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Kush ka katec me kollomoq në oborr e gjenë nusen e mirë.
Punë, punë - kollomoq e grunë.
Ma e mira shpi - dele e dhi.
Nusen merre prej familet mirë se bukuria nuk isht dajma.
M'ka gjetë halli me nji batakçi.
Unë ia kallxaj hallet me babune, ai mue me kashiq.
Bujrun, hozhgjelden t'kjoftë.
Haram i kjoftë buka atij qafir se nuk kish kjen insan.
Jazek llerellsen i kjoft belqi ka ra n'bela jangllisht.
Udha e ngritë i kjoftë ktu e deri n'Bagdat, atij edepsyz.
Çka m'ban insintok he sikterr t'kjoftë.
Gjeshmish ollsyn, a je ma mirë.

Njani e nisi gruen në gjini për nja dhetë ditë. Mas 5-6 ditëve
mërzitet shum e shkon me livrue tokën. Merr nji djalë të
vogël me vedi. Djali rri mâ nji shkami, sheh dajën e bertet. O
babë, po vjen daja. Hajt more, idhnohet i jati dhe i thot: Çka të
duhet daja? O babë isht edhe nana me te. Ky u thotë qeve
oooççç, i zhberthen pej parmenet, i nisën qetë në pyllë dhe u
del përpara.

Kështu kanë folur pa kurrfarë nevoje
shumë fjalë nga turqishtja të cilat u
përgojuan dhe u sollën vërdallë me
shekuj këtu nëpër trojet shqiptare
duke e ngjyrosur me njolla të zymta
gjuhën tonë të bukur. Mërgimtarët që
kaluan shumë vite në Turqi, kur u
kthyen në vendlindje mbas shumë
Shyqyri Islam Smajli, dekadash ata me vete sollën edhe
shumë turqizma, të cilat i vunë në
75 vjeç
përdorim në Krajë. Kranjanët tue menduar se janë fjalë më të
rëndësishme se fjalët shqipe, i përdornin ata në të folmen e
përditshme, bile pa e ditur mirë as kuptimin e tyre.
Me kalimin e viteve ato fjalë u shlyen nga fjalori i të folurit
popullor dhe gjuha shqipe në Krajë u përmirësue dukshëm tue iu
falënderuar shkollimit në gjuhën shqipe në këtë trevë.
Megjithatë ndonjëherë edhe sot përdorët ndonjë barbarizëm
turk. Unë pyes: O njerëz të mirë pse popujt që jetojnë me ne dhe
rreth nesh, ata kurrë e asnjëherë nuk i përdorin fjalët tona shqipe
në gjuhën e tyre. Ata nuk e përziejnë gjuhën e tyre dhe e mbajnë
të pastër. Kështu edhe ne duhet të veprojmë dhe ta ruajmë e
kultivojmë gjuhën tonë, që ajo gjithmonë të jetë e pasur dhe e
pastër. Asaj duhet ti kushtojmë kujdes të veçantë sepse ajo ka
vlerat më të veçanta dhe më të shtrenjta. Ti bëjmë respektin,
sinqeritetin dhe autoritetin t'ia ngrisim asaj, sepse në këtë
mënyrë nderojmë të parët tonë dhe respektojmë vetveten.
Duhet të mësojmë edhe gjuhët e tjera sepse është më se e
nevojshme, por në rend të parë na duhet ta ruajmë dhe
kultivojmë gjuhën tonë. Qëllimi i mësimit të gjuhëve të huaja
është që të komunikojmë në këto gjuhë me popujt tjerë në
mënyrë që të ecim përpara siç janë arsimi, biznesi, tregtia.

Niset vapori në det për me shkue në nji gjytet. Tre a katër vetë
nuk e paguejnë biletën sepse janë serrafë të mëdhenj. U çue
shum tallaz dhe kapidani u drejtohet udhëtarëve se do të
mbytemi në det. Njani nga serrafët thot: shyqyr që s'e kemi
pague biletën kthyese.

Dikur ka kjenë me bâ shtatë vjet ushtri. Shkon njani e e le
nusën e re në shpi. I kryen shtatë vjet ushtri dhe kthehet në
shpi e gjenë tre fmi të vogjel. Çka janë këta? i thotë burri
grues. Ton't, iu përgjigj grueja. Si mund të jenë ton't, ia kthen
ai. Grueja i përgjigjet: i pari kur kam metë me sen, i dyti kur
ke kjenë n'pushim tash katër vjet. Po ai i vogli atje që ha
përshesh. Lene njeri se ai përshesh është tue hangër. Çka po
t'ban?

Sa më shumë gjuhë që mëson
Aq më shumë jetën e gëzon
Kush mësoi më shumë gjuhë në këtë botë
Ai më shumë ka miq e shokë.

Njani çohet heret për me shkue diku larg mysafir. Kah muzgu
m'rrinë atje i untë. Izoti i shpisë e dvetë: Çka dishron me të
zie, mish me groshë apo mish me lakna. Miku përgjigjet: a
nuk i keni dy tenxhere?

Shkruan Shyqyri Islami, Priftaj-Arbnesh, Krajë.

Nji nodhje
Ishin 4 vllazen pej Krricet. Tre mo t'moçmit thonjshin se ishin
sërbë, kurse aj mo'j vogli thonte se isht malazi. Nji ditë, mo'j
vogli i thotë s'amës: 'Nanë, duo me'm kalxuo, pse ma ke
trathtuo tatën e ken ke pasë ti mik sërb?' E ama, e çuditun për
atë të bvetun, i thotë: 'A je kmye, ti o birë, si unë kam pasë
dashnor sërb!'. Thotë i biri: 'Ti nanë je malazeze edhe tata
malazi, si tre vllaznit e mi dolen sërb?' E ama i thotë: 'E t'pastë
nana, mori birë, na të katërtëve u kena ba malazez, por kta tre
vllaznit e tu gratë i banë sërbë; shko e bveti gratë e tyne. A di,
more birë, qi aj i gruos isht mo'j amel se gjini i nanës'.
Tregoi Gjergji Leks Macit Kols, shestanas, Tepleva, Tivar, më 13.2.2009.

Nji koprrac shkon mysafir. E pritën i zoti i shpisë. Kurë bahet
natë rrinë në odë në terr. Mas dy sahat'sh i thërasin për me
hanger darkë. I zoti i shpisë çohet me nezë llampen. Mysafiri
i thotë: mos e nez se kam hjek pantollat mos me i shkye e po i
veshi. Auuu, ti qenke ma serraf se unë, ia pret i zoti i shtëpisë.

Njani në pazar i merr për qejfi disa mysafirë dhe i çon në
shpinë e tij. Gruen e kishte shumë idhnake. I zoti i shpisë u
thotë: gruaja jeme më ka rrahë njizetë e katër herë. Mos rrej
he qen, i thot grueja. Qe, a u banë njizet e pesë herë, u
drejtohet ai mysafirëve.

Nji natë njanit i vijnë dy palë miq. I zoti i shpisë u ban iqiram.
Të nesërmen në natje nji palë miq çohen e shkojnë. I zoti i
shpisë i përcjell. Kur kthen në shpi u thotë këtyne qi metën në
shpi: Burra t'mirë ishin ata që shkuen.
Nji fukara shkoi në pazar me shitë nji kalë dru. Paret q'i fitoi i
bleu të gjitha peshk. Kur kthehet vonë në shpi e sheh kojshia.
Del me qirue peshkun por nuk kishte vojguri për kanil.
Shkon të kojshia me ia kërkue. Ai nuk ia nep vojin e gurit dhe
i drejtohet me fjalët: Vire në gozhdë nji peshk e le të baje ai
dritë.

Nji burrë idhnohet në dike. Po të kapi dhe po të sjell për rreth
katunit, thotë ai. Tjetri i përgjigjet: Çka po fiton? A do të vijsh
edhe ti me mua.
Njani i thotë mikut: E kam një djalë sakat. Prej sejt? e dvet ai.
Pi duhan shum, përgjegjet ai, gjithë diten e man cigaren në
dorë e veç me nji dorë punon.
Shkon njani me livrue nji tokë afer rrug's madhe. Të
nesërmen merr të shoqen me i nimue. E gjith bota kalonte
atypari tue i thanë: puna e marë, a po lodhej, e tue e dvetë
gjithëçka. Gruaja po i thotë burrit: Ty s'të lankan bota me
punue. Besa, mori grue, dje s'e ka çelë kush gojen me folë me
mue.
Mblodhi: Shyqyri Islami, Priftaj-Arbnesh, Krajë.
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Prejardhja e shqiptarëve*
Shqiptarët janë popull autokton në Ballkan, para-grekë dhe para-sllavë
Shkruan Lek Pervizi
Zbulimet e fundit arkeologjike kanë vërtetuar se trevat ballkanike, si dhe krejt Evropa,
kanë qenë të banuara nga dy popuj të mëdhenj pellazgë, Vinka e Dimine, nga vitet
8.000-3000 para Krishtit ose dhe më përpara.
Alfabeti i parë gjithashtu është krijuar nga Pellazgët dhe ai është përhapur nga
Fenikasit, që ishin një popull pellazg, siç ishin p.sh. edhe Etruskët. Nuk është e vërtetë
se latinët morën alfabetin nga grekët, por drejt nga Pellazgët, dhe është ky alfabet që u
përshtat nga grekët. Grekët, as me greqishten e
vjetër ose të re, nuk arrijnë të përkthejnë
shkrimet e vjetra dorike e jonike, si dhe asnjë
nga mbishkrimet para-helene, që i përkasin
kontekstit pellazg. Kretezët kanë qenë
pellazgë, flisnin e shkruanin pellazgjishten.
Dhe në luftën e Trojës nuk është folur greqisht
dhe as që kanë qenë grekë ata që luftuan, veçse
fise të ndryshme pellazge që luftonin mes tyre
për mbisundim. Grekët nuk bënë gjë tjetër
veçse grabiten e përvetësuan dhe greqizuan
gjithçka që morën trashëgim prej Pellazgëve.
Theksojmë se mbasardhësit e hershëm të
Pellazgëve në Ballkan ishin Ilirët, Trakët e
Dakët, popuj vëllezër që flisnin një gjuhë,
pellazgjishten. Ilirët ishin të ndarë në fise:
Dardanët, Labeatët (rreth Liqenit të
Shkodrës), Dalmatët, Ardianët, Japodët,
Enkelejtë, Venetët, Istrët, Taulantët,
Hyrja në Kala të Tivarit
Thesprotët, Molosët, Epirotët, Korintët,
sipër derës luani, shenjë e
Kaonët, Peonët, Pirustët, Karavantët,
qeverisjes së Venedikut (1423 - 1571)
Albanët.
Pellazgjishtja njihet si gjuha më e vjetër dhe e
veçantë, një gjuhë autoktone proto-evropiane dhe aspak indo-evropiane. Këto janë
tezat e teoritë e fundit të gjuhëtarëve (gjermanë, italianë, francezë, belgë, anglezë), që
kërkojnë të zgjidhin problemin gjuhësor të qytetërimit njerëzor në Evropë. Në takimet
linguistike ndërkombëtare e në universitete të ndryshme, Nermin Vlora Falaski arriti të
vërtetojë se gjuha çelës e mbishkrimeve të mbetura misterioze prej 3000 e më shumë
vjetësh, ishte vetëm shqipja. Nermin Vlora, jo vetëm që njihte latinishten e greqishten e
vjetër, por edhe gjuhët e tjera, si persishten, arabishten, sanskritishten, si dhe të gjitha
gjuhët evropiane, pra nuk ishte një amatore por një shkencëtare e vërtetë. Edhe Spiro
Konda, njohës i mirë i botës antike, në kontekstin gjuhësor, kishte arritur të njëjtat
përfundime si Nermin Vlora. Shqipja nuk është gjë tjetër veçse mbasardhësja e
trashëgimtarja e pellazgjishtes, pra Pellazgët janë paraardhësit e shqiptarëve. Edhe
shkencëtarët e vërtetë grekë e pranojnë se Shqiptarët janë pasardhësit e Pellazgëve.
Citojmë Enciklopedinë e Madhe Greke (vëllimi XIX, faqe 873): "..pra, stërgjyshërit e
shqiptarëve të sotëm, Pellazgët, kanë banuar që në kohët parahistorike në pjesën
më të madhe të botës që njihej aso kohe, duke zhvilluar një qytetërim shumë të
rëndësishëm dhe duke ngritur vepra me vlera të jashtëzakonshme." Shqipja është
e përcaktuar botërisht si gjuha më e vjetër dhe unike ndër gjuhët që studiohen; e qartë,
ndërlidhja e varësia e gjuhëve e ka burimin nismëtar nga Shqipja (ku kuptohet
pellazgjishtja).
E mbyllim këtë shkrim me një përkufizim të Spiro Kondës, nga vepra e tij "Shqiptarët
dhe Problemi Pellazgjik" (Tirane 1964, faqe 237): "Problemi etrusk nuk mund të
zgjidhet jashtë problemit të përgjithshëm pellazgjik, duke qenë një pjesë esenciale e
saj. Ne jemi plotësisht të bindur se Misteri Etrusk, mund të zgjidhet përfundimisht,
vetëm nëse studiuesit mbështeten mbi gjuhën shqipe, bazë krejtësisht e sigurt, për
zgjidhjen e problemit të përgjithshëm pellazgjik."
Foto: F. Dobreci
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Shqiptarët në Çikago
Shoqata 'Don Gjon Buzuku' në Çikago të Amerikës festoi 10-vjetorin e krijimit të sajë.
Shkruan Mira Përzhita

festimit. Ai tha se Shoqata u krijua këve të ndryshme, i festës së flapara 10 vjetëve, kur të krishterët e murit. Ai pastaj falënderoi të gjithë
Në Çikago, shoqata 'Don Gjon Ulqinit u mblodhën si një familje, aktivistët e Shoqatës, siç janë Lekë
Buzuku' përkujtoi 10-vjetorin e për të gëzuar e festuar së bashku. Brisku, Tereze Ndrekaj, Niko
krijimit të saj. Ky përvjetor Prej asaj kohe, tha ai, kjo traditë Paladin, Irena Jankoviqi, Adriana e
përputhet me atmosferën festive e është forcuar pa ndërprerë, falë Blandina Brisku, Ana e George dhe
fetare të Krishtlindjeve dhe Vitit të angazhimit të anëtarëve të Shoqatës. Tom Jankoviqi, Roza Maroviqi, si
Ri.
Kurse kryetari, Frani Pjetër Franit- dhe Anton Nrekaj dhe Tom Pekiqi.
Maroviqi foli për Pastaj, Dom Ndue Gjergji e mbajti
retrospektivën e meshën dhe e bekoi këtë natë. Ai
krijimit dhe të erdhi prej Detroidit vetëm për këtë
organizimit të komunitet të vogël të krishterësh, si
S h o q a t ë s . A i dhe për 10-vjetorin e shoqatës që
s h p j e g o i s e mban emrin e Don Gjon Buzukut,
Shoqata synonte autorit të librit të parë të shkruar në
ruajtjen e vlerave gjuhën shqipe. Dom Ndue Gjergji
k o m b ë t a r e t e shërben në Detroid, në kishën 'Zonja
s h q i p t a r ë t e pajtore e shqiptarëve', e cila grumUlqinit. Zotëri bullon më shumë se 600 familje
Frani përmendi katolike prej Malit të Zi, Kosovës
edhe aktivistet dhe Shqipërisë. Pranë kësaj kishe
Të tubuarit i vizitoi edhe Babadimri
dhe ideatorët: mësojnë shkrim e lexim shqip të
Lekë Briskun, gjithë të lindurit në Amerikë, si dhe
M
i t ë r P e k a j , të tjerët. Kisha u kthye në një qendër
Rreth 200 bashkatdhetarë, kryesisht
prej Ulqinit, u mblodhën me këtë Anton Ndrekaj, si dhe anëtarin e shpirtërore kombëtare. Ajo ka
rast ne banket në hotelin 'White komunitetit shqiptar, Nazim Cucën. mbledhur 60 mijë dollarë ndihmë
eagle' në Çikago, me një qëllim të Zotëri Frani tha që kjo shoqatë Kosovës dhe 300 mijë për të varfrit
trefishtë, për të festuar krishtlindjet, mbërriti për 10 vjet të krijojë në Shkodër dhe Lezhë. Aktivitet
Vitin e Ri dhe 10-vjetorin e krijimit fizionominë e vet me një kalendar tjetër i kësaj kishe është krijimi i
të shoqatës 'Don Gjon Buzuku'; kjo vjetor aktivitetesh, siç janë festimi i famullive të krishtera në Florida dhe
Shoqatë ka për qëllim forcimin e krishtlidjeve, i pashkëve, i pikni- në Toronto (Kanada).
identitetit kulturor e
kombëtar te shqiptarëve
të ardhur prej Ulqinit e
Malësisë. Përvjetori i
krijimit të kësaj shoqate
përputhet me krishtlindjet, sepse ulqinakët e
ndjenë nevojën për t'u
bashkuar në këtë ditë të
shenjtë në një atmosferë
krejtësisht tradicionale
shqiptare, në të cilën nuk
ka munguar flamuri
shqiptar dhe himni
kombëtar, kostumet
kombëtare, si dhe kënga
dhe vallja shqiptare.
Zotëri Viktor Brisku, zv/
kryetar i shoqatës, përshëndeti të pranishmit, si
dhe njoftoi programin e
Kryesia e Shoqatës “Don Gjon Buzuku“
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Të pranishmit në sallën e festimit

Blandina Brisku, aktiviste e
shoqatës, tha se festimi i krishtlindjeve u bë traditë e Shoqatës, çka
ka vlerë të jashtëzakonshme. Për 10
vjet, ajo krijoi fizionominë e vet,
pothuaj me atributet e një
institucioni kulturor e kombëtar.
Për ruajtjen dhe përcjelljen e traditës
jo vetëm ndër të rritur, por edhe ndër
fëmijë, foli sekretarja e Shoqatës,
Manda Lukiqi. Ajo përmendi
shenjat, që tregojnë, se Shoqata
është forcuar, po zhvillohet në
drejtim të mirë, si dhe me ide të reja.
Zonja Manda insistoi në ruajtjen e
traditës dhe kulturës shqiptare.
Organizatorët e mbrëmjes njoftuan
se Shoqata shpejt do të ketë web-sit
të vet, do të organizojë edhe dy
piknikë, si dhe mbrëmjen e
pashkëve. Si qëllim afatgjatë janë
hapja e shkollës shqipe për fëmijë,
qendra kulturore dhe kisha e vet.
Në mbrëmje ishin jo vetëm të
krishterë. Ishte këtu edhe Nazim
Cuca, i ftuar i mbrëmjes, i cili tha:
'Ne shqiptarët jemi të një feje,
kurse fenë më të rëndësishme e
kemi kombin, pra s'ka si të
kuptohet ndryshe prania ime në
këtë Shoqatë'. Ai përmendi edhe
kontributin e dhënë në këtë drejtim

të Gëzim Mollabeqirit dhe të Mitër
Pekiqit.
Rrjedha e mbrëmjes ka vijuar me
praninë e Baba Dimrit, i cili tërhiqte
sidomos fëmijët. U luajt edhe një
lojë, në dobi të ndihmës për
aktivitete të Shoqatës.
Gjatë krejt kohës, të gjithë të
pranishmit kënaqeshin me këngë e
muzikë shqiptare dhe luanin valle
shqiptare. Grupi muzikor 'Bashkimi' prej Detroidit i kënaqi të pranishmit me këngë shkodrane dhe
ulqinake. Ky grup shumë aktiv, i

formuar më 2001, ka marrë pjesë në
dasma, koncerte, festivale. Grupin e
formuan vëllezërit Lulgjonaj dhe
motra e tyre Lena; këta po përgatisin
edhe albumin e tretë muzikor. Me të
vërtetë, ishte kjo një mbrëmje e
mrekullueshme, ku shiheshin
sukseset e shoqatës 'Don Gjon
Buzuku' në Çikago të Amerikës.
Marrë nga ILLYRIA 2009, nr 1812:20. U
përshtat revistës BUZUKU.

Vallja e Shestanit
Edhe një vërtetim që Vallja e Shestanit është valle shqyptare1, valle shumë e
moçme; shqiptarët e trashëguan prej të parëve vet, prej Ilirëve. Këtë valle
2
shestanasit e ruajtën deri sot. Qe çka shkruan Gjokë Dabaj :
-Asnjë lloj studimi nuk do ta nxirrte Vallen e Shestanit me prejardhje nga vallja
malazeze, por e kundërta. Vallja e Shestanit është pa dyshim një variant më vete
dhe një ruajtje e vazhdim i një valleje të mëparshme të këtushme. Ndoshta ardiane
ose labeate, ndoshta gjithë-ilire, e më vonë arbërore (shqiptare) dhe e ruajtur
vetëm këtu.
Por kjo valle ka lidhje të padiskutueshme me besimin para-kristian mbi zanat e
maleve. Në Shestan, për eufemizëm, zanave u thonë t'lumet. Përtej Liqenit (të
Shkodrës), në Malësi të Madhe, por edhe gjetiu në viset e tjera të Shqipërisë,
zanave u thonë orë, por u thonë edhe shtojzovalle, fjalë e cila në Shestan gjendet
ende në formën e shprehjes Shtoju Zot vallen!
1.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).

2.Marrë prej Gjokë Dabaj, Shestani (vëllimi I), Ulqin-Tiranë-Prishtinë 2004:581
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Bruno Bajlo me rranxë Shestanas
Kam dash fëmijët me folë për mos me tretë g'juha
Shkruan Sylejman Morina

gjuhen e tyre të bukur edhe të krenohen
me identitetin e tyre. Qe fjalët e
Brunos*.

pej kah kemi ardhë - e se gjaku e g'juha
prapë na bashkon. Vet-veten e kam sua
me shkrua në g'juhën jonë kur kam pasë
20 vjet, për me mujtë me lexua librat.
Arbëneshi ka pasë shkollë në g'juh të
vet, por na kanë mëshill qyshkur.
G'juha qi nuk flitët e shkruajet,
harrohet! Ashtu fëmijtë p'i mësoj me
fol e me shkrua. Me fat, g'juha nuk
harrohet për edhe një brez. Si unë po
shkruaj këtu, s'është Arbënishtja si
flitet - se do të kesh shumë randë me
marr vesht.
Për shembull: thanë = s*ane *Arbënishtja e
përzijen zanin e
s dhe th. Dikush
m'u ka thanë se
kanë ndie se një
kantund në rrethimin Ulqinit a
kanë zanin f në
vend th.
Interesant. Disa
fjala janë shtrembua: flakaresh
= frakalesh,
flutur = frutul,
g'juha = gyja.
Gjurmime g'juhës Arbënisht
s'ka ma mirë se
librat e Karlo
Tagliavinit edhe
Idriz Ajetit.

Arbëneshët e Zarës (Zadrës, Dalmaci,
Kroaci), pos shpërnguljes së parë të
vitit 1726 nga tokat shqiptare të Z. Bruno, për lexuesit tanë a mund të
malësisë Mbishkodrës, përjetuan edhe prezantoheni se kush jeni ju?
shpërngulje nga katundi i tyre. Unë kam le në Nju-Jork, SHBA me
Shpërnguljet vazhdojnë nëpër vise të Nantor, 1976. Kam të dy prind pej
ndryshme të Dalmacisë, dhe të ish Arbëneshit: Tatën e kam Nado edhe
Jugoslavisë, ndërsa motivet ishin të nanën e kam Liljanën (mbiemni
shumta, por pas mbarimit të Luftës së vajzënisë Peroviqi).
Dytë Botërore edhe për shkaqe Në shpi kemi fol vet g'juhën jonë të
politike. Pushteti i ri komunist, duke i bukur, Arbënisht. Kam një vëlla,
etiketuar arbëreshët se gjoja bashkë- Damirin. E kam mbarua Universitetin
punëtorë me pushtetin italian, i pushkatoi me qindra. Ato
pushkatime kanë
lënë gjurmë të thella
në vetëdijen e
arbëreshëve. Ky rast
dhe presionet tjera
ndaj tyre përmenden
edhe nga intelektualët arbëresh. Edhe
gjendja e vështirë
ekonomike i detyroi
arbëreshët të kërkojnë kushte më të
mira jetese kudo në
botë, kështu që,
vazhdimisht numri i
arbëreshëve shënonte rënie në Arbnesh.
Një fat të tillë që të
largohet nga Arbneshi (Arbanasi) për
Si u përcaktuat,
Familja e z. Brunos, gruaja Mirjana, vëllai Damiri,
kushte më të mira
të
martoheni
Prindët Nado dhe Ljiljana e djemët Marko dhe Gjovani
ekonomike, si shumë
me shqiptare?
familje, e pati edhe
Kam dash me
familja e Bruno Bajlos. Ai, edhe pse ne 1998, me diplomën për llogari. E marr nusën qe ka me mujt me folë me
ishte e shpërngulur në kontinentin e ri, kam marr nusen Shqiptaro-Amerikane gjyshjën dhe prind ne g'juhën e vet.
shpirtin arbëresh e kishte marrë me veti (prind e saj janë pej Shestanit) në 2001 Edhe kam dash fëmijt me folë, për mos
duke ia mbartë fëmijëve që linden në dhe kemi dy djelm. Flas arbënisht, me tret g'juha.
Amerikë; rrënjët e tyre janë larg diku, shkenisht [nashke], anglisht e lëtisht
pas deteve e oqeaneve, diku në Ilirinë e (taljanisht).
Z.Bruno, a mbani kontakte me
lashtë. Merita më e madhe i takon
Arbëneshin (Arbanasin), si edhe me
gjyshes së Brunos, të ndjerës zonjës z.Bruno, kush ia mbolli dashurin shqiptarë?
Violetë, e cila vdiq para ca kohesh në ndaj origjinës edhe gjuhës arbneshe- Mbaj kontakt në Arbënesh, edhe kam
një moshë të shtyrë. Pikërisht ajo ishte shqipe në Njujork?
boll kushrrinj atje. Shkjetë na thërrasin
që shpirtit arbëresh vazhdimisht i Si kam shkrua, ne kemi fol vet "Arbanasi," Arbëneshi domethanë
kishte dhënë jetë në familje: nipërit e Arbënisht në shpi. Gjyshja Violeta, Arbënia e vogël. Na thojmë "Arbënor"
stërnipërit i mësoi e i edukoi që ta duan pastë dritë, ka ndej me na, edhe ka dit per Shqyptar, dhe Arbënia per
gjuhen e tyre edhe katundin e tyre. Ky pak ma mirë me fol se prind. Ajo m'u ka Shqypnia. Unë thuaj jam Arbënesh, Ju
shembull duhet të vlej edhe për familjet dhanë dashni për g'juhën edhe katundin thoni se jeni shqyptar, por prap jam
shqiptare që jetojnë në vende të huaja, jonë. Po di se shumë gjana kemi harrua krenar se jena një gjak. Të parën herë
që fëmijët e tyre t'i edukojnë që ta duan kulturore e historike, por prapë na dina kur kam ndigiua g'juhën shqype m'u ka
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Fëmijët e Brunos, Marko dhe Gjovani janë brezi i dytë i lindur në Amerikë, të
cilët e mësojnë ta flasin arbnishten-shqipen, falë interesimit të familjes.
kjenë shumë randë me marr vesht. Na e
kemi akcentin ma të hollë edhe shumë
fjala kemi perzije me Lëtisht (italisht) o
Shkenisht. Mbas se kam mujtë me
lexua e kam ndigiua boll herë, shumë
ma kollaj ka kjenë me kuptua. Dialektin
Shestan/Krajane/Shkodrane e kuptoj
ma mirë. Në universitet kam kjenë
anëtari Shoqatës Shqyptaro-Amerikan.
Gruajën e kam shqyptaro-amerikane.
Profesorët shqyptar të Kosovës shumë
m'u kanë ndihmua me studimet
g'juhësore.
Z.Bruno, a keni njohuri për Relen,
Deshpalin, Budimir Peroviqin,
Stipçeviqin që kanë shkrua edhe
shqip-arbënisht?
Kur kam kjenë i vogël kam ditë kush
janë, por Arbënishtjën se kemi ditë me
lexua. Vjet kam lexua veprat e Reles
dhe Deshpalit per të parën herë. Veprat
e Miros Kikicës s'i kam lexua kurr. Unë
po dij se shumë veprat dhe artikujt janë
botua në revistën "Jeta e Re", por s'ka
ku me gjet. Po di se aj Prof. Dr.
Aleksander (Shandri) Stipçeviqi ka
shkrua librin ma të njosum Ilirëve edhe
libra tjerë. Kam qefë me lexua "Lahuta
e Malcis" e Fishtës edhe "Këngë
Kreshnike" e Institutitin Albanologjik
Prishtinës. Edhe lexoj revistën
BUZUKU. Kerkoj teksta shkollore e
popullore Gegënishtjës, fjalora,
përralla e fjalë të urta për me ba
studime g'juhesore e kulturore.

Gëzohem kur mësoj kulturën e parve.

43.Ment e shnetja nuk blehen me pare.
44.Me dorë t'huej mas e mytsh as
gjarpnin.
45.Mos thuej se je, mos thuej se ke,
nuk je tjetër veç nji grusht dhe.
46.Mos rri me gibetçi se kqyrin
n'kurthë me t'shti.
47. Nese ban menim për çdo punë qi
ban, kur n'jetë tane nuk gaban.
48.Nuk duhet mu livdue para se ta
bash punën.
49.Nusja e bukur muj mu ba si sukull.
50.Nieri pa shnet as n'dynja as n'ahiret.
51.Nierin e keq mjer kush e ka kajshi,
edhe me tokë shefi.
52.Pasania duhet ma shum n'pleqni.
53. Pa dijeni s'ka trimni.
54.Pushka e trimit e sofra e xhymertit
nuk nalën.
55.Pushka asht e shejtanit dhe e
mejdanit.
56.Qafen e ultë, shpata se pret.
57.Si me metër, si me kile, i mjeri ai qi
ban hile.
58.Shamata në shpi si zyfti i zi.
59.Shkan rreziku te i ligu.
60.Shpija pa fmi si nusja pa inxhi.
61. T'lahet e t'lyhet sa ka nevojë e ma
von nuk t'flet me gojë.
62. Votra pa plak, qoshi s'ka hije.
63.Vullneti e gezon njeriun.
64.Xhepi plot, i zoti si top.
65.Zullumqarin e vret zoti ose robi.
66. Uflla e for pelset enën e vet.
67.Ulen malet e çohen sukat.
68.Uji fle anmiku nuk fle.

Z ,Bruno, a keni pasur informacione
për Shqiprinë, Kosovën,
Maqedoninë?
Si me thanë, kam dit per Shqypni,
Kosovë edhe Maqedoni, por prapë
s'kam ditë. Kam ditë për Kastriotin
Skenderbeun dhe Arbënijën, por prapë
shumë histori e adeta kemi harrua. Per
shembull: kemi pas kangë majekrahit,
por janë harrua e nuk këndohet prapë.
Po di se kemi pasë priftat Shqypnisë për Mblodhi: Shyqyri Ali Idrizaj, i biri i Islamit
shumë vjet, por ma vonë s'na kanë Smajl Alisë Idrizaj, lindur më 2 mars 1934,
dhanë. Po di se kemi pas mesuesë katundi Arbnesh-Krajë.
Shqyptar për shumë vjet, por ma vonë
na kanë mëshill shkollën, kemi mbet pa
g'juhën e shkruame. Brezi i Gjyshjës,
Shime Deshpalit e Josip Relës ka kjenë 1.Shqiptarin kur e le treni, nuk thotë
i lidhun me atdhe. Po di se Deshpali u vonova por më iku!
edhe Rela kanë shku nepër trojet tona. 2.Nëse i propozohet me shkuar në
Deshpali ka shku ne Prishtinë verës ferr, shqiptari pranon, por pyet sa
edhe Rela ka kjenë mesues ne Malci. është rroga!?
Marie Kraja (Paluca) ka le ne 3.Për ke është kërtolla? Për fukara; që
Arbënesh, por familija ka kthye në të kenë edhe ata kujt me ia rjepë
Arbëni. Mbas aq shumë vjet, zembra lëkurën!
plasin për atdheun larg e panjoftum. Po 4.Shqiptari më parë pranon me qenë i
di se identiteti Arbënesh dhe g'juha pari në katund se i dyti në qytet.
Arbënisht po vijnë ne mbarim, por nuk 5.Shqiptarët e shkretë kurrë se kanë
pa Shqipërinë e vërtetë!
lëshohem der jam i gjallë.
Falmeshëndet tanve lexusve !
"E kem pas nji rrezik t'zi,
*Në përgjigje nuk kam bërë asnjë ndërhyrje, për qysh se kem dreqin kojshi"!
hir të origjinalitetit të plotë.
Gjergj Fishta

MEDITIME

Përgatiti Nikë Palkola, Kllezën, Ulqin, tash
në Nju Jork, Amerikë.
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Një ditë në Braticë
Shkruan: Gjekë Gjonaj
Fshati Braticë ndodhet vetëm dy-tre
kilometra larg Ulqinit. Ka një pamje të
bukur natyrore. Shumica e shtëpive
janë të reja. Janë ndërtuar me djersën
dhe mundin e banorëve të këtushëm
punëtorë e mikpritës. Se vërtetë është
kështu u bindëm edhe vetë, më 8 maj
2007, ditën kur e vizituam këtë
vendbanim shqiptarësh. Në fshat u
takuam më prof. Dr Simë Dobrecin. I
treguam qëllimin e vizitës e ai me
dashamirësi na shoqëroi gjatë gjithë
kohës. E pyes për njerëzit të cilët do të
mund të na thonë diçka për të kaluarën
dhe për të tashmen e këtij fshati. Më
preferon disa emra kryefamiljarësh.
Ata, pasi na dëshirojnë mirëseardhje,
na ftojnë në shtëpitë e tyre, ku na
falënderojnë për vizitë dhe pranojnë të
flasin hapur, pa doreza.
Bashkëbiseduesi ynë i parë Gjokë
Stanaj (82 vjeç, lindi më 1925), njohës i

1

2

mirë i disa gjuhëve të huaja, na rrëfen
për historikun e fshatit, origjinën e
banorëve, shkollimin dhe transformimin e këtij vendbanimi.
“Në Braticë dikur kanë jetuar beglerët e
Ulqinit, të cilët këtu i kishin tokat. Ata
më vonë filluan tua shesin pronat
shestanasve, të cilët punonin tek ta si
çifçi. Kështu para 350 vjetësh Simonajt
ishin të parët që u ngulën në Braticë,
pastaj kanë ardhur Stanajt, Pepgjonajt,
të gjithë nga Shetsani, e më pas
Pelinkajt, Nikeziqt, Likajt, Ravja. Këtu
disa vjet kanë jetuar edhe dy familje
Uliqeviq nga Cërmnica, të cilat tani
janë shpërngulur,” rrëfen Gjoka. Sipas
tij, shumica e Braticnjanëve sot janë në
mërgim, kryesisht në SHBA, Australi,
nëpër Evropë.
Pse janë lënë anash banorët e
Braticës Poshtë?
Në bisedë me Gjokë Stanaj dhe me
banorët tjerë me të cilët u shoqëruam

3

Pjekja e rakisë më 1965 në Braticë, Ulqin.
1.Marku'j Nik's Kol'Nik's Pjetër Gjonit Gjergj
Gjonaj-Dobreci (1903-1987),
2. Nika'j Lek's Gjonit Lek's (Lul's) MargjelukajDobreci (1932-2001),
3.Gjergji Per's Gjelos Markut-Stanaj (1901-1971).

mësojmë se jeta në Braticë ka
ndryshuar shumë. Rrugët e asfaltuara,
dritat, ujësjellësi, shtëpitë e reja,
telefoni, veturat luksoze, veglat
bashkëkohore bujqësore e të tjera ia
kanë ndryshuar fizionominë fshatit.
Megjithatë, Bratica ka disa probleme të
pazgjidhura në infrastrukturë. Banorët
e Braticës Poshtë, Mac Pepgjoni,
Qazim Ravja, Shaqir Veliqi dhe Nikë
Stjepa Nilaj, ankohen se nuk kanë drita
të mjaftueshme, se pinë ujë të ndotur, se
nuk mund të asfaltojnë rrugën lokale që
lidh fshatin me rrugën magjistrale që
çon për në Ulqin. “Korrenti elektrik
është i vjetruar deri në atë mas sa që çdo
keqësim i motit shkakton ndërprerje të
dritave. Shpesh ndodh që në shtëpitë
tona të mos kemi drita edhe deri në trikatër ditë. Këtë problem shumë herë ia
kemi bërë me dije Elektrodistribucionit
të Ulqinit, por pa ndonjë efekt”, thotë
Mac Pepgjoni. Ndërkaq, bashkëfshatarët e tij, Qazim Ravja dhe Shaqir
Veliqi, apelojnë tek pushtetarët e ri që të
bëjnë diçka për të mirën e këtij fshati e
jo vetëm tu bien ndërmend për ne vetëm
para zgjedhjeve.
Edhe bashkëbiseduesi i radhës, Nikë
Stjepa Nilaj, i cili pas tridhjetë vitesh në
mërgim, në Zvicër, është kthyer me
bashkëshorten e tij për të kaluar
pleqërinë në fshatin e lindjes, ku ka
ndërtuar një shtëpi të madhe e të bukur
me një fushë sporti për futboll të vogël,
për nevojat e rinisë së këtushme, por
edhe fshatrave përreth, po ashtu
shprehet i zhgënjyer për moskujdesin e
pushtetarëve të përparshëm dhe të
tashëm të komunës së Ulqinit, ndaj
banorëve të këtij fshati, për të cilët thotë
se nuk mban mend se kur i kanë vizituar
herën e fundit. “Ne fshatarët kemi
kërkuar nga komuna që të asfaltojmë
rrugën lokale që çon për në Ulqin në
gjatësi prej 1-5 kilometra sipas principit
50/50 përqind të mjeteve financiare.
Por nga komuna kemi marrë përgjigje
se kjo rrugë ende nuk është planifikuar
me buxhetin e komunës”, thotë i
zhgënjyer Nika, duke shtuar se prej se
ka qenë kryetar i komunës së Ulqinit,
Batko Gjakonoviqi, asnjë kryetar tjetër
i komunës nuk na ka vizituar. Banorët e
Braticës Poshtë nuk e dinë arsyen e
vërtetë të moskujdesjes së pushtetarëve, ndaj kërkesave të tyre, por lënë
për të kuptuar se ndoshta nuk janë
deklaruar në votime sikur bashkë-

Reportazh

29/2009
fshatarët e tyre të Braticës Naltë.

9
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propagandë tek
prindërit që të
Ata që votuan partitë në pushtet, hapen shkollat në
fituan asfaltin, dritat...
gjuhën e tyre,
Banorët e Braticës Naltë, për dallim nga gjuhën shqipe, në
ata të Braticës Poshtë, ka kohë që i kanë Braticë, Krythë,
modernizuar rrugët, ujësjellësin, dritat, K r r u ç , S a l ç e
kanë dislokuar deponinë sanitare. Kullomzë, por ata
Shumicën e këtyre nevoja jetësore nuk pranuan një
thonë se ia kanë arritur t'i zgjedhin në gjë të tillë, duke
pluralizëm, duke e materializuar votën kërkuar që shkoe tyre të lirë nga fituesit e pushtetit. llat të hapen në
“ Gjatë një vizite që i bëri Barticës ish g j u h ë n s e r b o drejtori i Drejtorisë së Punëve Publike, kroate. Ne nuk na
2008
Miki Raiçeviq, i kërkova të na ndaj duhet asgjë shqimjete financiare për asfaltimin e pja, sepse me këtë Shembull i mirë shkrimi shqyp i rrasës në vorre te Kisha e Braticës
rrugëve lokale, duke i premtuar se do të gjuhë mund të
agjitoj tek banorët që të votojnë Partinë komunikojmë jo
vitesh është rritur deri në 48 nxënës.
Demokratike të Socialistëve. Po kështu më larg se deri në Tivar. Ne duam që Shkollimi në Braticë, krahas gjuhës
veprova edhe me ish kryeministrin fëmijët tanë të mësojnë sllavisht, sepse serbokroate, rreth 5-6 vite shkollore,
malazez, Zhelko Shturanoviq, nga i cili kjo është gjuhë me perspektivë. Kështu është zhvilluar edhe në gjuhën shqipe,
kërkova dislokimin e deponisë sanitare janë shprehur të gjithë shqiptarët e kurse para katër vitesh shkolla e
të qytetit dhe se fundi me aktivistët e besimit katolik dhe islam me të cilët këtushme katërvjeçare është mbyllur
partisë në pushtet nga të cilët kërkova kemi biseduar”, thotë Stanaj. Ai shton për shkak të numrit të vogël të
ndriçimin publik. Të gjitha palët e se me dëshirën e tyre, e jo me nxënësve. Tani nxënësit e këtushëm
përmbajtën marrëveshjes. Ne atyre u imponimin e regjimit të kohës, janë mësimin e ndjekin në Ulqin. Por gjëja
dhamë votat, e ata ne na i plotësuan hapur shkollat në gjuhën malazeze në më e rëndësishme është fakti se gjatë 50
kërkesat ”, pohon Gjokë Stanaj. Braticë dhe fshatrat tjera përreth. Pak vjetëve sa ka ekzistuar shkolla në
më vonë shton Stanaj, fillon hapja e gjuhën malazeze në Braticë ka
prodhuar pesë intelektual me fakultet,
po aq sa ka prodhuar shkolla me mësim
Bratica posht
në gjuhën shqipe për vetëm 5-6 vjet.
Kjo e dhënë është dëshmia më e mirë e
përparësisë së shkollimit të fëmijëve në
gjuhën e familjes, në rastin konkret në
gjuhën shqipe”, thotë dr. Dobreci.

Pse të përbuzet gjuha e vet
Çdo njeri, çdo prind me mish e me
shpirt mundohet që fëmija i tij të
shkollohet në gjuhën e nënës dhe të ketë
një të ardhme më të mirë. Banorët e
Braticës, edhe pse të kombësisë
shqiptare, me dëshirën e tyre injoruan
gjuhën e shtëpisë, gjuhën e të parëve të
tyre dhe pranuan të shkollohen në
gjuhën malazeze. Ata, sipas dëshmisë
së Gjokë Stanajt menjëherë pas Luftës
së Dytë Botërore, u deklaruan
unanimisht kundër shkollimit shqip,
edhe pse Ministria e atëhershme e
Arsimit ua kishte lejuar një gjë të tillë.
“Në vitin 1946 unë dhe mësuesi Bozho
Kostiq, ishim të caktuar të bënim

shkollave shqipe në Kllezën, Anë të
Malit, e fshatra tjera, por nuk kalon
shumë kohë që me urdhër të ministrisë
së atëhershme të arsimit fillon të
mbyllen shkollat shqipe në komunën e
Ulqinit, në të cilat, sipas vlerësimit të
ministrisë në fjalë, nuk kishin mësues
shqiptarë të kualifikuar.
Përparësitë e shkollimit në gjuhën e
familjes
Prof. Dr Simë Dobreci thotë se shkolla
e parë në Braticë me sa mbaj mend unë
është hapur në vitin 1946 në një shtëpi
private në gjuhën malazeze. Kjo
shkollë në fillim më kujtohet se ka
pasur 42 nxënës, por ky numër pas disa

Varrezat e shqiptarëve me mbishkrime malazeze
Thuhet se historia e një populli shihet
dhe lexohet në varreza. Kjo vlen edhe
për Braticën, ku ndodhen varrezat e
katolikëve dhe të myslimanëve. Po ti
lexoni mbishkrimet e këtyre varrezave
vërejmë diçka të pazakontë, që nuk
përkon me traditën. Mbishkrimet
malazeze në rrasat e vorreve në Braticë
janë të shpeshta sidomos te katolikët.
Ky është rezultat i shkollimit në gjuhën
malazeze, çka po ndikon edhe në
ç'kombëtarizim të popullatës, sidomos
të shestanasve.

Popullsia e Braticës*
Më 2003, prej 232 banorëve,
u deklaruan 184 shqiptarë, 18
malazez, 2 serbë, 1 boshnjak,
8 tjerë, 19 nuk u deklarauan.
*Marrë prej Entit Republikan për
Statistikë të Malit të Zi.
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Gjurmëve të kohës të Gjekë Gjonajt
Shkruan: Prof. dr. Bahri Brisku
Vepra e publicistit dhe studiuesit Gjekë
Gjonaj "Gjurmëve të kohës" është e
ndarë në tetë cikle, të cilat janë të
lidhura ngushtë me tematikën parësore
të këtij vëllimi. Autori pjesën më të
madhe të këtyre punimeve i ka botuar
në medie të ndryshme në gjuhën shqipe
brenda dhe jashtë shtetit ku jeton.
Gjonaj i vetëdijshëm se shkrimet në
medie zgjasin shkurt, vetëm një ditë,
punimet e tij më cilësore i ka
përmbledhur në një vëllim të veçantë,
që ka një peshë shkencore me vlerë
materiale. Kjo vepër si e tillë jam i
bindur se do të lexohet me kureshtje
nga lexuesi. Kjo është vepra e tretë e
këtij studiuesi të palodhshëm, i cili
gjatë shkruarjes të këtyre vlerave
interesante, me shumë maturi përdor
gjuhën e pastër, pa frazeologji dhe
përsëritje, të kondenzuar, të rrudhur
dhe metaforike. Këto dhe shumë
cilësi të tjera kësaj vepre ia madhojnë
vlerën e qëndrueshme, duke e radhitur
atë në mesin e atyre krijimeve që janë
të domosdoshme të lexohen nga
dashamirët e çështjeve kombëtare
shqiptare. Autori Gjonaj, në këtë
studim rrezaton dinjitet dhe
ndërgjegje të lartë kombëtare, duke
mos rënë në ujëra të turbullta të
rrymave politike antishqiptare.
Në pjesën më të madhe të kësaj vepre
Gjonaj ngreh zërin për mbrojtjen e
interesave kombëtare, duke iu
kundërvënë me fuqinë e argumenteve
orekseve pretenduese qeveritare.
Autori jo vetëm në këtë vepër, por
edhe në botimet e mëparshme është
duke luajtur një rol shumë të rëndësishëm në kultivimin e ndërgjegjes,
traditave si dhe në afirmimin ndërkombëtar të çështjeve kombëtare.
Padyshim në krijimet e tij dalin në pah
aftësitë e thella intelektuale dhe
atdhetare, të cilat i vë në qarkullim në
favor të çështjeve dhe të mirave
kombëtare. Gjeka, i ngreh problemet e
shqiptarëve në piedestalin e instancave
administrative të arenës botërore, duke
dëshmuar që në territoret etnike
shqiptare po thellohen dhuna dhe terrori
i aspekteve të ndryshme dhe gjallërimit,
që dëshmon që regjimet e tilla janë në
kundërshtim të thellë me parimet
themelore të Kartës së Atlantikut, që ka

të bëjë me liritë dhe të drejtat
elementare të njeriut. Në asnjë mënyrë
nuk mund të justifikohet mbajtja me
vite e 18 shqiptarëve të rrethit të Tuzit,
pa aktakuzë të dëshmuar juridikisht.
Diçka e tillë nuk ka ndodhur as që mund
të ngjajë në shtetet demokratike. Lidhur
me këto dhe shumë probleme të tjera të
cilat qeveria malazeze qëllimisht i
anashkalon autori gjerësisht i paraqet, i
trajton, duke ia bërë me dije lexuesit se
ato pushteti po i përdor gjithnjë si
instrument për të vështirësuar edhe më
tepër jetën e shqiptarëve në Malin e Zi,
të cilëve edhe në pluralizëm me

arrogancë po i gllabërohen resurset
ekonomike. Shembull tipik i eksploatimeve të rënda ndaj shqiptarëve
gjithsesi është NP " Morsko dobro" (Të
mirat detare) dhe Plani Hapësinor i
Malit të Zi, i cili diskriminon Ulqinin
dhe trevat tjera shqiptare në këtë
republikë. Konceptet e këtilla janë
diametralisht kundër intencave dhe
principeve demokratike. Studiuesi
Gjonaj me referenca bindëse vazhdimisht shkruan kundër këtyre dukurive
jo vetëm antishqiptare, por edhe
antinjerëzore. Veprat e tilla është
obligim kombëtar që të botohen dhe të
lexohen masovikisht.
Hartuesi i kësaj vepre kreun e parë e
fillon me autorin e gurthemelit të
historisë sonë kombëtare, Gjon

Buzukun. Pastaj trajton figura të
shquara kombëtare siç janë: At Gjergj
Fishta, Nëna Tereze, e cila me
veprimtarinë humane-universale ia
ngriti imazhin kombëtar shqiptarëve.
Pjesa e dytë e kësaj vepre fillon me
Dedë Gjo' Lulin, i cili është një
personalitet i dalluar kombëtar. Në
vazhdim të kapitullit të dytë, autori
shkruan për Baca Kurtin, që është nderi
dhe krenaria e Malësisë, pastaj hedh
dritë mbi figurën historike të Tringë
Smajles, të cilës, Gjergj Fishta në
veprën e madhërishme-epin gjithëkombëtar - "Lahutën e Malcis" i cakton
vend të nderuar.
Kreun e tretë të kësaj vepre, Gjekë
Gjonaj e fillon me "Lamtumirë,
president!, që ia kushton funeralit të
vdekjes së dr. Ibrahim Rugovës.
Gjonaj me plotë të drejtë
ceremonisë dhe ritualeve të vdekjes
së Presidnetit Rugova i kushton
hapësirë të merituar në këtë vepër.
Autori me këtë rast publikon një
analizë të detajuar të këtij momenti
mortal, duke na afruar fakte shumë
të qëlluara për prezantimet publike
të këtij lloji.
Në kreun e katërt të kësaj vepre
Gjekë Gjonaj shkruan për dy
persona që krijuan emër në këtë
hapësirë, e që janë Dom Simon
Filipaj dhe Dr. Vinçenc Malaj. Këta
dy kolosë të kulturës sonë lanë
gjurmë të thella në fushën e kulturës
dhe të bindjeve të besimeve
shqiptare.
Në pjesën e pestë të këtij studimi,
autori merret me skalitjen dhe
vlerësimin e disa figurave që
kontribuan shumë për begatimin e
atmosferës së kulturës sonë kombëtare.
Në këto portrete, autori evidenton:
Gjergj Gjokajn, Lucë Lucajn, Antonie
Rogin Markoviq, Mark Ujkiqin,
Roberta Ndokajn... Në vazhdim autori
na paraqet veprimtarinë e pasur të
skulptorit Thoma Thomai Dhamo, për
të vijuar me një grup piktorësh, të cilët
me veprat e tyre u bënë të njohur në
fushën e kulturës shqiptare, siç janë
Zake Prelvukaj, Seida Belegoviqi,
Gjergj Noc Martini etj. Shkrimi i autorit
për familjen e shestanasit Nikë Junkut, i
cili sipas një dokumenti është pasardhës
i kontëve të Ljares, është me peshë të
veçantë për historinë dhe kulturën tonë.
Ky dokument përthekon në vete gjurmë
historike mbështjellë me një nebulozë
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legjendare. Zanafilla e kësaj dëshmie i
takon mesjetës së hershme.
Studiuesi Gjekë Gjonaj, kreun e gjashtë
të kësaj vepre e ka caktuar për intervista
me personalitete të shquara që kanë
dhënë dhe vazhdojnë të kontribuojnë
për thesarin e kulturës shqiptare. Në
këto intervista autori ia fillon me
aktoren e njohur të monodramës Ema
Andrea, e cila me interpretimet e veta
ka krijuar emër në dramaturgjinë
shqiptare. Gjithashtu intervista cilësore
që e zhvillon autori me parësorin e
kinematografisë shqiptare-Timo
Flloko, është një perlë që ia vlen të zë
vend të denjë në këtë vepër. Në këtë
bisedë me Timo Flokon, Gjekë Gjonaj
na prezanton gjendjen e tërësishme në
teatrot dhe në kinostudiot e hapësirës
shqiptare. Në intervistën me poetin
shumë të dëgjuar Xhevahir Spahiun,
autori i këtij libri na hedh në pah
gjendjen shpirtërore të krijuesve dhe të
lexuesve në Shqipëri, vështirësitë e
krijuesve në kohën e monizmit.
Reprezentohen vështirësitë e kohës
aktuale në Shqipëri dhe shumë
vështirësi të tjera që i ndjekin poetët dhe
krijuesit tanë. Ish-ministrin e Punëve të
Jashtme të Shqipërisë, Besnik
Mustafajn, autori i kësaj vepre e ka
takuar me rastin e funeralit të Ibrahim
Rugovës në Prishtinë, ku edhe zhvillon
një bisedë me të lidhur me situatën
politike në hapësirën mbarëshqiptare.
Ishte koha kur Kosova ende nuk ishte
shpallur shtet i pavarur. Ndaj, kjo
intervistë e gjerë me ministrin Mustafaj
paraqet një meditim politik që lexohet
me kureshtje.
Në kreun e shtatë të kësaj vepre flitet
për figurat e mëdha shqiptare. Autori
Gjekë Gjonaj është thellësisht i
vetëdijshëm që historinë e një kombi e
përbëjnë figurat, personazhet dhe
ngjarjet kombëtare. Andaj, me të drejtë
sugjeron fuqishëm që të vazhdohet dhe
të thellohet tradita e kujtesës dhe
respektit të merituar për figurat
historike, të cilat kanë pasur preokupim
cilësor çështjen kombëtare. Autori me
kujdes ka tubuar një numër figurash
historike kombëtare dhe na i ka
prezantuar në këtë cikël. Në vazhdim të
këtij kapitulli, autori shkruan për krizën
që momentalisht po e përcjellin librin
shqip, kulturën popullore shqiptare, etj.
Gjonaj në vazhdën e këtij cikli shkruan
për reflektimet e bashkëpunimit në mes
të Malit të Zi dhe Shqipërisë, për
distancimin e partive shqiptare nga
ideja e rajonalizimit, për pozitën e
disfavorshme të arsimit shqip, për

Prezantim
shqetësimet e filloristëve dhe mësimdhënësve shqiptarë, për hallet e
studentëve shqiptarë në Malin e Zi.
Autori guximshëm kërkon që këto
probleme të shqiptarëve të realizohen
sipas standardeve evropiane, të cilat
janë obliguese për Malin e Zi që t'i
zbatojë ndaj pakicave. Për këto
probleme të cilat cenojnë realizimin e të
drejtave tona duhet të ngrihet zëri
vazhdimisht në të gjitha nivelet, deri në
realizimin e tyre. Autori, në vazhdim,
shkruan për kulturën dhe turizmin e cila
paraqet një gërshetim të fuqishëm në
zhvillimin e kësaj fushe të ekonomisë
së Ulqinit. Në këtë pjesë të shkrimeve
Gjonaj seriozisht i rreket çështjes së
ndërprerjes së shtojcës në gjuhën
shqipe, e cila botohej me vite në
revistën e "Polisit" të Podgoricës.

Xhubleta e malësores
veshje mbretëreshe

Themeluesi i kësaj gazetë me aktin e
shuarjes së saj bën diskriminim ndaj të
drejtave njerëzore të shqiptarëve, që
jetojnë në trojet etnike në Malin e Zi.
Hartuesi i kësaj vepre me vlerë kërkon
që piktorëve ulqinakë t'u sigurohet një
galeri pune, ashtu siç u është siguruar
piktorëve malazezë. Në vijim autori
shtjellon një problem vital- rrezikimin e
trashëgimisë kulturore-historike të
Ulqinit dhe rrezikimin e Kalasë së
Ulqinit, pasi mund t'i hiqet statusi i
monumentit të kategorisë së parë, të
cilën e gëzon me vite. Viteve 2005,
2006 dhe 2007, autori ua kushton një
analizë të premtimeve që u janë
depozituar shqiptarëve në Malin e Zi në
rrafshin e përmirësimit të nivelit
kualitativ të gjallërimit, por premtimet
mbeten vetëm imazhe të politikës, të
cilat zbatohen vetëm në rajonet ku
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jetojnë shqiptarët në Malin e Zi . Pronat
e uzurpuara nga ish-pushteti komunist i
Malit të Zi, në bazë të konventave u janë
kthyer pronarëve të mëparshëm, por jo
edhe shqiptarëve. Dëshmi për këtë janë
qytetarët shqiptarë në Shipshanik, Tuz
dhe në Ulqin. Këta dhe shumë shembuj
të tjerë tregojnë qartë se sa të rrezikuara
janë të drejtat e shqiptarëve në shtetin
më të vogël sllav në botë. Në vazhdën e
analizave të tilla dhe fenomeneve e
fakteve të dëshmuara në të cilat
cenohen dhe nuk përfillen zbatimet e të
drejtave të shqiptarëve në Malin e Zi,
Gjekë Gjonaj, hedh në pah rastin e 18
shqiptarëve të arrestuar në aksionin
brutal dhe në fushatën e montuar të
policisë malazeze "Fluturimi i shqiponjës". Sipas deklaratave zyrtare të
avokatëve mbrojtës të kombësisë
malazeze aktakuza kundër 18 shqiptarëve nuk ka baza ligjore dhe të
pandehurit mbahen tash dy vjet në
arrest pa u dëshmuar asnjë vepër kundër
ligjore. Prokuroria të pandehurit i
akuzon në bazë të njëfarë ditari privat,
shkruar në bazë të një fantazie ireale të
një personi që ka për hobi ëndërrimet
imagjinative. Ëndërrimet e tilla ireale
janë çështje personale të botës
shpirtërore të autorit të këtij ditari
famoz, prandaj këto shënime në asnjë
mënyrë nuk disponojnë vlera deliktoze.
Sepse në realitet këto janë thjesht
shënime private të bazuara në
imagjinatë fantastike ireale, që nuk
kanë asnjë vlerë juridike.
Kreun e tetë autori ia kushton folklorit
dhe etnografisë. Në fillim bëhet fjalë
për manifestimet të cilat organizohen në
Vitojë. Hulumtuesi Gjonaj me kohë e ka
hetuar fenomenin e masovizimit të
krijimeve të gjeniut popullor, të cilat po
mbështeten shumë edhe nga diaspora, e
cila duke qenë e ngarkuar me nostalgji
të vendlindjes, po sponsoron shumë
manifestime artistike e popullore. Në të
tilla rrethana u organizua edhe Festivali
mbarëkombëtar i folklorit burimor
"Rapsha 2003", që u mbajt në Vitojë, ku
morën pjesë ansamblet nga Kosova,
Maqedonia, Shqipëria, Mali i Zi dhe
diaspora, të cilët për pesë ditë shpalosën
vlerat e kulturës sonë popullore. Tash
është bërë traditë që në mbarë hapësirën
verore shqiptare të organizohen
manifestime burimore. Në vazhdim të
ciklit të tetë, autori prezanton Muzeun
etnografik në Tuz, xhubletën,
mbretëreshën e veshjeve shqiptare,
veshjen popullore të Shestanit, që është
edhe teksti i fundit i kësaj vepre.
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Shëngjergji - fshat buzë Bunës
Shkruan Gjekë Gjonaj
Një paradite vjeshte, shkuam në
Shëngjergj, fshat i komunës së Ulqinit,
pranë kufirit me shtetin amë - Shqipëri.

punëtor i palodhur në kufi, njeri i
ndershëm, besnik e fetar.
E kaluara e këtij fshati jeton vetëm në
kujtimet e të moçmëve, kurse bashkëbiseduesit tanë thonë se i janë kthyer të

Këtu ka shërbyer Dom Simon Filipaj

Shëngjergji tashmë s`është si dikur, ku
vështirë vihej edhe në këmbë. Rruga e
asfaltuar Shëngjergjin ia afron Ulqinit.
Nikoqiri i parë me të cilin u takuam
ishte deputeti i Partisë Demokratike të
Socialistëve, z. Luigj Shkreli. Ai na
dëshiron mirëseardhje në shtëpinë e tij.
Aty gjejmë edhe bashkëshorten e tij,
Dilën dhe fëmijët Donikën, Françeskën
dhe Barbarën. I zoti i shtëpisë na thotë
se është me origjinë nga Shkreli Malësi e Madhe.
Cilido njeri që ka qenë në Shëngjergj,
ku gjallërojnë 13 familje: Shkreli,
Çotaj, Pulti, Deliq, Popoviq, Curaj dhe
Mirdita, është bindur për bujarinë e
këtyre njerëzve. Njëri ndër ata është
edhe Frederik Çotaj, jurist i diplomuar.
Ai, si na pa, ndali veturën dhe doli
bashkë me të shoqen, Mrikën, për të na
shoqëruar, duke e lënë atë ditë pa e parë
meshën. Ata na çojnë në shtëpinë e tyre.
Në tavolinë shtrojnë lloj-lloj mezesh,
pijesh, ëmbëlsirash. Në oborr takojmë
fëmijët e tyre, Adrianën, Tishin dhe
Anitën. Bashkë me Frederikun
shkojmë në shtëpinë e tij të vjetër. Aty
na tregon për origjinën e fisit. Një
mikpritje të ngrohtë e gjejmë edhe në
shtëpinë e Nikollë Deliqit, 67 vjeç,

sotmes, çdo gjëje që shihet e preket. Po,
thonë ata, çdo gjë e re që është punuar
në Shëngjergj, ku për herë të parë u
përkthye në shqip "Bibla" nga dom
Simon Filipaj, i cili në famullinë e

këtushme ka shërbyer plot 33 vite,
është bërë edhe me ndihmesën e
mërgimtarëve në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës. Fshati ka një infrastrukturë
të rregulluar, ujësjellësin, rrjetin
telefonik, ndriçimin publik, terrenin
sportiv. "Shtëpitë prej guri, shumica të
boshatisura, janë zëvendësuar me
shtëpi moderne. Të gjitha shtëpitë e reja
janë fryt i punës dhe djersës së

shëngjergjasve të këtushëm dhe në
diasporë", thotë Shkreli. Edhe Nikollë
Deliqi flet për ndihmën e vëllezërve në
diasporë, siç janë ndërtimi i kishës së
re dhe qelës në kohën e famullitarit dom
Simon Filipaj, rrethimi i varrezave në
oborrin e kishës së vjetër dhe ndërtimi i
shtëpisë së motrave (murgeshave) në
kohën kur këtu shërbeu dom Nikë
Ukgjini, zgjerimi i rrugës së fshatit. Ai
po ashtu na rikujton kohën kur fshati
gjallëronte nga numri i madh i
banorëve, fëmijëve, të rinjve, burrave,
grave e pleqve.
"Dikur fshatarët e këtushëm kanë jetuar
nga bujqësia, blegtoria, pemëtaria,
vreshtaria dhe peshkimi. Sot, gjithçka
është ndryshe. Numri i banorëve është
zvogëluar. Të rinj ka shumë pak,
sikurse edhe fëmijë. Toka nuk punohet
si dikur. Shumica e arave janë djerrinë.
Mungon edhe grigja e deleve. Nuk
dëgjohet më zëri i fyellit e as kënga e
bareshave", shprehet me keqardhje
Deliqi.
Nga bashkëbiseduesit tanë mësuam se
nga ky fshat ka mjaft të shkolluar të
profileve të ndryshme, juristë,
ekonomistë, inxhinierë, teologë. Ata na
thanë se 13 nxënës nga ky fshat e
ndjekin mësimin në gjuhën shqipe në
shkollën e re katërklasëshe në fshatin
Darzë, një kilometër larg.
Siç mësuam nga bashkëbiseduesit,
shumë banorë të fshatit e kanë mendjen
në Amerikë, kurse trupin në vendlindje.
E pse t'i lakmojnë tokës së huaj, kur
shumëçka e kanë këtu?

Edhe shestanasit bajshin qeleshe
deri në të kaluarën jo të largtë
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E përgatiti: Nika i Pjetrit Simës Pjetrit - Markoviqi, Krythë, Ulqin
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Pinçi* - disa toponime
Lerthe mbi Gropë t'Than's, një vend gropagropa (lerth urth, hurth).
Lisi Krezman në malin Pushogoricë.
Livrashniku mal afër katundit.
Lizalli burim në Mikuliq të Vogël.
Lugu'j Pinçit nën katund.
Man'i Macit mbi Lamë t'Agos (Maci - i ati
i Pjetër Vuçetës).
Markodoli rrethinë në mal (aty edhe 4 ubla
dhe lera).
Pinçi - pjesa perëndimore Meja' Bizdenjve në Rumi
t'Pinçit, prej aty shihet
Deti.
Meja' Çogut mbi katund.
Meja' Frashnit në rrugë
për Mushtana (për te Ubla
Kol's).
Meja Gurit nën Dukiqet.
Meja' Pushogoric's maje
e malit Pushogoricë.
Çogolina maja e Rumisë së Pinçit.
Meja' Shkall's aty te Ubla Mé Shkall's
Djeri Kol'Niks nën katund, në Gurina, te bashkohen rrugët për Tivar prej Shestanit,
Patarica.
Pinçit dhe Ljares.
Dukiqet tokë pune në Sinjuer t'Pinçit.
Meja Vjesirit sipër katundit Rjepc.
Fusha Pinçit tokë pune, nën Pâlonj të Meja Vizhënj's në rrugë për Kishë t'Pinçit,
Pinçit.
aty ka vishnja të egra.
Gropa' Dredhzave në mal, nën Çogolinë.
Milera vend ku ka qenë një lerë.
Gropa' Hithit në Rumi, nën Çogolinë.
Mriz'i Kols ishte i Kol' Nik's Pjetër Gjonit,
Gropa' Madhe në Mushtana, këtu dhe te Rruga Ljares.
Ubla Kol's.
Mriz'i Mushtana mriz në Mushtana, te
Gropa' Murrizit në Rumi t'Pinçit, prej Ubla Kol's.
këtu shihet Tivari dhe Deti Adriatik.
Mriz'i Vogël te Rruga Ljares.
Gropa' Plepit në Mushtana, para se Pâlonj (Palaj) pjesa lindore e Pinçit.
mbërrihet te Ubla Kol's.
Prroni Lugut te Zagnat e Lugut, në
Gropa' Qershiz's afër Rrug's Ljares për Sinjuer, ku ka tokë të punueshme.
Tivar.
Prronjtë mas Çogut përrenjtë mbas Çogut
Gropa' Smajl Lik's në rrugë prej Pinçit për Pinçit.
Tivar.
Pus'i Bardhë gropë në shkëmb që mban
Gropa' Shkall's te Meja Shkall's.
ujin e shiut, afër Ubëls Kol's.
Gropa' Than's mbi Rrugë t'Ljares, aty Pushim'i Rjepcit vend pushimi ku
kalohen për Rumi.
bashkohen tri rrugë.
Gropat e Simonit në Rumi, para Grop's Pushimi te Dardha Canos vend pushimi
Than's.
mbas Çogut.
Guri Birë një gur me birë, mbi Çog, afër Pushogorica mal mbi ubla të Markodolit.
Radolit.
Qafa' Çogut grykë mali.
Gurina tokë gurishtë (me përzhinë, Qafa' Ljares grykë, qafë mali ndërmjet
guraleca) nën katund, malli Kol' Nik's.
Livrashnikut e Âshtit.
Gurra Shtog gurrë në shkamb në rrugë të Qafa' Qershiz's qafë mali te Mushtana.
Pinçit për Tivar.
Qafë Mushtan's qafë mali para se
Illcat tokë pune nën Pâlonj të Pinçit.
mbërrihet në Mushtana, te Rrethina Stjep's
Kodra Rrinxë në rrugë për Ublën e Kol's.
Nik's.
Kron'i Bushtërs nën Krue t'Shkall's.
Qafë Konjoshk's qafë mali para se
Kryqmashë rrugë kryq te Prroni Lugut.
mbërrihet te Mushtana prej Pinçit.
Ksollat e Marinve në Markodol (4 ublat, 1 Qafë Shtogut këtu kishte kasollet Vuç
lerë, qershitë dhe mrizet) .
Pinçi, te rruga për Tivar afër Mesë Shkall's.
Ksollat e Muratit Braconj në mal te Pusi Qarratahi te Meja Shkall's.
Bardhë, në rrugë për Mushtana.
Qershizat në faqe të Rumisë, aty do të jenë
Kshtenjat e Gjonit Gjek's pronë e rritur qershiza.
Milloshëve, te Zagnat e Lugut.
Radoli rrafshinë, rrethinë me kasolle për
Kshtenja' Marinve afër Kshtenjave bagëti.
t'Gjonit Gjek's.
Rumia Pinçit pjesë e bjeshkës Rumi që
Lâma' Agos lamë në katund.
njihet që i takon Pinçit.
Lâma' Barit në Rumi, afër Grop's Hithit.
Rrasa'e Kryp's në mal, afër Radolit, aty
Lâminjt e Llakoçve nën Breg t'Pâlonjve.
shtrihej krypa bagëtive.
Lera Pâlonjve te Ublat e Pinçit.
Rrasa me Kryq një rrasë në fund të
Foto: S. Dobreci

Ara' G'jatë në Mushtana, te Ubla Kol's.
Âshti mal në lindje, kah Ljarja.
Baniri** sipër katundit mbi Zbutë ku çohet
baniri (banieri),.
Bregu'j Pâlonj prej këti bregu shihet krejt
Pinçi.
Bregu'j Radolit në mal, matanë Çogut
Pinçit.
Çogu'j Pinçit mal sipër Pinçit.

Prronjve mas Çogut.
Rrinxa te Ksollat e Marinve në Markodol.
Rruga Kish's rruga që çon në kishë.
Rruga'e Ljares rruga që çon në Ljare.
Sinjuer tok pune nën Pâlonj të Pinçit.
Shkalla'e Detit në mal, në kufi ndërmjet
Pinçit e Ljares, aty afër Mushtana.
Shpishniku mal nën Kishë.
Shtegu'j Than's ndërmjet Grop's Simonit
dhe Grop's Than's.
Te Kregza afër Grop's Qershiz's.
Te Patarica në katun.
Ubla Kol's në mal në Mushtana, e çeli
Kola'j Nik's Pjetër Gjonit prej Dobrecit.
Ubla Kol'Tucit në katund.
Ubla Lens Pinçanjore në katund.
Ubla Marin've te shtëpia Marin've.
Ubla Nryme e Malonjve në katund.
Ubla Pren's Malos në katund.
Urdaborda breg në mal.
Vjesir mal mbi Rjepc.
Vorret e grave aty varret e grave që kishin
gabua shumë.
Zâna mal ndërmjet Rjepcit dhe Shestanit.
Zagnat e Lugut tokë pune te Prroni Lugut.
Zbutë (zbutë lloj lisi) sipër Pinçit ku
banorët mblidheshin në kuvend.
Treguan:
1.Halili Muratit Mehmet Alisë Haxhisë-Braconj,
pinçanjor, tash në Braticë, Ulqin, më 15.11.2008.
2.Mara (77 vjeçe), bija e Zefit Nik's Gjonit prej
Pinçit, e shoqja Gjonit Gjergjit Gjon Markoçit, prej
Pinçit, tash në Braticë, Ulqin, më 24.1.2009.
*Pinçi, katund malor në jug-perëndim të Liqenit të
Shkodrës, në faqen e bjeshkës Rumi, pjesa
perëndimore e Kranjës, rrethi i Tivarit.
**Baniri (banieri, bandiri, banili) i Shestanit (Krajës)
është një shenjë, flamur natyror sinjalizimi, dëshmi,
hyllësi me prejardhje pagane; ai përgatitet prej një
druri të gjatë (shtyllë), në maje zbukurohet me gjethe të
njoma dhe me lule të bukura, zakonisht me lule kavili e
devesili. Shestanasit e çojnë banirin në një maje mali
(kodër, breg), zakonisht të zhveshur nga pylli, në
mënyre që atë ta shikojë dhe t'i gëzohet tërë fshati. Kjo
bëhet çdo vit në mëngjesin e Ditës së Korpit të Krishtit,
Ditës së Banirit. Ai ka përmbajtje rituale, hyjnore
(shpirtërore), i veshur me petkun fetar (të krishterë)
(Shih Hajrullah Koliqi: Rrënjët pagane të banierit në
Shestan, Krajë, BUZUKU 17, 2005:8, si dhe Bota Sot,
10 gusht 2004:20).
Përgatiti Simë Gjon Dobreci

Foto më 15 11 2008

Te Ubla e Len’s Pinçanjore
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"Albania" e Faik Konicës
Shkruan Gjekë Gjonaj
Në 111 vjetorin e revistës "Albania" të Faik Konicës
studiuesi i shquar i shkencës shqiptare Wily Kamsi nën
firmën e Shtëpisë Botuese Françeskane në bashkëpunim me
Bibliotekën Françeskane "At Gjergj Fishta" në Shkodër në
fund të vitit 2008 u
dhuroi lexuesve
shqiptarë një bibliografi historike
me vlera të jashtëzakonshme në fushën e studimeve
albanologjike të
kulturës dhe traditës sonë kombëtare. Qëllimi i autorit është të nxjerrë në pah gjithë
atë pasuri të pallogaritshme dhe të
panjohur shkrimesh, studimesh e
materialesh që
gjetën vend në
faqet e kësaj
reviste.
"Bibliografia që
po paraqesim nuk duhet menduar vetëm si element
informues, por kryesisht, sipas shestimit tonë, përmban një
kontribut për të njohur traditën në fushën e studimeve
albanologjike e të kulturës në përgjithësi", thotë Kamsi. Me
këtë punë tentohet të vihet deri diku në vend dëmi i madh që
ka bërë diktatura komuniste, duke shkatërruar arkiva të tëra,
apo duke u vënë vulën "të ndaluara". Në këtë bibliografi
ofrohet pasqyra e plotë e gjithë veprimtarisë së revistës
"Albania", të themeluar nga mendimtari Faik Konica (18781942) me gjithë artikujt dhe autorët që shkruan në të.
"Albania" është revista e parë, që pa dritën e botimit jashtë
Shqipërisë. Ajo nisi botimin në nëntor të vitit 1896, për të
dalë disa muaj më vonë në vitin 1897. Botimi i saj vijoi deri
në vitin 1902, kohë kur Konica u vendos në Londër. Botimi
vijoi edhe atje, deri në vitin 1907. Pushoi një vit, për t'u
kthyer sërish, por me vetëm një numër. Edhe pse një histori
me luhatje, hapje-mbylljesh, kjo revistë, arriti të bëhet një
faktor i rëndësishëm në kohën e vet dhe mblodhi rreth saj
pena si Luigj Gurakuqi (u vra nga njerëzit e dërguar nga
Ahmet Zogolli), At Shtjefën K Gjeçovi, (u vra nga serbët),
At Pashko Bardhi, At Karl Prenushi, Dom Ndoc Nikaj, Dom
Mark Shllaku, të burgosur nga komunistët, At Gjergj Fishta,
e Dom Ndre Mjeda, të cilëve komunistët u tretën eshtrat
mbasi i nxorrën prej vorrit. Sipas mendimit të autorit të kësaj
bibliografi "puna e nisun me revistën "Albania", e cila krejt
mirë mund të numrohet si revistë e Shkodërs, ka me vijue me
bibliografitë e disa revistave të tjera, tituj të rëndësishëm, me
shpresë se kanë me u pritë mirë e kanë me shërbye punën e
studiuesve, tue lypë ndjesë në qoftë se, mbas nji shqyrtimi të
imtë, na ka rrëshqitë ndonji gabim".
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"Hylli i Dritës"
bibliografia
Shkruan Gjekë Gjonaj
Biblioteka Françeskane "At Gjergj Fishta" në Shkodër botoi
në vitin 2008 për herë të parë një bibliografi
kronologjike të revistës "Hylli i Dritës", autor i së cilës
është studiuesi i mirënjohur shkodran, Wily Kamsi. Në këtë
bibliografi autori ka përpunuar tri periudhat e para, ose
fazën e parë të "Hyllit të Dritës" (1913-1944), kohë në të
cilën revista ka qenë plotësisht në dorën e urdhrit
Françeskan Shqiptar, duke dhënë gjithë origjinalitetin e vet
të mendimit fetar, kulturor e shkencor të tyre. "Hyllit të
Dritës", ishte revista e parë botuar në Shqipëri me një
program të qartë atdhetar, politik e kulturor, që me
përmbajtjen e larmishme të shkrimeve, studimeve e
bashkëpunimeve të ndryshme gjatë 20 vjetëve të saj u bë
shprehja më e pastër e intelektualëve katolikë dhe e kryesisë
së Provincës Françeskane në Shqipëri. Në veprimtarinë
botuese të "Hyllit të Dritës" përveç drejtorit të saj At Gejrgj
Fishta kanë qenë të përfaqësuar edhe një plejadë letrarësh,
gjuhëtarësh, folkloristësh dhe ekonomistësh, të cilët, siç
thotë autori, nderuan jo vetëm Provincën Françeskane por
edhe kombin. Wily Kamsi përmes këtij botimi ka menduar
se duhet ndriçuar më shumë shkaqet që ndikuan dy herë në
pezullimin e tij dhe herën e tretë ndalimin, rreth 50 vjet, nga
ana e regjimit komunist, antishqiptar, antikatolik se sa të
vëhen në pah arsyet dhe argumentet që i dhanë shkas këtij
botimi, sepse për këtë flasin qartë shkrimet që përmban. Ai
këtë botim e ka ndarë në tri periudha në të cilat "Hylli i
Dritës" ka zhvilluar veprimtarinë e vet botuese: në
periudhën e parë (1913-1914), ku janë paraqitur fashikujt e
parë ku trajtohen argumente që flasin për formimin qytetar e
atdhetar të shqiptarëve, të frymëzuar nga parimet e
krishtera, në periudhën e dytë (1921-24), e cila konsiderohej
si periudha më demokratike e historisë shqiptare, dhe në
periudhën e tretë (1930-1944), kur revista Hylli i Dritës"
sipas autorit, pati një përparim, që prirej te përballimi dhe
zgjidhja e anëve
pak të njohura ose
të panjohura të
historisë, të letërsisë, të gjuhës, të
etnografisë e të
folklorit shqiptar,
duke përhapur imponimin e mendimit katolik në
fushën e kulturës
dhe duke e ngritur
revistën në një nivel jo vetëm kombëtar por edhe
ndërkombëtar.
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Ermelinda i këndon vendlindjes
Shkruan: Gjekë Gjonaj
Në skenën muzikore shqiptare hodhi
hapin e parë edhe Ermelinda Lajçaj,
malësore e lindur në Podgoricë. Ajo
para pak kohe në Gjermani ka
përfunduar inçizimin e albumit të parë
me titull "Bardhë e zi". Albumi

Ermelinda Lajçaj

numëron tetë këngë dhe ka një stil të
përzier, si nga stili i muzikës ashtu edhe
nga llojet e këngëve. Me një fjalë ka
tentuar të ofrojë diçka për të gjitha
gjeneratat dhe rajonet. Punën e albumit
në përgjithësi ia ka besuar Grupit Agi
styl, Mr MP. Tekstet kryesisht i ka
shkruar Arif Arifi, i cili njëherazi edhe i
ka komponuar këngët në bashkpunin
me Daniel Bartik, ndërsa akademik
Gjelosh Gjokaj enkas për këtë album ka
punuar një pikturë. Fillimisht ka
realizaur një baladë me titull "Si për
herë" kushtuar mërgimit. Qëllimi i
realizimit të kësaj kënge, siç thotë ajo,
ishte që të rikujtojë të gjithë
kurbetxhinjtë shqiptarë, të cilët kurrë
nuk harruan vendlindjen, por
gjithmonë, edhe pse larg, me zemër e
shpirt ishin bashkë me familjarët dhe të
afërmit, të cilët ruajnë me besnikëri
tokën dhe vatrën e të parëve tanë në
trojet tona stërgjyshore.
Ajo si vogëlushe (8 vjeç) bashkë me
familjen e saj, babain Martinin, nënën
Dranen dhe vëllanë Gjergjin mërgoi në
Gjermani, ku edhe jeton një jetë të
lumtur me bashkëshortin, Nikollën dhe
djalin Arditin. Që në moshën e saj të
fëmijërisë përjetoi kurbetin, këtë

plagë të rëndë të shoqërisë shqiptare,
por gjithmonë në zemër i flinte malli
për vendlindje. "Prej se erdha si
vogëlushe në Gjermani tek unë filloi
të zgjohet dashuria ndaj vendlindjes
dhe vlerat e saj. Sepse ato në radhë të
parë i njeh vetëm ai i cili e kalon një
pjesë të jetës në mërgim, ku të merr
malli jo vetëm për familjarët, shokët,
shoqet e fëmijërisë, të afërmit, por
madje edhe për gurët e malit", thotë
Ermelinda.
Megjithë vështirësive dhe vuajtjeve
mërgimtare, babai i saj e gjente rastin
dhe kohën që familjes t'ua afroj
sadopak vendlindjen dhe traditën
shqiptare. "Ai këtë e bënte më së miri
me tingujt e bukur të çiftelisë, me të
cilin instrument fillova hapat e parë të
këngës dhe melosit tonë. Me tingujt e
çiftelisë babai im dëshironte që familjes
dhe vetes t`ia largonte mërzinë që
ndjente për vendlindjen. Për mua kjo
ishte diçka e madhe, diçka që dita ditës
mu thellua në shpirtin tim dhe u bë pjesë
e jetës sime", shprehet me emocion
Ermelinda.
Përveç këngës asaj i pëlqen së tepërmi
tenisi. Me këtë sport është marrë që në
moshën 8 vjeçare dhe ka qenë shumë e
suksesshme. "Në moshën 14 vjeçare
kam luajt Challenger turnire. Në atë
kohë u kualifikova për turnire
profesionale në Francë. Kjo ishte një
ngarkesë e madhe për prindërit. Sepse
do të ishte e vështirë të më vinin mbas,
çka është e kuptueshme sidomos në
vendin e huaj. Për fat të keq mu deshtë
reketin e tenisit ta vari në gozhdën e
hobit. Megjithatë kjo për mua është një
eksperiencë pozitive, pasi më çeli
rrugën e muzikës, të cilën e dua më
shumë sesa tenisin. Veç kësaj e dua
shumë natyrën, bukuritë e saj
magjepse. Në veçanti e dua shumë
Malësinë, sidomos liqenin e Shkodrës
dhe bregdetin shqiptar. Por mbi të gjitha
dua familjen time, bashkëshortin dhe
djalin" pohon me krenari Ermelinda.
Në pyetjen tonë se cilat janë mundësitë
e afirmimit të këngëtareve shqiptare në
Gjermani ajo përgjigjet: "Mendoj se sot
është e vështirë të afirmohesh si
këngëtare shqiptare në nivele
profesionale, sidomos në mërgim.
Njerëzit që kanë mundësi financiare
nuk janë aq përkrahës , sidomos ndaj
talenteve të ri. Megjithatë pritet një e
ardhme më e mirë". Dëshira e saj është
që albumin e parë ta promovojë në
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vendlindje që e do aq shumë.
Planifikon të punojë një videoklip dhe
të inçizojë edhe ndonjë këngë të re.
Shembulli i Ermelindës dëshmon qartë
se njeriu, kur donë pa marrë parasysh
moshën dhe rrethanat në të cilat jeton e
vepron, mundet edhe larg vendlindjes
të ruaj gjuhën dhe të trashëgojë sadopak
traditën e të parëve. A ka mësim më të
mirë se këtë shembëlltyrë për të gjithë
gjeneratën e re shqiptare kudo në
mërgim?

Fjalë t'urta
Të Plavë-Gucisë
1.Sa t'jetosh do t'mësosh.
2.Mos ja kqyr gunën, por kqyrja
punën.
3.Hekuri rrahet sa asht i zetë.
4.Ujku qimen e tërrnon , por
vesin se harron.
5.Dy bostana s'pahen ne nji dorë.
6.Larg syve, larg zëmrës.
7.Burrin e çartë huji, kosin e
çartë uji.
8.Ma mirë sokol nji ditë, se sorrë
nji vjetë.
9.Varra shnoshet e fjala e keqe
s'harrohet.
10.Ku dhëp dhapi shkon gjuha.
11.Ma mirë nji zog n'dorë se
njiqind n'hava.
12.Ma mirë asht nji kursim se nji
fitim.
13.Qigji i butë dërgon dy nana,
kurse i egri as vedin.
14.E di luga çka ka vegshi.
15.Shqiptari kudo shkon, vatanin
s'e harron.
16.Kamtë e leta, faqja e bardhë.
17.Liria nuk blehet, por fitohet.
18.Ma mirë në kashtë tane se në
pamuk të huaj.
19.Dy herë flitet n'mulli, nji herë
n'shpi .
20.N'jaj ves ç'i piqet, s'hiqet.
21.Bukuria e njerit asht siellja
n'shoqni.
22.Zanata nuk të lë pa pukë.
23.Gardhi ka vesh, fusha ka sy.
24.Ku asht dasia, asht shkatrrimi.
25.Dy kojshi të mirë bajnë sa nji
v'lla.
26.Kali i huej, të lë n'baltë.
27.Shpia pa fëmi si qershia pa
rrëma.
28.Si a vëni bahet kuvëni.
Shënoi Shaban Hasangjekaj, Martinaj,
Guci

Personalitete
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Dedë Gjo' Luli na obligon
Shkruan: Gjekë Gjonaj
Malësia e Madhe në të gjithë kapërcejt e
moteve ka lindur bij e bija të cilët e
ndriçuan dhe e orientuan rrugën e
kombit shqiptar, në mesin e të cilëve
ndrit si meteor edhe Dedë Gjo' Luli i
Hotit. Nuk besoj se do të ketë historian
apo publicist shqiptar të mirëfilltë që të
mos flasin apo shkruajnë me respekt për

Dedë Gjo Luli me të birin

veprimtarinë patriotike dhe trimërinë
atdhetare të kësaj figure të madhe dhe
shokëve të tij për mbrojtjen e tërësisë
tokësore etnike shqiptare. Merita më e
madhe e këtij burri kreshnik, i cili me
pushkë në dorë luftoi për mbrojtjen e
trojeve shqiptare nga ushtria turke dhe
malazeze, pa dyshim është ngritja e
flamurit shqiptar në majë të Bratilës së
Deçiqit, më 6 prill 1911, çka ngjau për
të parën herë në historinë e popullit
shqiptar, pas historisë së lavdishme
shqiptare gjatë jetës së fatosit të madh
shqiptar Gjergj Kastriotit-Skënderbeut.
Këtë akt historik të luftëtarëve malësorë
të lirisë dhe pavarësisë, më në krye me
Dedë Gjo' Lulin, ndër të tjerë, e ka
përjetësuar në vargje edhe Homeri
shqiptar, simboli i nacionalizmit
modern me përmasa ndërkombëtare,
poeti At Gjergj Fishta. Dedë Gjo' Luli si
shumë atdhetarë të tjerë, për fatin tonë
të keq, gjatë kohës së regjimit

komunist, është vënë në sirtarët e
pluhurit të harresës, ose më keq, të
"injorimit". Dhe, jo vetëm kaq. Emri i tij
në Malësi për shumë vite nuk është
përmendur lirshëm dhe pa frikë nga
pushteti i kaluar. Megjithatë kjo
"harresë" nuk e zbehu aspak figurën e
tij. Përkundrazi ky njeri që i bëri nder
kombit dhe mëmëdheut të tij mbeti i
pavdekshëm në kujtesën e popullit dhe
në historiografinë shqiptare.
Megjithatë logjikshëm shtrohet
pyetja. "A kemi bërë sa duhet për
Dedë Gjo Lulin?”
Është thënie e moçme "asnjë Profet
nuk nderohet në vendin e vet". E
nuk kishte si të ndodhte ndryshe
kur në vendin e "Profetit", Dedë
Gjo' Luli, sundonin komunistët.
Por edhe ata kanë një fund. Me
rastin e 90-vjetorit të vrasjes së
këtij heroi kombëtar dhe pas 16
vjetësh të ardhjes së pluralizmit të
demokracisë në Malin e Zi,
Shoqata "Illyricum" me sponsorim
të Fondacionit "Dedë Gjo'Luli"
nga Nju-Jorku, organizoi Konferencën shkencore përkujtimore në
Tuz, më 24 shtator 2005. Një vit më
vonë u botuan materialet e
Konferencës shkencore përkujtimore dhe u përurua Shtëpia Muze e
kësaj figure të nderuar kombëtare,
e cila u ndërtua në themelet e
shtëpisë së dikurshme të tij pas
shtatë djegiesh në Bardhaj të Hotit,
në vendlindjen e tij, të cilën e
financuan hotjanët në Amerikë.
Mbjajtja e një simpoziumi shkencor
dhe rindërtimi i Kullës së Dedë Gjo'
Lulit mendoj se, pajtohemi të gjithë,
është vetëm fillimi i obligimit,
njerëzor, qytetar, kombëtar dhe
historik që kemi ndaj këtij prijësi
legjendar të Malësisë. Për të qenë
korrekt dhe i sinqertë deri në fund,
dëshiroj të përmend dy iniciativat
tashmë të bëra publike në opinion në
nderim të kësaj figure kombëtare dhe
për popullsinë shqiptare në Malësi:
ngritja në qendër të Tuzit e shtatores së
Dedë Gjo Lulit dhe shkolla tetëvjeçare
në Skorraq të Hotit të mbajë emrin e
Dedë Gjo' Lulit. Sikur këto dy
propozime të qëlluara të jetësoheshin
do të dëshmonim se edhe përfundimisht
duam dhe dimë të vlerësojmë
personalitet tona kombëtare e historike
si gjithë bota e civilizuar

17

Fjalë t'urta të Malësisë*
1.As dashi s'ka dy lëkurë as njeri dy
jetë.
2.As mikut as mizorit nuk i mshilet
(mbyllet) dera as s'i ndalet buka.
3.As nana s'i ep gji fëmisë pa kja.
4.Besa e burrit nuk luen.
5.Besa e dhanun Zotit do të jetë e
paluejshme si Zoti vetë.
6.Besa e Zotit s'ban rrëna.
7.Bujaria e zemra e mirë njifen në
pritje, fjalë e sjellje.
8.Buka, miku e besa janë tri punë, pa
të cilat shqiptari s'ka çka e ban të
gjallët.
9.Burri e ka fjalën-fjalë, e punënpunë.
10.Burri i fortë asht i zoti i shejtanit e
i mejdanit.
11.Ditën çi të na lajë besa e mos të na
hajë kush bukën te shpija, kemi
mbarue me të tana.
12.Edhe i urti ka' i herë ka nevojë të
hijë në valle të marrëvet.
13.E keqja duhet hupë n'ujë me gurë
në qafë.
14.Fjala e keqe shkon maje kalit.
15.Fjala e mirë hecë në shpinë të
breshkës.
16.Fjalëvet, ankimevet e vajit të grues
nuk i duhet xanë besë me'i herë.
17.Fisheku i mbramë i zbardhë faqen
vedit dhe i ban shyqyrin.
18.Grat zakonisht e bajnë mizën
buell.
19.Grueja asht e paprekshme e e
padhunueshme.
20.Grues i ndërron mendja si fleta.
21.Gjaqet e ngatrresat për shkak të
femnavet janë ma të rrezikshmet e
ma të vështirat për t'u ndreqë.
22.Kah del fjala, del shpirti.
23.Krenat s'peshohen me kandar.
24.Kujdesit e fuqisë së nanës s'ka gja
çi i a del.
25.Kur burrin e msynë kush për mik,
s'shikon se çka ka ba ai, por çka
duhet të bajë vetë.
26.I keqi mos leftë dhe në leftë, mos u
rritët.
27.I vorfëni shpreson se begatet; i
ligu se shëndoshet; i riu se plaket,
por plaku s'ka çka pret veç dekën.
28.Ku han miku e shton Zoti.
29.Kur njerin ban me e çartë shkolla,
e çeroditë fare.
30.Kur njeri po ishte i drejtë e po ia
kishte hatrin Zotit, po ishte edhe ma
trim e ma fisnik.
*Marrë prej: At Anton Harapi, Andrra e
Pretashit, Botime Françeskane, Shkodër
2008:203-4.
Përzgjodhi: Gjekë Gjonaj, Ulqin.

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

ŎGRĂJÆ PĂLS PJĔTRUSHĬT, ose
ŎGRĂJÆ PJĔTRĬT SĬMS DILS, ograjë
në Mal të Krythës, pronë e familjes
Marisenanj, ardhur në Krythë prej
Briskut të Poshtëm. Të vihet re
prapashtesa përkëdhelëse –USH, e cila
është shumë e hershme në gjuhën
arbërishte, psh. te emri Tanush Topia.
ŎGRĂJÆ PRĔÇNIKĂNJVĔT, ograjë,
rrathinë, në Mal të Krythës, pronë e
birësisë apo vëllazërisë Preçnikanj, degë
e birësisë Dabanj, prej Gurrzet. Preç
Nika ka qenë i pari që ka zbritur prej
Shestanit në Ulqin, dmth. prej Gurrzet në
Krythë, dhe prandaj kjo degë e Dabanjvet
ka marrë edhe cilësimin Preçnikanj.
ŎGRAJNĂT, emërtim i përgjithshëm i
asaj pjese të Malit të Krythë, ku ndodhen
shumica e rrathinavet, e pronavet vetjake
të banorëvet tëvet të Krythës. Do theksuar
sërish se krejt Mali i Krythës është pronë
e përbashët e të gjithë banorëvet të këtij
fshati, sepse kush blente një copë tokë në
Krythë, ai automatikisht bëhej edhe
pjesëtar në pronësinë kolektive të Malit,
për kullosë edhe pë edhe për dru.
Ndërkaq, ogajnat, si dhe tokat e zabelet
brenda në fshat, janë prona vetjke të
familjevet të caktuara. Fjala ograjë lidhet
me sllavishten ograda, thurimë, kurse J-ja
duket se ka ardhur nga një GJ, *ograđa
(ogragja).
PĔLNAÇĂ, pronë e pasardhësvet të Stjep
Niks, ngjitur me shtëpinë që quhet Shpijæ
Stjep Niks në lagjen Brinja e Malit. Është
kryesisht kullotë. Emri pelinaçë vjen nga
pelin, që përdoret në shqip me kuptimin
diçka e hidhur, kryesisht me origjinë
bimore. Sllavishtja jugore qendrore e ka
pelen dhe pelin, me të njëjtin kuptim, që
në latinisht emërtohet Arthemisia
absinthinum. Rusishtja ndërkaq e ka
полынь (pollënj). Në shqip
emri
pelinaçë ka edhe sinonimin cfakë.

MBETË,
nëpërmjet
substantivimit,
*MBETËNË, *MBETËNIA, ku grupi
MB mund të ketë dhënë P, si mbrapaprapa, mbramë-pramë etj. Ndërsa
zhvendosja e theksit te Ë-ja jep zanoren
A. Por gjithsesi kjo hë për hë nuk del prej
suazavet të hamendjes.
PISHQJĂ, ara, pemë, kullota, prone e
pasardhësvet të Gjelit Nik Pjetrit. Duket
se vjen nga folja ME PI. Prapashtesa –
SHT jep *PIJSHTË, kurse një zgjerim me
–JE, do jepte *PIJSHTJE. Më tej, grupi
TJ jep Q, si stjap-sqap etj. Në të vërtetë,
në pjesën e poshtme të PISHQES, arat,
para se të ndërtohet autostrada, kanë qenë
mjaft të ujshme, pra *të pijshta.
PODĂT, disa djerrina, vendosur njera
poshtë tjetrës, në Mal të Krythës. Fjala
pod është përdorur shumë në të folurit
shqip të Tivarit dhe Shestanit. Krahasohet

me Ō të gjatë. Emri Dōce duket se vjen
prej sllavishtes dolac (dollac), vend i ulët,
prandaj, nga rënia e LL-së, është zgjatur
O-ja.
PRRŎN’ Ī KËRRQELĔS, përrua në
Brinjë të Malit, në vendin ku ka pasur
furra gëlqereje. Do parë a është më e
hershme forma gëlqere apo kërqele. Do
bërë, midis tjerash, edhe krahasimi me
italishten calce (kalçe), calcina (kalçina),
gëlqere, nga e cila vjen, si duket, edhe
sllavishtja klak (kllak), gëlqere.
PRRŎN’Ī SŎJDĬŬT, përrua në pjesën
lindore të fshatit, i cili, ndryshe nga
Prroni i Bokavet, rrjedh në drejtim të
Gjeranavet. Del edhe këtu arsyeja, pse ky
fshat e ka marrë emrin Krythë. Pra, nga që
është ndodhur në KRYE të një territori
prej nga ujërat rrjedhin në 2 drejtime.

Lidhja e dengave të barit në Livadhe t’Ujit, rrethi i Ulqinit, më 1956
(1) Kola’j Luk’s Kol’s Gjok’s-Marlukaj; (2) Nika’j Lek’s Gjonit Lek’s (Lul’s)
Margjelukaj-Dobreci dhe e shoqja (3) Lena; (4) Lena, e shoqja Markut Luk’s
Kol’Gjok’s-Marlukaj; (5) Pjetri Mac Shestanit-Duraj; (6) Leka’j Markut Nik’s
Kol’Nik’s Pjetër Gjonit Gjergj Gjonaj-Dobreci ; (7) Nika’j Markushit Kol’s Pjetrit
Kol’s-Pekaj.
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me latinishten podex (podeks), të
ndenjurit, dmth. pjesë e ulët, pjesë e
sheshtë e një terreni të pjerrët.
PŎDĂT E SŎJMIRS, djerre në afërsi të
rrathinës me emrin Sojmirë në Mal të
Krythës.

Përveçse në Brinjë të Malit, ka edhe një
vend tjetër afër Lamës së Gorës, që quhet
gjithëkështu PELINAÇË.

PRĔÇNIKĂNJT, lagje e Krythës në
pjesën veriore. E ka marrë emrin nga
PREÇ NIKA, pjesëtar i birësisë Dabanj,
zbritur këtu nga Gurrza e Shestanit. Në
Gurrzë janë edhe sot rrënojat e një kulle
madhështore 3-katëshe me emrin Kulla e
Preçnikanj.

PĔTANĬĂ, ara, pemëtore, kullota, pronë e
pasardhësvet të Pals Pjetrit Nik Luks,
vëllazëria Margjonanj. Prejardhja e këtij
toponimi mbetet për t’u sqaruar. Një
hamendje mund të lidhet me foljen ME

PRRŎN’ Ī BOKĂVĔT, përrua që kalon
përmes vendit që quhet Bokat. Ky përrua
zbret prej Zabelevet në Brinjë të
Mozhurit dhe rrjedh në drejtim të detit,
për t’u derdhur në gjirin që quhet Dōce,
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PRRŎN’ Ī
TĂHIRĬT, përrua në
pjerrësinë që quhet Hije. E ka marrë
emrin nga emri i një banori, Tahir, i cili,
në mesin e shekullit XX, e kish shtëpinë
afër atij përroi.
PŬÇILĬ, burim uji afër shtëpisë së Hysë
Lakut. Ndodhet në qendër të fshatit. Është
emër me interes nga pikëpamja
etimologjike. Mund të krhasohet me pus,
latinisht puteus, ku duket se është ruajtur
T-ja e hershme e latinishtes, duke dhënë,
me prapashtesën arbërishte -SH, një Ç.
Pas kësaj kemi edhe prapashtesën –ËL (–
IL). Pra, *PUTËSHIL por mund të
përafrohet edhe me një *PUS I ÇILUN.
PŬSĂT E MLLĔNJ, thellina mbi gurë,
që, në kohë shirash, mbledhin ujë.
Ndodhen në Mal të Krythës. Meqë ky mal

nuk ka ujë të gjallë, ujët e këtyre pusave
shërbente për me pojtë bagëtitë.
PŬS’ Ī GJOKS, pus në lagjen Maranj,
quajtur kështu, se e kish ndërtuar Gjoka j
Markut i birësisë Dabanj.
PŬS’ Ī LULS, pus që e ka ndërtuar si
përshpirtje një grua me emrin Lulë.

QĂFÆ MĂRVJANĬT, qafë në malin
Marvjan, sipër Pusit të Marvjanit. Nga
kjo qafë shihen Ullishta e Ulqinit dhe
Valdanosi. Është pjesë e territorit të
Braticës.
QĂFÆ RĂDOÇĬT, qafë midis Radoçit
dhe pjesës tjetër të Malit të Krythës. Çon
nga Brinja e Malit në drejtim të Prronit
të Gllavicës, që i takon Braticës.

PŬS’ Ī MĂRLACĔS, pus i ndërtuar si
përshpirtje në vendin e quajtur Vorret e
Krythës. Tani këtu ndodhen shkolla, një
dhomë kulture dhe një fushë basketbolli.
Me emrin Marlacja cilësohet Shtje Gjoks
Niks Marlacit ( E shoqja e Gjokës së
Nikës së Marlacit). Emërtimi Marlac
zbërthehet në Mark edhe Lac, por
prejardhja e emrit Lac për mua është e
paqartë.

QĂFÆ SŎJMIRS, qafë në afërsi të
ograjës që quhet Sojmirë, në malin e
Krythës.

PŬS’ Ī MĂRVJANĬT, pus në një livadh
të vogël pranë malit Marvjan. Ky është në
kufi me Malin e Krythës, por në të
vërtetë i takon Braticës.

QĂFÆ TŎMǺRĂNJ ose QĂFÆ
TŎMǺRĂNJVĔT, qafë që lidh Krythën
me Braticën, gjegjësisht me Mullinjtë e
Braticës.

PŬS’ Ī PJĔTRĬT GJELĬT, pus i hapur në
thellësi të Prronit të Bokavet, që e ka
ndërtuar në gjysmën e dytë të shekullit
XX Pjetr’i Gjelit Nik Pjetrit, i birësisë
Dabanj.

QENGLĂ, ograjë në Mal të Krythës që i
takonte Gjelit Nik Pjetrit Qengël është
bimë gjysmëbarishtore që rritet nëpër
plehërishte deri në 1 metër e gjysmë.
Latinisht Sambukus nigra.

PŬS’ Ī SHEGŬT, dikush i thotë edhe
Pus’i Shekut. Ndoshta vjen nga i Shelgut.
S’e kam idenë se ku ndodhet.

RĂDOÇĬ, kodër në pjesën lindore të
Malit të Krythës. Është i mbuluar me
drurë përjetësisht të gjelbër: Krishë,
qarrucë, dëllinjë, ilqë. Nga Maja e
Radoçit shikohen: Bratica, Bishti i Malit,
Kodrat (fshat), Gjeranat, Guri i
Gjeranavet, Shtoji. Është toponim që
duhet sqaruar etimologjikisht.

PŬS’ Ī VISHKŬJVĔT, pus, me sa di
unë, poshtë Preçnikanjvet. Në këtë
hidronim është ruajtur emri vishkull, i cili
në shumës bën vishkuj. Vishkujt, që janë
5 copë, përveç buzmit, përdoren për zjarr
në një ceremony të veçantë Natën e
Krishtlindjevet.
PŬSHIMĂT,
vend ku pushohet,
zakonisht kur vijnë gratë prej malit të
ngarkuara me dru. Ndodhet në Rrugën e
Sojmirës. Është në shumës, sepse janë
disa vende ku mbështeten barrët e druvet.
QĂFÆ BOKĂVĔT, qafë që çon në
lagjen Preçnikanj, në të dale Bokavet.
QĂFÆ KSHTENJS, vendi ku bëhej
kuvendi
Krythë-Krruç.
Ndodhte
shpeshherë që 2 katundet të kishin për të
zgjidhur probleme të përbashkët. Në raste
të tillë, ata mblidheshin këtu. Kur Krytha
kish vetëm problemet e vet, atëherë
katundi mblidhej në vendin që quhej Te
Shkoza, pak përsipër Vorrevet të Krythës.
Do theksuar që, në kohën për të cilën po
flasim, ata varre nuk përdoreshin më, por
ishin varre të kohëvet të mëparshme. Tani
ata janë prishur, pa ruajtur të paktën gurët
me mbishkrime.

QĂFÆ
SŎJDĬŬT
ose
QĂFÆ
SĔJDĬŬT, qafë që ndodhet në kufi midis
Krythës dhe Barllanjvet. Barllanjt
(Bardhanjt) janë lagje e Salçit.

RRĂSĂT E PISHQĔS, rrasa të gjalla në
të hyrë të Brinjës së Malit, midis
pronavet që quhen Pishqe dhe Petane.
RRĂSÆ SŎJMIRS, rrasë e gjallë në Mal
të Krythës në afërsi të ograjës që quhet
Sojmirë.
RRĂTHĬNÆ LĔKPǺLĂNJ, rrathinë që
unë nuk e di ku ndodhet.
RRĂTHĬNÆ LĔKS STJEPS, prone e
dikurshme e Lekë Stjepë Margjonanjt.
Do vënë re që këtu, si edhe pak më lart,
është përdorur emri rrathinë, siç pëdoret
në Shestan, e jo ograjë, siç e përdorin
zakonisht në Krythë të Ulqinit.
RRĒNIMĬ, vend i rrënuar, vend
shkëmbinjsh të vidhisur në breg të detit.
Fonetikisht meriton vëmendje Ē-ja e
gjatë.
RRŬGÆ

MOÇMĔ, rrugë që çon nga

Krytha në drejtim të Qafës së Mozhurit e
më tej për në Goranë, Mërrkot, Peçuricë
e Tivar.
RRŬGÆ QENGLЁS, rrugë që çon në
ograjën që quhet Qengël.
RRŬGÆ RĂDOÇĬT, rrugë që çon nga
Brinja e Malit në Qafë të Radoçit.
RRŬGÆ SŎJMIRS, rrugë që çon drejt
ograjës me emrin Sojmirë.
RRŬGÆ SHKINĂVĔT, rrugë që çon,
paralel me Bregun e Detit, nga Mali i
Krythës në drejtim të Valdanosit. Mbas
pushtimit të Ulqinit prej Malit të Zi, më
1880, në Valdanos qenë vendosur disa
familje koloniste malazeze. Gratë e tyre
prisnin dru pa leje në Mal të Krythës dhe i
çonin kësaj rruge për në Valdanos.
SŎJMIRĂ, ograjë në Malin e Krythës.
Një toponim me të njëjtin emër është edhe
në fshatin Kullomzë, Kisha e Sojmirës.
Veçori e përbashkët e të 2 këtyre vendeve
është se kanë shikim të mirë, kanë
fushëpamje të mirë. Prandaj mendoj se ky
toponim zbërthehet në *SOGJE MIRË,
vend me SODITJE të MIRË. Italisht të
këtillë vende emërtohen BELVEDERE,
përkthyer në sllavisht VIDIKOVAC.
Sidoqoftë, SOJMIRË këtu është shumë
më e hershme, sepse ndryshe GJ-ja nuk
do të kish përfunduar në J.
SHEGĂT, (Thuhet edhe TĔ SHEGĂT),
shegë të egra, të përhapura midis rrasavet
të gjalla në një pjesë të lagjes Brinja e
Malit.
SHKÂM’Ī KŬQ, shkëmb në Breg të
Detit me ngjyrë kuqërremtë, i lartë disa
dhjetëra metra, i cili bie pingul mbi det.
Kur qëndron në krye të këtij shkëmbi,
pamja është disi e frikshme, ndërsa kur
shikohet nga deti, pamja është vërtet
atraktive. Kundrejt një plani të
mirëstudiuar, është një pikë shumë e
përshtatshme për ndërtime turistikë.
SHKÂM’Ī PĔLĬNAÇS, shkëmb në afërsi
të kodrës që quhet Lama e Gorës.
SHKOZÆ VORRĔVĔT, një shkozë e
vetmuar mbi një sop pak përmbi vendin
që quhet Vorret e Krythës. Në atë vend,
pranë asaj shkoze, dikur bëhej kuvendi i
katundit. Pra, është një toponim me vlerë
historike për fshatin Krythë. Fonetikisht
do vënë re që O-ja e emrit shkozë nuk
është shkurtuar, ndonëse theksi i
togfjalëshit bie te O-ja tjetër.
vazhdon
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Veprimtaria e Art Clubit
Shkruan Gjekë Gjonaj
Shoqata e Krijuesve Art Klub më 2 shkurt 2009, në sallën e
Bibliotekës së Ulqinit mbajti Kuvendin vjetor. Në këtë Kuvend u
analizua puna gjatë vitit 2008 dhe u miratua programi i punës për
vitin 2009. Kryetari i shoqatës mr. Haxhi Shabani ndër veprimtaritë
themelore të vitit që shkoi veçoi pjesëmarrjen në Panairin e librit në
Ulqin dhe në Tiranë, Kalimerën poetike ku morën pjesë poeti
Xhuzepe Skiro di Maxho, shkrimtari Ridvan Dibra, njëqind vjetorin
e Kongresit të Manastirit dhe njëqind vjetorin e lindjes së Eqrem
Çabejt. Kjo shoqatë, këtë vit, vazhdoi Shabani, ka planifikuar disa
veprimtari tradicionale, projekte, përurime librash dhe botime.
"Kultura e shqiptarëve në Malin e Zi, Kalimera poetike 2009,
paraqitja e Art Clubit në Panairin e librit në Ulqin dhe Tiranë, paraqitja e shoqatës në Shkodër, Tiranë, Prishtinë
shoqëruar edhe me ekspozitën e artit figurativ të Qazim Mujës, përurimi i librave të Haxhi Shabanit, Gjekë Gjonajt,
një veprimtari kushtuar akademik Idriz Ajetit për të folmet e Krajës, botimi i veprave të tre anëtarëve të shoqatës, janë
aktivitet kryesore të Art Clubit për vitin 2009", theksoi mr. Haxhi Shabani. Kuvendi i Art Clubit miratoi këto vendime: të
krijohen seksionet e gjuhës shqipe, seksioni i letërsisë, seksioni shkencor, seksioni i botimeve, seksioni i artit figurativ,
seksioni i mediave, të krijohet Këshilli Drejtues i Shoqatës, të bëhet konstatimi i anëtarësisë së shoqatës dhe të bëhet pranimi i
anëtarëve të rinj, të krijohen katër modele të anëtarësisë në shoqatë, të themelohet manifestimi tradicional Kultura shqiptare në
Malin e Zi, të plotësohet redaksia dhe pasurohet koncepti i revistës "Lemba". Me këtë rast u lexua edhe një telegram
ngushëllimi kushtuar vdekjes së parakohshme të shkrimtarit dhe poetit për fëmijë, Agim Deva.
"Vdekja e parakohshme e Agim Devës është humbje e madhe për letërsinë shqiptare, e cila me kohë po pakohet, sepse fëmijët
shqiptarë humbën edhe një shkrimtar të madh për fëmijë Qamil Batallin. Agim Deva mbetet i paharrueshëm, sepse la veprat, të
cilat janë me tematikë të ndryshme nga jeta shqiptare, kryesisht kosovare e të gjithë fazave. Andaj, me mirënjohje të thellë po
përkujtojmë poetin dhe shkrimtarin Agim Deva dhe fjalët mungojnë", thuhet ndër të tjera në telegram ngushëllimi.
PREJ MERZIE QI PO KAM
Prej merzie qi po kam
Çohem dallnyshës e i tham
Maj dallnyshë qi knan n'lule
Zemrën time mirë ma shkule
Maj dallnyshë qi knan n'atë gem
Mall po m' çan për vendin tem
Ti n'atë lule knan sa mat
Naxhija Muhas
Po
t'nigjoj tuj kja me lat
Sal Nasufit e
shoqja Selimit
Po t'baj be për t'madhin zat
Isejn Cafit,
Po t'shkruej nji leter sat
Priftaj, Arbnesh,
Po ta la nji amanet
amvise 68
Shko te nana e ma dvet*
vjeçare
S'parit herë si isht me shnet
DAL N'ABARR ME MJELUN DHENTË Masanej a isht merzit
Se ka hjek shumë zi me m'rrit
Dal n'abarr me mjelun dhentë
Letra bardhë kalem jeshil
Vjen dylberi m'i merr ment
Zemra jeme u ndez kanil
Çka do ti dylber me ngranë
O kanil kanil me xhama
Muhabet deshta me xanë
Ku do t'shkojmë o nesër mrama.
Muhabeti djelmëve të ri
*dvet pyet
Sikur mjalta në çini
Muhabeti varzave
TUEJ LUEJT PREVA GISHTIN
Porsi uji krojeve
Tuej luejt preva gishtin
Muhabeti nuseve
Më shkoi gjaku m'mori shpirtin
Porsi uji puseve
Më shkoi gjaku porsi prrue
Muhabeti i kranjanës
E mjera si mi ndalue
Porsi tuli karramanes1
Me i vu manilin tash njitet
Muhabeti i malsorës
Tash e mjera si da t'hiqet
Porsi çargu i livorës
Shkojmë
e dvesim at jaran
Muhabeti pleq e plaka
2
O
jaran
more
jaran
Porsi uji nëpër bërraka .
1.karramane bukë e pjekur gruri e ngrohtë
A t'qillan dapak duhan
2.bërraka gropë me ujë të ndotur
Besa shoqe nuk e pi

ME SHUMË HALLE M'RRITI NANA
Më shumë halle më rriti nana
Me halle me kasavet
Deri u bana njëzet vjeç
Edhe sa isha i ri
1
M'erdh pazifi për ushtri
Si t'ja baj hallin se di
Nuk muj t'ha as nuk muj t'pi
Shum marak nana po ban
Hiç marak maj nanë mas ban
Se me kjen maj nanë me gan2
Asqeria3 nuk m'kërkon
Se kam pa nji andërr mramë
Unë me ty isha maj nanë
Unë me ty tuj bisedue
Atëherë m'doli gjumi mue
Vjen dallnysha tuj këndue
4
N'gëm të lules ishte sue
Kish gjet venin me pushue.
1.pazifi thirrja, 2.gan e metë fizike, 3.asqeria ushtria,
4.sue mësue.

Prehi kamt e shko në shpi
Njishtu ke me i thanë ti'tet
Hyp n'karrocë e shka n'qytet
Shka n'qytet maj ner daktorra
Atje ha çorbën me molla
Për nji javë të shnoshet dora.
Këndoi: Naxhija Muhas Salë Nasufit, e shoqa e
Selimit Isejn Cafit, amvise 68 vjeçare, PriftajArbnesh, Krajë.
Mblodhi: Shyqyri Islam Smajli, Priftaj-Arbnesh.
Shenoi: Ali Gjeçbritaj

Popullore
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MARTESA
BASHKËKOHORE

Këngë popullore lirike e Plavë-Gucisë
MORE ÇIKË ÇI MORRE
BJESHKËN
-More çikë çi morre bjeshkën,
Kuj ja le lum dada besën?
M'pate thânë çi bashkë po desim.
Dole n'bjeshkë, mua m'le vetëm.
Dole n'bjeshkë, e mua m'le n'vrri.
-Djalë m'u zift bjeshka pa ty,
Djalë m'u zift dalja në bjeshkë,
Çi mos dalsh noj natë me fjetë.
-S'ta dbanin me ta gjetë.
-Merre djalë rrugën përpjetë,
N'gjetsh çoban ku, ke me dvet,
N'derë të dbanit ke me m'gjetë,
N'derë të dbanit m'gjenë ka rri,
Tuj qinisë mestet për ty,
Tuj qinisë me gjypnerë,
Tuj qinisë me gjylpanë,
Lumja ú t'kujat i kam.
I kam t'njâj djali, s'me shkojnë dâm.
Ja ruan dada për Bajram,
Për Bajram, te xhamia,
Të gjithë po i nihshin mestet e mija.
Bijnë përmbys e kjajnë si thmija.
Këndoi një grup vajzash të fshatit Martinaj në bjeshkën
Qafa e Vizitorit, korrik 1974.

Shënoi Shaban Hasangjekaj, Martinaj, Guci

KRAJA
Është kjo Kraja
Prej florinit
Në mes të Liqenit të Shkodrës
Dhe Ulqinit
Sikur t'kishte edhe ujë
S'kish me ia pasë lakmi askuj.
E këdoi Shyqyri Islami, Priftaj-Arbnesh,
Krajë

(humoristike)
Si po thua Selvi moj bi,
Moj Selvi, moj sytë e zi,
Po t'dvet nana si po thua,
Tash je rritë, je hijeshua,
A e ke menen me u martua?
-More nanë, moj pashë ty,
Hala kush s'um ka pëlqy.
-Ta gjenë nana ni burrë ty,
Çehreli, por pak i vjetër,
N'sipërmarrje asht drejtor,
Punët e mëdha i ka në dorë.
Ke hesap Selvi moj bi,
Se ai shpesh shkon n'Itali,
Blen mantilla e blen gjerdana,
Blen çorapa e medalona.
E kur del bijo me shetitë,
Pej hallhalleve duert me t'zhdritë.
A po e sheh binë e kojshisë,
Çejzin tonë s'pe begenisë!

TRIMI TUJ VDEKË
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Tash asht n'modë moj lum nana,
N'Itali me ble fistana.
-More nanë ti e ke mirë,
Janë do punë çi don tehirë.
A din loke, ka kisha marrë,
Kush s'e ka nanën gjallë,
Kush s'me nalë gjithë me shetitë,
Kush nuk asht gjeloz në shpirtë,
Kush e ka ni mercedes,
Për çdo verë me çon në det.
Kush nuk don unë me i gatua,
Veç për dark n'hotel me m'çua.
Kush ma bjen rrogën te shpija,
Kush nuk di çka asht rakija,
Kush nuk shkon kurrë në
mbledhi,
Kush s'vonohet kurrë n'kojshi.
Qe, pra nanë, të kam kallzua,
Kush isht kenë nafakë për mua.
Shaban Hasangjekaj, Martinaj,
Guci

ULU MAL TË SHOH KASTRINË*
(këngë popullore Çame, Epirotase)

Ner dy male mush me borë
Met nji trim vetullëhollë
Ishte keq dhe i plagosun
Atje met i vramë, i sosun
Por kur zogjët zunë ta hanë
Sytë e zi të tij po kjajnë
Ju moj shqype qi më hani
Sytë e zez të mi falni
Se e kam nji t'zezën nanë
Del e kjan o lam e n'lam
Se e kam nji t'mjerën motër
Del e kjan kodër m' kodër
Se e kam fatkeqen grue
Del e kjanë o krue m'krue.
Këndoi: Shyqyri Islami, PriftajArbnesh, Krajë.
Shenoi: Ali Gjeçbritaj.

Përcjellja e dazmorëve me kangë - shumica e grave
me veshje kombëtare shqiptare, më 1974

Ajde ore ulu mal të shoh Kastrinë O Kastrinë eee
Kastrinë ore të shoh bellat nek ku rrinë O ku rrinë
Ku rrinë ore përtej maleve në brinjë O në një brinjë
Ajde ore ulu mal të shoh Fila'në O Fila'në
Filanë more të shoh bellat nek ku janë O ku janë
ku janë ore përtej maleve matanë O matanë
Ajde ore përtej maleve matanë opopo
o bellat e bardha
o e bardha eee
Të bardha more madhe gaz që po bën e
para
o e para
e para more …. e bellës së parë o së parë
Ajde ore para bellës së parëA do e marr a do më marrë
O më marrë eee
T'më marrë more a do i presnja plumb në
ballë O në ballë eee
Ajde moj bella bukuroshe a do m'marrshë
a të të marrë
a do të presnja plumb në ballë
O në ballë eee
*Kastria - fshat pranë Gumenicës.
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Poezi

Esad Mekuli*

POROSIJA E NANËS
(Me rastin e shpërnguljes për Turqi)

Për ke në dritë ju qita, o djelm?
Për ke ju rrita, o bij'?
Pse u gëzova unë në jetë?
-Nanën po e leni sot kur kryet
Me mburrje për ju e ngrita;
Kur futën e zezë e hoqa;
Kur zjarmin në votër
Pa frigë e ndezim në mbramje
Kur sofrën ma thatë s'e shtrojmë!
Në dheun e huaj shkoni?
Atje
Ku vesh s'ju marrin:
Ku vëllau të vllanë
Me bisht te synit e shikon
E punën e vet soll kqyr!
Atje
Ku bima ndër ara
Thahet nën hanë
Ku grizhlat sqep-mprehta
Frytet e vjeshtës s'parit
shkretojnë!
Atje
Ku dheu i zi
Randë do t'ju peshojë mbi rrashta
Pa etnit tuaj për bri!
Unë be po u qes, bre djelmë
Në trollin që shkelët si fëmi,
Në eshtnat e të parëve,
Në gjakun e derdhun për liri,
Në fatlumninë tuaj e të nipave,
Në tamblin e gjive te mi'
M'i terni lotët që t'harroj çdo
dhimbë
Mos me u nda
Prej prehnit tim
As vllau me vlla!
*Esad Mekuli (1916-1993), ishte prej Plavës,
Mali i Zi, jetoi në Prishtinë, Kosovë.
Marrë prej Hajro Ulqinaku: Degë e drurit të
urtë, Asocioni 'Ulqini' Ulqin 2008:19.
Zgjodhi Gazmend Çitaku, Ulqin
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Mitrush Kuteli

ÇAST LAMTUMIRE
(Djalit)

...Pra, bir, mos qaj: ky është ligj i qenies
Të vijë rrotull dhe të kthehet rishtas
Përbrenda t'amës s'amshuar
Të mosqenies.
Ku janë ata që patën qenë? Shkuan
Atje ku qenë lanë prapa tyre
Një tingull n'erë, shuar dalëngadalë,
Si çdo qenie.
Nga shtati i tyre ngjizet përsëri jeta
Që duhet rrojtur: mbajtur, vojtur, falur
Kur çasti i madh troket në derën tonë
Urdhëronjës.
Koprrace është jeta në të mira
Dhe dorëhapur gjembash dhe
mënxyrashTë gjitha duhet hequr dhe duruar
Zemërkthjellët.
Un' rrethin tim e mbylla keq a mirë,
Si vdekëtar i thjeshtë hallkë i lidhur
Dhe shkoj i velur hojesh dhe sherbelesh
Pa keqardhje.
Do rroj, shpresoj, ca kohë, brenda teje
Se kjo ka qenë ëndrra ime: shpirtin
Tim trashëgim ta la pas vdekjes,
Siç e mora.
Vazhdo dhe ti të jetës shteg, të shkruar:
Të larta mos lakmo se shtypës bëhesh
As poshtë shumë mos rrëshqit, se
shtypesh,
Qofsh i lumtur.
Marrë prej Kohës ditore, Prishtinë, 05.04.2008:31.
Zgjodhi Prof. Dr Mentor Disha, Prishtinë.

Ka diç t'kalbun në tokën daneze
(Shekspiri).

Ulqini - florini

Ky shenjë rruge në Arbanasi, Zadër

Idriz Xhemë Ulaj

BETIMI I
MËRGIMTARËVE
Ikën pleqtë në stinë me borë
pa i përkëdhelur nipat me dorë,
pa u kënaqur prindi edhe pak,
duke i lënë fëmijët me merak...
Mbeti shtëpia pa tym në oxhak,
mbeti shtrati pa u çuar aspak;
erdhi koha për të dalë në arës'kishte kush mbeti ograjë!
E, një ditë kur fëmijët mbërrinë
me mall të prindit më s'u nginë.
Pyetën fisin për babë, për nënë:
-Nga kanë shkuar që këtu s'janë?
-Shkoni n'log të fushës sonë,
do t'i gjeni sa s'është vonë.
Ka disa muaj që kanë tretur,
në çarçafë diku janë fshehur.
Mbetën djemtë të mërzitur,
me lot në sy të lebetitur:
-Ah, medet, sa kemi gabuar
në kurbet që kemi shkuar!
U betuan në nënë dhe babë:
-S'mërgojmë më për të gjallë!
Do të kthehemi në vendin tonë,
do të jetojmë këtu përgjithmonë!

ATDHEU YNË
BRËNDA NA NGACMON
Atdheu ynë, brenda na ngacmon!
Ëndrrat pa pushuar, zemrat na pushton.
Një zë vetëtimthi, dëgjojmë ditë e natë,
Grykave korijeve*, vjen si trim me shpatë
Zëri i Atdheut, në vesh na kumbon,
Thërret për tu kthyer, sytë na verbon.
E keqe ishte ora, kur morëm atë rrugë,
Ramë nëpër hendeqe, u mbytëm në lumë.
Gota jonë u thye, nuk ngjitet kurrë,
Lëmshi u mbëloth, ngelëm të sëmurë.
Kusuret tona, janë të pa fund,
Atdheu i dashur, në shpirt s'na ka humb.
*korije - pyll i vogël

Mina A. Papajorgji
Selanik, 18.12.2008.
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Veprim jo burrnor i Knez Nikollës*
Një histori tjetër kam dëgjuar në Ulqin. Vëllazëria Brisku Briskoviqi në Ulqin kanë prejardhjen prej fshatit Brisk. Në
atë kohë kanë jetuar në katundin Brisk.
"Princi Nikolla erdhi për vizitë në Virpazar. Aty u
mblodhden Crmniçan dhe Shestanas për të pritur zotërinë.
Knjazi vjen dhe lajmëron që në majë të kodrës, gjatë rrugës
që kishte ardhur nga Rijeka Crnojeviq, ka lënë "levoren" e
tij dhe i pari që mbërrrinë atje do të jetë e tija. Shumë të
rinjtë nga Crmnica dhe Shestani morën pjesë në këtë garë.
Mes tyre ishte edhe një djalë nga familja Brisku Briskoviq, Gjoka i Gjekos, me plot energji jetësore, i cili u
rrit si çoban bagëtish nëpër kodrat e Rumisë, u rrit me bukë
kallamboqi (misri), qumësht delesh dhe me ujë bore të
shpellave të Rumisë, që qëndronte krejt verës. Princi dha
shenjë dhe gara filloi. Me shumë mundim, duke garuar me
të rinjtë e nivelit të tij, djali prej Briskut arriti i pari dhe e
mori "levoren" e princit. Me "levoren" në dorë tepër i
kënaqur arrin te princi. Princi Nikolla pasi që e mori vesh
se kush ishte dhe nga ishte djali, me nervozizëm, edhe pse
"fjala e tij nuk u mohua", ia mori "levoren" nga duart e
djalit duke i thënë: "Kjo është e imja". Më këtë veprim u
lëndua thellësisht djali, vëllazëria dhe fisi i tij".

*Marrë prej Djoko-Djoka
Markov Daboviq: Pleme
Šestani (istorijsko-etnografska studija), Bar, 2006:208.

Përktheu në shqip: Zefi
Gjonit Lucit NojësKovaçi
Dëshmitarë të ndodhjes
janë shumë Briskanjorë
(prej Bishtit Malit, Ulqin),
ndër ta edhe Zefi Gjonit
Lucit Noj's-Kovaçi.
Gjoka shpesh tregonte për
gëzimin e tij, kur ai ndër
mija njerëz në garën e
Knezë Nokollës, i veshur
me caruqe, çakshirë dhe
brez, i pari mbërriti te
livorja. Knezi nuk e
mbajti fjalën, kur e kuptoi
që ai është shestanos
shqyptar dhe që nuk e
kupton gjuhën malazeze.

Qesh e njesh

Shestanasit* thonë (6)

Pata nji pushkë t'keqe,
pa çark, pa kondak,
pa namli haram aspak.
Shkova me gjue te tri kodra,
dy t'thame, nji pa barë.
Ishin tre lisa, dy t'thyem, nji pa rranxë.
Ranë tre turtuj, i gjova,
tak, trrt, dy iken, njani s'met.
Mora atë qi s'met.
Hajt, hajt te tri kulla,
dy t'zhblueme, nji pa tjerglla.
Thirra, i zoti shpisë.
Dolën tri plaka,
dy t'dekna, nji pa frymë.
Lypa tre veksha.
M'dhanë dy t'thyem, nji pa fun.
Mora vekshin pa fun,
shtiva turtullin qi s'met.
Ziej, përziej, mora m'e shprazë.
Mish nuk met, langu doli
Kurr thatë, veç atëherë.

S'ka sy për Qábe.
S'ke ç'i ban gomarit, e bjeri
samarit.
S'ta ma bötha (s'ke guxim).
S'ta nep nji gurë me çâ kryet.
Shmri, Shmri - kap parmenën e ik
shpi.
Shnosh si akulli.
Shnosh si ujku.
Shyqyr qi dolem n'Shnjergj.
Shpjetri djeg e pjek (Ka të bëj me
kohën e nxehtë; Shën Pjetri
festohet me 29 qershor).
Ta pi gjakun me pamuk.
Tash i lau krejt borçet (vdiq).
Tash mush me'j ra kavallit.

Tregoi Halili Muratit Mehmet Alisë Haxhisë-Braconj,
Pinçanjor, tash në Braticë, Ulqin (më 5.12.2008)

Krye-kungujt vehen t'parë,
Vaj-halli! për kangtarë (Gjergj Fishta).
Isht mkat me hupë gjuhën e vet n'shpi t'vet
(SGjD).

Gjoka'j Gjekos Pal's-Brisku
(1876-1964), nipat e tij Pjetri,
Pala, Gjoka dhe Anria me familje
jetojnë sot në Amerikë dhe
Australi.

T'bukrat (bukurat) e dheut.
Ti je ma e mrapta birë e kavallit.
T'i krypsha ment.
T'isht ba men'ja ujë.
T'jam borç deri n'vorr.
Tremet pej hijes vet.
Treten pustull (i shmanget çështjes
që atij s'i shkon për shtatit).
Tretsh n'Itále.
Trim si ljepri (lepuri; thuhet për
frikacakun, tucanin).
Shkoi huq.
Shkothtë e keqja n'mal t'shkretë.
Trim si zâna.
Shih frazat e botuara edhe në Buzuku
15/2004:23, Buzuku 24/2007:23, Buzuku
25/2007:20 Buzuku 26/2008:22, dhe Buzuku
28/2008:23.

Mblodhi Simë Gjon Dobreci
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(renditja si mbas abecedës)

Andria i Lorit Palës Macit-Marnikaj, Bishti Malit, Ulqin 20€
Cini Simës Noc Matisë-Gjonaj, Reç, Ulqin, tash n'Nju-Jork, Amerikë 20$.
Fondacioni 'Dom Simon Filipaj', Nju-Jork, Amerikë 300$.
Jaku i Sim's Jakut-Pepgjonoviq i Pepgjonve t'Thtjanit, GRAGJACOMERC, Ulqin 100€
Lukë Dedë Shkreli, Amull, Ulqin, tash në Zeutern, Germani 50€
Tomë Dedë Shkreli, Amullë & Zef Luigj Nikollë-Gjokaj, Zogaj, Ulqin,
tash n'Nju-Jork, Amerikë 200$.
Zef Luigj Nikollë-Gjokaj, Zogaj, Ulqin & shokët n'Nju Jork, Amerikë
500$.

Mos u huej pej venit vet (popullore).

Qofshi gjithmonë faqe bardhë. Redaksia u falet nderit.
Çoban'i keq ta bje ujkun te dera (popullore).

