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Burrat e Shestanit
Përpara e kam përmenun qi Breg-Liqeni i stjapin e cingarës, Lacanin e Stjepë prisi i tubës. Zetanjant, megjith qi ishin 6, e 
Zet's ka kjenë i Shestanit. Kur janë korrë Simonit. Aj i thotë shoqit: 'Ti ha, shiko shohën qi me Gjokë Shestanin nuk ko lojna, 
livadhet, shum njerz pej Shestanit Posht dhitë, se unë po shkoj me kërkuo stjapin, se i mlellën* dy napolona. Gjoka merr 
kanë dalë me berre me veruo n'atë anë. Nji sigurisht e kanë marrë ata Dajbabas me cingaren e paret dhe niset kah Pllonica. 
vjetë, Gjoka'j Simonit Gjuraj pej Gjuraçit karroca'.  Merr livoren, me vrap niset me Gjoika'j Niks i mshilen dhitë e niset edhe aj 
me mikun e tij Gjokën e Nik's Gjokvuçaj zanë ata me karroca. I ze n'mes t'ur's Cemit, me pa ç'u bo me Gjokë Simonin. 
pej katunit Nrekaj, s'bashku dalën në u del përpara, e nalon karrocën e parë, N'Gollubovc neshen; Gjokë Simoni kalxon 
Pllonicë. Ata s'bashku kishin 150 kokrra nxjerr livoren e u thotë, se ju m'kini marrë si ka nodhë dhe thotë: 'Stjapin e kam 
dhi. Zunë ven n'Zeticë. Goditen ksollat e stjapin, e tash do t'i zhgarkoni karrocat qi n'xhep'. Kshtu Shestanas, edhe larg venit 
oborrret për dhi. Përditë i çilshin dhitë, i me pa a i kini marrë ju. Zetanjantë e panë qi vet, nuk kanë lanë korí (marre) mas vetit.           

*Shestanasit përdorin ll në vend të dh.kullotshin, kah mjesdita i çonjin e i me Gjokë Simonin nuk ka lojna. E 
Tregoi Gjergji Leks Macit Kols, shestanas, pojitshin, i linjin nën shelqa me mrizuo. Nji zhgarkojnë karrocën e parë, por n'atë nuk 
Tepleva, Tivar, më 13.2.2009.ditë, aty kishin ardhë Sharabajat pej pat gja. Sa filluon me zhgarkuo t'dytën, doli 
*Shestanasit  shqiptarë me banim ose me rranxë në 

Dajbabet me korrë kallam. Dy Gjokat, si stjapi i premë, Lacani me cingare. Gjoka e Shestan, Pinç, Ljare, Brisk ose Thtjan (pjesa 
përditë, i lanë dhitë e erdhën te ksollat me hjek cingaren pej stjapit, e thotë: 'Stjapin perëndimore e Kranjës, në jug-perëndim të Liqenit të 

Shkodrës, rrethi i Tivarit).hangër bukë e me pushuo. Nuk shkoj shum me ma paguo'. U kërkon 2 napolona arë, e u 
kohë qi dhitë po vinjin ka ksollat, por po thotë qi aj vijen mo shum, se aj ka kjenë 

Përshëndetje prej Italisë 
Subject: "Buzuku”
F r o m : " g i o s a f a t t e c a p p a r e l l i m a l c o r i "  
<gioca137@vodafone.it> Date:Tue, June 2, 2009 
11:07 am To:fdobreci@t-com.me

E nderuar redaksi
Duke shfletuar faqet e internetit rreth 
Ulqinit, më ra në dorë e përmuajshmja 
“Buzuku”, që Shoqata juaj boton. Lexova, 
pjesërisht, gjithë numrat që përmban arkivi 
dhe, çiltërisht, ju them se gjeta shumë 
shkrime mjaft tërheqëse, sidomos për botën 
arbëreshe, aq sa dëshira ime është, në qoftë 
se ju më na lejoni, të ribotoj disa prej tyre e 
gjithmonë duke përmendur burimin, në 
faqet e rubrikës “Oda e Miqve” që unë 
drejtoj në të përkohshmen “Lajme” organ i 
Ipeshkvisë së Ungrës për Shqiptarët e Italisë 
Gadishullore(www.lungrochiesacattolica.it

Pavarësisht nga kërkesa e mësipërme, ju 
lutem të më tregoni numrin e llogarisë 
bankare ose postare ose një mënyrë tjetër, 
pse kam dëshirë të ndihmoj, me ato mundësi 
që kam, botimin e rivistës “Buzuku”.
Vëllazërisht ju përshëndes 
Giosafatte Capparelli, Via Roma 90, 87010 
Acquaformosa CS, Italia

I nderuari z. prof. Dobreci! fjalët e saja nga ballkoni. Pjetër Stani kishte 
Ju përgëzoj, që në këtë moshë keni kaq ndërruar disa herë vendbanimin, në vise të 
entuziazëm edhe energji, të merreni me një ndryshme të Jugosllavisë, por askund nuk 
çështje shumë të rëndësishme, të ndryshme gjeti rehatinë, vetëm kur ishte vendosur në 
prej përgatitjes Juaj Arbanas, te njerëzit e gjakut 
profesionale. Ju bëni një tij ishte i lumtur. I kujtonte 
punë të veçantë si një shpesh fjalët e babait që 
mini-institut kombëtar. kishte punuar shërbëtor në 
Po  e  p lo tësoni  n jë  Misir (Egjipt); kur ishte 
boshllëk, një mungesë të kthyer në shtëpi e i kishte 
kahershme për një revistë gjetur me kope  bagëtish, por 
të mirëfilltë kombëtare, nuk kishin tambël e bylmet. I 
sigurisht jo për veten tuaj, ati i brengosur iu kishte 
por për vëllezërit tanë që drejtuar Pjetrit të ri “Pjetro, të 
jetojnë në atë pjesë e kudo kesh vathë e mos kesh djathë 
në tokën e Zotit. Revista e nuk bën, po hiq dorë nga  kjo 
juaj i ngjan për nga fryma punë Pjetro”. Këto fjalë ishin  
a ty re  t ë  “Ri l ind je s   një parim orientues për 
Kombëtare”, andaj e pres Pjetrin e ri, i cili ishte i vetmi 
me padurim daljen e çdo djalë në familje. Ai e lëshoi 
numri të ri. vendlindjen që të kërkoi 
Kur e lexova punimin tuaj kushte më të mira jetese. Po 
lidhur me takimin në Arbnesh (Arbanas), në shtëpinë, të cilën Pjetri e bleu prej Gjuro 
me z. Pjetër Nrekë Stanin, ndikoi të më Petroviqit, ishte gjetur një pllakë 
kthehen kujtimet e mia për këtë familje. Për përkujtuese e shkruar më 1766 në shkrimin  
mikun tim të dashur e të respektuar, Pjetrin, glagolik (dimensionet 43 me 32 cm). Falë 
por edhe bashkëshorten e tij, zonjën Tone Budimir Peroviqit (MIRO i KIKICES), ajo 
të nderuar, atë zonjë fisnike, shqiptare plakë me rëndësi historike është në muzeun 
tipike, me një krenari të theksuar e të e qytetit Zarës, ndërsa deshifrimin e 
veçantë. Ajo zonjë shtëpie, që me ngrohtësi shkrimit e ka bërë Marija Panteliq, nga 
e zemërgjerësi i priste mysafirët, të cilët ia instituti për sllavishten e vjetër në Zagreb. 
kishin mësy shtëpisë Pjetrit, në ish-rrugën Në librin e Prof. Dr Aleksander Stipqeviq 
“Ante Joniq” nr 17, jo shumë larg nga ”Përmendoret Kulturo Historike në 
shtëpia e dramaturgut të madh arbëresh Arbnesh” (faqe 34) autori u falënderohet 
Josip Reles. Miro Kikicës (Budimir Peroviq) dhe 
Sa herë që e vizitoja shtëpinë e tyre dy Marijes Panteliq. Prandaj Pjetri e kishte një 
katëshe, e cila kishte një ballkon të kthyer krenari për shtëpinë ku jetonte, edhe pse 
nga rruga, aty ku halla Tone zakonisht kishte pasur oferta të mira për ta shitur e 
punonte diçka, ose i shtrinte petkat e lara, fituar, por  kurrë mendja nuk i shkonte të 
apo i mblidhte të terurat. Nga  një distancë, largohet nga ajo shtëpi.
disa hapa larg nga shtëpia e Pjetrit, thërrisja              Shkruan Sylejman Morina
me zë të lartë: a do miq, a do miq, halla 
Tone! 'Mirë se vini, mirë se vini!', buçitnin 

Përgëzime për BUZUKUN
Subject: Pershendetje From: "Sylejman Morina" 

 Date: Tue, April 14, 
2009 1:47 pm To: 
sylejmanmorina@hotmail.com

fdobreci@t-com.me

Tullar kishte gati çdo shtëpi, 
sidomos në katunde dikur.
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Revistën BUZUKU numër 30 e 
shpallëm si numër jubilar, me ç'rast po i 
tham dy fjalë n'g'juhën shqype 
t'Shestanit, n' g'juhën qi ma ka msue 
nana.
BUZUKU isht revistë informative, 
kulturore e shoqnore, qi u kushtohet 
shqyptarve, sidomos atyne n'Mal t'Zi ose 
pej Malit Zi. Ajo shpërdahet kryesisht 
n'Ulqin, Kranjë, Tivar, Tuz, Guci, Dacaj 
(Rozhajë), Prishtinë, Shkodër, Tiranë 
dhe n'diasporë (n'Nju Jork, Çikago dhe 
Melburn). Revistën çdo kush munje me e 
l exue  n ' i n t e rne t  n ' k re j t  bo tën  
( ).
Qillimi i revistës isht me e njallë ose me e 
forcue vetëdijen komtare. Pra, ta duem 
komin e vet me tri fe, i cili kurrë nuk pati 

ngatrresa nërfetare; ky shemull i mirë isht për çdo nerim e lavdatë, dhe ai isht i 
posaçëm n'botë.
Ta duem venin e vet, trojet e veta, qi na i ruejtën dhe na i lanë t'partë tonë. 
T'qinrojmë n'venin e vet ashtu si kanë qinrue t'partë tonë, mos ta lshojmë 
venin e vet, mos t'ikim pej venit vet dhe mos t'shpërdahena nëpër botë, mos 
t'zhdukena si krypa n'ujë. 
Ta afirmojmë trashigiminë kulturore, si dhe vlerat tona njerzore dhe komtare: 
burrninë e bujarinë, besën e neren, mikpritjen e solidaritetin, krenarinë e 
guximin, mirëkuptimin e tolerancën, zemërgjansinë e fjalën e mirë.
Ta duem g'juhën e amël qi na e ruejtën t'partë tonë me qina e me mija vjet. Ta 
duem ket g'juhë të shenjtë dhe t'ja u lamë thmive tonë, nipave dhe mesave 
tona.
Ta duem shkollën n'g'juhën e vet, se isht vërtetue, qi dija zotnohet ma kollaj 
kur shkollohena n'g'juhën e vet. T'lexojmë e t'shkruejmë n'g'juhën e gjyshave 
e stërgjyshave, me çka i nerojmë t'partë tonë.
T'i duem adetet e veta, doket, traditën e vet; të burrnohena me rranxën e vet, 
me t'partë e vet, se ata e meritojnë. Kshtu i nerojmë t'partë tonë dhe vetveten.
T'i përkujtojmë nodhjet e ransishme t'komit tonë, si dhe burrat e burrneshat e 
lavdishme.
T'i duem kangët e veta, folklorin e vet, vallet e veta; kto i nimuen popullit tonë 
me u qinrue vshtirsive, me metë gjallë.
Dom Pjetër Perkoliqi, kryeipeshkvi i maparshëm i Tivarit, thonte: 'T'veten me 
e dashë, t'huejën me e nerue.' 
Pra, isht njerzore me dashë t'veten dhe me e nerue të huejën. Nji kjothtë qi nuk 
e duem t'veten, t'vetin, komin e vet, askush nuk ka me na besue qi e duem 
tjetrin, komin tjetër.   
Qe kto ishin disa porosi, qi u munuem me jau përcjellë lexuesve me anë 
t'revistës BUZUKU, pej se ajo filloj me dalë më 2001.
        Simë Gjon Dobreci

www.buzuku.info

Përvjetor: BUZUKU 30

Ta duem gjuhën tonë
Dom Pjetër Perkoliqi, kryeipeshkvi i maparshëm i 
Tivarit, thonte: 'T'veten me e dashë, t'huejën me e 
nerue.' 
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Shkruan: Gjekë Gjonaj mundshëm. Ajo edhe kur udhëtonte për të mësuar, por edhe për të 
këmbë katër orë në ditë, në acarin e edukuar rininë tonë shqiptare, sepse 

Ka mbushur 82 vjetët e jetës së saj dimrit të atyre maleve të egra për të ishim të bindur se ajo është shpresa 
mësuesja  e  dashur  Paul inë arritur në shkollën e Krajës, e të ardhmes tonë” thotë Paulina.

Kjo shestaneshë lindi më 1927 në 
fsahatin Braticë. Prinëdrit e saj 
nëna Dilë dhe babai Pjetër 
qëndruan një kohë në Tiranë, ku , 
siç thotë ajo, kreu shkollën fillore 
dhe të mesme në gjuhën italiane, 
ndërsa Shkollën Normale në 
Shkup në gjuhën shqipe në vitin 
1948. Sapo u diplomua për 
mësuese, thotë Paulina, kthehet në 
vendlindje dhe fillon punën me 
nxënës në shkollën e sotme fillore 
“Boshko Strugar” në Ulqin. “Në 
këtë shkollë kam punuar 10 vjet. 
Prej mësueseve femra para meje 
këtu ka punuar kroatja Antonie 
Markoviq, e cila i mësonte 
shqiptarët në gjuhën e tyre amtare. 
Pas Ulqinit kam punuar në Ostros 
të Krajës 5 vjet, prej nga kaloj në 
Shkollën Fillore “Mahmut Lekiq” 
në Tuz, ku kam punuar deri në Pepgjonaj, ndër të parat shqiptare në rrezatonte të njëjtën krenari e 

pension. Fillimet e mia si mësuese Malin e Zi e cila për 40 vjet radhazi dinjitet. Në të parë, as pas tragjedisë 
ua çeli nxënësve shqiptarë rrugën e së madhe familjare, kur i vdiq 
dritës dhe të diturisë. E vetmuar pa Vinkoja, djali i saj i vetëm,  në 
asnjë njeri në shtëpi, larg zhurmës së moshë të re, nuk u ligështua kurrë, 
qytetit, në fshatin e lindjes në duke e mposhtur me dinjitet 
Braticë të Ulqinit ajo vazhdon të hidhërimin e saj, që ia ka lënduar 
jetojë jetën e saj fisnike. Ajo ka rëndë zemrën dhe shpirtin e saj. 
kontribuar aq shumë në shkollimin Prandaj të gjithë nxënësit dhe 
dhe edukimin e shqiptarëve në kolegët e saj sot nuk kanë sesi të 
Ulqin, Anë të Malit, Krajë e Malësi mos thonë: “Nderim dhe respekt për 
saqë meriton përkujdesje dhe detyrën e shenjtë të mësueses. 
respekt shumë më të madh nga Nderim vuajtjeve të tua, o mësuesja 
shoqëria. Sepse kjo mësuese është jonë e dashur. Ti hape horizonte të 
emër i njohur në fushën e arsimit reja në arsimin kombëtar”. Të gjithë 
shqip në trevat etnike shqiptare në ata që e njohin mësuesen Paulinë 
Malin e Zi. Edhe pse në kohën e thonë se kishte një përgatitje 
mësimdhënies së saj dhe punës të profesionale, se ishte e pajisur me 
palodhshme me nxënës gëzonte një kulturë të shëndoshë, se ishte e 
autoritet, ajo sot është e harruar, siç palodhshme në punë, e dashur me 
janë harruar shpesh edhe shumë nxënës, kolegë e prindër, entuziaste 
njerëz të kulturës e arsimit në këto dhe pedagoge e mirë. Dhe pikërisht 
treva. Në bisedë me të, më 15 ky mision i rëndësishëm, u është 
qershor 2009, mësojmë se misionin ngarkuar mësuesve, pra edhe 
e mësueses e kreu me dashurinë dhe Paulinës. “Po, po unë dhe kolegët e 
përkushtimin më të madh të mi bëmë ç'ishte e mundur jo vetëm 

Mësuesja Shestaneshë 
Bisedë me mësuesen në pension Paulinë Pepgjonaj. Kjo Shestaneshë ua çeli shqiptarëve 
rrugën e dritës dhe diturisë

Palina e vogël në Tiranë, më 1935
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na mësoi me aq shumë fuqi e dashuri 
sa që nuk pati më forcë sado e errët 
që ta ndalë rrugëtimin tonë atyre 
shtigjeve të dritës, sepse fytyra saj e 
njomë, e bukur, fjala e saj e fuqishme 
e plot dashuri ndaj vlerave morale të 
njeriut na tërhiqte me shkëlqimin e 
vet rrezatues, siç i tërhiqte dikur ai 
fanari i Aleksandrisë së lashtë anijet 
e shtegtarëve që përplaseshin mbi 
valët e detit të trazuar”, shprehen ish 
nxënësit e saj.

E them me bindje se Shestani duhet 
të mburret me këtë bijë të vetën, 
sepse ajo gjithmonë, madje edhe sot 
e vetmuar pa askënd në shtëpi, 
përjashto vizitën e herëpashershme 
të vajzës Vera nga Gjermania dhe 

kanë qenë të kënaqshme. Nxënësit e prishe punën me prindër e ke prish mbesës Daniella nga Tuzi, nuk u 
mi kanë qenë të rritshëm dhe të edhe me nxënës”, pohon Paulina, përkul kurrë, por qëndroi gjithnjë e 
mrekullueshëm. Disa nga ata  kanë duke shtuar se kurrë nuk ka ndier palëkundur në misionin e saj të 
qenë dy vjet më të moshuar sesa unë. lodhje me nxënës, por me padurim shenjtë dhe shkëlqeu përherë si një 
Vitin e parë të punës sime ndër priste të kalojë vikendi për tu takuar meteor. 
nxënës në Ulqin nuk kishte asnjë sërish me ta. Gjatë punës në Malësi, 
femër, kurse viteve tjera filluan të respektivisht në Tuz shprehet: 
ndjekin shkollimin edhe femrat, por “Malësorët janë njerëz aq të mirë sa 
në numër të vogël. Nxënësit e që nuk mund ta besosh. Fjala e tyre 
klasave të ulëta mësonin lëndën e ka qenë e besueshme. Ajo për ta ka 
matematikës, gjuhën shqipe, qenë ligj, e shenjtë dhe kurrë s'ka 
historinë, gjeografinë e të tjera, por mund të ndryshojë. Karakteristikë 
jo si sot. Këto lëndë mësoheshin tjetër e malësorëve ka qenë edhe 
sipërfaqësisht, krejt pak. Tekstet burrnia”.
shkollore ishin të vjetra dhe ato i 
kishin fëmijët. Mungonin mjetet Ndërkohë edhe nxënësit e kujtojnë 
didaktike dhe mësimore. Nuk me dashamirësi mësuesen e tyre të 
kishim planprogram. Orën e dashur. “Përpara nesh fuqishëm na 
organizonim vetë. Rëndësi më të tërhiqte fytyra e mësueses Paulinë 
madhe i kushtonim bukurshkrimit, Pepgjonaj përherë e buzëqeshur, 
dhe punës me dorë, si për shembull fjala e saj gjithmonë e ngrohtë. Ajo 
r r o b a q e p ë s i s ë .  P u n a  j o n ë  
kontrollohej nga inspektorët e 
arsimit”, tregon Paulina. Ajo në 
vazhdim të bisedës shpalos 
përshtypjet, mbresat dhe kujtimet e 
saj gjatë punës në Ostros dhe në Tuz. 
Ajo që duhet veçuar nga kujtimet e 
saj gjithsesi është pasioni dhe 
dashuria që kishte për nxënës dhe 
prindër. “Për me qenë mësues i mirë 
duhet me i dashtë jo vetëm nxënësit, 
por edhe prindërit. Në rast se nuk 
vendos raporte të mira me prindër 
nuk mundesh të kesh sukses me 
nxënës. Nxënësi mëson më mirë dhe 
është më i sjellshëm kur e di se ke 
raporte të mira ne prindërit e tij. E 

Palina me nxënës në Ostros, Krajë

Palina me nxënës në Ulqin

Palina me kolegët e vet
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Shqiptarja si Zhana d'Dark 
Heroina fisnike e zëvendësoi të atin dhe i mundi Turqit
Cetinjë, më 9 maj 1911. - Një vajzës së martinave i kanë mbledhur Turqit vjet, 

1 arma e saj mund të jetë njëra prej re , që u bë e njohur me emrin që i 
trajtave të vjetra të pushkëve përgjigjet të ashtuquajturës Vajzë e 

2 Shqiptare, të cilat janë për mrekulli të Orleanit , tash këngëtarët malazez po 
dekoruara me serm dhe kanë grykë ia këndojnë këngët nëpër restorante 
shumë të gjatë dhe të ngushtë.dhe kafene të Podgoricës. Kur në luftë 
-Gjuajtja me pushkë është gati e 
vetmja zbavitje për të rinjtë e të rejat në 
Shqipëri. Si djemtë ashtu edhe vajzat 
mësojnë të gjuajnë kur janë në moshën 
12 vjeçare. Në martesa (dasma) ata 
zbaviten duke vallëzuar dhe duke qitur 
pushkë; në pagëzime është prapë 
zbavitja kryesore qitja me pushkë -  
gjuajtja në shenjë për një shpërblim të 
vogël  edhe në festa qitet gjatë gjithë 
ditës. Kjo është një prej vështirësive të 
mëdha, me të cilën Turqit duhet të 
pajtohen, për arsye se ajo është pjesë e 
jetës shqiptare; populli i bart armët 
ditën dhe fle pranë tyre natën. Adeti u 
krijua për arsye se ka mbizotërua 
pasiguria prej gjakmarrjes në vend dhe 
prej konflikteve kufitare me të huajt.
-Fizikisht, Shqiptarët janë raca më e 
bukur në Evropë. Gratë e tyre janë të 
këndshme, me flokë të zezë, sado që 
disa sosh i kanë sytë bojë hiri. T'i 
shikosh ato kah ecin është kënaqësi. 
Neve na pëlqen të shohin valltarët në 
Serbi. Të njëjtën kënaqësi e pata kur të 
parën herë i pashë se si ecin Shqiptarët. 

në Vranjë javën e kaluar, i ati i saj, 
Ecja, lëvizjet e tyre janë madhështore, 

bajraktar trashëgues i fisit, u vra, ajo 
elegante dhe në përgjithësi të 

menjëherë e zuri vendin e tij dhe i çoi 
fuqishme.

Martinajt (Malësorët) në fitore kundër 
-Po, ata janë racë shumë e bukur dhe 

Turqve. Përveç fazës përrallore të 
shumë e talentuar. Ata janë të 

ngjarjes, që është shumë e bukur për 
ngjashëm me Skotlandezët e shekullit 1

Janicën Martinaj , lufta është e 
XVII, dhe ata në Ballkan pak më vonë 

rëndësishme edhe si shfaqje; ashtu që 
do të jenë raca më e bukur, si kah ana 

në kufi Malazezët u bashkuan me 
intelektuale ashtu edhe kah pamja. 

Shqiptarë.   
Nëse shkoni në Konstantinopol 

Si mbas një personi që e njeh mirë atë, 
(Stamboll), ju do të gjeni që shumë 2kjo Zhanë d'Ark  e re nuk i ka ende 22 prej njerëzve më të pashëm, jo vetëm 

vjet, dhe “është një grua e re, e gjatë, e ushtarë por edhe burra shtetit, janë 
këndshme, mirë e zhvilluar. Të gjitha Shqiptarë. 
gratë Shqiptare janë trimëresha, dhe -Mungesa e tyre, për shkak të shkallës 
prej moshës së vajzërisë janë të së tashme të civilizimit, është mos 
stërvitura që të përdorin armët e zjarrit, mundësia që ta kuptojnë idenë e 
dhe në kohën e luftës, mbasi nuk kanë Shtetit. Fisi është organizimi i tyre më i 
mushka, ato bartin ushqime dhe lartë: ata nuk janë në gjendje ta shohin Sqarim           municion për luftëtarët e tyre dhe rëndësinë e kombinimit të fisit me 1.Të gjitha gjasat janë që Janica Martinaj shkojnë që të ia u shpërndajnë deri në 

është në të vërtetë Tringa e Grudës (Malësi). organizim më të lartë, me bërjen së 
vinë e zjarrit.”        Ajo në këtë shkrim krahasohet me Zhanën Shtetit. Por edhe kjo do të vijë.
-Dhe a vriten ato ndonjëherë? d'Ark. 

2.Zhanë d'Ark (1412-1431), e njohur edhe si -Po, dhe kjo ndodh shpeshherë. The New York Times1 Vajza e Orleanit, heroinë e Francës.- Janica  ndoshta mban në dorë një Publikuar: më 21 maj 1911 Zgjodhi Dr Lukë Gjokaj, Tuz. Shqipëroi Allmir 
pushkë martinë; ose, mbasi shumë prej Kollari, Ulqin.

Tringa e Grudës
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Humanizmi i malësorëve në Amerikë 
Shkruan Gjekë Gjonaj, Nju-Jork me një theks e muzikalitet që do t'ua kishin dhe për të gjithë ata që janë në nevojë.  

lakmi edhe një pjesë e moderatorëve në Vetë prania kaq e madhe e malësorëve në 
Veprimtarët malësorë të tubuar në vendin e origjinës së tyre, filloi me fjalën këtë mbrëmje jubilare dëshmon për 
Fondacionin Humanitar “Malësia” në Nju- përshëndetëse të kryetarit të fondacionit në përkushtimin e tyre  të madh, rolin dhe 
Jork, 15 vite radhazi dëshmuan misionin e fjalë dhe vijoi me fjalimet e mysafirëve të kontributin e tyre disa vjeçarë, për tokën e 

f t u a r :  baballarëve të tyre, për të cilën këtu larg në 
Imam Edin mërgim ndoshta edhe kanë derdhur lot, nga 
Gjoni, nga malli i zhuritur që të sjell kurbeti.
Q e n d r a  Nuk ka dyshim që malësorët me shembullin 
I s l a m e  tyre në SHBA po dëshmojnë se së bashku 
Shqiptaro- duhet të punojmë me të gjitha mënyrat, 
Amerikane "kush me laps dhe kush me krah", pasi janë 
në Quens, pikërisht ata që me punën dhe kontributin e 
Don Pjetër tyre të gjertanishëm, dhe ndihmesën e 
P o p a j ,  çmuar, kanë treguar bujarinë dhe 
famullitar i fisnikërinë e tyre të madhe edhe në Malësi. 
K i s h ë s  Këta malësorë bamirës janë ata që përmes 
K a t o l i k e  formave të ndryshme dhe Fondit 
" Z o j a  e  Humanitar “Malësia”, ashtu siç i kanë 
Shkodrës" ndihmuar familjet tona, kanë ndihmuar dhe 
n ë  N j u  i kanë kontribuar edhe çështjes kombëtare, 
Jork, prof. duke hapur zemrat dhe kuletat e tyre në tyre human. Ata punuan shumë dhe bënë 

dr. David Kalaj, prof. Anton Lajcaj, dobi të familjes dhe të kombit, duke mos e shumë vepra që kanë lënë gjurmë në jetën e 
atdhetari Luigj Gjokaj, gazetari Gjergj Uli, kursyer aspak as mundin dhe as djersën e familjeve shqiptare-malësore. Gjithë kjo 
Tomë Bojaj, pronar i TV “Boin” dhe tyre në tokën e ëndrrave, në SHBA.dashuri ndaj këtij morali humanitar vërehej 
publicisti Gjekë Gjonaj. Drejtuesit, anëtarët dhe donatorët e dhe ndjehej në fytyrat dhe në shpirtin fisnik 
Diskutuesit e kësaj mbrëmjeje kryesisht u Fondacionit Humanitar “Malësia” me e bujar të drejtuesve të këtij Fondacioni: 
fokusuan në kontributin e pamohueshëm, veprimet e deritashme  fisnike po e ngrehin Leonard Berishaj, kryetar, Martin Junçaj, 
me vlerë të çmueshme financiare të lart dhe po e respektojnë emrin e tyre nënkryetar, Lekë Gjolaj, arkëtar, Gjon 
anëtarëve dhe donatorëve të Fondacionit malësorë, të cilët gjatë gjithë historisë sonë Ivezaj, sekretar dhe anëtarëve të Kryesisë: 
Humanitar “Malësia“ në ngritjen dhe i bënë ballë kohërave, dhe ia arritën me Ejëll Berishaj, Daniel Ivezaj, Marjan 
avancimin ekonomik, kulturor, arsimor, e shumë sakrifica, të ruajnë nderin, besën, Berishaj, Mark Berishaj, Pjetër Berishaj, 
politik të shqiptarëve që jetojnë në trevën gjakun dhe burrërinë, mikpritjen, gjuhën e Kolë Cacaj, Luigj Camaj, Gjon Dedvukaj, 
e Malësisë, në Malin e Zi; të diasporës bukur e të ëmbël shqipe, kulturën dhe Zef Gjokaj, Zef Lulgjuraj, Gjergj Junçaj, 
shqiptare në Amerikë dhe kontributin e saj traditën, virtyte këto që do të na i dëshironin Lulash Junçaj, Nikollë Junçaj, Vasel Ulaj, 
në luftën e vëllezërve tanë në Kosovë, edhe shumë popuj e kombe të tjerë.Anton Ulaj, Gjokë Nicaj, Halil Nikaj dhe 
nderimin që i ka bërë të ndjerit dr. Ibrahim Në vijim të kësaj mbrëmje u hodh loja Shaqir Gjokaj. Të gjithë këta misionarë me 
Rugova, paqësor dhe Adem Jasharit, shpërblyese, e cila u sponsorizua nga shumë dashuri, me shumë respekt bënë 
luftëtar. Mysafirët, duke u ndjerë të kënaqur donacionet e biznesmenëve të suksesshëm shumëçka për të lehtësuar dhimbjen 
e të privilegjuar që ndodhen në mesin e nga Malësia në diasporë. Të pranishmit deri njerëzore kur ajo vjen në derë, sepse është 
vëllezërve të vetë në diasporë, punën në orët e vona të pasmesnatës i argëtuan, në natyrën e malësorëve që bujarinë, 
pesëmbëdhjetëvjeçare të kësaj shoqate Fran Vulaj, grupi “Malësori”, grupi valleve dashurinë dhe bukën e tyre ta ndajnë me 
humanitare bamirëse e vlerësuan të të vajzave “Rozafa”, me drejtuese Agjelina njëri-tjetrin. Emisionin e tyre humanitar 
shkëlqyeshme dhe shumë të rëndësishme Nika, nga Kisha Katolike Shqiptare “Zoja e bashkë me qindra malësorë të tjerë e 
për trevat tona të Malësisë, për të rinjtë tanë Shkodërs”, si dhe këngëtarja Morena Reka.vazhduan një dekadë e gjysmë. Dhe e gjithë 
që kanë nevojë për edukim të mëtutjeshëm, kjo veprimtari humanitare e Fondacionit 

“Malësia e Madhe” e cila u përjetua dhe 
përshkoi shumë individë dhe familje 
malësore në nevojë u kurorëzua me një 
manifestim madhështor festiv me rastin e 
15 vjetorit të punës së madhe për Malësi, i 
cili u organizua mbrëmjen e 16 majit 2009 
në Eastwood Manor në Nju-Jork. Paraditja 
me diell, pasditja me vranësirë dhe 
buzëmbrëmja me shi i përshtateshin shumë 
organizatorëve të këtij aktiviteti jubilar, të 
cilët me aftësinë e tyre organizative afruan 
d h e  b a s h k u a n  m i q t ë ,  s h o k ë t  
bashkatdhetarët mërgimtarë dhe familjet e 
tyre nga të gjitha trevat e Malësisë, madje 
edhe disa të ftuar nga vendlindja për të 
ndarë së bashku të paktën disa orë 
ngrohtësinë dhe humanizmin njerëzor. 
Mbrëmja festive e drejtuar nga Merita 
Ivezaj dhe Gjon Gjokaj, në gjuhën shqipe, 

Tubim - Fondacioni humanitar 

”Malësia në Nju-Jork, 16 maj 2009” 

Vallëtaret e shoqatës Rozafa” argëtuan të pranishmit”



Shkruan Sylejman Morina jam i lindur në Knin, me 16 tetor të vitit botërore kemi jetuar në Zagreb, ndërsa 
                                                                       1  9  3  9  ,   k  u  r  s e    p  a  r a  a  r d  h  ë  sit e mi qysh nga një kohë në të njëjtën banesë me të 
Miku i arbëreshëve të Zarës, Prof. Drago koha e luftërave të Napoleonit kanë ikur ndjerin Eugjenio Koki Gjergja, xhaxhain 
Mariqi, është publicist i njohur dhe nga Vukshiqi dhe janë vendosur në këtë e legjendës së basketbollit Pino Gjergjes, 
historian i sportit, i cili gjerë më tani ka rajon. i cili u martua me Mira Matiçen tonë. 
botuar shumë vepra me tematikë nga lëmi Jam Profesor i gjuhës dhe letërsisë Normalisht atëherë nuk e kam ditur se 

kroate. Tërë shkollimin, përveç atij fillor, është xhaxhai i Pinos, sepse nuk kam 
e kam mbaruar në Zarë. Me profesion jam ditur për arbëreshët e Zarës. 
gazetar sportiv, i përcaktuar në historinë e Mua me arbëreshët më së shumti më 
sportit të Zarës, dmth historian i sportit ka afruar futbolli, me vite kam luajtur 
dhe publicist .Vazhdimisht kam jetuar në me Mazijtë, Petanët, Kotlarët e me tjerët. 
Zarë, që nga viti 1954. Ky qytet m'i ka Po ashtu jemi shoqëruar edhe gjatë 
dhurua të gjitha dhe obligimi im është që shkollimit, veçanërisht edhe gjatë punës 
t'i kthej diçka të vlefshme, dhe mendoj se sime gazetareske sportive. Unë lagjen 
e tillë është krejt kjo që është, është kjo që “Arbëreshi” (Arbanasi) e vizitoj dy herë 
e bëj për sportin e Zarës. gjatë javës dimrit, ndërsa verës për çdo 
Libri ”Sport kod Zadarskih Arbanasa” ditë. 
(Sporti te Arbëreshët e Zarës) është Në promovimin e librit në sallën e 
publikim i 16-të, për të cilin libër tekstin e teatrit popullor kroat për Ju, z. 
kam shkruar vetë, ndërsa pjesën tjetër të Bernardi kishte thënë: “Edhe pse nuk 
biografisë e keni të dhënë në faqen 315 të është arbëresh Drago Mariq në këtë 
këtij libri. libër ka punuar hiç me më pakë 
Se kush kishte ndikuar për të shkruar dashuri se unë” a jeni të pajtimit me 
një libër të tillë, z. Mariq shprehet: këtë?
Shoqërimi im dhe miqësia 55 vjeçare me Gjithësesi, libri nuk kish me qenë aq i 
arbëreshët, ka filluar nga viti 1954 kur mirë (së paku të tjerët po thonë se është i 

i sportit. Nga ato publikime 15 janë të atëherë s'bashku me ta luajtëm me mirë), sikur mos të kishim punuar me 
pavarura, ndërsa 7 në bashkëpunim me juniorët e klubit futbollistik Zadar dhe dashuri. Unë jam shumë i lumtur që kam 
autoret të tjerë. Më e njohura është vepra kemi vazhduar gjerë tani. Me krenari mund të shkruaj, posaçërisht jam nderuar 
”Zoti e ka Krijuar Njeriun, Zara mund të them që sot kam më shumë miq me mirënjohje të lartë, sepse të gjitha 
Basketbollin” ndërsa libri i tij i fundit në Arbanas (Arbënesh), se sa në të gjitha  librat e mia janë radhitur në klubin 
“Sporti te Arbëreshët e Zarës” është pjesët e Kroacisë. Në të vërtetë unë nuk arbëresh të vendlindjes. Besoj në atë se 
shkruar në bashkëpunim me arbëreshin kam vendosur për të shkruar këtë libër, miqtë e mijë arbëresh në këtë mënyrë 
Bernard Kotllar. Ka bashkëpunuar me por për te kanë vendosur intelektualët definitivisht më kanë pranua si të vetin.  
shumë gazeta të njohura, si: “Sportske arbëresh. Miqtë e mi, të cilët më kanë Ju arbëreshët i njihni edhe në aspekte 
Novosti”, ”Vjesnik”, ”Slobodna nderuar me mirënjohje dhe kanë treguar tjera, çfarë është mendimi i juaj për 
Dalmacija”, ”Narodni List” dhe respekt të veçantë. këtë bashkësi?
“Zadarski List”; tani është pensionist Libri është rezultat i bashkëpunimit Arbëreshët shkëlqyeshëm i njoh, të 
dhe bashkëpunëtor i gazetës ”Zadarski shumë mujor në mes të Mariqit dhe kaluarën e tyre si edhe të tanishmen. 
Regional”. Kotllarit, të cilin bashkëpunim z. Mariq  e Mund të mburrem si pak kush si jo 
 kons ideron:  Të  përkryer,  i  pa  arbëresh, që në bibliotekën shtëpiake i 
Z. Mariq: për lexuesit tanë, a mund të përsëritshëm, me shumë respekt e kam 12 libra mbi arbëreshët e Zarës, 
na thoni, se kush është Drago Mariq? mirëkuptim. Bernardi dhe unë, këtë libër fjalor, studime, romane, CD, DVD. 
Në përvojën time shumë të gjatë e kemi shkrua duke jetuar e frymuar me Konsideroj që sot popullata arbëreshe e 
publicistike, janë realizuar shumë te. E kemi ditur që po e bëjmë një punë të Zarës (Zadrës), në rend të parë 
intervista, por asnjëra  me këso qëllimesh mirë, një gjë të madhe edhe ajo pa tjetër inteligjencia e saj është forcë prijëse në 
dhe prapavije. Iu jam mirënjohës për duhet të ketë një nivel të denjë, për atë këtë qytet. Mos të flasim për politikanët 
këtë, sepse përfundimisht mundem kemi dhënë gjithçka prej veti. Unë gjatë shumë të mbrehtë, si edhe ndërmarrësit 
publikisht të prononcohem, pos asaj që e kohës përgatitjes së librit isha shumë i privat, veprimtarët shoqëroro kulturor. 
kam thënë në promovimin e këtij libri sëmur, aq i sëmur sa kam pasur vështirësi Pra arbëreshët sot janë bartësit kryesor të 
(Sporti te  Arbëreshët e Zarës) ta them atë që të ha edhe pi, si edhe të flasë, por isha i jetës së tërësishme në qytetin e Zarës.
që kaherë kam dashtë ta shpreh. përkushtuar, gjithsesi ta përfundojmë Për në fund z. Mariq e dini ndonjë fjalë 
E kam vështirë, si Drago Mariq, të flas librin, dhe pas përfundimit të librit arbërisht?
për atë, se kush është Drago Mariqi, dhe menjëherë u operova në Zagreb. Nuk flas arbërisht, kuptoj diçka, ato që 
këtë më së miri dhe më objektivisht do ta Lidhur me kontaktet e para dhe janë të përditshme, si dhe disa shprehje, 
kishin thënë Bernard Kotllari ose shoqërimi me arbëresh ishte i si: shëtitëm pram detit, mas pakut (pak 
Bernard Paleka, por nëse duhet…Unë hershëm? më vonë), kam presh (ngutem), Pashkë, 
jam zaras me origjinë, sepse të parët e mi Kontaktet me arbëresh janë nga fëmijëria dalkodal (dal nga dal), dashum.
janë nga prapavija e Zarës (Zadrës), por e hershme, sepse gjatë luftës së dytë 
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Arbanasit me rranxë prej Shestanit, sidomos intelektualët, sot janë forcë prijëse në Zadër

Intervistë me Drago Mariqin

Prof. Drago Mariq
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MES DY KROJESH DY SHTEGTARË DRITE
Heshtja që flet   mohim kundër historisë, kulturës dhe atë çfarë nuk e ruan njeriu në dokumente 
Pata privilegjin të njoh Marashin nga identitetit tonë kombëtar. Ndoshta dikush të shkruara, e ruajnë njerëzit tjerë në 
dera e Lelçajve përmes librave të tij neve edhe këtu na dëshiron për ardhacakë zemrën dhe shpirtin e vet, atë që nuk e 

e endacakë, beduinë që këtu na kishte ruajnë në muzeume shkencore, e ruan 
pasur zënë nata dhe kur këndoi gjeli i zemra e tokës mëmë e bekuar ... Ky ishte 
dritës, ngulëm tendat tona këtu ... motivi dhe dëshira e këtyre dy burrave, të 
Të vërtetën e dimë ne dhe e dinë të tjerët. rrëmbenin vlerat njerëzore kombëtare 
E këta dy burra që kanë shkelur në shpirtërore dhe kulturore prej kthetrave 
fillimvitet e moshës së bardhë, në kohën të zhdukjes dhe harresës dhe me to të 
kur askush nuk priste se heshtja një ditë stolisnin ballin e ndritur të kombit tonë.
do të fliste me gojën e tyre, se ajo ka 
gjuhën e vet, din të rrëfejë, të këndojë, të Ulu mal sa të na dalë hëna,
ndërtojë e zbulojë, të këshillojë e mësojë, të na shkojnë gocat për ujë
nga visari i vet shpirtëror, pa ua kërkuar Marashit, një ditë prej ditësh, derisa ai po 
askush dhe pa as më të voglin interes pushonte shpirtin nën hijen e krekëzës së 
personal, i dhuruan kulturës sonë, vlerat madhe, i lavdërohej ajo, sa e madhe që na 
më të mira që mbanin në zemrën e vet të ishte e sa hije të madhe që kishte. Ai një 
bardhë: Marashi, pak rrëfime dhe poezi, ditë e rrëzoi me sëpatë për dhe, por 
pak këngë e vegime, kurse Xhemali, na krekëza ashtu e rrëzuar i tha se nuk ke 
dhuroi Kroin e ri me ujë të mirë të cilin e çfarë më bën, edhepse nuk jam si paja ne 
punoi dhe rindërtoi me duart e veta zë të hollë, jam krekëza  me zë të kumti të 
punëtore dhe një arkë të mbushur përplot mirë, tani si lahutë do të këndoj edhe më 
relikte si prurje të reja arkeologjike. bukur se kur ishe në këmbë e këndoja me 
Në mes dy krojesh, në mes të Kroit të puhinë e tramontanës. Dhe Marashi 
shën Nikollit me ujë të gjallë dhe të Kroit punoi lahutën.“Gjallë se gjallë” dhe “Rreze vegimi” dhe 
me ujë të freskët të Shurdhajve, këta dy Xhemalit, në kohën kur po hapte Xhemalin nga dera e Mustafajve me 
shtegtarë, në mes të harresës dhe të themelet për të muruar dhe rindërtuar kroin e rinovuar të Shurrdhajve dhe 
kujtesës, punuan dhe vepruan për kroin, i foli ushtima e tokës, sikur të reliktet e vjetra të shenjta të cilat i zbuloi 
shpresën, për ta mbajtur gjallë kujtesën groposh edhe pak kah lindë dielli, do të ai. Marashi është prej Shtojit, Xhemali - 
edhe në ardhmëri. gjesh gurë të çmueshëm. Dhe ashtu doli, prej Gjeranash. Thashë me veti se edhe në 

siç tha toka, ai gjeti aty shumë relikte tejet Ulqinin tonë të mrekullueshëm me portat 
Porosia e madhe të vlefshme për historinë tonë.e hapura në të katër anët e botës, paska 
Si përmbledhja e poezive dhe uratave, Për t'i falënderuar për vlerat që na ashtu siç ka pas pasur edhe më përpara 
rrëfimeve të shkurta, këngëve dhe dhuruan, unë këta dy burra flokëthinjur i njerëz të ditur që jetën e vet krijuese e 
vegimeve që ligjëron Marashi, ashtu quajta, përsërita edhe njëherë me veten bëjnë në heshtjen e bekuar larg rropamës 
edhe arkitektura e ballinës së kroit, si time: njëri është poet e shkrimtar, tjetrin zhurmëmadhe dhe shurdhuese të 
balli i vashës, të cilin e ndërtoi Xhemali arkitekt dhe arkeolog, janë dy shtegtarë përditshmes sonë.
dhe shkëlqimi i gurëve të çmueshëm, në rrugën e dritës në mes dy krojesh.Unë këta dy burra i quajta shtegtarë të 
jehona që del nga zemra e gypave të U ul mali e doli hëna, le të shkojnë gocat  dritës dhe heshtjes, por kur i njoha më 
ujësjellësit ilir dhe tringëllima e copave të për ujë.përafërsisht dhe pashë veprën e tyre, sa të 
terakotave të pjekura që të kujtojnë bukur e modeste, po aq edhe të vlershme, 
napolonat tringëllues, në heshtjen e Anton Filipaj, korrik VM 2009 i cilësova, Marashin poet lahutar dhe 
madhe të intelektualëve të rinj, rrëfejnë: shkrimtar, ndërsa Xhemalin arkitekt dhe 

arkeolog, sepse morën guximin dhe 
folën: ne gjallë jemi, këtu jemi në dheun e 
të parëve, nëse u qet rruga si vullnetmirë 
këtej, u mirëpresim me bukë, kripë e 
zemër, me këngën e lahutës dhe ujin e 
gjallë, të kulluar e të freskët, me dy krojet 
në të cilët kanë pas pirë shenjtorët dhe 
mbretërit Agroni dhe Pinesi nën 
mbrojtjen e Bindit të lashtë.

Ndjenja e ruajtjes apo e shkatërrimit
Shpeshherë na kanë akuzuar të tjerët, po 
edhe ndërmjet vetit jemi akuzuar, se në 
gjenotipin tonë e kemi më të zhvilluar 
prirjen e shkatërrimit, asgjësimit, të 
zhdukjes dhe mohimit, të harresës dhe 
plangprishjes. Ky pohim nuk është i 
saktë, por është një trillim keqdashës dhe 

Marashi i Lelçajve

Xhemal Mustafa para kronit
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Shkruan Gjekë Gjonaj, Nju-Jork Dodë Gjergji, Dom Lush Gjergji dhe Dom darkës një nga perlat e muzikës botërore, 
Fran Kola, famullitari i Kishës Katolike “Ave Maria” të Franc Shubertit. Më vonë ai 

Më 17 mars 2009 në lokalin e njohur Shqiptare "Zoja e Shkodrës", këtu në Nju këndoi edhe një vepër nga më të mirat të 
“Maestro's” në Bronks, Nju-Jork, u Jork, Dom Pjetër Popaj si dhe ish muzikës sonë, “Hej ju male” të kompozuar 

kongresmeni republikan nga Çesk Zadeja, i shoqëruar në piano nga e 
i  N j u  J o r k u t ,  J o e  njohura Nermin Daja-Zhabjaku që 
D i o G u a r d i ,  p a s t a j  njëherazi është edhe nëna e tij. Këngëtari 
Presidenti vullnetar i Gëzim Nika entuziazmoi të pranishmit me 
LQSHA, dhe Shirley këngët e tij ritmike, temat kombëtare dhe 
C l o y e s - D i o G u a r d i ,  zërin e plotë. Pas bekimit të darkës nga Dr. 
këshilltare e çështjeve Dom Fran Kola, një nga miqtë e nderuar që 
ballkanike. Darka filloi kishin ardhur nga Kosova, u ngjitën  në 
me himnin kombëtar foltore për të falënderuar donatorët dhe 
shqiptar dhe amerikan të delegacionin nga Kosova, Dom Pjetër 
interpretuara me patos Popaj, famullitari i Kishës Katolike "Zoja e 
nga këngëtarja e shquar e Shkodrës", Imzot Dodë Gjergji, ipeshkv i 
komunitetit shqiptar, Ipeshkvisë së Kosovës, Dr. Dom Lush 
Aurela Gaçe. Ndërsa dy Gjergji - biografi më i shquar i Nënë 
të rinjtë recitonin, në një Terezës. U lexua letra e integrale e 
ekran të vendosur në shkrimtarit të madh Ismail Kadare, fitues i 
sallë shfaqeshin fotografi Çmimit“ Internacional Man Booker” dhe 
të ndryshme nga jeta e kandidat i Çmimit Nobel për Letërsi, kurse  
Nënë Terezës, duke Ipeshkvi i Kosovës, Dom Dodë Gjergji, i 
filluar që nga fëmijëria e ndau Joseph DioGuard-it një letër organizua një darkë për grumbullimin e 

saj e deri në dekadat e fundit, kur gëzonte mirënjohjeje papale të firmosur e vulosur fondeve për ndërtimin e Katedrales në 
famën botërore, kur pritej nga presidenti i në Vatikan, nga Papa Benedikt i XVI. kryeqytetin e Kosovës, në Prishtinë, e cila 

do të mbajë emrin e nobelistes shqiptare 
Nënë Tereza, ideuar për herë të parë nga 
Presidenti historik i Kosovës, dr Ibrahim 
Rugova. Me ftesë të vëllezërve Pashko dhe 
Lekë Gojçaj, humanistë të dëshmuar në 
rrafshin gjithëkombëtar dhe veprimtar të 
dalluar të çështjes kombëtare nga Hoti i 
Malësisë së Madhe mu dha rasti të jam i 
pranishëm në këtë mbrëmje të organizuar 
bukur, në të cilën ishin të pranishëm 
shqiptaro-amerikanët e të gjitha besimeve 
fetare për të ndihmuar finalizimin e 
projektit në fjalë, i cili simbolizon paqen, 
humanizmit dhe identitetin evropian të 
shqiptarëve. Në darkë, të cilën e udhëhoqi 
veprimtari i komunitetit, Ismer Mjeku, 
morën pjesë rreth 400 vetë, kryesisht 

Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kur Bashkatdhetarët tanë bujar në Shtete të biznesmen të fuqishëm. Merrnin pjesë 
takonte shqiptarët. Dy të rinjtë e nisën Bashkuara të Amerikës të prirë dhe të nxitur gjithashtu edhe veprimtarë të njohur të 
recitalin e bukur me fjalët e paharrueshme nga ideali bamirësisë dhe dashurisë ndanë komunitetit dhe të Kishës Katolike 
të Motrës së Madhe: "Me gjak jam 250 mijë dollarë për finalizimin e këtij Shqiptare në Amerikë, një delegacion i 
shqiptare; me nënshtetësi indiane. Për sa i projekti, shumë kjo e cila, siç u tha nga klerikëve më të shquar katolikë të Kosovës, 
përket besimit, jam murgeshë katolike. organizatori do të kalojë në llogari të të kryesuar nga Ipeshkvi i Kosovës Dom 
Sipas thirrjes, i përkas botës. Por, zemra ndërtimit të Katedrales. Këtu përfshihet 

i m e  i  edhe shuma prej 100,000 dollarësh e 
p ë r k e t  premtuar vjet nga vëllezërit Lekë e Pashko 
plotësisht Gojçaj, dhe dorëzuar sivjet. Në fund, si 
Z e m r ë s  zakonisht u hodh edhe lotaria shpërblyese 
s ë me n jë numër çmimesh, që përfshinin edhe 
Krishtit". dy bileta udhëtimi për në Kosovë, në ditën e 
Baritoni i përurimit të Katedrales në Prishtinë, një 
n j o h u r  kompjuter laptop dhe një pikturë me ngjyra 
Kreshnik vaji.
Zhabjaku 
solli në 
sallën e 

Pashko dhe Lekë Gojçaj, dhuruan 100 mijë dollarë për Katedralen e Kosovës.

Ndihma për Katedralen e Kosovës

Pashko Gojçaj, Msgr. Dodë Gjergji, Lekë Gojçaj

Gjatë tubimit në Nju-Jork

Gjatë tubimit në Nju-Jork



Skruan: Sylejman Morina profesoreshë e kroatishtes në shkollën KBF Zara (ŽKK Zadar) Marije 
profesionale ”Vice Vlatkoviq”, avokati Mazija, Romano Bajlo, pjesëmarrës i 

Arbëreshi, z. Bernard Paleka është i njohur Petar Pinçiq, që ka punuar e lojërave olimpike të Munihut, trajner 
gazetar i  njohur i  gazetës së vepruar në Rijekë, kryetari i Zemunikut dhe ish selektor i Kroacisë në sportin e 

Josip Marushiq, agronomi i njohur lundrimit dhe djali i tij Dannijel Bajlo, 
Slavko Pinçiq, delegati i FBA-s Tonçi  i cili është trajner i KL Jadran (VK 
Paleka, Dario Gjergja, tani trajner i Jadran)
basketbollit në Belgjik, Martonio Në kohët e fundit kemi vërejtur, se disa 
Paleka karateist e xhudist i cili jeton klube sportive janë emërtuar me emrin 
dhe vepron në Split, Jakov Pinçiq, Arbanasi, andaj dëshirojmë të dimë se 
trajneri i të gjithë portierëve në KF Zara mos ka kjo lidhje me identitetin 
(NK Zadar) i cili për 20 vjet ishte arbëresh të këtyre klubeve?
portier i KF të Zarës, regjisori Dinko Mirëpo z. Paleka, këtë e shpjegon paksa 
Paleka. më ndryshe duke thënë: emri 
Procesi i asimilimit te Arbreshët e ”Arbanasi” në kohën e sotme, para se 
Zemunikut kishte filluar më herët se te gjithash, më tepër përjetohet edhe si 
arbëreshët e Zarës, sepse kishin qenë shenjë nga e cila pjesë e qytetit është 
më pakë në numër, dhe të rrethuar me klubi.
fshatra kroate. Por megjithatë kanë Ndërsa në pyetjen për mundësinë e 
mbetur gjurmët e identiteti deri sot, bashkëpunimit sportiv të klubeve me 
mbiemrat e familjeve të vjetra të cilat klubet sportive nga Kosova dhe 
ishin vendosur në Zemunik (Paleka, Shqipëria, me klubet sportive të Zarës?
Pinçiqi, Marushiqi, Shestani). Z.Paleka është i mendimit që klubet 

popullarizuar sportive të Zagrebit 
Lidhur me librin e bashkautorëve duhet të bashkëpunojnë midis tyre, së 

“Sportske Novosti”. Me origjinë është 
Mariq  Kotllar, ”Sport kod Zadarsih paku një herë në vit të shkëmbejnë 

nga fshati Zemunik, 14 km prej Zarës 
Arbanasa”(Sporti te Arbneshët e vizita si miq të dashur me njëri-tjetrin.

( Z a d r ë s ) ,  k u  i s h i n  v e n d o s u r  
Zarës) z. Paleka u shpreh: në kontekst Mundësia e bashkëpunimit deri tani 

paraardhësit e tij të ardhur prej 
të librit, në të cilin paraqitet jeta nuk është shfrytëzuar, ku rol të 

katundeve në jug-perëndim të Liqenit 
sportive në Arbanas (Arbënesh), mund rëndësishëm për krijimin edhe 

të Shkodrës (Shestani, Brisku, Ljarja, 
të përsëris se fjala është për një thellimin e këtij bashkëpunimi do të 

Pinçi) më 1726. Z. Paleka, së bashku 
publikim me vlerë, i cili bart faktografi luajnë arbëreshët autoritativ, aktivistet 

me publicistin Drago Mariq kanë 
të pasur me ilustrime, të cilat  ua sportiv, sportistët dhe ekspertët e 

shkruar librin “Historia e futbollit të 
zbulojnë lexuesve esencën e qenies shquar arbëresh. Dobia e këtij 

Zarës”, ndërsa vitin e kaluar ishte 
shpirtërore të abneshëve. bashkëpunimi, mes klubeve sportive të 

recensent i librit “Sporti te arbneshët e 
Sikurse në veprimtaritë e ndryshme, në Kosovës e Shqipërisë me ato të Zarës, 

Zarës” i autorëve Drago Mariq dhe 
letërsi, në art, kulturë, politikë, tregti, do të kishte rëndësi të madhe edhe më 

Bernard Kotllar.
bujqësi, edhe në sport arbëreshët kanë tepër se sportive.

Bernard Paleka ka lindur në Zarë më 
treguar dhe dëshmuar vullnet të Z. Paleka nuk ka informacione të 

1958. Shkollimin fillor e të mesëm dhe 
përhershëm për arritjen në piedestalin e shumta për sportin në Shqipëri e në 

fakultetin i ka mbaruar në Zarë, ndërsa 
sukseseve, edhe atëherë kur si amatorë Kosovë. E din se disa futbollistë kroatë 

si gazetar profesionist i gazetës së 
janë marrë me sport. Ndërsa, z. Paleka janë të angazhuar në Shqipëri, pastaj ish 

popullarizuar sportive, “Sportske 
duke i përshkruar karakteristikat e selektori i Kombëtares Shqiptare, Oto 

Novosti”, punon që nga viti 1986. Ka 
sportistëve arbëreshë, thotë: Forca e Bariq. Edhe një futbollist nga 

bashkëpunuar me disa gazeta të njohura 
pabesueshme e shpirtit luftarak, Shqipëria, para 15 vjetësh ka luajtur për 

kroate: ”Narodni List”, ”Slobodna 
ndjeshmëria, korrektësia, motivimi i Zarën, Adnan Ocelli, i cili tani jeton në 

Dalmacija”, ”Vjesnik”, ”Veçerni List”, 
lartë, qëndrueshmëria, solidariteti. Gospiq. Z. Paleka ka qenë një herë në 

ishte redaktor i disa veprave, refer 
Në pyetjen tonë se cilët sportistë e Kosovë. Siç thotë, Kosovën e ka 

futbolli, kurse gjatë viteve nëntëdhjeta 
sportiste nga radhët e arbneshëve janë vizituar para shtatë vjetësh, kur edhe ka 

ishte pjesëmarrës i luftës mbrojtëse të 
tani në perspektivë, z. Paleka numëron: shkruar një reportazh për trajnerët 

Kroacisë (brigada 112).
Z. Rok Stipçeviqin, playmakerin e KB kroatë të basketbollit, që kanë punuar e 

Edhe nga Zemuniku (tani komunë) 
Zara  (KK Zadar)  anë tar in  e  vepruar në Kosovë: Prishtinë, 

kanë dalë personalitete të shquara 
reprezen tac ion i t  t ë  Kroac i së ,  Mitrovicë, Pejë. Aso kohe kanë vepruar 

arbneshe. Sa për ilustrim, lë të 
hendboll isten Marije Pinçiqi,  shtatë trajnerë, prej të cilëve dy nga 

përmenden kryeipeshkvi Zarës, mns. 
futbollistin Mario Nikpali, nga Zara, i madhi, Pino Gjergja në Prishtinë 

Ivan Prengja, i vëllai i tij Dr Marko 
trajnerët numëron Roko Palekën, dhe Çiro Perinçiq në KB ”Trepça”.

Prengja, lundruesi dhe këngëtari  
trajner i ekipit të parë të KH Zara (liga 

shumë i mirë Mladen Paleka e motra e 
e parë - A), trajnerja e ekipit të parë të 

tij, Senka Paleka, shkrimtare dhe 
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Bernard Paleka: “Në Kosovë kam qenë para shtatë vjetësh”

Flet arbneshi shestanas

Bernard Paleka
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Veshja në Arbanas si në Shestan
Prof. Dr Aleksandar Stipçeviqi, anëtar i Akademisë së Aleksandar Stipçeviqi, këtu, në letrën e vet, falënderohet 
Shkencave Kroate në pension, është prej Arbanasit (Zadër, për fotografi, që do t'i shërbejnë...”Për shembull, ajo që 
Dalmaci, Kroaci), kurse me rranxë prej Shestanit (pjesa tregon veshjen popullore të mashkullit. Po, aso veshjesh 
perëndimore e Kranjës, jug-perëndimi i Liqenit të kanë përdorur (mbartur) në Arbanas deri në fund të 
Shkodrës, rrethi i Tivarit). Ai është ilirolog i njohur në shekullit XIX, kuptohet në raste festimesh. Kemi dhe 
botë. Atij i pata dërguar fotografitë e veshjeve të Shestanit, fotografi të asaj veshje të gjysmës së dytë të atij shekulli”, 
të vajzës, nuses dhe të plakës, si dhe të burrit me qeleshe vërteton Stipçeviqi. (Përktheu S. Dobreci).
(Kolë Pjetër Doda prej Ljares i fotografuar në Cetinjë më 
1929). 

Kola i Pjetrit Dodës Ujkës Pâlit - Pâlaj, 
1894-1952, shestanas prej Ljares, rrethi i 
Tivarit, fotografimi në Cetinjë më 1929

Bariu ilir me 
qeleshe (plis) në 
kokë; trupore 
bronzi, shekulli I 
para Krishtit, 
Elbasan
Marrë prej Nermin 
Vlora Falaski, Pelazgët 
Ilirët Etruskët 
Shqiptarët, 'Butrinti', 
Prishtinë 1998:96.

Faksimil i letrës të prof. Stipçeviqit

Aleksandar Stipçeviqi thotë: Kështu ishte edhe 
veshja e burrave në Arbanasin e Zadrës deri në fund të 
shekullit XIX.

Ilirët, të parët e shqiptarëve 
bartnin qeleshe



Shkruan Gjekë Gjonaj

Fondacioni Humanitar “Dom Simon 
Filipaj” me seli në Nju-Jork ndau me 10 
korrik 2009 në Ulqin një donacion prej 
8700 dollarësh, dedikuar familjeve të 
varfra në këtë komunë. Kryetari i 
shoqatës, Tomë Shkreli tha se me këto 
ndihma janë përfshirë 36 familje 

shumti nevojë për ndihmë financiare. ndarë mjete financiare për një film shqiptare në nevojë, të kategorive të 
Sipas  Shkrelit  Fondacioni “Dom dokumentar historik, dhe ndihmuam ndryshme dhe premtoi se ndihmat e 
Simon Filipaj” ka një bashkëpunim të disa studentë. Të gjitha këto aktivitete radhës nga kjo shoqatë mund të priten 
mirë me shoqatën “Ana e Malit “. Falë në pakë fjalë janë vepra të cilat një deri në fund të këtij viti. Shkreli theksoi 
këtij bashkëpunimi kohë më parë i numër jo pak i vogël atdhetarësh që e se moto kryesore e këtij  fondacioni, i 
dhuruam Shtëpisë së Shëndetit të duan vendin e tyre me kontributin e vet cili mban emrin e njërit prej klerikëve 
Ulqinit dy autoambulanca moderne për personal ndihmuan në forma nga më të dhe intelektualëve më të mëdhenj 
përmirësimin e shërbimit shëndetësor ndryshme vëllezërit dhe  motrat tona.”, s h q i p t a r ,  g j a t ë  v e p r i m t a r i s ë  
në komunën e Ulqinit. Përveç kësaj thotë Shkreli dhe shton se jemi të katërvjeçare ka qenë dhe mbetet “Nëse 
Shoqata ka ndihmuar financiarisht vetëdijshëm dhe plotësisht të bindur se je shqiptar dhe ke nevojë lajmërohu”. 
edhe ardhjen e disa mjekëve nga Nju- kjo që ne mundohemi të bëjmë nuk ua Domethënë, pohoi Shkreli qëllimi 
Jorku në Shtëpinë e Shëndetit në Ulqin. lehtëson atyre jetën dhe nuk ua bënë atë themelor i shoqatës sonë është të 
Fondacioni “Dom Simon Filipaj” ka më të mirë, por ne të paktën përpiqemi ndihmojmë aq sa mundemi personat 
ndërmarrë një aksion me qëllim që të bashkë ndjejmë dhimbjen e tyre.ose familjet shqiptare që nuk kanë të 
trajnimin e mjekëve të urgjencës në ardhura, të moshuarit, të sëmurit, 
Qendrën Shëndetësore ne Ulqin, ka studentët dhe shtresat e tjera  të 
ndihmuar me dhjetëra familje dhe popullatës me asistencë sociale. Të 
individë, ka sponsoruar në tërësi gjitha ndihmat shoqata i ndan në bazë të 
botimin e revistës “Shkëndija” për dy kritereve të caktuara dhe atë në 
vjet me radhë,mënyrën më të drejtë të mundshme, 
ka dhënë ndihmë për shkollën “Bedri duke bërë përpjekje që të përzgjidhen 
Elezaga” në Anë të Malit, si dhe ka ata persona ose familje që kanë më së 
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Fondacioni 'dom Simon Filipaj'
 e-mail: DSFilipajFond@aol.com 
dhe adresa: Don Simon Filipaj 
Foundation, Park West Station, P.O. 
BOX 20743, New York, NY 10025, 
USA

Më datën 6 Mars 2009 në sallën e qendrës për Kulturë edhe prania e madhe e vizitorëve të interesuar për 
në Ulqin u mbajt ekspozita e fotografisë “Në fokusin e ekspozitë.
te rinjve 4” e organizuar Në  ka tegor inë  e  
nga Forca Rinore ku u fotografisë Analoge 
ekspozuan rre th  80 /Digjitale, çmimin e 
fotografi të cilat hynë në parë  e  mor i  Al i  
përzgjedhje te ngushtë Zhygjeli, te dytin 
nga juria profesioniste. Fisnik Dobreci dhe të 
Ky eveniment i cili tash tretin Drita Buzuku, 
katër vite me radhë kurse në kategorinë e 
organizohet nga Forca f o t o m o n t a z h i t  
Rinore u shndërrua në një fotografia më  e mirë 
ngjarje të rëndësishme u zgjodh ajo e Gëzim 
ku l t u ro r e  a r t i s t i ke .  Mavriqit. Çmimi i 
Dëshmi e kësaj është Kategorisë MMS i 
pjesëmarrja e madhe e të t a k o i  S r g j a n  
rinjve si pjesëmarrës Drobnjakut.
direkt në konkurs, por 

Shoqata “Dom Simon Filipaj” vepron  

Ekspozita e fotografive

Shoqata “Dom Simon Filipaj”  dhuroi 8700 dollarë familjeve në nevojë

Të shpërblyerit në Ekspozitë
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Shkruan Gjekë Gjonaj Shpresa Bojaj  ajo që u zgjodh më e bukura veshje kombëtare së paku edhe disa orë 
Shoqëria Kulturore Artistike “Besa” nga sivjet. Suzana Cacaj u shpall përcjellësja e vjen e shtohet nga viti në vit, gjë që për mua 
Triepshi më 3 gusht 2009, në ambientin parë, kurse Valentina Vulaj përcjellësja e ka vlerë të madhe. Sepse vetëm me 
p i k t o r e s k  t ë  K o r i t ë s  o rg a n i z o i  dytë. Ndërkaq, veshja me e bukur aktivitete të ngjashme mund të ruhen nga 
manifestimin kulturor ”Logu i Bjeshkës”. kombëtare ishte ajo e Sanja Savkoviq. Të harresa trashëgimia jonë e pasur kulturore”, 
Në këtë ditë të bukur me diell e shoqëruar pranishmit i argëtuan SHKA “Besa” me një thotë me emocion Gjokaj.  Gjokë Dukaj, 

me flladin e freskët dhe aromën e këndshme program folkloriko-muzikor përgatitur nga gazetar po ashtu vlerëson  se manifestimet 
të pishnajave ishin tubuar një masë e madhe koreografi, Shtjefën Ujkaj. Përveç “Besës” e këtilla afirmojnë vlerat tona të 
e qytetarëve nga treva të ndryshme të publikun e entuziazmoi Grupi muzikor trashëguara dhe  tubojnë njerëz nga treva të 
Malësisë, përfshirë këtu edhe shumë “Dukagjini” nga Shqipëria, drejtuar nga shumta shqiptare, veçmas nga diaspora 
mërgimtarë nga diaspora. Duke i Nuo Shytani. Ky manifestim u pëlqye nga jonë.” Ishte vërtetë kënaqësi të shohësh 
përshëndetur mysafirët dhe organizatorët, pjesëmarrësit, veçmas ata nga diaspora. gjithë atë bukuri në një vend, ato vajza dhe 
anëtari i Bordit të Fondacionit Humanitar Mërgimtari Zef Gjokaj, i cili tash dy vjet nuse të bukura para syve të kureshtarëve të 
“Malësia” nga Nju-Jorku, Kolë Cacaj, vuri radhazi vjen me familje nga Nju-Jorku për shumtë të cilët kishin ardhur në Bjeshkën e 
në dukje se “ky manifestim tashmë të përcjellë këtë aktivitet kulturor thotë për bukur të Koritës.  Organizimet e këtilla e 
tradicional synon ruajtjen dhe afirmimin e “Zëri” se ndjehet shumë i kënaqur  me dëshmojnë se në këto treva ekzistojnë 
vlerave kulturore si dhe kultivimin e programin, sidomos me bukuroshet dhe entuziastë të shumtë të cilët me gjithë 
trashëgimisë sonë kombëtare”. Ai përgëzoi veshjet e tyre kombëtare, të cilat në këtë potencialin e vetë veprojnë në ruajtjen e 
organizatorin për punën e madhe që po bën mënyrë po ruhen dhe po përcillen nga brezi vlerave tona të trashëguara”, thotë Dukaj. 
në fushën e kulturës dhe trashëgimisë sonë në brez. “Sikur të mungonte një aktivitet i Të  n jë j t in  mendim ndajnë  edhe  
të pasur. Pika më kulmore e këtij tillë jam i bindur se shumë vajza tona që mërgimtarët Gjelina Berishaj, Prelë Nicaj, 
manifestimi ishte zgjedhja e “Misit” dhe jetojnë në diasporë nuk  kishin pasur rastin Fran, Shtjefën e Nikollë Cacaj dhe Pjetër 
veshjes (xhubleta) më të bukur kombëtare. të veshin  veshjen e tyre kombëtare - Stanaj. Vlerësimi i të gjithëve është se 
Në këtë garë të bukurisë ku  përveç koloritit xhubletën.  Falë këtij aktiviteti  vërej se takimet e këtilla krahas afirmimit të 
të veshjeve kombëtare të Malësisë së dëshira e vajzave tona për ta veshur këtë kulturës sonë të pasur krijojnë edhe ura të 
Mbishkodrës shkëlqeu edhe reja miqësie në mes 
bukuria shqiptare, defiluan s h q i p t a r ë v e  n ë  
11 bukuroshe:  Valentina vendlindje dhe atyre në 
Vulaj, Shpresa Bojaj, Violeta botën e jashtme. Kësaj 
Perkaj, Elizabeta Lulgjuraj, ngjarje të shënuar 
Kristina Dushaj, Sanja kulturore i parapriu 
Savkoviq, Milica Paviqeviq, mesha shenjte të cilën 
Ana Lekoçaj,  Leonora në shoqërim të korit 
Lekoçaj, Suzana Cacaj dhe nga Laçi (Shqipëri) e 
Kristina Gjeloshaj. c e l e b r u a n  d o m  
Emina  Çunmula j  ( top  Simoni, po ashtu nga 
modele), Gjokë Gojçaj, Laçi dhe famullitarët 
Gjergj Ndoc Martini, Drita n g a  T u z i ,  P a t ë r  
Rukaj dhe Lindita Junçaj Mirashi dhe Patër 
i s h i n  j u r i a  q ë  b ë n ë  Pashku. 
pë rzg jedh jen  e  “Miss  
Bjeshkës 2009”. Nga vajzat 
që defiluan në skenë ishte 

Miss Bjeshka 2009

Gjatë manifestimit Logu i Bjeshkës””

Gjatë manifestimit Logu i Bjeshkës””
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Rëndësia e simbolit të gjarprit
Prof. Dr Aleksandar Stipçeviqi, anëtar i Akademisë së Shkencave Kroate 
në pension, është prej Arbanasit (Zadër), si dhe me rranxë prej Shestanit 
(pjesa perëndimore e Kranjës, jug-perëndimi i Liqenit të Shkodrës, rrethi i 
Tivarit). Ai është ilirolog i njohur në botë. 
I njoftuar për praninë e simbolit të gjarprit në murin e kishës në Ljare (rrethi 
i Tivarit), Aleksandar Stipçeviqi shkruan:
“Me të vërtetë, rast i veçantë, i cili nuk mund të gjendet në mitologjinë e 
Evropës Perëndimore. Ky rast dëshmon për besimet e stërlashta në 
regjionin prej të cilit kanë ardhur Arbanasët (Arbëreshët) në rrethin Zadrës. 
Tash, kur me të madhe po merrem me simbolizmin fetar të Arbanasëve të 
Zadrës, mund të shfrytëzoj këto fakte të jashtëzakonshme edhe për t'u 
njohur me simbolizmin fetar te Arbanasët, sepse besimi për gjarprin 
(gjarpni, bolla, bullari), i cili deri sot është ruajtur në vendin tonë, tregon se 
sa fuqishëm të parët tonë kanë ditur të mbrohen prej harresës kur erdhën në 
rrethin e Zadrës”. (Përktheu S. Dobreci).      

Faksimil i letrës të prof. Stipçeviqit

Simboli i gjarpnit në një 
gurë në murin e kishës në 
Ljare



 

 

 

Toponimet  e  Krythës 
(U konsultuan Luci i Pjetrit Gjelit dhe Palë Kolë Dabaj, në Krythë afër Ulqinit, nëntor, 2007.) 

 

Mblodhi GJOKË  DABAJ  
 

Vazhdon nga numrin i kaluar 
 
SHPĬJÆ  ÇOBĂNJVĔT, shtëpi e familjes 
që këtu në Krythë zë fill me një Çobë. Kjo 
familje është me prejardhje nga fshati 
Dedanj i Shestanit të Sipërm dhe duket 
që ka qenë pikërisht Çoba ai, i cili ka 
zbritur prej Shestanit në anët e Ulqinit. 
Na tërheq vëmendjen që edhe në Shkodër 
kemi një familje, madje të dëgjuar, me të 
njëjtin pranemër Çoba. Mendimi im është 
që edhe kjo familje mund ta ketë 
prejardhjen prej Shestanit. E përforcoj 
këtë mendim edhe me faktin që familja 
Çoba e Shkodrës është marrë në të 
kaluarën kryesisht me tregtimin e leshit, 
punë me të cilën janë marrë shumë prej 
shestanasvet. Duhet të pyetet. 
 
SHPĬJÆ  GJELĬT  (ose SHPĬJÆ  GJĔLĬT  
NĬK  PJETRĬT), shtëpi në lagjen Brinja e 

Malit. Gjeli i Nik Pjetër Luk Gjurs ishte i 
Dabanj, prej fshatit Gurrzë të Shestanit 
të Sipërm. Ka qenë gjithë jetën bari dhe 
një njohës i jashtzakonshëm i historisë 
së Shestanit, si dhe i urtësisë popullore. 
 
SHPĬJÆ  GJŎKS  STJEPS, shtëpia e 
Gjoks Stjeps Ilisë, i birësisë Maranj. Me 
sa di unë, janë me prejardhje prej 
Maranjvet të Tivarit. 
 
SHPĬJÆ  GJŎKS  MARKŬT, në lagjen 
Maranj, por Gjoka i Markut ka qenë i 
birësisë Dabanj prej Gurrzet. 
 
SHPĬJÆ  HЎSS  LǺKŬT, në lagjen 
Vukanj. Hys Laku ose Lakanj rridhte 

prej birësisë Dabanj të Gurrzës. I pari i 
tij, nëmos i jati Laku, ka ndrruar fenë dhe 
pat zbritur këtu në Krythë. Dasmat dhe 
mordet i bënin dhe i bëjnë bashkë me 
Dabanjt e tjerë katolikë. 
 
SHPĬJÆ  KŎLS  FRÂNĬT, në lagjen 
Maranj. Edhe vetë Kola ishte i birësisë 
Maranj, me prejardhje, me sa di unë, prej 
Maranjvet të Tivarit.  
 
SHPĬJÆ  KŎLS  MĂCĬT VUKS, në 
lagjen Vukanj. Janë me prejardhje prej 
Dedanjsh të Shestanit. 
 
SHPĬJÆ  KŎLS  MĂSHANĬT, Kola i 
Mashanit, në mos gabohem, ka qenë i 
birësisë Maranj. 
 
SHPĬJÆ  KŎLS  NRĔKS  SĬMONĬT. 
 
SHPĬJÆ  KŎLS  PJETRĬT, në lagjen 
Niklukanj. Janë të birësisë Margjonanj 

prej Nënmalit të Shestanit. 
 
SHPĬJÆ  KŎLS  STJĔPS  ĬLĪS, në lagjen 
Niklukanj. Janë të birësisë Maranj.  
 
SHPĬJÆ  LĔKS  STJEPS, në lagjen 
Niklukanj. Janë të birësisë, fisit, 
Margjonanj. 
 
SHPĬJÆ  LITĬT, në lagjen Brinja e Malit. 
Liti ishte një plak që nuk la pasardhës. I 
birësisë Kollari prej Ljarjet.  
 
SHPĬJÆ  MĂCĬT  PRĔÇĬT  NIKS, në 
lagjen Preçnikanj. Janë të birësisë 
Dabanj prej Gurrzet. 
 

SHPĬJÆ  MĂCĬT VUKS, në lagjen 
Vukanj. Janë prej Dedanjsh të Shestanit. 
 
SHPĬJÆ  MĂRKŬT  LUKS, i birësisë 
Dabanj nga Gurrza. 
 
SHPĬJÆ  MĂRKŬT  SIMS, në lagjen 
Niklukanj, birësia Margjonanj. Nuk ka 
lënë pasardhës. 
 
SHPĬJÆ  MŬJŎ  KORLLS, pranë 
autostradës duke dalë nga Krytha në 
drejtim të Braticës. Mujo Kordha ishte 
nga Gorana, grup fshatrash në trevën që 
quhet Mas Mozhurit. Goranasit flasin një 
sllavishte të hershme. 
 
SHPĬJÆ  MUJŎS, në lagjen Brinja e 
Malit, nënlagjja Eleztë.  
 
SHPĬJÆ  NĬKS  GJERGJĬT, në pjesën 
veriore të fshatit Krythë. Janë të birësisë 
së Junkanjvet prej Dobrecit. Junkanjt 
janë një birësi, fis i madh shumë i lashtë 
në trevat tona, e pakta 700-vjeçar, dhe 
ruajnë edhe sot titullin e kontit, të cilin 
ua ka akorduar diku rreth vitit 1290, 
mbretëresha Helenë e Anzhuvet të 
Francës. 
 
SHPĬJÆ  NĬKS  PRĔÇĬT  NIKS, në 
lagjen Preçnikanj. Nika i Preçit, i 
birësisë Dabanj prej Gurrzet, nuk ka lënë 
njeri, sepse djali i vetëm, Gergji, i është 
vrarë në Lufën e Dytë Botërore. 
 
SHPĬJÆ  PĂLS  PJETRĬT, në lagjen 
Brinja e Malit, janë të birësisë 
Margjonanj prej Nënmalit të Shestanit, 
bëjnë pjesë në birësinë më të ngushtë 
Niklukanj. 
 
SHPĬJÆ  PJĔTRĬT  MĂCĬT  NIKS, në 
pjesën veriore të fshatit Krythë. Janë të 
ardhur prej Pinçit. 
 
SHPĬJÆ  PJĔTRĬT  MARKŬT, në lagjen 
Maranj. Pjetri i Markut ishte i birësisë 
Dabanj prej Gurrzet. 
 
SHPĬJÆ  PRĔÇĬT  ÇOBS, në lagjen 
Çobanj, janë prej Dedanjsh të Shestanit. 
 
SHPĬJÆ  RĂMŎS  BĔQIRĬT,  në lagjen 
Brinja e Malit, janë me prejardhje prej 
Ljarjet, të birësisë Kollari. 
 
SHPĬJÆ  SĬMS  DILS, në pjesën 
verilindore të Krythës, sipër lagjes 
Preçnikanj. Janë të birësisë, fisit, 
Marisenanj prej Briskut të Poshtëm. Bie 

Ulqini - florini 

Kalaja 



 

 

në sy cilësimi me mëmësi dhe kjo ka 
ndodhur sepse i shoqi i Dilës, pra i jati i 
Simës, që quhej Pjetri i Lucit, ka pasë 
ardhur aty në shtëpinë e së shoqes, pra, 
ka qenë kollovar, dhëndër në shtëpi të 
gruas. 
 
SHPĬJÆ  SĬMS  NĬKS  VUKS, në lagjen 
Vukanj, me pranemrin Dedanj prej 
Dedanjsh të Shestanit. Themi pranemër e 
nuk themi birësi, sepse ky llagap nuk 
është marrë sipas ndodnjë paraardhësi, 
por sipas fshatit nga e kanë origjinën. 
 
SHPĬJÆ  STJĔPS  NIKS, në lagjen 
Brinja e Malit, Stjepa i Nik Mar Preçit, i 
birësisë Dabanj prrej Gurrzet. 
 
SHPĬJÆ  ZĔFĬT  PERS, në lagjen Brinja 
e Malit. Zefi i Pers Bels ishte i birësisë, 
fisit, Perçobanj prej Gurrzet. 
 
Mbaruan kështu emrat e shtëpivet. E 
quajta të nevojshme t’i shënoj, sepse një 
pjesë e mirë e tyre tashmë nuk ekzistojnë 
farë ose janë vetëm në gjendje 
gërmadhash. Shkak për rrënimin e tyre ka 
qenë tërmeti i vitit 1979, por edhe mënyra 
e re e jetesës, me ç’rast banorët e Krythës 
kanë ndërtuar shtëpi të reja. Shtëpitë reja 
nuk i kam shënuar dhe kjo ndoshta 
mund të merret si e metë e këtij materiali, 
por unë besoj se jo vetëm këtë boshllëk, 
por edhe boshllëqe të tjerë, dikush tjetër 
pas meje do t’i plotësojë.  
 
TŎMǺRĂNJT ose TĂMǺRÂNJT, lagje 
në pjesën lindore të Krythës, populluar 
me shtëpi të reja.  
 
TRŎKĂJT  E  KODRЁS, vend në afërsi 
të ograjës që quhet Kodër. Trokaj është 
shumësi i emrit trok, djerr i vogël i 
kullotur tërësisht, i bërë trok. 
 
THÂNZĂ, zabel, pyll në krahun lindor të 
Krythës, pronë e Kols Pjetrit Nik Luks, 
Margjonanj, dhe e disa të tjerëvet, 
kryesisht Margjonanj.  
 
THÂNZÆ  KŎLS PJETRIT, pjesë e 
zabelit, pyllit, që quhet Thanzë e që është 
pronë e pasardhësvet të Kols Pjetrit. 
 
ŬLLĬJÆ EGЁR, (Thuhet  TĔ  ŬLLĬJÆ  
EGЁR), vend pranë një ulliri, sipër 
Manavet të Guçit, në Brinjë të Malit. Do 
vënë re gjinia femërore e emrit ulli, 
ndryshe nga ç’e ka shqipja në përgjithësi.  
 
VŎRRĔT  E  KRYTHS, varrezë 
myslimanësh në qendër të fshatit. Ishin 
varre të banorëvet të mëparshëm që kanë 
jetuar këtu para zbritjes së shestanasvet. 
Tani ata varre janë zhduur thuajse krejt. 

Në vend të tyre janë bërë transformime të 
natyrës urbane. Transformimet janë 
gjithsesi të përligjur, por, në mos më 
tepër, të paktën gurët me shkrimet e tyre 
duheshin ruajtur. 
 
VUKĂNJT, lagje në pjesën perendimore 
të qendrës, në të cilën banojnë disa 
familje me prejardhe prej Dedanjsh të 
Shestanit. 
 
XHǺDJÆ  MOÇMĔ, rrugë 
automobilistike e hershme që shkonte prej 
Ulqinit për në Tivar. Me ndërtimin e 
autostradës, ajo, nga Krytha e tutje, 
thuajse ka dalë jashtë përdorimit.  
 
ZǺBĔL’Ī  BRĂHIMĬT, pyll në pjesën 
perendimore të fshatit, aty ku fillon 
Hijeja. Ka qenë pronë e Brahim Lakut, i 
cili nuk ka lënë trashëgimtarë. 
 
ZǺBĔL’Ī  LĔKS  MĬLANĬT, pyll në veri 
të Krythës, në të vërtetë, në teritorin e 
Krruçit, në vazhdim të Zabalevet të 
Krythës, që zënë një pjesë të shpatevet të 
Mozhurit. Prona të disa familjevet të 
Krythës ka në shumë vende në territorin e 
Krruçit, psh. në Çenjak,  në Draganj e 
gjetkë.  
 
ZǺBĔL’Ī  PJĔTRĬT  MĂCĬT  NIKS, pyll 
në pjesën veriore të Krythës, në njerin nga 
shpatet që i mbështeten Mozhurit.  
 
ZǺBĔL’Ī  PRĔÇNIKĂNJVĔT, pyll në 
verilindje të fshatit, shtrihet deri te 
Xhadja e Moçme. Është pronë e 
Preçniknjvet, birësia, fisi, Dabanj me 
prejardhje prej Gurrzet. 
 
ZǺBĔL’Ī  SĬMS  DILS, pyll në 
verilindje, në gjysmën poshtme të 
shpatevet të Mozhurit. Nuk e di a 
kufizohet me Xhaden e Moçme. Pronë e 

Marisenanjvet prej Briskut të Poshtëm. 
 
ZHUKĂ, pyll në fundin e brinjës që quhet 
Hije. Zhukë, në të folurën tonë është 
sinonim i emrit xanë ose gjineshtër. 
 
 
SHЁNIM: Në titujt e zëravet janë 
përdorur zanore me shenja të veçantë 
diakritikë. Kjo është bërë, për arsye se në 
toponimi, jo vetëm në këtë tonën, që e 
kemi në shqyrtim, por në toponimi në 
përgjithësi, shfaqen më së miri veçoritë 
dialektore e nëndialektore të secilës gjuhë. 
Prandaj, për t’u shërbyer studiuesvet, 
pasqyrimi i këtyre veçorive është i 
domosdoshëm. Simbolet që i pëdorëm 
janë si më poshtë: Ă e shkurtër,  Ǻ labiale 
që përgjithësisht është e gjatë, Â hundore 
e shkurtër, Æ e konglutinuar me E, Ĕ e 
shkurtër, Ĭ e shkurtër, Ī e gjatë, Ŭ e 
shkurtër, Ŏ e shkurtër, Ŭ e shkurtër, Ў e 
shkurtër. Zanoret pa shenja diakritikë janë 
të gjatësisë së mesme. Shkurtimi i 
zanorevet ka si shkak kryesisht theksin e 
togfjalëshit. Zanorja mbi të cilin bie 
theksi, është, si rregull, e gjatësisë së 
mesme, ndërsa zanoret e tjera, para dhe 
pas theksit, janë, si rregull, të shkurtëra. 
Mirëpo, në mjaft raste ka zgjatim të 
zanores, edhe pse mbi të nuk bie theksi. 
Pikërisht kjo është edhe arsyeja kryesore, 
që jemi të detyruar të përdorim shenja të 
veçanta. Zanorja e theksuar e çdo zëri 
është shënuar me bold, pra me shkrim më 
të zi. Me shkrim më të nxirë e 
njëkohësisht edhe me korsiv, janë 
shënuar, në tekstin spjegues, emërtimet e 
përveçëm, si dhe ndonjë fjalë tjetër, me 
qëllim që lexuesi dhe studiuesi ta kenë më 
lehtë për t’u përqëdruar.   
 
DURRES, korrik 2008. 

                                     Fund            
 

Foto më 1958: Nika’j Preçit Macit Preç Gjurit 
ruan delet në Livadhet e Ujit, Fusha e Ulqinit 
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Shasi i lashtë - monument i 
kulturës

L i b r i  
“ S h a s i  i  
l a s h t ë ,  
monument 
i kulturës” 
ë s h t ë  
përmbledhj
e  e  
kumtesave 
të mbajtura 
në sesionin 

shkencor me të njëjtin emër, i cili 
u organizua nga Shoqata “Ora” 
më 16-17 maj 2008 në Ulqin. Në 
libër përfshihen kumtesat e 13 
studiuesve nga Mali i Zi, 
Shqiopëria dhe Kosova, që morën 
pjesë në sesion, e ata janë: Ruzhdi 
Ushaku, Aleksandar Çilikov, 
Jahja Drançolli, Shaban Sinani, 
Moikom Zeqo, Msgr. Zef Gashi, 
Luan Malltezi, Muhamet Mala, 
Iljaz Rexha, Monika Stafa, Nail 
Draga, Rexhep ef. Lika dhe 
Dhimitër Doka & Nexhat Avdiu. 
Kumtesat trajtojnë në mënyrë 
kronologjike dhe multidisiplinare 
Shasin, qe nga periudha e lindjes 
së tij e deri në ditët e sotme. Aktet 
e këtij sesioni thyen konceptet e 
deritashme për historinë e 
kulturës urbane të Shasit. Burimet 
historike flasin për një hershmëri 
të pakontestueshme të këtij qyteti 
që arrin deri në parahistori.
“Gjetjet arkeologjike provojnë se 
qyteti i Shasit, i konsideruat si 
qytet i panjohur deri në shekullin 
VI I I ,  në  t ë  vë r t e t ë  p rek  
krishterimin e hershëm dhe 
periudhën ilire. Karakteristika 
ilire e kësaj kulture dëshmohet 
veçmas nga njëjtësia tipologjike e 
objekteve të kulturës arkeologjike 
të Shasit me kulturën iliro-
arbërore të Komanit. Ky fakt merr 
një rëndësi të posaçme jo vetëm 
për Shasin, por edhe për shkallën e 
përhapjes së kulturës ilire në 
fillimet e epokës së re.”
(Pjesë nga Përfundimet e sesionit 
shkencor)  

Marrë prej Shasi i lashtë 
monument i kulturës, “Ora”, 
Ulqin 2009.

“Lemba” - revistë mbarëkombëtare
 
Në organizim të ART 
CLUBIT në hotelin 
“Mediteran” në Ulqin 
me datën 8 maj 2009 u 
kremtua 10-vjetori i 
botimit të revistës 
“ L e m b a ” .  
K r y e r e d a k t o r i  i  
revistës dr. Nail Draga, 
n ë  m ë n y r ë  
kronologjike foli për 
r o l i n  e  
pazëvendësueshëm të 

kësaj reviste me përmasa mbarëkombëtare 
në  avancimin e vlerave shkencore, kulturore 
dhe artistike në hapësirën mbarëshqiptare 
me theks të veçantë të shqiptarëve në Malin e 
Zi. Ai u shpreh me kompetencë të plotë se 
nga numri i parë, më
10 gusht 1998 e deri më tash revista “Lemba” 
i ka ndenjur besnik konceptit redaksional 
duke trajtuar tema komplekse nga fusha e 
albanologjisë, jo duke qenë revistë lokale 
a p o  r e g j i o n a l e  p o r  m ë  p ë r m a s a  
mbarëkombëtare dhe vlerësoi sesi e tillë kjo 
revistë është mirëpritur nga opinioni 
profesional, shkencor dhe kulturor, jo vetëm 
në hapësirën mbarëkombëtare por edhe më 
gjerë.
“Artikujt, studimet, esetë dhe materialet e 
botuara për këto dhjetë vjet në 12 numra të 
revistës me gjithsej 1632 faqe, ku janë 
prezantuar 172 autorë të ndryshëm 
dëshmojnë në mënyrë transparente një 
konstatim të tillë, duke e bërë kështu tribunë 
e mendimit shkencor, kulturor dhe pjesë e 
zhvillimit të debatit qytetar të dëshiruar dhe 
të munguar në mjedisin tonë”, pohoi Draga 
dhe shtoi se revista *Lemba* është pjesë e 
fondit bibliotekar të bibliotekave nacionale 
në Tiranë, Prishtinë, Cetinë, Ulqin dhe 
Shkodër.
 Duke marrë parasysh pozitën aspak të 
volitshme të botimeve në shqip të financuara 
nga buxheti qeveritar, edhe dalja e 
mëtutjeshme e kësaj reviste do të varet nga 
mundësitë materiale. Megjithatë stafi 
drejtues i revistës *Lemba* shpreson se me 
përpjekje maksimale kjo revistë do të ketë 
vazhdimesinë e vet dhe si e tillë do të jetë 
gjithnjë e pranishme të lexuesit e nderuar”,
përfundoi Draga.
Në këtë veprimtari kulturore kanë folur edhe 
kryetari i Art Club-it mr. Haxhi Shabani dhe 
shkrimtari Hajro Ulqinaku. Në program janë 
interpretuar edhe disa pika muzikore ndërsa 
për të pranishmit është shtruar një koktej. Të 
pranishmëve iu është dhuruar numri jubilar i 
revistës “Lemba” (1998-2008). 

Për Ulqinin u 
thurën shumë 
legjenda, u 
s h k r u a n  
shumë vepra 
l e t r a r e  e  
s h k e n c o r e ,  
p r a  e d h e  
m o n o g r a f i ,  
midis të cilave bën pjesë edhe 
“Fotoalbumi II” i hartuar nga Gazmend 
Çitaku, i cili ketë qytet të lashtë e 
trajton ndryshe nga të gjithë të tjerët - 
përmes syrit magjik të kamerës dhe  me 
anë  t ë  fuq i së  s ë  a rgumen t i t  
dokumentar. Autori i këtij almanaku, 
na ofron mundësi që Ulqinin ta njohim 
në mënyrë të drejtpërdrejtë e shembuj 
konkretë, përkatësisht me pamje të 
fotografuara të cilat, pos rëndësisë 
artistike dhe estetike, kanë edhe 
rëndësinë dokumentare. Normalisht, 
Ulqini nuk është ai i para një e më tepër 
shekulli, sepse është modernizuar dhe, 
me urbanizimin modern, ka humbur 
specifikat autoktone, ka humbur 
veçoritë e veta me të cilat është dalluar 
nga qytetet tjera të Mediteranit e 
Adriatikut. Dhe, krejt çka ka mbetur 
nga Ulqini i dikurshëm, janë fotografitë 
të cilat autori i mblodhi me kujdes, i 
sistemoi i riprojektoi në monografinë e 
tij, “Fotoalbumi i Ulqinit, II” për të 
thënë: “Ja ky ishte Ulqini autokton”! 
Për lashtësinë historike të Ulqinit, si 
dhe për specifikat e tjera të këtij qyteti, 
mund të mësohet nga gravurat dhe 
hartat nga shek. XVI e tehu, si dhe nga 
marina detare, pastaj nga repartet 
ushtarake etj. Renditen pastaj pamjet 
nga vetë Ulqini: Suka, Rana, Përroi i 
Ranës, Kalaja me Tophane, Moli, 
arkitektura e vjetër, rrugët, sokaqet e 
shtruar me kalldrëm, shatërvanët, 
xhamitë, e mbi të gjitha, ulqinakët me 
kostume kombëtare, nuset ulqinake. 
Janë mjaft atraktive edhe skenat nga 
jeta e përditshme, siç janë ato të grave  
duke endur në tullar (vek), pastaj duke 
kafërdisur kafen me dollap, djegia e 
gëlqeres, si dhe ceremonitë dasmore 
dhe ato mortore. “Fotoalbumi i dytë i 
G. Çitakut, përmbyllet me pamjet 
impresive të arkitekturës së Kalasë, por 
edhe të pjesëve të tjera të Ulqinit, të 
fotografuara nga fotografi austriak dr. 
Alfred Wollner, e të përmbledhura në 
kapitullin “Urlaub in Ulqin”, që do të 
thotë, pushim, udhëtim. Mu për këtë, 
“Fotoalbumi II i Ulqinit”, i përpiluar 
me profesionalizëm të lartë, më plot 
gojë mund të quhet edhe monografi.

MUSTAFA FERIZI, studiues i artit

Fotoalbum i Ulqinit II
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shoqnija e bon për sen, atëherë shkolla e kërkon.Kangë Kranjane
hem për sen hem për burrni, Dymdhet vjeç shkollën maron,
kurse flet fjalë me urti. masanej e asqerija, O medet si u bâ dynjája, 
Aj qi isht pak fukará, asqerije hangarija, çe n'Tivar, Ulqin e Kránja.
mos shetise nëpër dynjá, hangarije vjet për vjet, Kah t'shetitsh nëpër dynjá, 
me ulë kryet mos me pá. kshtu maron njekjo jetë.njeksi gjinsh kurrkun nuk ká, 
Allafranga mos m'u veshë, Burrë mâ t'poshtër kun nuk ká, qi gërrgasin për dynjá.
mos m'u veshë moj allafranga, se aj qi bon shamat me grá.  Nji femën në rrugë me neshë, 
se nuk ké me mathë opanga. Edhe grá t'mârra ká, ajo pak edhe m'u qeshë, 
Me t'u nodhë donjë mik te votra, të idhnon e t'bon me'j rá, menjiherë thonë e ka mikneshë.
lypet mishi edhe grosha, nji kjothtë fajtore, faqja bardhë, O gërrgás, o i biri horrit, 
masenej edhe orizi; nise t'shkonje kah ká ardhë.a'j menon ti dopak vorrit?
nji mos kjoshin kto të trija, Ti vorrit çka do me'j çuo, 

Shestanasit në vend dh përdorin ll. Shestanasit - mos i shko kurrkuj te shpija.pa imam ku do me shkuo, banor ose me rranxë në Shestan, Pinç, Ljare, Brisk Sa me hángër për márri, Ku me shkuo pa imam, dhe Thtjan (pjesa perëndimore e Kranjës,  në jug-
te zenjini s'ke çka bon, perëndim të Liqenit të Shkodrës, rrethi i Tivarit). se atje me folë nuk lânë, 
se aj shtremtë e të shikon, Shënoi Kola'j Luks Macit Luk'Pâlit-Pecaj, Mali as me folë as me gërrgá, 

Bardhë, Ulqin, më 1.6.2009.aj te ti e s'ka çka bon; atje isht tjetër dynjá. 
njekshtu janë nja disâ, Sado vonë atje qi t'shkojmë, 
edhe t'mirë zenjina kâ, si kush bon ashtu do t'shkonje, 
ka zenjin qi t'vjen me'j shkuo, t'mirë e t'kqitë i peshojnë.
begenis me bjeseduo, Kta gërrgásat me'j niguo, 
me rá ngushtë kqyr me t'nimuo, s'kish metë gruo pâ u lshuo, 
me rá ngushtë edhe t'nimon, asnji vajzë s'kish me u fejuo. 
atë dynjá e fiton, Për me folë si isht e drejtë, 
n'ket dynjá vetin neron.isht e drejtë e por qi s'kâ, 
O medet si isht bo mileti, gërrgásat kanë dalë n'dynjá, 
thonë ká tretë e beriqeti.tjetër s'bâjnë veç gërrgá, 
Kta vejushat qi s'kanë djalë, por ishalla s'i nigojmë, 
s'bon kush nijet gjâ m'u falë.nji fjalë niejnë dhetë i shtojnë.
Çka fitojnë dhe ata qi kanë, Kush do t'ijet shoku jem, 
sa bohet me dalë n'derë, mos me folë çka t'vjen nër men, 
e shanë tamën pesë qin herë.por me folë donjë fjalë me ven, 
Sa bohet me shkuo çoban, aj nër t'moçëm ka kuven, 

Ku kje vashë kur qita 
pushkë

Ku kje vashë-ë kur kanova?
Në veke qyqja qillova 
edhe veken e nalova, 
zanin tan e ta nigova.
Ku kje vashë kur qita pushkë?
Kjesh tuj mjelë delën galushë, 
Delën galë, delën bardhoke*,
M'u mur men'ja, e mola n'tokë.
M'i zunë sytë e nje-kta flokë,
M'i kreh nanë, m'i nis përmrapa,
Diçka nanë desha me t'thanë,
M'ka ra plumi n'xhamadan,
M'ka driptuo anë për anë.
Me ma ba nji vorr të gjanë,
tri penzhere me m'ja lanë, 
nanë, ta shoh djalin-o, 
në roginë edhe grigjën 
kah mallon-ë, se unë ma 
çobaneshë nuk do t'shkonj-ë.  
*Në të folmën e Shestanit, në vend të dh 
përdoret ll.

Shënoi Preçi Jakut Gjergjit Lek's,  prej 
Bardhajsh, punoi kohë të gjatë në Beograd, tash në 
Krythë, Ulqin, më 22.1.2009.

Dedë Ndoc Filipaj*

Dy bareshat

N'mal t'Shullanit kur kam shku
Kah Karpneti jam drejtu
E te Dardhat jam ndalu
Aty pak me pushu
N'jeva malin tuj ushtu
Janë dy vajza tuj këndu
Po knojnë për bukuri
Bjeshkës tonë njasaj Rumi
N'kamë u çova përnjiherë
E zamaret me i nxjerrë
E zamareve me u ra
Ato vajza për mej pa
Në shkam t'Pashkos kur kam dalë
Ato kangën s'e kan ndalë
Fluturim shkova shkam më shkam
Shkam më shkam e shkujkë më shkujkë
Ato kangën s'e kanë kputë
Unë shkova me to me u neshë
Kur m'kanë pa shum janë qeshë
Hajde, hajde po më thojnë
Se ti je dashnori jonë
Ka shum kohë që t'kena pritë
Asht ky mal, o plot me frikë
Mos na vjen ndonji tërhuzë
Me na marrë edhe përbuzë
Jena mësu me djelt e vendit
Për me dalë edhe n'log t'kuvendit
Bashkë me ta me qindru
Edhe t'hujit mos me ju dorëzu
Vashat ishin porsi zanat
Beku tamli që u dhanë nanat
Jena mësu me fisin tonë
Si dikur motit edhe n'kohë të vonë
Me ba shpi e dashuni
me sokolat tonë, djel të ri.
Për me rujtë fis e me rujtë farë
S'marrim tjerë veç djel shqiptarë.
*

New York, datë 13 janar 2007, në shën Hilari *
Dedë Ndoc Filipaj është prej Klleznet, Ulqin, tash n'mërgim 
n'Nju-Jork, Amerikë.

Mori molla selanike 

Mori molla selanike
Kur të thaçë o, mos u rritësh
Mos u rritësh o në kalldram
Në kalldram të burrave
Se na vinë burrat në lojë
Ata në lojë o le t'na vinë
Hije kanë o ku me ndejë
Armët kanë o ku me'j vjerrë
Se na vinë nuset në lojë
Ato n'lojë o le t'na vinë 
Hije kanë o ku me ndejë
E shamijat ku me'j vjerrë
Edhe vallen ku me sjellë
Mori molla selanike 
Kur të thaçë unë mos u rritësh
Mos u rritësh o n'kalldram
Në kalldram o të rinisë
Se na vjen rinia n'lojë
Ata n'lojë o le t'na vinë
Hije kanë o ku me ndejë
Vallen kanë o ku me sjellë
E kanë kohën me mendu
Me u njoftu, me u dashnu
Me u feju e me u martu
Dhe ata me u trashigu
Marrë prej Dedë Ndoc Filipaj, Mali i 
Brisë  Kllezna në traditën popullore, 
“Gjergj Fishta”, Shkodër 2008:228.
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Silver Korda

KALALESHAT*

Prej Kalasë shifet barka me vela 
në horizont pa e përkund era

Tuj u afru bregur të Ulqinit 
detar't në lundrim me shamia t'linit

I kanë zgjat durt e përshëndesin
te feneri babai plak ka hekë fesin

Kanë dal në bedena fëmijët e gratë
babait dhe burrave me u dhanë uratë

Ushtojnë dajret e këndojnë zanat 
me bezdeza i fshijnë lotët nanat 

Mandolinës po i drillen telat,
karajeli ledhaton barkës velat

Del ke feneri moj nuse jave, 
ti prej burrit shpejt u dave  

Nën duvak nusja derdh lotin 
gjemixhiu, detari me uzdajë në Zotin

Me javë e muj, burrat tuj pritë 
Kalaleshat kurrë s'janë koritë

O Kala me gur të arit 
në Mediteran si lule beharit
                   Ulqin 2006, Zvicër janar 2009
*Marrë prej Silver Korda: 
Jam ba me m' qa në pecë të zezë (bejte), Ulqin 2009:31.
Zgjodhi Lule Dobreci, Braticë, Ulqin.

Ali Gjeçbritaj 

O RUMI...

Një gur
Çova në majë të Rumisë
Bjeshka u lartësua
Stambollin nuk e pash me sy
Kënga: Oj Rumija bjeshkë e naltë
M'u kujtua në atë mëngjes
Kur dola në majë të saj.
Marrë prej Ali Gjeçbritaj: MOTET, Shoqata 
'Kraja', PRESS STUDIO, Ulqin 2009:63.

BREGU I DETIT NË 
KËNGË

Bregu i detit në këngë
Bregu i detit vargu i gjatë,
Dorë për dore janë mbajtë.
Qeparo gjer në Palasë.
Të shtata si vetëtima,
Himara në shkëmb e brinja.
Buzë detit si pasqyra,
S'ka të tilla bukurira.

Piluri Dhërmi Vuno,
1Kapedanët, qenë soro

Lum ata, në shekuj mbetën,
Për Himarën dhanë jetën.

Për Himarë e Shqipëri,
Jetën e bënë fli.
Gjithë kishin burrëri,
S'duruan dot robëri.

2Venomet  ata i gëzuan,
Të pa varur jetuan.
Ata ngelën në histori
Për Bregdetin krenari.

Himara me shtatë mbeti,
3Shtatëdhjetedy kish vilajeti ,

Brenda hyn dhe Kurveleshi,
Se pushtuesi ashtu deshi.
1.soro - të shumtë,  2.venom - e drejta kanunore, 
3.vilajet - krahinë
Selanik, 20.12.2008.

Idriz Ulaj

Është i mirë ky telefon

-Është i mirë ky telefon, 
kur s'pret, ai m'cingëron, 
bisedon me mikun n'Austri, 
flet me nipçen n'Suedi.

Përgëzon nipin në Belgjikë, 
dëgjon djalin në Amerikë: 
'Babi, unë jam Alb Gjoni, 
ju uroj nga Vashingtoni.'

'Nanë, këtu Margarita, 
ju përqafon nga Amerika.'
'Babë, këtu Bukuria, 
nga Boni  Gjermania.'

-Është i mirë ky telefon, 
kur s'pret, ai cingëron.
Na kënaq, na ngushëllon, 
me të dashurit na bashkon. 
Marrë prej Idriz Ulaj: Zilet e stinëve, 'Ura' 
Prishtinë 2007:69.

Xhemil Bytyçi, Przren*

Merre këtë guri

Astrit Totës

Merre këtë dhuratë, miku im
Këtë gur të çmuar
Nga vendlindja ime
Është i ëndrrave

Miku im, nga ky gur
Koha faqen sa herë ia ndërroi
U dogj për mëmëdhe...
Etjet e patën ngrirë këtë gur

Plagët e kohës ky gur i ka mbyllur
Rrugëve të panjohura në pafundësi
Miku im, ta dhuroj këtë gur
Të stolisur me kristale 
dhembshurie

Merre miku im këtë gur
Nga valët e kohës copëtuar
Nga jeta e vrazhdë e Kosovës
Merë këtë gur, miku im

Mere këtë gur, miku im
Atje larg ta kesh për kujtim
Ditë e bardhë të agojë
Bota të na shohë mbarë
Me një guri para portës së historisë

Nju-Jork, 17 shkurt 2008
*Marrë prej Xhemil Bytyçi, Fijet e fjalëve, 
“Piramida”, Prishtinë 2009:53

Shaban Hasangjekaj

Legjenda e atdheut tim

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

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

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

 Martinaj, Guci

Maja e Rumisë  ( 1695m) lartësia mbidetare 

Mina A. Papajorgji
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Ndihmuan revistën Buzuku 30 Ndihmuan revistën BUZUKU prej fillimit
 (renditja si mbas  abecedës)

Ejll Preç Gjin-Zagreda, Zef Luigj Gjokaj, Fran Shtjefën 
Giosafatte Capparelli, Via Roma 90, 87010 

Çotaj, Kolë Ejll Zagreda, Kolë Cacaj, Shefki Sefa, Gjon 
    Acquaformosa CS, Italia 50€

Dedvukaj, Ahmet Zeka, Lekë Gjolaj, Luviq M. Shkreli, 
Kola'j Luk's Macit Luk'Pâlit-Pecaj, Mali Bardhë, 

Nikollë Junçaj, Tomë Shkreli, Fran Curaj, Dedë Rrok 
   Ulqin 20€

Shkreli, Sandër Çotaj, Fran Gjokaj, Liza Gjokaj, Lekë 
Miradin Llolla, Kodrat, Ulqin 20€

Vataj, Nikollë Lulaj, Lekë Lulaj, anëtarët e fondacionit 
Rrok Markolaj, prej Dobrecit (Ljare), tash n'Nju-

“MALËSIA”, anëtarët e fondacionit “Dom Simon 
   Jork, Amerikë 100$.

Filipaj”, si dhe shumë tjerë bashkatdhetarë tonë në Nju-
Stjepa'j Nik's Stjep's Zefit Pjetërgjon-Nilaj, Braticë, 

Jork (Amerikë).  
   Ulqin, tash n'Zvicër 100€

Këta bashkatdhetarë e përkrahen gjithmonë revistën 
Shoqata 'Don Gjon Buzuku', Çikago, Amerikë, 

BUZUKU. Ata ndihmuan që revista të shpërndahet në 
   dorëzoi Irena Junkoviqi 1000$

Nju-Jork. Ata grumbulluan dhe dhanë vetë të holla 
Zef Luigj Nikollë-Gjokaj, Zogaj, Ulqin me shokë 

(dollarë) për revistën, çka ishte një ndihmë shumë e 
   n'Nju Jork, Amerikë 1000$.

madhe për botimin e BUZUKUT.
Zefi Pals Macit Nik's Gjekos-Simoni, Braticë, Ulqin 

Këtyre dhe të gjithë bashkatdhetarëve tonë në diasporë, 
   100€ 

kudo që janë nëpër botë, shumë u jemi mirënjohës për 
përkrahjen e revistës BUZUKU.

Qofshi gjithmonë faqe bardhë. Redaksia u falet nderit.
Qofshi gjithmonë faqe bardhë. Redaksia u falet nderit.

Muja dhe imami

-Imam, nuk mundem më, gruaja më tradhton!
Shkurorëzohu!
Po kam dy fëmijë.
Mos u shkurorëzo!
Po më ka tradhtuar me gjysmën e fshatit!
Shkurorëzohu!
Sidoqoftë, është e mirë, e vyer, gatuan mirë.
Mos u shkurorëzo!
Po më ka mashtruar me vite, me ke ka mundur.
Shkurorëzohu!
Megjithatë, e dua, dhe s'di si t'ia bëj pa të.
Ndërroje fenë!
Pse tash të ndërroj fenë?!
Shko te prifti dhe mahitu me të si me mua!
Përgatiti Nikë Palkola, Kllezën, Ulqin, tash në Nju Jork, Amerikë.   

Doriana 'hëngri' një milion njerëz  

Doriana kishte për burrë Tajmurazin, 
mbretin e 
Gjeorgjisë 
(Gjorgjia, Gjurgjia 
ose Gruzia), shtet 
në Kaukaz. Ajo 
ishte aq e bukur sa 
që, për t'u martuar 
me të, perandori i 
Persisë, Abazi, 
fillon luftën kundër 
Turqisë, Rusisë dhe 
Gjeorgjisë. Në atë 
luftë, që zgjati 36 
vjet (1614-1650), 
vdiqën 1 milion 
veta.

Nuk kanë thmija ragibet,
nuk duon nanë as babë t'vet,
vishen, mathen hukubet, 
t'mathun shkojnë deri n'krevet, 
nuk guxon e me'j idhnuo,  
duhet për seri m'e'j shikuo, 
se di dhe donj shkop me rruo;
çka mu desh me folë muo, 
rri dreqa si ke qilluo. 
Po do djali mu martuo: 
- Unë duhet m'e marrë për gruo,
shpinën jashtë, kërthizën zhbluo 
nuk kam tjetër ç'me kërkuo, 
se kshtu tash janë kulturuo.
E reja djalit i ka urdhnuo: 
Nji mos do me'm niguo, 
unë di dhe mrapa me shkuo. 
Këndoi Halili Muratit Mehmet Alisë Haxhisë-Braconj, 
Pinçanjor, tash në Braticë, Ulqin (më 5.12.2008)

Foto 1977: gati çdo shtëpi sidomos në katunde kishte kotec për kollomoq

Nuk kanë thmija ragibet






