe gjithnjë e më atraktiv për Vajzat konkurruese vajzat fituese u shpërblyen me nga një 
çdo moshë, u tubuan qindra qytetarë Ky aktivitet i organizuar nga shoqata dhuratë ari ,  sponsorizuar nga 
nga mjedise të ndryshme shqiptare dhe "Besa" ngjalli interesimin e qytetarëve argjendaria "Mikeli". Spektakli u mbyll 
mërgimtarë të shumtë nga shtete të të Malësisë së Madhe dhe diasporës me një program të pasur kulturo-artistik 
ndryshme. shqiptare, të cilët kishin ardhur në të ansamblit "Besa" të Triepshit.
Mesha shenjte numër të madh që të ndjekin këtë 
Ky spektakël, për të cilin, siç ndodh në 
jubile të këtilla, kujdeseshin për çdo 
detaj me seriozitetin e duhur i gjithë 
stafi organizativ i ansamblit "Besa", 
filloi me meshën shenjte, të cilën e 
celebroi dom Lulashi, malësor nga 
Shkreli - Malësi e Madhe, me punë 
meshtarie në Selinë e Shenjtë, në Romë 
në shoqërim të meshtarëve të 
Bashkësisë Françeskane të Tuzit, P. 
Pashkut Gojçaj dhe P. Mirashit si dhe 
motrave françeskane, të cilat u 
përkujdesën për pjesën muzikore të 

"Miss bjeshka 2008" në Koritë 
Leonora Gjonaj, fituese e kurorës. Konkurruesja Maria Lekoçaj u shpall shoqëruesja e parë, kurse Zorica Lucaj, 
shoqëruesja e dytë. Krahas këtyre çmimeve juria vlerësoi edhe xhubletën më të bukur të vajzave konkurruese. Ky 
çmim i takoi bukuroshes Kristina Kalaj.

Leonora Gjonaj, Miss Bjeshka

Vajzat pjesëmarrëse në konkurrim
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Shqiptarët-Arbëreshët e Italisë në Ulqin 
Shkruan Ismet Kallaba

Profesor Françesko Altimari e ka 

cilësuar prezantimin e kulturës 

arbëreshe në Ulqin si një etapë të re në 

marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve 

arbëreshe dhe shqiptarëve në Mal të 

Zi. “Komunitetet tona janë të lashta 

dhe kanë rëndësi në Evropën e re. Këto 

k o m u n i t e t e  k a n ë  n j ë  r o l  t ë  

rëndësishëm sepse transmetojnë 

vlera”, ka thënë ai. 

Profesor Anton Nikë Berisha, 

ligjërues në Universitetin e Kalabrisë, 

tha se arbëreshët kanë krijuar disa nga 

veprat më të mira që janë shkruar në 

gjuhë shqipe. “Jemi para një letërsie 

me vlera të jashtëzakonshme. Poezia 

dhe letërsia arbëreshe në përgjithësi 

është një sublimim poetik përmes një 
folklorin, muzikën, letërsinë dhe pjesë të shekullit XX  nga komuna e Puheriut, gjuhe të zgjedhur, përmes një mesazhi 
të tjera të kulturës së tyre. si dhe janë mbajtur konferencat mbi poetik”, theksoi ai. 
Mbrëmjen e parë, në galerinë e Qendrës letërsinë e sotme arbëreshe, muzikën 

së Kulturës në Ulqin, janë hapur arbëreshe dhe u bë prezantimi i Dy mbrëmje, të mërkurën dhe të enjten, 
ekspozitat me stolitë e arta të nuseve projektit BESA (Biblioteka Elektronike më 27-28 gusht 2008, arbëreshët e 
arbëreshe, përgatitur nga Muzeu e Siteve Arbëreshe). Italisë prezantuan një pjesë të kulturës 
Komunal i Vakaricit, ekspozita me Ndërkaq mbrëmjen e dytë, në skenën në së tyre në kuadër të Festivalit “Skena 
vegla muzikore tipike të arbëreshëve të Muzeun në Kala të Ulqinit u prezantua Verore  2008”  në  Ulqin .  Nën 
komunitetit të Shën Konstandinit, teleditari “Arbërishtja nga gjuhë vatre udhëheqjen e prof.  Françesko 
ekspozita me titull “Ballkani i parë nga në gjuhë televizioni” dhe “Festa dhe rite Altimarit, profesor në Universitetin e 
Italia”, ekspozitë kjo me fotografi dhe tradicionale të komuniteteve arbëreshe Kalabrisë, arbëreshët e trevave të 
vizatime për Malin e Zi dhe viset e tjera të Italisë”. Po ashtu u shfaqën recitalet ndryshme të Italisë kanë paraqiten 
ballkanike në revistat italiane në fillim muzikore me këngët tradicionale 

arbëreshe, nga vjershëtarët e Shën 

Konstandinit të paraqitura nga prof. 

Nikolla Skaldaferri, si dhe këngë 

moderne arbëreshe. 

Ideja për prezantimin e kulturës 

arbëreshe në Ulqin ka lindur vitin e 

kaluar kur një delegacion nga Ulqini, 

nën udhëheqjen e kryetarit të Komunës 

së Ulqinit, Gëzim Hajdinaga, mori 

pjesë në Festivalin për Fëmijë në 

Kalabri. 

Profesor Françesko Altimari, njeriu 

kryesor për jetësimin e kësaj ideje, e ka 

cilësuar këtë si një etapë të re në 

marrëdhëniet ndërmjet komuniteteve 

me që këto të vazhdojnë. “Komunitetet 

tona janë të lashta dhe kanë rëndësi në 

Evropën e re. Këto komunitete kanë një 

rol të rëndësishëm sepse transmetojnë 

vlera. Tani nuk kemi më shtete të vjetra 
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njënacionale sepse shtetet e 

reja ndërtohen mbi bazën e 

diferencimeve”, tha Altimari 

dhe theksoi se arbëreshët 

kanë një traditë të mirëfilltë e 

cila rigjeneron. 

Për letërsinë e sotme arbëre-

she foli profesor Anton Beri-

sha, ligjërues në Univer-

sitetin e Kalabrisë. Ai tha se 

arbëreshët kanë krijuar disa 

nga veprat më të mira që janë 

shkruar në gjuhë shqipe. 

“Jemi para një letërsie me 

vlera të jashtëzakonshme. 

Poezia dhe letërsia arbëreshe 

në përgjithësi është një 

sublimim poetik përmes një 

gjuhe të zgjedhur përmes, 

një mesazhi poetik”, theksoi 

Berisha. Sipas Berishës, 

arbëreshët janë shembull i 

një ekzistence nëpër kohë, 

kurse letërsia është një 

shembull që dëshmon për 

pasurinë shpirtërore arbëre-

she. 

“Ishte pasuria e tyre shpirtë-

rore që i mbronte e jo sepse 

jetonin në zona të ndaluara 

dhe të mbyllura”, përfundoi 

Berisha.  

Për muzikën arbëreshe foli 

prof. Nikolla Skaldaferri nga 

Universiteti i Milanos. Ai tha 

se karakteristikë e muzikës 

arbëreshe është polifonia me 

dy-tre zëra. 

Gjatë natës së parë pjesëma-

rrësit i përshëndetën edhe 

kryetari i Komunës së Ulqi-

nit, Gëzim Hajdinaga, dhe në 

emër të përfaqësuesve të 

komunave arbëreshe, Aldo 

Marino, kryetar i Komunës 

së Vakaricit. Delegacioni 

arbëresh përbëhej nga përfa-

qësues të disa komunave ku 

jetojnë arbëreshët, profesorë 

të universiteteve, anëtarë të 

grupeve muzikore arbëre-

she.  

Harta e Evropës ndryshoi. U zgjerua me numër të shteteve. Në Ballkan u shtua edhe një shtet 
shqiptar-Kosova martire.
Ditët me ngrica dhe acar në mes të dimrit, në shkurtin me stuhi, u bënë pranverë. Sa çudira 
ndodhin në këtë botë? Atë ditë gjithçka ndryshoi. Në zemrat e çdo kosovari u ndie gëzimi. 
Liria u fitua për të gjithë. Kosovë, për pavarësinë tënde çdo shqiptar u gëzua pa masë.
Unë me  trup isha këtu  por në atë shkurt historik me zemër  isha atje në Kosovë. 
Jemi një komb, na lidhë gjaku dhe gjuha sepse e kemi të gjithë një emër-shqiptar. Kemi një 
flamur që s'do të ndalë të valëvitet kurrë në qiellin e lirë shqiptar të Kosovës së pavarur.
Gjaku i heronjve është i shtrenjtë. Ai u derdh për lirin e Kosovës së martirizuar. Flini të qetë 
dëshmorë të lirisë! Kosova u fitua njëherë e përgjithmonë.
Shumë dhanë jetën për lirinë tënde Kosovë. Ata ranë për lirinë e Kosovës. Ata nuk vdesin 
kurrë. Kosova do ti kujtoj gjithmonë me respekt. Emri i tyre mbeti i skalitur në shkëmbin e 
fortë të qëndresës dhe besës së dhënë se Kosovën do ta kemi tonën.
Deri dje, ne shqiptarët nuk patëm të drejtë të gëzohemi si të tjerët? Pse na e ndërprenë 
buzëqeshjen në buzë? Pse na e ndalën këngën në gjysmë?
Sot i erdhi fundi pushtimit shekullor. Më në fund doli në shesh e drejta jonë për të pasur një 
shtet tonin me të gjitha të drejtat që i takojnë njerëzimit. Kosovë e gëzosh truallin tënd të lirë! 
E gëzofsh flamurin që po valëvit i lirë! 
Kosovë, e gëzosh pavarësinë.
                                               Medina Cura   klasa VIII, Shkolla fillore "Gjergj Kastrioti-Skëndërbeu", Krajë

Jeta është e shtrenjtë, ajo të dashuron por edhe të urren. Dallgët e saja janë sekret për njeriun 
nga i cili pritet e nesërmja, ajo është teatër e njeriu aktor i këtij teatri, ku nuk dihet se çfarë roli 
ka ai.
Çastet e jetës sjellin të papriturën, por e gjithë kjo është dëshmi e dikujt tjetër...
Njeriu është një qenie e përsosur, di të logjikoj dhe mendoj, ai di të ëndërrojë të mirën dhe të 
bukurën, e kjo i kushtohet një gjëje të çmueshme  ditëve të reja të jetës.
Jeta nuk mendon, por dikush tjetër për atë!
Ajo të afron befasi dhe këtë duhet ditur t'ia gjesh vetë, duke kërkuar, duke bërë të 
pamundurën.
Jeta është në duar të mizorisë!... Shushurima e saj duhet të jehoj me buzëqeshje, ajo është diell 
me rreze të arta, është ndriçim dhe zgjuarsi e ndjenjave hyjnore.
Njeriu është hipokrit për të tjerët, por për vete e ka të menduarit pozitiv, është ithtar i mirësisë, 
dëshiron ta shoh vetën duke lulëzuar, i pëlqen e famshmja.
Udhët e jetës janë të mbushura me vuajtje dhe gëzim, por të menduarit ka aftësi të anoj edhe të 
pavlefshmet. Hapat tonë janë ndërtues të ardhmërisë, gjurmë të pashlyeshme që lënë pas.
Ne jemi ndër ata që dimë të dallojmë të mirën, jemi banorë të vyeshëm.
"Jeta nuk do ekzistonte pa neve, e as ne pa atë". Asaj i kushtohet çdo meritë.
                           Teuta Gjeçbitriqi    klasa VII tradicionale, Shkolla fillore "Gjergj Kastrioti-Skënderbeu" Krajë

NJERIU NUK JETON PËR TË MENDUAR, 
POR MENDON PËR TË  JETUAR

KOSOVË, GËZUAR PAVARËSINË

Shkruajnë nxënëset e shkollës fillore Gjergj Kastrioti Skënderbeu, Krajë

Dragaj (Dragoviqi), Krajë
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Nji do me ju ruejt rrezikut, 
mos ja sillë shpinën anmikut 
(popullore).
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Toponimet  e  Krythës 
(U konsultuan Luci i Pjetrit Gjelit dhe Palë Kolë Dabaj. Nëntor, 2007.) 

 

Mblodhi GJOKË  DABAJ  
 
ĂRÆ  HЎSS  LÅKŬT, tokë në qendër të 
Krythës, emërtuar sipas pronarit të 
dikurshëm. Zanorja Æ shqiptohet midis 
A-së dhe E-së dhe është e gjatë. Zanorja Ë 
ka rënë midis 2 S-vet. Zanorja Å është 
labiale dhe e gjatë. Zanoret Ă, Ў, Ŭ janë 
të shkutëra.Theksi është te Å-ja labiale. 
Prejardhja e Hyss Lakut ka qenë prej 
Gurrzet të Shestanit të Sipërm nga fisi 
katolik Dabanj. 
 
BÅÇJÆ  BĚQIRĬT, tokë që i takonte 
Beqir Kollarit, në lagjen Brinja e Malit. 
Kullota dhe ara në formë brezaresh. 
Zanorja Å është labiale dhe e gjatë, 
zanorja Æ  është e gjatë. I-a midis Q-së 
dhe R-së është e mesme dhe mban 
theksin, zanorret Ě dhe I midis R-së dhe 
T-së, janë të shkurtëra. Familja Kollari 
është e ardhur nga Ljarja. 
 
BÅÇJÆ  GJELĬT, pronë e Gjelit Nik 
Pjetrit, në Brinjë të Malit. Gjel’i Nik 
Pjetrit ka qenë i fisit Dabanj prej Gurrzet. 
(Për karakteristikat e zanorevet në 
vazhdim nuk do të bëjmë sqarime. 
Besojmë se studiuesvet do t’u mjaftojnë 
sqarimet e mësipërm, si dhe shënimi ynë 
në fund.)  
 
BĂNIRĬ, pikë, vend, ku vendosej baniri. 
Ndodhet sipër lagjes Brinja e Malit, në 
majën më të lartë të pjerrësisë malore që 
quhet Hije. Ritin e vendosjes së banirit 
banorët e këtij fshati e kanë prurë prej 
Shestanit. (Shih MÆJÆ  HIJĔS.) 
 
BĬSHT’Ī  FUSHS, gadishullth në pjesën 
perendimore të Malit të Krythës. Ndodhet 
midis gjirit në Lug të Vejushavet dhe 
gjirit te Ograja e Latos. Është i rrafshët 
dhe tërësisht i mbuluar me gurishte, por 
shumë i përshtatshëm për plazh, nëse do 
të shtrohej me rërë të Plazhës së Madhe. 
Italianët po e blejnë rërën në Shqipëri e po 
e çojnë në Itali, ne, në këtë rast, nuk e 
kemi rërën më larg se 10 km.  
 
BĬSHT’Ī  RRĂSS, rrasë e gjallë, e zgjatur 
në formë bishti, e cila bie pingul në det. 
Ndodhet në krahun verior të Gjirit të 
Valdanosit, kufi me Ullishtën e Ulqinit 
 
BRĔGŬ  J  DETĬT, gjithë vija ku takohet 
Mali i Krythës me detin, duke filluar te 
Ograja e Latos e deri te Bishti i Rrasës. 
 
BRĬNJÆ  MALĬT, lagje që ndodhet në 
një pjesë të pjerrësisë që quhet Hije. Aty i 
kanë shtëpitë e veta, të moçmet: 

Margjonanjt, Dabanjt, Kollart, Eleztë 
dhe Perçobanjt. 
 
BOKĂT, bokërrima ngjyrë gri, si duket 
boksite. Ndodhen në mes të fshatit, pranë 
rrugës që çon prej Krruçit në drrejtim të 
Ulqinit. Do krahasuar me makro-
toponimin Boka e Kotorrit, me emrin e 
përgjithshëm bokërrinë, bokërimë etj., si 
dhe me emrin e minelit bauksit. 
 
BRĬNJÆ  QĚRSHĪS, brinjë e pyllëzuar 
në pjesën lindore të Radoçit. 
 
BRĬNJÆ  RĂDOÇĬT, e gjithë pjesa e 
pjerrët e kodrës që quhet Radoç. E 
pyllëzuar, e mbuluar përherë me drurë të 
gjelbër: krishë, qarrucë, ilqë, dëllinjë. 
 

BRRĂKÆ  FERRZS, bërrakë, e cila 
mbushet me ujë kur bien shira. Ndodhet 
në Mal të Krythës, afër rrathinës që quhet 
Ferrzë.  
 
BRRĂKÆ  FŬSHBЎTHKANĬT, bërrakë 
në mes të një djerrine, e cila quhet Djerri i 
Fushbythkanit ose thjeshtë Fushbythkan. 
Bie në sy përdorimi i fjalës bythë fare 
natyrshëm në toponiminë shqipe. Vetë 
emiri i prejardhur bythkan paraqet interes 
nga ana e fajalëformimit, me prapashtesat 
–k dhe –an të burimit vendës. 
 
BRRĂKÆ  KŎLS  NREKS, bërrakë në 
Mal të Krythës, emërtuar me emrin e 
mjeshtrit që e ka ndërtuar. 

ÇOBĂNJT, familje që njëkohësisht 
përbën një lagje në pjesën juglindore të 
fshatit, kufi me Braticën. Janë me 
prejardhje prej Shestanit të Sipërm. 
 
DJĚRRĪ  VORRĬT, djerrinë në afërsi të 
Majës së Hijes. Duket se aty ka pasur një 
varr, ndoshta do të kish interes studimor.  
 
ĚLĔZT, pjesë e lagjes Brinja e Malit. 
Janë 2-3 familje me këtë mbiemër. 
 
FERRZĂ, ograjë, rrathinë, në Malin e 
Krythës. Pronë e pasardhësvet të Stjep 
Nik Mar Preçit, Dabanj, me prejardhje 
prej Gurrzet. Vihet re në këtë toponim, 
prapashtesa –(Ë)ZË 
 
FĬQT  E  TĂHIRĬT, një rresht me fiq në 
anë të një are, pronë e të njëjtit Tahir. 
 
FŬSHĂT  E  PĚR  BELS, 2 a 3 ara, 
pronë e pasardhësvet të Perë Belës, 
Perçobanj nga Gurrza. Emri i përveçëm 
Belë është i veçantë. Nuk njihen raste të 
tjerë të përdorimit të tij ndër shestanas. 
 
FŬSHBЎTHKANĬ, djerrinë në kufirin 
jugor të Malit të Krythës. Forma Bythkan 
është e veçantë, krijuar me prapashtesat –
K dhe –AN. Është i veçantë edhe 
përdorimi i emrit bythë në toponimi, në 
mënyrë krejt të natyrshme. 
 
GŬR’Ī  ÇÅM, një gur i vetmuar, 2 metra i 
lartë, me një të çarë përsëgjati. Ndodhet 
në pjerrësinë e malit me emrin Hije, sipër 
lagjes Brinja e Malit. 
 
GŬR’Ī  LLÅNISHTS, shkëmb afër 
ograjës me emrin Llanishtë. Të vihet re 
shqiptimi bashkë i grupit të 
bashkëtingëllorevet SHTS, për shkak të 
rënies së zanores Ë. 
 
GRŎPĂT  E  KËRQELĔS, vende ku 
dikur është djegur gëlqerja. Forma 
kërqele në vend të formës gëlqere, duket 
se është e mëhershme, ku më vonë ka 
ndodhur metateza midis L-së dhe R-së, si 
dhe zëshmimi i K-së. 
 
HIJĚJĂ, pjesë e Malit të Krythës, që nuk 
e zë dielli në orët e mbasditës. Është e 
mbuluar me drurë përjetërjetësisht të 
gjelbër: Krishë, qarrucë, dëllinjë, ilqë dhe 
mare. Marja, mareja, koçimarja, rritet 
sidomos në gjysmën veriore të Hijes, 
kurse në pjesët e sipërme ka edhe qarr, 
shkozë e frashër.  

Në Fushë të Bythkanit
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HURLLĂ, pjesë moçalore në tokën me 
emrin Maskopshte. Ka qenë pronë e 
pasardhësvet të Gjelit Nik Pjetrit. Ka disa 
dekada që aty është ndërtuar rruga 
automobilistike, me ç’rast kjo tokë është 
tjetërsuar dhe nuk ekziston më. Do vënë 
re shqiptimi i DH-së si LL, veçori e së 
folmes së Shestanit, për arsye se banorët 
e Krythës janë thuajse të gjithë me 
prejardhje shestanase. 
 
ILQĂ, vend pranë një ilqe në Brinjë të 
Malit. Ndodhet në kufi midis Petanes 
edhe Baçes së Beqirit. Do krahasuar me 
latinishten ilex, ilcis, që do të thotë ilqë. 
 
ĬLQĂT  E  ÇOBS, pjerrësi përbri një 
përroi në afërsi të vendit që quhet Shtëpia 
e Çobës. Aty ndodhen disa ilqa të mëdha, 
shekullore, përjetësisht të gjrlbërta.  
 
KĬSHÆ  VORRĚVĚT, kishë në vendin 
që quhet Kodra e Sejdisë. Shohim emrin 
vorr për varr dhe përdorimin e trajtës së 
shquar të rasës gjinore shumës, me T në 
fund, në kundërshtim me tendencën e 
sotme për të mos e pëdorur T-në. 
 
KODRĂ, ograjë në Mal të Krythës, pronë 
e pasardhësvet të Stjep Nik Mar Preçit, 
Dabanj. 
 
KŎDRÆ  LEKS, pyll sipër vendit që 
quhet Vorret e Krythës, pronë e 
pasardhësvet të Lekës së Stjepës (Lek 
Stjeps), Margjonanj. 
 
KŎDRÆ  LŬGŬT  VĔJUSHĂVĔT, 
kodër në Mal të Krythës, sipër një përroi 
që quhet Lugu i Vejushavet. 
 
KŎDRÆ  SĚJDIS, (Dëgjohet edhe 
KŎDRÆ  SŎJDĪUT), kodër, në të cilën 
ndodhen, një kishë e vogël katolike, që 
quhet Kisha e Vorrevet, dhe varreza 
përkatëse e fshatit. 
 
KRŎN’Ī  KSHTENJS, krua në vendin e 
quajtur Kshtenjë. Ndodhet në kufi me 
fshatin Krruç, madje në pjesën e Krruçit. 
Forma me K të shurdhët është më e 
hershme në gjuhën shqipe, pasi 
krahasohet me latinishten castaneus 
(kastaneus), sot gështenjë me G të 
zëshme. 
 
KRЎĔSHKOZĂ, pyll dhe kullotë, pronë 
e pasardhësvet të Stjep Niks (Stjepës së 
Nikës). Ndodhet sipër vendit me emrin 
Bokat. Dyzanorëshi YE ruhet, në 
ndryshim prej emrit Krythë, ku YE është 
rrëgjuar në Y. 
 
KRYTHĂ, emri i fshatit, të cilit i takojnë 
toponimet që jemi duke shqyrtuar. 
Ndodhet midis fshatravet Krruç dhe 

Braticë, me shtrirjen veri-jug. Kufijtë janë 
këta: Ograja e Latos buzë detit në veri-
perendim, pastaj Marja, Shtëpia e Kols 
Ndreks Simonit, Qafa e Kshtenjs, Rruga 
(Xhadja) e Moçme në krye të Zabelevet, 
Qafa e Sojdisë, Qafa e Tomanjvet, 
Shtëpia e Çobs, Brinja e Qershisë, 
Fushbythkani, Lugu i Pelinaçës, Bishti i 
Rrasës dhe Bregu i Detit deri te Ograja e 
Latos. 
 
 Emri i këtij fshati vjen prej emrit të 
përgjithshëm shqip KRYE me 
prapashtesën, gjithashtu të gjuhës shqipe, 
-TH. Pra, ka qenë fillimisht KRYETH, më 
vonë dyzanorëshi YE është reduktuar në 
Y, ndërkohë që ka ndryshuar edhe gjinia, 
e cila, për shkaqe që mbeten pa u 
spjeguar, nga mashkullore është bërë 
femërore. Kuptimisht ky emër spjegohet 
me faktin që ky vend ndodhet pikërisht në 
KRYE  të 2 luginave, të cilat zbresin, 
njera në drejtim të Docevet, tjetra në 
drejtim të fshatit Braticë. Të njëjtën 
situate e hasim edhe te fshati KRYTHË i 
Anës së Malit, i cili gjithashtu ndodhet në 
KRYE të 2 luginave.  
 
(Po shënojmë këtu që edhe emri 
BRATICË spjegohet me mjetet e gjuhës 
shqipe: *MBËRATËZË, që për rrënjë ka 
pjesoren e foljes ME RA, pra RATË, për 
parashtesë ka MBË-, kurse për 
prapashtesë ka  –ËZË. Kjo -ËZË më 
vonë, nën ndikimin e italishtes, ka marrë 
formën –ICË, -ICA, të cilën, si dihet, e 
kanë huazuar edhe sllavët po prej 
italishtes veneciane.. Në Braticë, madje, 
folja ME RA është ruajtur edhe te një 
toponim tjetër, RAMNJANI ose 
RAMNJANTË. Kjo dëshmon që kjo folje 
nuk është e papërdorshme në toponiminë 
tonë.  
 
Po kështu edhe emri i fshatit KRRUÇ 
lidhet me foljen shqipe ME U KËRRUSË, 

që ka kuptimin me u përkulë, me u 
gërmuqë. Këndej ka dalë emri 
KËRRUTË, që sot ka kuptimin dhi ose 
dele me brirë të KËRRUSUR. Te 
toponimi KRRUÇ emri KËRRUTË është 
përdorur me kuptimin vend i 
KËRRUSUR. Ky emër ka marrë 
prapashtesën –ËSH, pastaj nga forma 
*KËRRUTËSH, ka dalë e sotmja 
KRRUÇ.) 
 
KSŎLLĂT E GJELĬT, vend në Lug të 
Bukur, sipër Shkamit të Kuq. Aty ka pasë 
vathat e bagëtivet dhe kasollet Gjeli i Nik 
Pjetrit, Dabanj.  
 
KŬQLINĂ, tokë në fund të lagjes Brinja 
e Malit, pronë e pasardhësvet të Gjelit 
Nik Pjetrit (Gjelit të Nikës së Pjetrit). E 
ka marrë emrin, se dheu i saj është i kuq. 
Do vënë re prapashtesa dyshe –(Ë)LINË, 
e përbërë nga –(Ë)L edhe –INË. 
 
LẤMÆ  LEKS, kodërzë në qendër të 
Krythës, shtufishtë si Bokat. Të vihet re 
që Ấ-ja është hundore e shkurtër. 
 
LẤMÆ  GORS, kodër, lartësi në Malin e 
Krythës në afërsi të detit, midis Lugut të 
Pelinaçavet dhe Lugut të Shllinës. 
Emërtimi LẤMË nuk ka të bëjë me 
vendin ku shihet gruri, por me ngjashmeri 
konfiguracioni me lëmin. Ky emërtim në 
toponiminë tonë është i shpeshtë. Emri 
GORË, duket se vjen këtu prej sllavishtes, 
ndonëse prejardhja e tij më e hershme do 
diskutuar në lidhje me emrin GUR të 
pellazgo-ilirishtes. Por nuk duhet harruar 
që në gjuhën shqipe emri GORE është 
edhe sinonim i emrit bushtër, shakë. Atje 
mundet që ndodnjë bari të ketë lidhur 
bushtrën, goren, pranë bagëtivet dhe ajo, 
me të lehurat e saja t’i ketë vu emrin atij 
vendi. 

Vazhdon në numrin tjetër 
 

Krytha e Ulqinit, një pamje
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Donatorët për ndërtimin e Kishës së shën Gjonit Pagëzues në Sojmirë
Aleksandër Barlloviqi Salç Fije Ramazan Balaj Australi Gjokë Lukiqi ShBA Loro Niloviqi Australi 

Alex Pepgjonaj ,               Australi Filip Junkaj-Chikago  ShBA Gjon Mark Selca ShBA Loro Nrekiqi Ulqin

Alexa-Leka Lukiqi ShBA Fran Çotaj ShBA Gjoni Gjergjit Gjonit-Markoviq  ShBA Loro P. Niloviqi Gjermani 

Aleksa'j Loros Jakut Stanaj    Gjermani Fran Gjonaj ShBA Gjon Prela Lekocaj ShBA Loro Stanaj Australi 

Ana Marsenaj Australi Fran Lukiqi Australi Gjoni Kols Gjonit Markut-Stanaj  Braticë Loroja Leks Xhikaj     ShBA 

Ana Tushaj-Dedaj ShBA Frani Deds Sims-Lukiqi Kullomzë Gjura & Nikolla DaboviqiKrythë Lubi Antit Zefit-Lukiqi Ulqin

Andri Brisku ShBA Frani Gjonit-Pepgjonaj ShBA Gjura'j Pjetrit Gjurs Nilaj Gjermani Lubi Gjergjit Niks-Lukiqi  Kullomzë 

Andri Lukiqi ShBA Frani Pjetrit-Maroviqi ShBA Gjurë Margjonaj Australi Lubi Zefit Nreks Niks-Nilaj    Braticë

Andri Lukiqi Kullomzë Gac Gjergj Noci Filipaj ShBA Gjurë Stanaj ShBA Lubo Lukiqi Australi. 

Andri Lulaj ShBA Frankie Lukiq & Lula Jankaj Shba Henry Leka Lukiqi ShBA Lubo Marnikaj ShBA

Andri Markiqi ShBA Geis Ganglof Gjermani Hilë Kërmiqi ShBA Luci Pjetrit Gjelit-Dabaj Krythë 

Andri Niloviqi ShBA Gjeka'j Preçit-Lukiqi Kullomzë Hilë Lukiqi Australi Luc Kola Brisku ShBA 

Andria'j Gjonit Margjonaj   Ulqin Gjeki Lukiq Australi Hilë Zagreda ShBA Luigj Shkreli ShBA 

Andria'j Leks Brisku ShBA Gjergj Dedaj Australi Hrvatski Katoliçki Centar Australi Luka P. Niloviqi Gjermani

Andria'j Niks-Lukiqi Amerikë Gjergj Lukiqi ShBA Ili Antit NiksMashos-Maroviqi  Krythë Luka'j Gjoks Luks-Marlukaj   Kullomzë 

Andria'j Pers-Lukiqi Ulqin Gjergj & Mitër Lukiqi ShBA Ivani Stjeps Preçit-Lukiqi Kullomzë Luka'j Kols Gjeks-Markoviqi Kullomzë

Andria'j Zefit Nreks Niks-Nilaj    Gjermani Gjergj Lucaj ShBA Ivoja  Antit Zefit-Lukiqi Ulqin Luka'j Kols Luks-Peciqi ShBA

Anti Gjergjit-Koloviqi    Kullomzë Luka'j Nreks Macit-NiloviqiKullomzë

Anti Jakut Gjeks Kol'Jakut-Jakaj     Australi Luka'j Pers Pjetrit-LukiqiKullomzë 

Anti  K. Marnikaj     Gjermani Lukë Junkoviqi ShBA 

Anti Kols Luks Marlukaj Kullomzë Lush Junçaj ShBA

Anti Lek'Milanit Vukmarkaj   Krruçë Llesh Doda Smajlaj ShBA

Anti Barlloviqi ShBA Marash Gjoka Makaj & Familja   ShBA 

Anti Hils-Markiqi Braticë Marash Mërnacaj ShBA

Anton Kovaçi Australi Maria Lukoliq ShBA 

Anti Margjonaj Braticë Mark Gazivoda ShBA 

Anti Markoviqi ShBA Mark Gj. Lukiqi Tivar

Anti Markut Gjonit-Stanaj     Bishti Malit Mark Gjon Pema ShBA 

Anti Niks Mashos Maroviqi      Krythë Mark Lukiqi ShBA 

Anti Niks Pjetrit-Dedaj Krythë Mark Lukoliqi ShBA 

Anti Niks Preçit Maci-Lukiqi     Braticë Mark Mërnaci ShBA 

Anti Pals Lukiqi Kullomzë Mark Nikë Pjetri-Dedaj   Krythë

Anti Pjetrit  Markoviq       Krythë Mark Noni Shkreli           ShBA 
Gjergj Markaj ShBA Ivoja Luks Xhikaj ShBA

Anti Pjetër Pekaj ShBA Mark Pekaj Australi 
Gjergj Markoviqi  Australi Jak Lukiqi   ShBA

Anti Toms Çeks Nilaj Kullomzë Mark Pepgjonaj ShBA
Gjergj N. Pepgjonaj     ShBA Jaku'j Pjetrit Leks-Lukiqi Kullomzë

Anton Luc Gjoni Ujkaj ShBA Mark Shkreli ShBA 
Gjergj Paloka ShBA Jaku'j Pals Jankaj ShBA

Anton Marku Nrekaj ShBA Mark Z. Barlloviqi ShBA
Gjergj Paloka Nikaçi ShBA Jozi Antit Pjetrit-Margjonaj  ShBA 

Anton & Manda Lukiqi ShBA Marku'j Jakut Gjeks Jakaj   Braticë 
Gjergj P. Pepgjonaj            ShBA Kol Preka Cacaj ShBA 

Anton & Nikolla Lukiqi ShBA Marku'j Kols-Dobrecoviqi  Krythë
Gjergji Jakut Gjeks Jakaj     Australi Kol' Prençi Koloviqi ShBA

Antoni Pals Brisku ShBA Marku'j Nreks Macit-Niloviqi Kullomzë
Gjergji Kols Stjeps-Lukiqi    Gjermani Kola'j Gjonit-Nilaj       Kullomzë

Bardhok Peraj ShBA Marku'j Pjetrit Barllonj Braticë
Gjergji Markut Sims-Kërmiqi    Kullomzë Kola'j Luks Peciqi Ulqin 

Bozho Barlloviqi Australi Mark'j Pjetrushit Hils-Lulaj Kullomzë
Gjergji Pals Gjergjit-Lukiqi    Kullomzë Kola'j Preçit Luks-Dabaj    Ulqin

Brahimi Demit Canit-Palaj    Braticë Marku'j Stjeps Jankaj  Ulqin
Gjergji Pjetër Gjelit-Dabaj    Krythë Leka'j Gjergjit Dedaj Ulqin

Çedoja Kols Çobs-Dedaj Krythë Marku'j Zefit Macit Stanaj Braticë
Gjergji Rrokut Jakut-Pekaj    Bishti Malit Leka'j Pjetrit Leks-Lukiqi ShBA

Çoba'j Preçit-Lukiqi Gjermani Martin Luliqi ShBA 
Gjergji Toms Sims-Lukiqi    Kullomzë Lek Çotaj ShBA

Deda & Andria Pepgjonaj ShBA Matija Gjonit Jankaj    ShBA 
Gjergji Zefit Jankaj         ShBA Lekë Koçoviqi Australi

Dedë Gjonaj ShBA Milenko Niloviq Gjermani
Gjoka,Toma,Kola Franit-Junkaj    ShBA Lekë Lulaj ShBA 

Dedë Lukiqi ShBA Milica Joviqeviq Podgoricë
Gjoka'j Gjergjit Brisku   ShBA Lekë Lukiqi ShBA

Dedë Noc Filip Nreka Filipaj   ShBA Miqo Luka Vuçiq ShBA
Gjoka'j Gjergjit Niks-Lukiqi    Kullomzë Lekë Zadrima ShBA 

Dominick Marku Vukmarkaj   ShBA Mirash Narkaj ShBA 
Gjoka'j Pals Stjeps-Lulaj Kullomzë Lena Marsenaj Australi

Dragan Marstjepoviq         Tivar Mitri Hils Pjetrushit-Lulaj   Kullomzë
Gjoka'j Preçit Pepgjonaj Braticë Lori Pals Leks-Lukiqi Kullomzë

Drago Gjuroviq Australi Mitër Gjura Pekaj ShBA
Gjoka'j Sims Leks-Lukiqi Kullomzë Loro Gjonaj ShBA

Drane Elezaj Ulqin Mrika Lucit Vukmarkaj ShBA
Gjokë Dedaj Australi Loro Lukiqi Australi

Elez Hajdar Bardhi ShBA N.N. ShBA 

Përurimi i kishës



21Shoqërore27/2008
Parubi Kol & John ShBA Simon Zefi Simonlacaj ShBA

Pashko Gjoka Pekiqi ShBA Stevi Gjonit Pals Marvuçiq ShBA

Pashko Stanaj ShBA Stevi Gjurs Jankoviqi ShBA

Pavle Marku Jankoviq ShBA Stevi Zefit Luloviqi Kullomzë

Perë L. Niloviq Gjermani Stevo Pjeter Pekiqi ShBA 

Pjetër Dobrecoviqi ShBA Stevo Barlloviqi Ulqin 

Pjetër Gjergj Brisku ShBA Stevo i Rrokut Stjeps-Jankoviq   Salç 

Pjetër Gjergji Preçit-Simononj Braticë Stevo Zef Lukiqi ShBA 

Pjetër Frano Koloviqi ShBA Stjepë Junkoviqi ShBA

Pjetër Kola-Briskoviqi Kullomzë Stjepë Koloviqi ShBA

Pjetër Koloviqi ShBA Stjepë Kërmiqi ShBA 

Pjetër Leka Junkoviq ShBA Stjepë Lukiqi ShBA

Pjetër Leka Lukiqi ShBA Stjepa'j Lucit Gjergjit-Barlloviq Braticë

Nik Gjeloviqi Australi Pjetër Llesh Vuksanaj ShBA Stjepa'j Niks Pjetrit Ujks-Lukiq Kullomzë

Nik Pekaj Australi Pjetër Margjonoviqi ShBA Shuk Kola Curanaj ShBA

Nika'j Pals Niks Dobreci Bishti Malit Pjetër Mark Pekiqi (Kodra) ShBA Tom Gjon Markaj ShBA

Nikë Palkola ShBA Pjetër Markoviqi Braticë Tomë Dobrecoviqi Australi 

Niko Jozi Palladin ShBA Pjetër Markoviqi ShBA Toma'j Zefit Niks-Lukiq Kullomzë

Nikolla Zefit Niks-Brisku Kullomzë Pjetër Marku Vukmarkoviqi  ShBA Tomë Pepgjonoviqi ShBA

Nikolla Dediqi Australi Pjetër Noc Gjonaj ShBA Tomë Kërmiqi ShBA

Nikolla Gj.Lukiq Tivar Pjetër Niloviqi Australi Tomë Lukiqi Australi

Nikolla Hils Kols-Briskonj  Kullomzë Pjetër  Pekaj Australi Tonka Preçit Jankoviqi ShBA

Nikolla H. Niloviqi ShBA Pjetër Rushi Australi Tringa Dedvukaj ShBA

Nikolla Alekos Niks-Koloviq ShBA Pjetër Sima Daboviqi   Krythë Vasel Nikolla Kalaj ShBA

Nikollë Mati Dukagjini Ulqin Pjetër Stanaj ShBA Vasil Hila Koçoviqi ShBA

Nikollë Stjepa Zefit NilajBraticë Pjetër Stevo Pavloviqi ShBA Vasi Zefit Nreks Niks-Nilaj Braticë

Nikollë Niloviqi Australi Pjetri Niks Luks-Lukiqi Ulqin Viktor Dedë Shkreli ShBA 

Nikollë Pala-Pecoviqi Ulqin Pjetri Nreks Zefit-Pekaj Australi Viktor Luc Brisku ShBA

Nikollë Pjetër Gazivoda ShBA Preç Barlloviqi Krythë Vinko  Jankoviq ShBA

Nikollë Pjetër Lukiqi Kullomzë Preç Luka Curanaj ShBA Vuk Marvuçiqi Krythë

Nikollë Simoni Braticë Preçi Marku Luks-Lukiq ShBA Zef Barlloviqi Braticë

Nikollë Stjepa Jankoviqi ShBA Preçi Stjeps Jankoviqi ShBA Zef Barlloviqi Salç

Nikollë Toma Koçoviqi Australi Preçi Stjeps Preçit-Briskoviq Kullomzë Zefi Niks Leks-Brisku Kullomzë

Nikollë Zef Lukiqi ShBA Prena Barlloviqi Krythë Zef Dobrecoviqi ShBA 

Noc Gjeka Elezaj ShBA Prena Niloviqi Australi Zef Gjokaj ShBA 

Noc Pepgjonaj ShBA Prençi Sims Jakut Junkaj ShBA Zef Gjura Junkoviqi ShBA

Nua Lucaj ShBA Prenç Lukaj ShBA Zef Kalaj ShBA

Nuo Shkreli Ulqin Roze Barlloviqi Salç Zef Kërmiqi ShBA 

Olivera Popoviq Podgoricë Rrok Kovaçeviqi Australi Zef Kola Lukiqi ShBA

Pal Çotaj ShBA Rrok Marini Koçaj ShBA Zef Lukiqi Australi

Pal Sima Pekaj Australi Rrok Mark Nrekiqi      ShBA Zef Margjonaj Braticë

Pala'j Gjonit Gjergjit Barllonj Gjermani Zefi Gjergjit Gjonit-Markoviqi ShBARrok Simon Zadrima ShBA 

Zef Simon Zadrima ShBA Pala'j Gjurs Jankoviqi ShBA Rrok Toma Jankoviq ShBA
Zef Perçobiqi KrythëPala'j Luks Nreks-Niloviq Kullomzë Rrok Zagreda ShBA 
Zefi Gjoks Luks-Marlukiqi Kullomzë Pala'j  - Brisku          Australi Rroku'j Gjonit Pals-Nilonj  Gjermani
Zefi  Kols Preçit-Koloviqi ShBAPala'j Markut Çobs-Dedonj Krythë Rroku'j Gjurs Markut-Nilaj  Braticë 
Zefi Pals Macit Niks-Simonaj       BraticëPalë Dabaj Australi Rroku'j Stjeps Jankoviq Salç
Zefi Rrokut Sims Lukiqi KullomzëPalë Daboviqi ShBA Sima Kols Pers Gjelos-Stanaj Braticë
Zefi Sims Leks Lukiqi-Meterizë   KullomzëPalë K.Jankoviqi Gjermani Sima'j Pers Simonit Lukiqi Ulqin
Zoran Leka Dediqi ShBAPalë Lukiqi                   ShBA Sandri Pjetrit Marnikoviqi ShBA

Palë Kërmiqi ShBA Sima'j  Pjetrit Daboviqi Gjermani 
Këshilli për ndërtimin e Kishës së Shën 

Palë Mirdita ShBA Gjon Pagëzuesit në Sojmirë u falënderohet Sima'j Preçit Jankoviqi ShBA 
të gjithëve që e ndihmuan ndërtimin e këtij 

Palë Gj. Niloviqi Gjermani objekti fetar-kulturor dhe kërkon falje nëse Simë Dediqi Krythë
është bërë ndonjë gabim në këtë listë.

Palë Stanaj ShBA Simë Gjon Dobreci Braticë 

Palë Zagreda ShBA Simë Lukiqi Australi

Palok Nika Rudaj ShBA Simë Z.Markiqi ShBA
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i Kishës së Sojmirës
Më 09.08.2008 në Sojmirë të 
Mazhurit të Ulqinit u bë bekimi dhe 
ceremonia e çeljes së kishës së shën 
Gjon Pagëzuesit. Këshilli organiza-
tiv për ndërtimin e kishës në 
përbërje: don Robert Jakaj, Gjergji 
Pjetrit Gjelit-Dabaj, Jozi Luks 
Palës-Jankut, Zefi Rrokut Simës-
Lukiqi, Ivo Antit Zefit-Lukiqi, Lubi 
Gjergjit Niks-Lukiqi dhe Zefi Palës 
Macit Niks-Simonaj ia filloi dhe e 
përpiloi projektin, zgjodhi ndërtue-
sin, mblodhi donacionet prej ven-
dasve dhe diaspora, si dhe organizoi 
ceremoninë e çeljes së Kishës.
Kisha e Sojmirës është ndër kishat 
më të vjetra në këtë anë. Në këtë 
vend atraktiv që e tregon vetë emri, 
banorët e fshatrave, shumica shesta-
nas, shekuj më radhë kanë varrosur 
të paret e tyre, e po vorrosen edhe 
sot.
Kishën që e rrënoi tërmeti më 1979, 
Enti kulturor i Ulqinit e cilësoi si 
objekt më rendësi kulturore, bëri 
projektin dhe u obligua ta rindërtoi 
këtë objekt sakral. Mbasi punën nuk 
e bëri Enti, atë e kryen banorët me 
mjetet e veta; ata bënë edhe murin 
rrethues, parkingun dhe rrugën, si 
dhe financimin e koktejit dhe 
koncertit rekreativ. 
Meshën e shenjtë e mbajti arqipe-
shkvi i Tivarit imzot Zef Gashi me 
meshtarët tjerë. Projektin e ndër-
timit e bëri falas arkitekti Sandri 
Gjergjit Pjetrit-Dabaj. Punët mbikë-
qyrëse për mjeshtri dhe inxhinjeri i 
bëri Gjergji Pjetrit Gjelit-Dabaj, 
kurse kryesi i punimeve Zefi Palës 
Macit Niks-Simonaj me sukses dhe 
në afat e kreu kishën e shën Gjon 
Pagëzuesit në Sojmirë të Kullom-
zës.
Mbas meshës, kryetari i Këshillit 
për ndërtimin e kishës, Don Robert 
Jakaj foli për rëndësinë e këtij 
objektit fetar dhe kulturor, si dhe 
përshëndeti kryesin e punimeve, 
arkitektin, mbikëqyrësin dhe 
financuesit e këtij projekti. Po ashtu, 
ai kërkoi që edhe pushteti vendor të 
ndihmojë për infrastrukturë të kësaj 
lagje. Në emër të diasporës pjesëma-
rrësit i përshëndeti zotëri Jozi Antit 
Pjetrit Kols-Margjonaj.
Në emër të pushteti lokal, kryetari i 
Komunës së Ulqinit, zotëri Gëzim 
Hajdinaga përshëndeti bashkë-
vendasit tonë, të cilët realizuan 
shumë projekte të vlefshme; ai 
beson që edhe Komuna do të 
ndihmojë për meremetimin e rrugës 
deri te ky vend. Përpos rëndësisë 
fetare, ky objekt ka edhe rëndësi  
kulturore për qytetin e Ulqinit. Po 
ashtu përshëndeten edhe deputeti 
zotëri Luigj Shkreli dhe ing. Gjergji 
Pjetrit Gjelit-Dabaj.

Përgatiten Gjergj Pepgjoni & Zef 
Lukiqi

Kisha e Sojmirës e rindërtuar
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ULQINI DEGË E DRURIT TË URTË ARBËNESHI MIRO KIKICA 
NË PERIUDHËN 1881-1912* Letërsi e bukur për fëmijë dhe të rinj SHKROI LIBRETIN SHQIP

      
Përgatiti  HAJRO ULQINAKU, botoi Kur iu dorëzua Në gazetën “Java” (15.12.2005), 
Asociacioni ULQINI, Ulqin, 2008, faqe 240.Malit të Zi (nëntor kushtuar arbëreshit Miros së Kikicës 

1880), Ulqini me (Budimir Peroviq, Buda Peroviq), pata 
Libri është një doracak i vërtetë për rrethinë kishte rreth përmendur se ka ekzistuar dorëshkrimi 
nxënësit e shkollës fillore si dhe një 7.000 banorë. Pjesa shqip i libretit “Teuta“, si mbas dramës 
përmbledhje e qëlluar për studentët e kryesore e popu- “Teuta“ të Dimiter Demetrit. Këtë 
gjuhës të cilëve padyshim se do tu llsisë ishte e fesë libret e pata në dorë para viteve '|90, kur 
ndihmojë shumë në njohjen e letërsisë islame, disa familje isha në vizitë në familjen e tij. Mjerisht, 
shqipe për fëmijë e të rinj e cila është katolike, disa fami- Miro nuk është më në mesin e të 
krijuar nga autorë shqiptarë të cilët lje rome dhe disa fa- gjallëve. Prof. Aleksandër Stipçeviq 
jetojnë në trevën e Malit të Zi apo jashtë milje zezake. Ulqini ma siguroi adresën e Margaritës, të 
por që me punimet e veta lidhjet ishte krejtësisht bijës së Miros të martuar në Zagreb. 
shpirtërore gjithnjë i mbajnë me qy te t  shq ip t a r  dhe  t ë  g j i t hë  Asaj ia përkujtova me një letër më 

vendlindje.udhëpërshkruesit e vjetër thoshin se 2007, se dorëshkrimi i libretit “Teuta” 
Në këtë antologji atje flitej gjuha shqipe. ka ekzistuar në bibliotekën e babait saj 
për fëmijë e të rinj Si mbas regjistrimit të popullsisë, më para lufte. Margarita, e cila kishte 
janë të përmble-1880 .. Ulqini (qyteti) kishte 726 shtëpi ardhur te e ëma në Arbënesh (Arbanas, 
dhur  d isa  nga  - 2973 frymë, Pistulli 25 shtëpi - 119 Zadar), arriti ta gjejë krejt variantin 
punimet më të frymë, Zogajt 26 shtëpi - 104 frymë, kroat, kurse atë në gjuhën shqipe vetëm 
qëlluara të autorë-Qyrkejt 8 shtëpi - 37  frymë, Krruçi 28 disa faqe. Në fund të dorëshkrimit 
ve si: Esad Mekuli, shtëpi - 132 frymë, Kullomxa 15 shtëpi kishin qenë edhe disa fletë me poezi 
Nol Berisha, Re-- 55 frymë, Bratica 20 shtëpi - 80 frymë, arbërisht, të shkruara prej disa të rinjsh  
xhep Qosja, Hajro gjithsej 848 shtëpi me 3500 frymë. arbëreshë, të cilët simbas Margaritës 
Ulqinaku, Ali Llu-Arsimi dhe shkolla janë faktorë shumica e tyre nuk jetonin më në 
nji, Idriz Ulaj, themelorë të zhvillimit dhe të Kroaci, kishin emigruar në shumë anë, 

Zuvdija Hoxhiqi-Berisha, Ali M. përparimit të një kombi. ... Zhvillimi i deri në tokën e largët  Australi.
Ahmeti, Asllan Bisha dhe Ibrahim Shkruan Sylejman Morinaprocesit edukativo-arsimor në gjuhën 
Berjashi, kurse si redaktor nënshkruhet amtare krijon mundësi, që në të 
MA Haxhi Shabani dhe libri mbyllet ardhmen, si nxënësit ashtu edhe krejt 
me recensionin Sahibe Hoxhës e cila populli, jo vetëm të flasin në gjuhën e 
thotë: Në këtë antologji janë përfshirë vet, të shkruajnë e të lexojnë, por të 
punimet e shkrimtarëve të krijuara që formohen qytetarë të arsimuar e të 
më parë, disa edhe në fillim të kulturuar. Kështu formohet dhe 
krijimtarisë, si studentë, e disa nga forcohet ndërgjegjja e identitetit 
përjetimet si pedagogë, apo nga kombëtar... Duke mësuar në gjuhën e 
përjetimet e vet shkrimtarëve me vet, njeriu do të arrijë të bëhet njeri i 
motive të ndryshme nga ambienti që i vërtetë, ndërsa populli do të ndriçojë 
rrethon, natyra e vendlindjes së vet, dhe nuk do të ç'kombëtarizohet, nuk do 
vendin se ku jeton e vepron akëcili të shkrihet në diçka që ai nga natyra e 
krijues. Sidomos përshkruhen përje-vet, në qenien e vet nuk është.
timet dhe emocionet duke iu afruar T'i japim njeriut dhe popullit atë çka i 
kështu botës së fëmijëve me të gjithë duhet dhe i takon...arsimin dhe kulturën 
origjinalitetin dhe natyrshmërinë e në gjuhën amtare, në gjuhën e vet.... 
përshkrimeve që fëmijëve u bëhet e shkolla me mësim në gjuhën jo amtare, 
dashur dhe e afërt leximi i këtyre në gjuhën e huaj, vepron në mënyrë 
punimeve. Ata i ndjejnë dhe i përjetojnë ç'kombëtarizuese. 
po me atë dashuri si i përjetoi shkrim-... strategjia politike e regjimit të kohës 
tari. Me gjithë këtë angazhim dhe punë (1881-1912) kishte dy qëllime: ruajtja 
gjatë viteve, shkrimtarët në Mal të Zi dhe ngritja e mëtejshme e vetëdijes 
kanë arritur të realizojnë deri - diku kombëtare malazeze në njërën anë, dhe 
kërkesat e popullit shqiptar, pas shumë në anën tjetër, ngushtimi i hapësirës për 
situatave të ndërlikuara që janë identitetin kombëtar shqiptar.
zhvilluar në këto treva, duke treguar Shpërnguljen e shqiptarëve prej rajonit 
aftësi dhe fuqi për  zgjidhje sa më të të Ulqinit në periudhën 1881-1912 e 
drejtë prandaj, suksesi nuk mungoi. motivoi revolti i mospajtimit me 
Libri i tillë është një pasuri e vërtetë dhe rrethanat e reja të krijuara me hyrjen e 
e meriton që si i tillë të gjendet planin Ulqinit në kuadër të Malit të Zi. 
shkollorë si lektyrë shkollore.                                                  

*Marrë prej Riza Rexha, Ulqini dhe politika e Malit të 
Zi 1881-1912, Ulqin, 'Art club' 2005; përshtati për 
revistë SGjD.

1Shpisë i lypet nji kalinë , 
2nji plak e nji çarkinë . 

1 2( Kalinë - qen, çarkinë - pushkë me çark). 
Tregoi Nika'j Luks Pers Pjetrit Pers Stjeps 
Markut Çobit, shestanas i Lukiqit, tash në 
Kullomzë, Ulqin; Shënoi S.D. më 5.10.2005 

Çka ta bân thmija s'ta bân perenija 
(popullore). 

Ata që mendojnë se me para arrihet çdo 
gjë, bëjnë me dije se për para japin çdo 
gjë (Halifaksi)

Pak krypë

Faqja e parë e libretit - kopje
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Mesme të Muzikës, me sukses shembullor, sepse ai ishte 
talent i lindur i muzikës.
Ai dëshironte të mbaronte Akademinë e Muzikës, e 
regjistroi në Sarajevë, pastaj atë në Prishtinë,  por  s'kishte 
mundësi materiale të vazhdonte të studionte. Lajmi se atë 
U punësua në Orllan, paralele e ndarë e Gjimnazit të natë, pa pritur e 
qytetit. Atje shërbeu 12 vite shkollore. Pastaj kthehet në pa kujtuar, kish-
Ulqin për të cilin e lodhte nostalgjia. te vdekur Fiqri 
Në Kosovë (Besianë dhe Prishtinë) ishte anëtar i SHKA Hasanaga,  u  
“Josip Rela” dhe “Bajram Curri).përhap si rru-
“Bujaria e podujevasve, në veçanti ajo e llapjanëve, feja nëpër Ulqi-
s'mund të përshkruhet”  pati thënë me sinqeritet Fiqoja.nin. Ditën e 22 
Në Ulqin ka punuar në të gjitha shkollat e qytetit, si shtatorit të këtij 
pedagog i muzikës. Në vitin 1987 u punësua në Radio  viti u bë një 
Ulqin, redaktor i muzikës, dhe në atë vend pune e varrim dinjitoz, 
përfundoi karrierën.sepse populli 
Fiqriu formoi Korin e Gjimnazit, Grupin e burrave të përcillte muzik-
Ulqinit; ai ishte dinamoja e Festivalit të këngës për fëmijë tarin e dashur 
të Ulqinit e aktivitete të tjera.në botën e për-
Fiqri Hasanaga u bë i njohur në përmasa kombëtare si jetësisë. 
kompozitor i këngës popullore qytetare, artistike dhe asaj Ai shkoi shumë 
për fëmijë. Ishte instrumentist, këngëtar dhe kompozitor i i ri, në moshën 
talentuar.  më të mirë të pjekurisë kur Ulqinit mund t'i jepte edhe 
Në vitin 2004 botoi përmbledhjen “Valët e Ulqinit”, me 32 më shumë nga kultura muzikore.
këngë të zhanreve të ndryshme të cilat i kishte kompozuar Fiqri R. Hasanaga doli nga familja e njohur e 
ose përpunuar, që dëshmonte angazhimin dhe njohuritë e Hasanagëve të Ulqinit që i dhanë shumë letërsisë 
tija për muzikën burimore dhe të kompozuar.gojore (gjyshi Cafi  bejtexhi) dhe muzikës popullore  
Janë këto këngë me të cilat ka marrë pjesë si kompozitor (babai Reshiti, instrumentalist, i binte primit) e 
dhe është shpërblyer nëpër festivale të këngëve për fëmijë, artistike (Fiqriu ishte kompozitor) dhe këngëtarë. 
popullore dhe argëtuese, mbajtur gjithandej nëpër Kosovë Fiqoja, siç thirrej me milorativ, u lind në Ulqin më 
e Shqipëri.1953. Filloren e nisi në vendlindje, por e përfundoi në 
Humbja e Fiqri Hasanagës, për muzikën dhe kulturën Besianë (Podujevë). Në këtë qytet të Kosovës e ka 
muzikore të Ulqinit është e pakompensueshme. motrën e martuar. Ajo, dhëndri, e mbajtën ulqinakun e 

Hajro Ulqinakuvogël (11-vjeçar) të cilit i kishin vdekur prindërit. 
Fiqri Hasanaga në Prishtinë e mbaroi Shkollën e 
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 (renditja si mbas abecedës)
Adem Rasim Cukaj, Ostrosi Madh, Krajë, tash n'Nju-Jork, 

Amerikë - 50€
Drane, e shoqja e Kolë Gjon Prenkës-Elezaj, Shtoj, Ulqin e bija 

e Gjekë Gjonit-Shkreli, prej Amullit (Ana e Malit), - 10€.
Ejll Preç Gjin-Zagreda, Reç, Ulqin, tash n'Njujork 100$.
Ibrahim Milla, MILLA IMPEX, Ulqin - 100€
Pjetri Antit Pjetrit Macit Kolgjoklit-Marnikaj - MILENA, Ulqin 

- 100€
Preçi Simës Jakut Simonit Nikës-Junku, Bostane (Shtoj, Ulqin), 

tash n'Boston, USA-100$.
Qofshi gjithmonë faqe bardhë. Redaksia u falet nderit.

Ndihmuan shoqatën 'Don Gjon Buzuku':
Fondacioni 'Dom Simon Filipaj' n'Nju-Jork, USA- 500$.  
Zef Luigj Gjokaj me shokë n'Nju Jork, SHBA 800$.
Dorëzoi Zef Luigj Gjokaj, Zogaj, Ulqin, tash n'Nju Jork.
Shoqata 'Don Gjon Buzuku' është mirënjohëse.

FIQRI R. HASANAGA

Nëse nuk i duamë të tjerët, e duamë pak edhe vetveten.
As jetën e përditshme nuk duhet ta kemi përditshmëri.
Disa lotët i kanë armë, e disa të tjerë armë për të larguar  
   dhembjen.  
Njeriu i mençur ndonjëherë duhet ndërprerë edhe 
   kënaqësitë e rralla.
Puna njeriun e përtërin, përtacia e plak para kohe.
Kush flet shumë - pak punon, sepse koha pak i premton.
Laku lidhet për brirë, lakmia për qafë.
Brengat e vogla flasin, të mëdhatë heshtin.
Kaut të egër ia ka falë natyra brirët e shkurtër.
Ruaju kur të buzëqesh fati, sepse rrota është e 
   rrumbullakët.
Dashi i urtë me brirë të mëdhenj është prijësi më i madh i 
   deleve.
Ata që e humbin rrugën në mes të oborrit, nuk janë në 
   Shtëpi të vet. 
                     Përgatiti Shaban Hasangjekaj, Martinaj, Guci

Aforizma




