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AREALI GJUHËSOR I ISTOGUT ME RRETHINË 

 

Abstrakt 

 

Në këtë punim të disertacionit të doktoraturës me titull “Areali gjuhësor i Istogut 

me rrethinì” kemi për qëllim të paraqesim një pamje sa më të plotë mbi arealin 

gjuhësor të Istogut, si njëra prej të folmeve më periferike të gegërishtes verilindore. 

Studimin e kemi konceptuar në tetë njësi tematike ( krerë) siç janë: 1. Të dhëna të 

përgjithshme për Istogun me rrethinë, 2. Fonetika, 3. Dukuritë fonetike, 4. Morfologjia, 

5. Fjalëformimi, 6. Sintaksa, 7. Tekste dialektore dhe 8. Fjalorth dialektor, ku secili kre 

është njësi në vete, që merr në vështrim aspekte dhe probleme të caktuara gjuhësore, 

në lidhje të pashkëputshme me temën në shqyrtim. 

Studimet dialektologjike në fushë të shqipes tashme kanë një tradite të gjatë dhe 

të pasur, me ç’rast janë bërë hulumtime natyrash të ndryshme nga fushat gjuhësore si: 

fonetika dhe fonologjia, morfologjia, fjalëformimi, leksiku, por më pak studime janë 

ndërmarrë nga fusha e sintaksës dialektore të shqipes. Dialektologët prej kohësh kanë 

pohuar dhe ripohuar, se gjuha e gjallë e popullit është gurrë e pashtershme për 

pasurimin e një gjuhe, prandaj njohja dhe studimi i dialekteve sipas metodave të 

mirëfillta shkencore, përbën shtyllën qendrore për vijimin dhe zhvillimin e studimeve 

edhe në rrafshet e tjera gjuhësore si: fonetika, morfologjia, sintaksa e padyshim edhe 

semasiologjia dhe frazeologjia e gjuhës. Studimi i dialekteve është i rëndësisë së veçantë 

edhe për historinë e gjuhës, sepse me të drejtë është shprehur: Anton Meje ”nuk ka 

histori gjuhe pa dialektologji…”. 

Në vazhdë të kësaj që u tha, kemi vepruar edhe ne, pra gjatë punës sonë, kemi 

bërë përpjekje t’i marrim në shqyrtim ato tipare dhe dukuri gjuhësore të të folmes së 

Istogut që janë me interes për dialektologjinë dhe për gjuhësinë shqiptare 

përgjithësisht, githëmonë duke synuar objektitvitetin dhe korrektësinë. 
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Përveç punës në terren, kemi konsultuar edhe literaturë të nevojshme teorike si: 

monografi mbi të folmet fqinjësore dhe jofqinjësore të Istogut, studime të specializuara 

dialektologjike, fjalorthë dialektorë, fjalorë të gjuhës shqipe, gramatika të shqipes si dhe 

tekste dhe materiale të tjera profesionale. 

Lëndën gjuhësore të vjelë në terren e kemi analizuar mbi bazën e parimeve, 

kritereve dhe metodave shkencore, të njohura në studimet shqiptare të kësaj natyre, 

prandaj duke vepruar kështu i kemi pasur më të qarta dhe më të lehta trajtimet, 

analizmet dhe interepretimet mbi nocionet si: dialekt, e folme, veçori dialektore, veçori 

fonetike, tipare morfologjike, fjalëformim, mënyra fjalëformuese, leksik dialektor, leksik 

krahinor, leksik autokton, huazime dhe nocione të tjera të ngjashme. 

Për punimin e këtij studimi jemi mbështetur në një literaturë mjaft të pasur, që e 

kemi shënuar te pjesa e bibliografisë. 

Përpos Udhëzuesit për mbedhjen e fjalëve dhe të shprehjeve të gjuhës shqipe, të 

hartuar nga IGJL, ASHSH, për punët praktike jemi mbështetur në Pyetësorin e përgaditur 

nga ASHSH dhe në Udhëzuesin për mbledhjen e leksikut dhe frazeologjisë së shqipes, 

përgaditur nga Instituti Albanologjik i Prishtinës, ndërkaq gjatë punës praktike në terren, 

kryesisht i kemi zbatuar tri metoda pune: 

- metodën e bashkëbisedimit me subjektet e caktuara; 

- metodën përmes pyetësorëve (bazuar në pyetësorin e ADGJSH-së); 

- metodën e vrojtimit të drejtëpërdrejtë (duke vrojtuar në mënyrë aktive, dhe 

duke iu shtruar pyetje bashkëbiseduesve). 

Gjithëherë jemi përpjekur që subjektet të jenë të zgjedhur, sipas kritereve dhe 

rregullave, tashmë të njohura në studimet e kësaj fushe. 

 

Fjalët çelës: gjuha shqipe, dialektet, gegërishtja verilindore, Istogu, fonetika, 

dukuritë fonetike, morfologjia, fjalëformimi, sintaksa, tekstet dialektore, fjalorthi 

dialektor, leksiku autokton, huazimet, pyetësor dialektologjik, subjekte. 
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THE LINGUISTIC AREAL OF ISTOG WITH THE SURROUNDING 
 

 

Abstract 
 

In this paper of the doctoral dissertation titled "The linguistic areal of Istog with 

the surrounding", we intend to present a complete view on the linguistic areal of Istog, 

as one of the most peripheral  language of Northeastern Geghe. We have conceived the 

study in eight thematic units (headings) such as: 1. General data on Istog and its 

surrounding, 2. Phonetics, 3. Phonetic phenomena, 4. Morphology, 5. Word formation, 

6. Syntax, 7. Dialectical texts and 8. Dialect Glossary, where each head is a unit in itself, 

which surveys at certain aspects and language problems, in relation to the topic. 

Dialectical studies in the Albanian language already have a long and rich 

tradition, where different kinds of linguistic research have been conducted, such as 

phonetics and phonology, morphology, word formation, and lexis, but few studies have 

been undertaken in the field of dialectal syntax of the Albanian. 

Dialectologists have long claimed and reaffirmed that the living language of the 

people is a never-ending fountain for the enrichment of a language, hence the 

recognition and study of dialects according to the proper scientific methods constitutes 

the central pillar for the continuation and development of studies in other linguistics 

phases such as phonetics, morphology, syntax and obviously semasiology and 

phraseology of language. The study of dialects is of particular importance also to the 

history of language, because as  it is rightly stated by Anton Meje "there is no history of 

language without dialectology ..."  

We have worked according to the above mentioned statement, so during our 

work, we have attempted to consider those traits and linguistic phenomena of Istog folk 

that are of interest to dialectology and Albanian linguistics in general, intentionally 

aiming at objectivity and correctness. 
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In addition to field work, we also consulted theoretical literature such as 

monograph on Istog / Istog neighboring and non-neighborly dialects, specialized 

dialectological studies, dialectal glossaries, Albanian language dictionaries, grammar and 

other professional texts and materials. 

We have analyzed the language subject in field on the basis of the principles, 

criteria and scientific methods, known in Albanian studies of this nature, so in doing so 

we had clearer and simpler treatments, analyzes and interrelations on notions such as : 

dialect, spoken language, dialectical specifics, phonetic features, morphological traits, 

word formation, word formation methods, dialect lexis , district lexis, autochthonous 

lexis, borrowings and other notions of this type. 

For the purpose of this study, we have relied on a very rich literature that we 

have listed in the bibliography section. 

In addition to the Guidelines for Supplying Albanian Words and Expressions, 

drafted by IGJL, ASHSH, for practical work, we have relied on the Questionnaire 

prepared by the ASHSH and on the Guide on Albanian Language lexis and phraseology 

gathering , prepared by the Institute of Albanology in Prishtina, while during field work, 

we mainly implemented three working methods: 

- method of conversation with certain subjects; 

- method through questionnaires (based on the ADGJSH questionnaire); 

- direct survey method (by actively observing, and asking questions to 

interlocutors). 

We have always tried to choose the subjects according to the criteria and rules 

already recognized in the studies of this field. 

 

Key words: Albanian language, dialects, northeastern Geghe, Istog, phonetics, 

phonetic phenomena, morphology, word formation, syntax, dialectal texts, dialect 

glossary, autochthon lexis, borrowings, dialectical questionnaire, subjects. 
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Hyrje 

 

Objekti i studimit 

 

Studimet dialektologjike në fushë të shqipes tashmë kanë një traditë të gjatë dhe 

të pasur, me ç’rast janë bërë hulumtime natyrash të ndryshme nga fushat gjuhësore, si: 

fonetika dhe fonologjia, morfologjia, fjalëformimi, leksiku, por më pak studime janë 

realizuar nga fusha e sintaksës dialektore të shqipes. Kështu, pra në të shumtën e 

rasteve, autorët në studimet e tyre janë orientuar mbi të folmet e zonës a krahinës së 

tyre të origjinës, prandaj në këtë mënyrë është arritur të studiohen shumica e të 

folmeve shqipe, por natyrisht si në çdo punë a veprimtari, edhe këto studime, herë-herë 

kanë hasur në sfida natyrash të ndryshme. 

Për sa u përket studimeve dialektologjike në Kosovë, meritojnë të përmenden 

studiuesit e brezit më të moçëm, siç janë: Idriz Ajeti, Hilmi Agani, Latif Mulaku, Mehdi 

Bardhi, Mehmet Halimi, Fadil Raka, Zijadin Munishi, Rexhep Ismajli, për të vijuar me 

dialektologët, si: Ragip Mulaku, Tafil Kelmendi, Bajram Mehmetaj, Adem Hajdaraj, Imri 

Badallaj, Qemal Murati, Mehmet Ahmetaj, dhe studiuesit e brezit më të ri, si: Naser 

Pajaziti, Bagzad Baliu, Haki Hysenaj, Fridrik Dulaj, Naim Berisha, Abdurrahim Maxhuni 

etj.  

Dialektologët e përmendur, por edhe të tjerë që nuk po i përmendim këtu, prej 

kohësh e kanë pohuar dhe ripohuar, se gjuha e gjallë e popullit është gurrë e 

pashtershme për pasurimin e vazhdueshëm të standardit të shqipes, prandaj, njohja dhe 

studimi i dialekteve të shqipes, sipas metodave të mirëfillta shkencore, përbën shtyllën 

qendrore për përvijimin e studimeve edhe në rrafshet e tjera të gjuhësisë, si: fonetika, 

morfologjia, sintaksa, e padyshim edhe semasiologjia dhe frazeologjia e gjuhës. Studimi i 

dialekteve është i rëndësisë së veçantë edhe për historinë e gjuhës, sepse me të drejtë 

është shprehur Anton Meje: “nuk ka histori gjuhe pa dialektologji…”. 
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Në vazhdën e kësaj që u tha, jemi përpjekur që të veprojmë edhe ne, pra gjatë 

hartimit të këtij disertacioni të doktoratës me titull: “Areali gjuhësor i Istogut me 

rrethinë”, kemi bërë përpjekje të marrim në shqyrtim ato tipare dhe dukuri gjuhësore që 

janë me interes për dialektologjinë dhe për gjuhësinë shqiptare përgjithësisht. Jemi të 

vetëdijshëm se kjo ndërmarrje jona studimore nuk është pa të meta për faktin se e 

folmja e Istogut për herë të parë po bëhet objekt trajtimi në një punim si ky i yni, 

prandaj, në këtë drejtim ka hapësirë për përmirësime dhe plotësime të mëtejshme. 

 

  

Qëllimi i studimit dhe motivimi i temës 

 

Përmes këtij punimi synojmë të paraqesim një pamje sa më të plotë dhe sa më 

tërësore mbi arealin gjuhësor të Istogut, si një prej të folmeve më periferike të 

gegërishtes verilindore (një prej të folmeve më skajore të mbarë shqipes). 

Arsyet që na kanë shtyrë të përcaktohemi për temën me titull: “Areali gjuhësor i 

Istogut me rrethinë”, janë të shumta, por dy janë kryesore:  

Origjina ime familjare nga një fshat i komunës së Istogut, pra dëshira dhe vullneti 

që pak a shumë të kontribuoja për të mirën e vendlindjes sime, dhe, arsyeja e dytë 

është se, duke qenë i punësuar në Institutin Albanologjik të Prishtinës, në Degën e 

Gjuhësisë, sektori i dialektologjisë më ka nxitur të merrem me temën e tillë.  

  

 

Metodologjia e punës 

 

Pas sigurimit dhe konsultimit të literaturës teorike në lidhje me objektin e 

studimit, jemi pajisur me pyetësorët, përkatësisht me Udhëzuesin për mbledhjen e 

fjalëve dhe të shprehjeve të gjuhës shqipe, të hartuar nga IGJL, ASHSH. Për punët 

praktike jemi mbështetur në Pyetësorin e përgatitur nga ASHSH dhe në Udhëzuesin për 

mbledhjen e leksikut dhe frazeologjisë së shqipes, përgatitur nga Instituti Albanologjik i 
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Prishtinës. Pas këtyre hapave i jemi rrekur punës në terren, me qëllim të vjeljes së 

lëndës gjuhësore, me ç’rast këtu, përgjithësisht kemi zbatuar tri metoda pune: 

- metodën e bashkëbisedimit me subjektet e caktuara; 

- metodën përmes pyetësorëve (bazuar në pyetësorin e ADGJSH-së); 

- metodën e vrojtimit të drejtpërdrejtë (duke vrojtuar në mënyrë aktive dhe 

duke iu shtruar pyetje subjekteve të intervistuar). 

Gjithëherë jemi përpjekur që, subjektet t’i përzgjedhim sipas kritereve dhe 

kushteve tashmë të njohura nga studimet dialektologjike shqiptare, ndërkaq kujdes të 

veçantë u kemi kushtuar teknikave dhe metodave të përdorura gjatë komunikimit me 

subjektet në terren. 

Kështu, e kemi parë të udhës që me subjekte të zhvillojmë biseda të natyrës 

private, p.sh.: si është shëndeti i tij dhe i anëtarëve të familjes, si qëndrojnë me gjendjen 

ekonomike dhe sa po mund ta sigurojnë mirëqenien e tyre, pastaj për të korrat e për të 

lashtat, për blegtorinë e pyetje të tjera të kësaj natyre. Kemi vepruar kështu, duke 

menduar se subjektet do ta ndjejnë vetën më të lirshëm dhe do të shprehen në formë 

krejt natyrale dhe pa asnjë hezitim. Pasi kemi përfunduar bisedat e tilla, atëherë jemi 

orientuar në tema më konkrete. Gjatë bisedave, përmes vrojtimit dhe incizimit me 

diktafon të posaçëm, kemi bërë regjistrimin e materialit gjuhësor. 

Gjithashtu kemi vënë në përdorim edhe pyetësorët, me ç’rast subjekteve të 

caktuara, pyetjet ua parashtronim sipas interesit tonë. Gjithë materialin e vjelë e kemi 

regjistruar në diktafon, por sipas mundësive kemi mbajtur edhe shënime.  

  

 

Baza teorike e punimit 

 

Për përfundimin sa më të suksesshëm të këtij punimi, përveç punës në terren, 

kemi konsultuar edhe literaturë të nevojshme teorike, si: monografi mbi të folmet 

fqinjësore dhe jofqinjësore, studime të specializuara dialektologjike, fjalorthë dialektorë, 
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fjalorë të gjuhës shqipe, gramatika të shqipes si dhe tekste dhe materiale të tjera 

profesionale, të nevojshme për punën tonë.  

Trajtimi i lëndës gjuhësore të vjelë në terren është bërë mbi parime, kritere dhe 

metoda shkencore, të njohura në studimet shqiptare të kësaj natyre. Bazuar në këto 

kritere i kemi pasur më të qarta dhe më të lehta vështrimet, analizimet dhe 

interpretimet mbi objektin e studimit. 

Për hartimin e këtij disertacioni të doktoratës jemi mbështetur në një literaturë 

mjaft të pasur, të cilën e kemi shënuar te pjesa e bibliografisë së këtij punimi. 

  

 

Struktura e punimit 

 

Ky punim është strukturuar mbi bazën e tetë kapitujve (krerëve), ku secili prej 

tyre paraqet njësi në vete, sepse nëpër ta merren në vështrim aspekte dhe çështje të 

caktuara gjuhësore nga Treva e Istogut, të gjitha këto në funksion të tërësisë 

përmbajtjesore të këtij punimi.  

- Në kapitullin e parë të punimit me titull: Të dhëna të përgjithshme për Istogun 

me rrethinë, e kemi prezantuar trevën e Istogut, duke filluar nga shtrirja gjeografike, 

karakteristikat shoqërore dhe ekonomike të zonës, e kaluara historike e Istogut, mbi 

etimologjinë e topikut Istog, arsimi, kultura, popullsia, fiset dhe vëllazëritë si dhe kemi 

bërë paraqitjen e 52 fshatrave, shoqëruar me të dhëna patronimike, toponomastike, 

historike dhe demografike.  

- Në kapitullin e dytë të punimit e kemi përfshirë fushën e fonetikës që përfshin: 

theksin, sistemin zanor me karakteristikat përkatëse, sistemin  

bashkëtingëllor, togjet zanore, diftongjet dhe grupet e bashkëtingëlloreve. 

- Në kapitullin e tretë kemi paraqitur dukuritë fonetike që veprojnë në të folmen 

e Istogut, siç janë: Metafonia (umlauti), apofonia, kontraksioni, shurdhimi, sonorizimi, 

asimilimi, disimilimi, rëniet e tingujve, metateza, elizioni (elidimi), aglutinacioni 
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(përngjitja), palatalizimi, reduktimi, kontraksioni i zanoreve, kontraksioni i 

bashkëtingëlloreve dhe në fund, analogjia. 

- Në kapitullin e katërt zë vend fusha e morfologjisë që përshin: pjesët e 

ndryshueshme të ligjëratës (sistemin emëror, sistemin mbiemëror, sistemin foljor, disa 

përemra, disa numërorë etj.), si dhe pjesët e pandryshueshme të ligjëratës, siç janë: 

ndajfoljet, lidhëzat, nyjat, pasthirrmat, onomatopetë etj.). Për të gjitha pjesët e ligjëratës 

janë dhënë shpjegimet përkatëse, shoqëruar me shembuj ilustrues. 

- Në kapitullin e pestë kemi bërë fjalë për fjalëformimin si një prej shtyllave 

kryesore dhe mjaft të rëndësishme për pasurimin e gjuhës. Së këndejmi kemi 

përmendur këto mjete fjalëformuese: Parashtesat, prapashtesat, parashtesat dhe 

prapashtesat njëkohësisht, paranyjëzimi, kompozimi (përbërja), përngjitja(aglutinimi) 

dhe konversioni. Për secilin tip të fjalëformimit kemi dhënë shpjegimet përkatëse, 

shoqëruar me shembuj ilustrues. 

- Në kapitullin e gjashtë të punimit është trajtuar pjesa e sintaksës, e cila 

krahasuar me pjesët e tjera të sistemit gjuhësor në rrafshin dialektor paraqet më pak 

tipare dalluese. Kjo pjesë e punimit përbëhet nga këto nënpjesë: Paskajorja në vend të 

lidhores; përshtatja e kallëzuesit me kryefjalën; rreth përdorimit të disa parafjalëve; 

funksioni sintaksor i lidhëzave; përdorimi i urdhërores së foljes; përcaktori themelor 

(tre/trí) dhe në fund, funksioni i përemrave vetorë. 

- Në kapitullin e shtatë të punimit i kemi paraqitur disa tekste dialektore 

(krahinore) me qëllim që të vihet në dukje gjuha e gjallë e folësve të këtij krahu të 

shqipes, e cila më së miri mund të hetohet në stilin rrëfimor (kallëzimor). 

- Në kapitullin e tetë, pra në pjesën e fundit të punimit e kemi paraqitur një 

fjalorth dialektor që përbëhet prej rreth 1800 njësish leksikore, përmes të cilit shpaloset 

një pjesë e thesarit leksikor të kësaj hapësire shqipfolëse. 

- Në pjesën përfundimtare të punimit janë paraqitur shenjat fonetike, shkurtesat 

për literaturën e përdorur, shkurtesat e tjera si dhe bibliografia e konsultuar. 
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 Adresimi i punimit 

 

Punimi synon të sjellë një kontribut sado modest në studimet dialektologjike 

shqiptare, dhe si i tillë, mendojmë se do t’u shërbejë të gjithë atyre që në një formë a 

tjetër merren me studime gjuhësore të shqipes, veçmas dialektologëve. 

Përmes këtij punimi synojmë të sjellim një vështrim përmbledhës mbi të folmen 

e Istogut, duke plotësuar kështu numrin e studimeve monografike mbi të folmet e 

shqipes, por edhe të ofrojmë kontributin tonë modest në mesin e studimeve të 

dialektologjisë shqiptare. 

Në fund të kësaj pjese hyrëse gjej rastin t’i falënderoj kolegët e mij të punës nga 

Instituti Albanologjik i Prishtinës, të cilët gjithherë më kanë ndihmuar dhe më kanë 

këshilluar pa u kursyer. 

Një falënderim të veçantë ia shpreh mentorit tim, prof. dr. Mustafa Ibrahimit, i 

cili çdoherë më ka këshilluar, më ka nxitur dhe më ka motivuar që punimi të jetë sa më i 

plotë dhe sa më përmbajtësor. 

Në fund fare, jo për nga rëndësia, por për nga radha, një falënderim të veçantë i 

shpreh familjes sime, e cila në çdo kohë dhe çdo rrethanë u gjend pranë meje.  

Mirënjohje dhe falënderime të përbotshme i shpreh babait tim të ndjerë, 

udhërrëfyesit kryesor të jetës, të orientimit dhe të rrugëtimit tim profesional e jetësor. 
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Kreu I 

 

 TË DHËNA TË PËRGJITHSHME PËR ISTOGUN ME RRETHINË 

 

Komuna e Istogut 

 

§ 1. Shtrirja gjeografike.- Komuna e Istogut shtrihet në pjesën veriperëndimore 

të Kosovës (pjesa veriore e Rrafshit të Dukagjinit). Territori i saj është i hapur në të gjitha 

anët, me përjashtim të veriut, ku kufizohet me vargmalet e Moknës, me lartësi deri në 

2.155 metra. Nga verilindja kufizohet me komunën e Zubin Potokut, nga lindja me 

komunën e Skenderajt, në jug kufizohet me Klinën, nga jugperëndimi dhe perëndimi si 

kufi ka komunën e Pejës, kurse në pjesën veriore kufizohet me Malin e Zi (komuna e 

Rozhajës) dhe me Serbinë (Sanxhaku-komuna e Tutinit) dhe ka një sipërfaqe prej 453.84 

km². 

Pjesa fushore e komunës së Istogut, përmban toka pjellore, që përshkohen nga 

tre lumenj relativisht të mëdhenj për rrethanat ujore të Kosovës. Lumi më i madh 

është Drini i Bardhë, ndër lumenjtë më të mëdhenjë në Kosovë (rreth 30 m3 ujë në 

sekondë. Me mjaft prurje ujore është edhe burimi (lumi) i Vrellës, ndërkaq gjatë 

pranverës dhe vjeshtës, janë bukur të furishëm edhe lumenjtë si: Bujena, 

Kujafçi, Shushica, Përroni i Sudenicës e ndonjë tjetër, të cilët shpesh vërshojnë 

fushat përreth, duke i pasuruar ato me lym prej nga zhvillohet flora dhe fauna mjaft e 

pasur.  

 

§ 2. Emri Istog dhe e kaluara historike. - Për sa i përket etimologjisë së emrit Isg, 

qysh herët, por edhe në ditët tona janë dhënë mendime të ndryshme, në të shumtën 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Rrafshi_i_Dukagjinit
https://sq.wikipedia.org/wiki/Drini_i_Bardh%C3%AB
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Lumi_Bujena&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Lumi_Kujaf%C3%A7i&action=edit&redlink=1
https://sq.wikipedia.org/wiki/Lumi_Shushica
https://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%ABrroni_i_Sudenic%C3%ABs&action=edit&redlink=1


30 

 

etimologji popullore, prandaj edhe pa mbështetjen e nevojshme shkencore. 

Rrjedhimisht, një nga këto pohime është se topiku Istog përvjen nga emri shtog (lloj 

druri) aq i dendur në këto anë, sidomos në pjesën e sipërme të qytetit të Istogut, mirëpo 

mendojmë se këtij pohimi dhe të tjerëve si ky u mungon mbështetja dhe argumentimi i 

nevojshëm shkencor, prandaj ato duhet marrë me rezervë. 

Sipas nesh, topiku Istog përvjen nga një antroponim, rëndom siç ka ndodhur te 

shqiptarët, kur kihet të bëhet me emërvendet, siç është edhe ky i joni. Mendim të njëjtë 

shpreh edhe gjuhëtari Qemal Murati , kur thekson se topiku Istog “rrjedh nga një emër 

vetjak homonim” (Murati 2014:41-42). Studiuesi Murati, duke u mbështetur në shënimet e 

historianit Konstantin Jireček (Jireček 1962:343), përmend patronimin Stoche (familje 

trogirase): Romanus Stoche 1259, Marinus Stoche 1270, Maurus Stoche 1272, që sipas 

tij, kishte dhënë një patronim me të njëjtin emër, porse në rastin e Istogut, fjalës Stoche 

i është paravënë një i-protetike, sipas ligjeve të turqishtes, njëlloj si te Shkup-Yskup , 

Pejë-Ipek, Shkodra –Iskodra etj. (Murati 2014:42).  

Bazuar në gjetjet arkeologjike mund të thuhet se Treva e Istogut ka qenë e 

banuar që nga kohët e lashta, me një vazhdimësi të pandërprerë ilire-arbërore-

shqiptare, pra është dëshmuar se këto hapësira janë banuar se paku që nga periudha 

dardane. Në të mirë të kësaj flet edhe studiuesi Jahja Drançolli, kur thekson se treva e 

Istogut “ruan dëshmi e monumente arkeologjike nga fillimet e neolitit (6000-2600 p. e. 

sonë), kohë kjo kur u ngritën edhe vendbanimet e para, si Rakoshi....etj.” 
(Drançolli 

2008:29).  

Vjetërsia dhe autoktonia truallsore e Istogut është marrë në shqyrtim edhe nga 

studiuesi Ukë Xhemaj, i cili pohon se “me pervijimësi të një ekumeneje me rëndësi në 

rrugën antike e, i banuar me popullatë dardane që nga antika na paraqitet fshati 

Rakosh, i përmendur edhe në dokumentet e shkruara të mbretit Urosh Nemanja I më 

1253, i cili, Istogun ia dhuron Manastirit të Stonit afër Dubrovnikut.” (Xhemaj 2003:65). Po 

ashtu, “gjurmë të cilizimit të hershëm iliro-dardan në këto treva janë hasur bri rrugës së 

lashtë, që gjatë mesjetës, por edhe më herët ka shërbyer si urë lidhëse nga bregdeti 
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Adriatik për në Plevle- Rozhajë-Kullë e Istog, për të vazhduar tutje në drejtim të qytetit 

të Mitrovicës e deri në Nish” (Čerškov 1969:74).  

Nga ana tjetër, zbulimi i shumë varrezave tumulare dardane dhe ekzistimi i 

shumë rrugëve antike që përshkonin territorin e kësaj treve, dëshmojnë për lashtësinë 

dhe autoktoninë e saj shqiptare. Në vazhdë të kësaj që u tha, janë me interes të 

përmenden edhe gjetjet arkeologjike nga vendbanimi romak në fshatin Studenicë, rreth 

7 km në perëndim të Istogut si dhe lokaliteti antik në Ilixhë ( Banjë) rreth 15 kilometra 

në jugperëndim të Istogut në të cilin u zbulua një altar kushtuar Eskulapit Higis dhe 

Telesforit, që flet për kulturën antike të ndërtimit në këto anë.  

Përkitazi me këto gjetje, studiuesi Emil Çershkov (Çerškov 1969:49) pohon se në 

Banjë të Istogut shtrihet një vendbanim i madh antik, por që edhe në ditët e sotme nuk 

është gërmuar dhe zbuluar plotësisht.  

Në shumë pjesë të trevës së Istogut, ekzistojnë gjurmë të vendbanimeve të 

vjetra, që në popull quhen gjytete, kështjella, gradishta, kala etj. që shtrihen në kodrinat 

dhe majet e afërta, si në: Suhogërllë, Banjë, Sine, Lubozhdë, Vrellë, Mojstir etj. (Osmani 

2004: 20). 

Për qytetërimin e kohës së paleoliteti në trevën e Istogut dëshmon edhe Zef 

Mirdita (Mirdita 1972:10), ndërkaq gjatë neolitit të vonë, e njohur ndryshe si kultura e 

Vinçës, përmendet fshati Rakosh i Istogut, njëri prej vendbanimeve të rrëzës së 

bjeshkës.  

Në dokumentet e mëvonshme, përkatësisht në vitin 1314, Istogu përmendet në 

krisobulat kishtare të Stefan Uroshit III. Në këtë dokument përmendet rruga Istog- 

Bellopojë, ndërkaq më 1348 Istogu është i regjistruar në kartën e Stefan Dushanit, në 

Manastirin e Shenjëtorëve Mihail dhe Gabriel afër Prizrenit. 

Për sa i përket periudhës osmane, Istogu si vendbanim, fillimisht përmendet në 

Defterin e Regjistrimit të Sanxhakut të Shkodrës të vitit 1485, me emrin Istranmeshi dhe 

kishte 10 shtëpi e 8 beqarë (Pulaha 1974:300). 
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Rreth tre shekuj më vonë, pra më 1761 Istogu përmendet në regjistrin e 

Manastirit të Deviqit (Devički Katastig) jo si vendbanim, por vetëm si emër lumi, ndërkaq 

si fshat përmendet në Fjalorin e Vuk Karagjiqit të vitit 1830. (Elezovid 1932: 343). 

 

§ 3. Formimi i qendrës administrative të Istogut.- Gjatë sundimit osman, rrethi i 

Istogut e kishte statusin e kazasë dhe i takonte Sanxhakut të Pejës, ku bënin pjesë edhe 

kazaja (komuna) e Gjakovës, ajo e Beranës (Ivangradit) dhe e Gucisë.  

Në kuptimin e sotëm administrativ, Istogu është themeluar më 1913, pas 

pushtimit të Kosovës nga ana e ushtrisë serbo-malazeze. Po atë vit, është bërë 

regjistrimi i popullsisë si dhe caktimi i kufijve administrativë (në 4 komuna): Istog, 

Gjurakovc, Rakosh, Vrellë.  

Kufijtë e sotëm komunalë, afërësisht përputhen me ata të dikurshmit. Më 30 prill 

1924, me anë të një dekretligji, Istogu u shpall qytezë, me ç’rast fitoi edhe tiparet dhe 

funksionet e qendrës administrative. (Grup autorësh 1973:70). 

 

§ 4. Kushtet klimatike.- Treva e Istogut, kryesisht dominohet nga klima 

kontinentale e mesme, pra me dimra të gjatë e të ftohtë e me verë të nxehtë e me mjaft 

reshje. Në këtë plan, një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm luajnë edhe faktorët lokalë 

siç janë: lartësia mbidetare, shtrirja e vargmaleve dhe e luginave si dhe distanca 

relativisht e afërt me pellgun e lumit Drini i Bardhë edhe me detin Adriatik. Fushat 

shtrihen në pjesët më të ulta të lartësisë mbidetare në Kosovë, vetëm 350-400 metra. 

Përmes luginës së Drinit të Bardhë depërtojnë rrymat e ngrohta të klimës mesdhetare. 

Ndeshja e këtyre rrymave ajrore me malet e larta të Moknës, bën që Istogu të goditet 

nga erëra veriore, më të fuqishme në Ballkan, të cilat, shpesh fryejnë rrëmbyeshëm deri 

në 150 km/h. duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Karakteristikë e këtyre erërave 

të forta është se më shumë godasin fshatrat rrëzë bjeshkëve, por edhe ata të fushës, në 

thellësi jo më shumë se dhjetë kilometra. (Osmani 2004: 15). 

 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Klima_mesdhetare
https://sq.wikipedia.org/wiki/Kilometri
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§ 5. Bujqësia.- Sipërfaqet relativisht të mëdha të pyjeve në territorin komunës së 

Istogut kanë mundësuar jo vetëm plotësimin e nevojave të banorëve vendës për lëndë 

drusore, por edhe zhvillimin e industrisë së drurit (Çavolli1997:352). Bjeshkët e Istogut janë 

mjaft tërheqëse dhe të përshtatshme për zhvillimin e turizmit malor.  

Pjesa veriore e trevës së Istogut karakterizohet për zonat e larta kodrinore-

malore që kufizohen me vargmalet e Bjeshkëve të Thata me një lartësi mbidetare rreth 

2.155 m.  

Klima e volitshme, burimet e pasura të ujit si dhe tradita e banorëve vendas rreth 

punëve të bujqësisë ka bërë që Istogu me rrethinë të njihet për rendimente të larta në 

prodhimin e kulturave bujqësore siç janë: misri, gruri, tërshëra, thekra, elbi, domatet, 

specat, shalqini, trangujt, mollët e shumë kultura të tjera bujqësore. Edhe blegtoria, si 

pjesë shumë e rëndësishme e bujqësisë është mjaft e zhvilluar në këto anë, veçmas 

kohëve të fundit, ku janë gritur mjaft ferma bujqësore të standardve evropiane, për 

mbajtjen dhe kultivimin e kafshëve shtëpiake si: lopët, delet, dhitë etj. 

 

§ 6. Arsimi dhe kultura.- Për sa i përket arsimimit, rrethi i Istogut ashtu sikurse 

edhe pjesa më e madhe e Kosovës, parë historikisht, qëllimshëm është anashkaluar dhe 

nëpërkëmbur, jo vetëm gjatë sundimit osman, por edhe gjatë atij serb. Mungesa e 

hapësirave të përshtashme shkollore, mësimdhënësit e papërgatitur për këtë punë, por 

edhe pengesat e caktuara politike, për vite me radhë ishin probleme që nuk gjetën 

zgjidhjen e duhur, prandaj marrë parasysh këtë gjendje, hapja e një shkolle të mesme u 

vonua mjaft shumë, u desh të pritej deri në vitin 1963, ndonëse edhe në këtë kohë 

mësimet zhvilloheshin serbo-kroatisht, ndërkaq 4 vjet më vonë filluan edhe mësimet në 

gjuhën shqipe.  

Sot, Istogu si qendër komunale, ka dy shkolla të mesme, gjimnazin si dhe 

shkollën e mesme profesionale (në Gurrakoc). Ka një shkollë fillore, bibliotekën e 

qytetit, muzeun arkeologjik, sallën e teatrit si dhe palestrën sportive, që është në 

ndërtim. 
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Arsimi parashkollor është i organizuar në dy (2) klasë, kurse në mbarë territorin e 

Komunës së Istogut, ekzistojnë 13 institucione parashkollore, kurse numri i çerdheve 

është 5. (Të dhëna DKA-së në Istog për vitin shkollor 2017/2018). 

Për sa i përket institucioneve të arsimit fillor, në Istog ekziston një shkollë fillore , 

10 shkolla amë në fshatra dhe 14 paralele të ndara, pra numri i përgjithshëm i shkollave 

fillore dhe i atyre të mesme të ulëta është 25. (Të dhëna për vitin shkollor 2017).  

Në Istog ekziston pallati i kulturës “Adem Jashari”, ku zhvillohen aktivitete të 

ndryshme me karakter kulturor e shoqëror. Në përgjithësi ky pallat është funksional, por 

ka disa resorë që nuk funksionojnë për arsye të mungesës së buxhetit, kurse teatri i 

qytetit, që dikur ishte në punë, tani më nuk funksionon. 

Prej shoqërive kulturore-artistike, më e njohura është SH.K.A. “Selman Kadria”. 

Nga ana tjetër ekziston edhe Muzeu Arkeologjik i qytetit që është i vendosur në pallatin 

e kulturës dhe është  relativisht i pasur me eksponate. Numri i eksponateve është 280 

kurse gjendja e tyre është e kënaqshme.  

Istogu ka një traditë të gjatë edhe në sferën letrare e kulturore, përgjithësisht. 

Ekzistojnë disa grupe letrare, shumica prej tyre veprojnë në kuadër të shkollave.  

Për sa i përket sportit, mund të thuhet se ekziston një numër solid i klubeve të 

regjistruara dhe që janë aktive, ndërkaq gjendja e infrastrukturës sportive është 

mesatare.  

Në të gjitha shkollat janë të asfaltuara terrenet sportive, ekzistojnë dy salla 

sportive në kuadër të shkollave, kurse stadioni i qytetit është në gjendje të kënaqshme. 

 

§ 7. Popullsia.- Sipas regjistrimit të popullsisë të vitit 2011 , komuna e Istogut ka 

39. 154 banorë dhe dendësi popullsie prej 86,5 banorësh/km2. Prej banorëve, 36.157 

ose rreth 93% janë shqiptarë, shumica të besimit islam, ndërkaq një pjesë e vogël e 

popullsisë i takojnë besimit të krishterë (katolik). Po ashtu në Istog, jetojnë pak serbë 

(134); boshnjakë(1142), egjiptianë (1544), romë (39), turq (10) dhe të tjerë të 

padeklaruar (64).  
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Të dhënat historike dëshmojnë se, Istogu gjithëherë është banuar me shumicë 

shqiptare. Në dobi të kësaj flasin edhe dy regjistrimet e popullsisë, të organizuara nga 

Mbretëria Serbe, Kroate, Sllovene (SKS). Sipas regjistrimit të parë, pra më 1913 rrethi i 

Istogut ka pasur 18.000 banorë, prej tyre mbi 90 % shqiptarë, kurse sipas regjistrimit të 

dytë të vitit 1921, rrethi i Istogut kishte 20.159 banorë, prej tyre 14.501 shqiptarë dhe 

5.658 serbë. Ndryshimet më të mëdha demografike në dëm të etnisë shqiptare kanë 

ndodhur midis viteve 1918-1941, por edhe më 1956, kohë kjo kur filloi dëbimi masiv i 

shqiptarëve, fillimisht në emër të të ashtuquajturës “Reforma agrare” e më vonë si 

pasojë e “Aksionit” famëkeq për mbledhjen e armëve. Sipas të dhënave historike, vetëm 

gjatë viteve 1918- 1956, rreth 30 % e popullsisë shqiptare e këtyre anëve, është dëbuar 

dhunshëm nga tokat stërgjyshore dhe në vend të tyre janë sjellur familje kolonësh serbë 

e malazezë. 

Në lidhje me këto që thamë, studiuesi Noel Malcolm shprehet se: “ndalimi i 

gjuhës shqipe dhe mohimi i ekzistencës së shqiptarëve, madje edhe si pakicë 

kombëtare, nuk ishin forma të vetme të presionit mbi shqiptarët e Kosovës, sepse 

ekzistonte edhe një program i kolonizimit” (Malcolm 2011:347).  

Në të vërtetë, kolonizimi, ishte bërë në emër të reformës agrare, me ç’rast 

bujqve shqiptarë u merreshin tokat dhe të njëjtat u jepeshin falas kolonëve të ardhur, 

pra zyrtarisht thuhej se programi i kolonizimit ishte produkt i reformës, kurse e vërteta 

ishte ndryshe. Pra, prurjet e shumta të kolonëve sllavë nga rrethi i Toplicës, Novi Pazarit 

dhe pjesët e tjera, bëri që struktura demografike e Istogut të pësojë ndryshime të 

theksuara. 

Në tabelën e mëposhtme po paraqesin fshatrat dhe numrin e familjeve të 

kolonëve serbë, malazezë e boshnjakë, të cilët u vendosën në pronat shqiptare, të 

pushtuara nga pushteti serbo-sllav gjatë viteve 1918-1941. 
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§ 8. Fiset dhe vëllazëritë.- Në rrethin e Istogut, ashtu si edhe në trevat e tjera të 

Kosovës, varësisht elementeve të caktuara shoqërore, zuri vend ndarja sipas fiseve, 

element ky që dita-ditës po humb kuptimin dhe rëndësinë që kishte dikur. 

Mbi bazën e fisit dhe organizimit fisnor, në rrethin e Istogut është emërtuar një 

zonë e vogël etnografike e njohur si Gashi, ndonëse “pjesëmarrja dominuese e fisit Gash 

nì popullsinì e kìtyre fshatrave ìshtì si faktor i emìrtimit tì kìsaj njìsie etnografike”..., 

por ”qì nuk mohon pjesìmarrjen edhe tì pjesìtarìve tì fiseve tì tjera nì bashkìjetesì” 

(Xhemaj2003: 23). Fiset kryesore janë: Krasniqi, Gashi, Shala, Berisha, Kelmendi, Bytyqi, 

Kastrati, Shoshi, Hoti, por edhe fiset më të vogla si: Morina, Kabashi, Thaçi, Kuçi, Kryeziu 

e Sopi. 

 

 

Fshati Nr.i fam.sllv.  Fshati Nr. i fam. sllv. 

1. Baica 27 19. Muzhevina 6 

2. Banja 42 20. Orrobërda 97 

3. Bellopoja  14 21. Prekalla 1 

4. Caralluka 5 22. Prigoda 11 

5. Dobrusha 234 23. Rakoshi 32 

6. Dragolevci 7 24. Serbobrani 30 

7. Dreja 4 25. Shalinovica 20 

8. Dubrava  103 26. Staradrani 9 

9. Gurrakoci 33 27. Studenica 4 

10. Istogu 15 28. Suhogërlla 2 

11. Kaliçani 28 29. Shushica 70 

12. Kashica 3 30. Tomoci 5 

13. Kërnina 37 31. Tuçepi 39 

14. Kovraga 31 32. Uça 1 

15. Lluga  1 33. Veriqi 62 

16. Llukavci i Begut 8 34. Vrella 16 

17. Llukavci i Thatë 2 35. Zallçi 25 

18. Lubova 84 36. Zhakova  7 
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§ 9. Fshatrat.- Kryesisht janë të tipit të dendur, por ka edhe të atillë që janë të 

shpërndarë në lagje. Mënyra e jetesës dhe organizimi arkitekturor është i formës së 

përzier, ndërkaq në raste fare të rralla jetesa, shtrirja e objekteve dhe organizimi 

arkitekturor i tyre, është i organizuar sipas përkatësisë fisnore. Janë të rralla lagjet, që 

banohen vetëm nga pjesëtarët e një fisi.  

Komuna e Istogut, sipas organizimit aktual administrativ ka 51 fshatra siç janë: 

 

 § 10. Banja.- Bashkësi lokale, rreth 15 kilometra në jugperëndim të Istogut. 

Patronimet : Bacaj, Mulaj, Sutaj, Hetemaj, Gashi, Dreshaj, Elshani, Sylaj, Morina, Mavraj, 

Bicaj, etj, ndërkaq mikrotoponimet më të përmendura janë: Uji i Tharbt, Bregu i Ilinxhes, 

Gorromeli, Te ekonomia, Kërrshi i Ilinxhës etj. Ky vendbanim gjatë mesjetës përmendet 

në Defterin e Sanxhakut të Shkodrës të 1485, me emrin Bana, dhe kishte 54 shtëpi, 2 

beqarë dhe 4 të veja (Pulaha 1974:204). Në shekujt XVII-XIX, këtu filloi kolonizimi serbë dhe 

u intensifikua, veçmas, ndërmjet dy Luftërave Botërore, me ç’rast në pronat shqiptare 

dhunshëm u vendosën 42 familje kolonësh serbë e malazezë (Obradoviq 2005:327). Më 

1948, Banja kishte 43 shtëpi me 158 banorë. Më 1981 kishte 228 shtëpi me 1171 banorë 

(614 shqiptarë, 18 serbë, 137 malazezë, 291 myslimanë, 111 të tjerë). Në regjistrimin e 

dhunshëm serb të vitit 1991 në Banjë qenë regjistruar 29 serbë, 151 malazezë, 361 

myslimanë, 2 jugosllavë, 142 romë, 63 egjiptianë dhe 1 të tjerë. Shqiptarët e bojkotuan 

këtë proces të imponuar nga regjimi i ndhunshëm serb. (Osmani 2004:70). 

 

 § 11. Baica.- Shtrihet buzë rrugës automobilistike Pejë-Gurrakoc, rreth 17 km në 

jugperëndim të Istogut. Patronimet kryesore: Maksutaj Loxha, Ukaj, Lutaj, Morina, 

Kastrati, Leskova si dhe disa familje myslimane (boshnjake), ashkali dhe malazezë , 

ndërsa mikrotoponimet më në zë janë: Lugu i Drinit, Muvraku, Dylybregu, Ara e Spahisë, 

Osoja, Arat e Gata, Dydeshi, Homniku etj. Në analet e shkruara, fillimthi, me emrin Balic, 
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përmendet në DRSSH1 1485 dhe kishte 9 shtëpi, 2 beqarë dhe 2 të veja (Pulaha 1974:63). 

Ndërmjet viteve 1914-1945, në këtë fshat u sollen 27 familje kolonësh serbë e malazezë 

(Obradoviq 2005:326-327) .  

Më 1905 Baica kishte 20 shtëpi shqiptare, kurse më 1921 numëronte 40 shtëpi 

me 193 banorë. Më 1948 kishte 58 shtëpi, kurse më 1981 kishte 94 shtëpi me 710 

banorë (555 shqiptarë, 1 serb, 42 malazezë, 110 myslimanë, 2 të tjerë). Më 1991 janë 

regjistruar 108 boshnjakë dhe 13 malazezë, kurse është refuzuar plotësisht nga popullsia 

shqiptare. (Osmani 2004:72). 

 

§ 12. Belica.- Fshat rreth 13 kilometra në juglindje të Istogut. Etnikisht është 

fshat i përzier, me popullsia serbe dhe shqiptare. Patronimet shqiptare: Mulaj dhe 

Halitaj, kurse mikrotoponimet kryesore janë: Balega, Kopitja, Kuçishta, Çeshmja, 

Dragalli, Orrnica, Buçalla, Bashtja, Otava, Shtabi etj. Në burimet e shkruara, ky fshat, me 

emrin Bjeliça fillimisht përmendet në DRSSH të vitit 1485 dhe kishte 20 shtëpi, 5 beqarë 

dhe 1 të ve. (Pulaha 1974:302). 

Më 1961 kishte 72 shtëpi me 529 banorë (72 shqiptarë, 435 serbë, 7 malazezë, 

15 të tjerë), ndërkaq më 1981, fshati numëronte 81 shtëpi me 565 banorë, prej tyre 120 

shqiptarë, 417 serbë, 10 malazezë, 17 myslimanë, 1 të tjerë. Më 1991 janë regjistruar 

vetëm 339 serbë (Osmani 2004:75-76). 

 

§ 13. Bellopoja.- Shtrihet rreth 8 kilometra në juglindje të Istogut dhe aktualisht 

shumë pak i banueshëm nga popullsia shqiptare ( vetëm familja Aliu), kurse të tjerët 

janë serbë, bonjakë dhe ashkali. Kolonizimi sllav këtu filloi qysh në shek. XVII- XIX, kohë 

kjo kur prej këtij fshati dhunshëm u shpëngulën shumë familje shqiptare. Disa nga 

mikrotoponimet: Pamuku, Batallaku, Imerovica, Drenjani, Joshe, Çesta, Orrnica, 

Drumina, Lokava etj. (Stijović 1982:292).
  

                                                 
1
 Defteri i Regjistrimit të Sanxhakut të Shkodrës. 
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Në burimet e shkruara, fillimisht përmendet në kartën e mbretit Uroshi I (1254- 

1264) e pastaj edhe në kristobulën kishtare të mbretit Dushan të vitit 1348 ( Stijović 1982: 

292). Më 1893 me emrin Bellopojë- Podgur përmendet në sallnamet e Vilajetit të 

Kosovës (Osmani 2004:77). Ndërmjet viteve 1929-1931 në këtë fshat u sollen 14 familje 

kolonësh sllavë, me rreth 59 anëtarë. (Obradoviq 2005:319).  

Më 1921, Bellopja kishte 22 shtëpi dhe 187 banorë. Më 1948 kishte 31 shtëpi e 

175 banorë, ndërkaq më 1981 ekzistonin 46 shtëpi me 283 banorë, prej tyre 69 

shqiptarë, 197 serbë, 2 malazezë, 13 myslimanë, 2 të tjerë. Në regjistrimin e dhunshëm 

të vitit 1991 janë regjistruar vetëm 140 serbë, 2 malazezë dhe 1 egjiptian (Osmani 2004:78) 

. 

 

§ 14. Caralluka.- Vendbanim fushor rreth 15 km në jugperëndim të Istogut. 

Patronimet: Rugova, Podrimaj, Sutaj, Sylaj, Xhemaj, Pepaj, etj., si dhe disa familje serbe 

dhe ashkali, ndërkaq nga mikrotoponimet veçohen këto: Kroni i Carrallukës, Livadhet e 

Zajmit, Fushat, Kraishta e Sutit, Ara e Plakut, Arat e Rexhmehmetve, Livadhi i Stanit etj. 

Në dokumentet e shkruara, fillimthi, me emrin Çirnalug, pëmendet DRSSH të vitit 1485 

dhe asaj kohe kishte 6 shtëpi e 2 beqarë (Pulaha 1974:246). Edhe këtu shteti serb, 

dhunshëm solli familje kolonësh serbë e malazezë (Obradoviq 2005:319).  

Më 1903 kishte 4 shtëpi serbe dhe të tjerat shqiptare, ndërkaq më 1921, ky fshat 

kishte 14 shtëpi e 150 banorë. Më 1948 numëronte 19 shtëpi dhe 178 banorë, ndërsa 

më 1981 kishte 110 shtëpi me 817 banorë (669 shqiptarë, 42 serbë, 6 malazezë, 98 

myslimanë, 2 të tjerë). Në vitin 1991 ishin regjistruar vetëm 5 serbë, 7 malazezë dhe 26 

myslimanë. (Osmani 2004:107). 

 

§ 15. Cërkolezi.- Fshat, etnikisht i përzier, rreth 12 km në verilindje të Istogut. 

Patronimet shqiptare janë: Mahmutaj, Balaj, Ymeraj, Sadrijaj, Jasharaj, kurse 

mikrotoponimet kryesore janë: Gradina, Prilepi, Te Gropa e Uçalive, Rubniku, Mella, 

Vërbica, Kroni i Vërbices, Kurilla, Shpella e Oshlakut, Kërrshina, Kape, Livadhet e Hâºnit, 
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Lipa, Boronjaku, Samari, Shpella e Klysyrës etj. Në burimet e shkruara fillimisht 

përmendet në Kartën e Princeshës Milica të vitit 1395, i regjistruar si pronë mbretërore 

që i ishte bërë dhuratë Manastirit të Shenjtë. Në dokumentet osmane, ky fshat, me 

emrin Cërkolaz përmendet në DRSSH të vitit 1485 dhe kishte 40 shtëpi, 6 beqarë dhe 1 

të ve (Pulaha 1974:2000). Më 1689, emri Zrkolez shënohet në një hartë austriake, kurse në 

vitet 1766-1779 përmendet në regjistrin e Manastirit të Deviqit. (Stijović 1982:337). Më 

1921 kishte 35 shtëpi e 339 banorë. Në vitin 1948 numëronte 69 shtëpi me 503 banorë, 

ndërkaq më 1981 kishte 90 shtëpi, 630 banorë ( 303 shqiptarë, 326 serbë, 1 malazezë). 

Në regjistrimin serb të vitit 1991 janë shënuar vetëm 194 serbë dhe 1 malazez (Osmani 

2004:88). 

 

§ 16. Cerrca.- Shtrihet përgjatë dy anëve të rrugës Istog- Vrellë, rreth 2 km në 

perëndim të Istogut. Patronimet: Rugova, Hasanaj, Kaliqani, Haskaj, Rexhaj, Blakaj, 

kurse mikrotoponimet janë: Gropat e Kaçakve, Corrovoda, Drushtimi, Golaku, Gurrat e 

Bardha, Dyrekt e Kullave, Sorodoli, Bajshe, Kralica, Lugu i Zajmit, Lluga, Koroniqet, 

Golina, Shpellat Binake, Karamuçolle, Maja e Cerrc’s, Guri i Kuq, Livadhet e Buta, 

Kashkavalli, Kroni i Morrave, Shpellat e Golakut, Rosuja etj. 

Në burimet e shkruara, përmendet më 1348 në kartën e mbretit Dushan si dhe 

në Manastirin e Shenjtërorëve Gabriel e Mihajl afër Prizrenit (Novaković 1912: 682). Me 

emrin Çerniça përmendet në DRSSH të vitit 1485 dhe kishte 16 shtëpi, 2 beqarë dhe 1 të 

ve (Pulaha 1974:242 ). Edhe këtu, shteti serb solli mjaft kolonë serbë e malazezë (Obradoviq 

2005:323). Më 1905 kishte 35 shtëpi shqiptare, kurse më 1921 kishte 46 shtëpi me 410 

banorë. Më 1948 kishte 81 shtëpi, me 632 banorë; më 1981 ishin 180 shtëpi me 1410 

banorë ( 1382 shqiptarë, 23 serbë, 3 të tjerë). Më 1991 janë regjistruar 19 banorë serbë, 

1 malazez dhe 50 romë, kurse shqiptarët refuzuan këtë proces të manipuluar politikisht 

(Osmani 2004:90). 
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§ 17. Dobrusha.- Shtrihet buzë magjistrales Pejë-Mitrovicë, rreth 10 km në 

jugperëndim të Istogut. Patronimet kryesore janë: Muçaj, Maxharraj, Tuzi, Demaj, 

Hajdaraj, Berisha, Mulliqi, Dreshaj, Nikçi, Morina, Pacaj, Elshani, Mehmetaj ,Selimaj si 

dhe disa familje kolonesh boshnjakë, serbë e malazezë. Mikrotoponimet kryesore janë: 

Vuçari, Te Bunari, Kroni i Hajdutit, Epodrum, Kanali i Maxharrit, Ledina, Valla, Lluga, 

Bregu, Kërla etj. 

Në dokumentet shkrimore, për herë të parë përmendet më 1326 në kartën e 

Stefan Dushanit, kurse me emrin Dobrushnica përmendet edhe në Kartën e Car 

Dushanit të vitit 1348, ndërkaq me emrin Dobroshi i Madh përmendet në DRSSH të vitit 

1485 dhe kishte 20 shtëpi, 4 beqarë dhe 1 të ve. (Pulaha 1974:189).  

Pas Luftës së Parë Botërore, pushteti serb këtu solli shumë kolonë serbë e 

malazezë, pra rreth 234 familje kolonësh (Obradoviq 2005:321) duke u bërë kështu kolonia 

e dytë më e madhe në pjesën e Dukagjinit Verior.  

Më 1921 kishte 80 shtëpi me 396 banorë. Më 1948 ishin 187 shtëpi me 876 

banorë, kurse më 1981 numëroheshin 290 shtëpi, me 1852 banorë (285 shqiptarë, 17 

serë, 270 malazezë, 1265 myslimanë, 15 të tjerë (Osmani 2004:101-102).  

 

§ 18. Dragoleci.- Vendbanim fushor rreth 3 km. në juglindje të Istogut. 

Patronimet : Avdijaj, Hysenaj, Kajtazi, Kastrati, Cakutaj, Ujupaj (ashkali) dhe një familje 

serbe, ndërsa mikrotoponimet kryesore janë: Dushkaja, Rosule, Medreza, Agraxha, Jazi i 

Begut, Progonet, Kroni i Sasit, Verrishta, Livadhet e Gata, Joshe, Nì Grykì t’ Livadheve 

etj. Me emrin Dragolec përmendet më 1348 në Kartën e Shenjtërorëve Gabriel e Mihail 

të Prizrenit dhe asaj kohe ky fshat kishte 80 shtëpi, nga të cilat 15 të forta (Stijović 

1984:237). Me emrin Dragonofc është i shënuar në sallnamet e Vilajetit të Kosovë të vitit 

1893. Midis dy Luftërave Botërore, këtu u sollën 7 familje kolonësh serbë e malazezë 

(Obradoviq 1985:323). Më 1905 fshati kishte 15 shtëpi serbe e 4 shqiptare. Më 1921 kishte 

60 shtëpi me 377 banorë. Më 1948 ekzistonin 85 shtëpi me 455 banorë. Më 1981 u 
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shënuan 140 shtëpi, me 887 banorë ( 439 shqiptarë, 406 serbë, 6 malazezë, 1 mysliman, 

35 të tjerë), (Osmani 2004:98). 

 

§ 19. Dreja.- Shtrihet rreth 10 km në juglindje të Istogut. Patronimet: Zagraxha, 

Zeqiraj, Imeraj, Gashi, Malaj, Pukaj, Dedaj, Raça, Rraci, Kapiti, Abazaj, Kosovalija, 

Noshaj,kurse mikrotoponimet më të njohura janë: Trolli i Vjetìr, Kroni n’Ulicì, Arat te 

Rrahi, Livadhi i Din Imerit, Lluga e Becit, Kodrat e Kokajve, Kujafçi, Kodra e Malishganit, 

Livadhet e Thata, Lluga e Vidhit, Bunari i Avdisë, etj. Në burimet e shkruara, për herë të 

parë, me emrin Dren, përmendet në sallnamet e Vilajetit të Kosovës të vitit 1893.  

Ndërmjet viteve 1914-1945 këtu u sollën 4 familje kolonësh malazezë (Obradoviq 

2005:320). Më 1921 fshati i përmendur kishte 12 shtëpi dhe 60 banorë. Më 1948 kishte 

31 shtëpi me 197 banorë. Më 1981 kishte 50 shtëpi me 438 banorë ( 12 serbë, 2 

malazezë, 10 myslimanë) e më 1991 ishin shënuar vetëm 14 serbë dhe 11 egjiptianë 

(Osmani 2004:98). 

 

§ 20. Dubova e Vogël.- Shtrihet buzë bregut të Drinit të Bardhë, rreth 8 km në 

jugperëndim të Istogut. Patronimet: Bacaj, Daci, Kelmendi, Lajçi, Demaj, Hasaj, Mehaj si 

dhe disa familje boshnjake dhe malazeze, kurse mikrotoponimet kryesore janë: Seishta, 

Rroshet, Ara e Verrit, Orashkë, Livadhi i Demë Hysës, Batmoni, etj. Fillimisht, në 

dokumentet e shkruara, përmendet në kartën e princeshës Milica në vitin 1395, e cila, 

këtë fshat ia kishte bërë dhuratë Manastirit të Shën Pantelejit ( Novaković 1912:520). Më 

1485 fshati përmendet në DRSSH dhe kishte 9 shtëpi, 3 beqarë dhe 1 e ve (Pulaha 

1974:280). Midis dy Luftërave Botërore këtu u vendosën 7 familje kolonësh serbë e 

malazezë (Obradoviq 2005: 325). 

Më 1905 kishte 20 shtëpi. Më 1921 flitet për 121 banorë. Më 1948 kishte 268 

shtëpi dhe 160 banorë. Më 1981 kishte 48 shtëpi me 346 banorë ( 310 shqiptarë, 30 

malazezë, 6 myslimanë), kurse më 1991 ishin regjistruar vetëm 1 banorë serb dhe 18 

malazezë (Osmani 2004:104). 



43 

 

 

§ 21. Dubrava.- Vendbanim fushor, rreth 2 km në lindje të Istogut. Patronimet: 

Ibrahimaj, Bajramaj, Avdijaj, Sylaj, Kajtazaj si dhe disa familje boshnjake, ashkali, rome, 

malazeze e serbe. Mikrotoponimet kryesore: Raveci, Udha e Drenicës, Rakita, Jellashi, 

Kllaqunari etj. Në analet e shkruara, fillimisht, me emrin Dobrina përmendet në DRSSH 

të vitit 1485 dhe kishte 10 shtëpi e 3 beqarë (Pulaha 1974: 66). 

Në vitet e dy Luftërave Botërore, në pronat shqiptare të këtij fshati u vendosën 

122 familje kolonësh sllavë (Obradoviq 2005:323-324 ), duke u shndërruar kështu, në një 

ndër kolonitë më të mëdha sllave në Istog dhe më gjerë. 

Më 1942 kishte 471 banorë. Më 1948 kishte 99 shtëpi me 439 banorë; në vitin 

1981 kishte 175 shtëpi me 1374 banorë ( 742 shqiptarë, 54 serbë, 87 malazezë, 222 

myslimanë, 269 të tjerë, kryesisht romë). Në regjistrimin e 1991, të cilin e refuzuan 

shumica shqiptare, në këtë fshat u regjistruan 82 serbë, 64 malazezë, 81 myslimanë, 71 

jugosllavë, 169 romë, 117 egjiptianë (Osmani 2004:99). 

 

§ 22. Gurrakoci. -Një prej 4 bashkësive lokale të komunës së Istogut, me shtrirje 

përgjatë dy anëve dhe kryqëzimit të rrugëve magjistrale Pejë-Mitrovicë dhe Istog-Klinë, 

rreth 7 km në jug të Istogut. Patronimet: Fetahaj, Kabashi, Osmanaj, Ferati, Palokaj, 

Musolli, Jahaj, Bajramaj , disa familje ashkali dhe serbë, kurse mikrotoponimet kryesore 

janë: Ledina e Fetahve, Gurrat e Kocit, Jazi i Gogës, Shavarinat, Vorret e Kqija, Livadhi i 

Madh, Arat e Shushicës, Lluga, Batallaku, Kroni i Ukëbajramve, Kodra e Peqinve, 

Bostanishta, Mesir, Terazije, Gusari, Qulina, Lisi i Kish’s etj. Në dokumentet e shkruara, 

fillimisht përmendet në DRSSH të vitit 1485, me emrin Gjerbçishta dhe kishte 17 shtëpi e 

4 beqarë. Më vonë, me emrin Gurakoz përmendet në një hartë ushtarake austriake të 

vitit 1689. Në vitet 1914-1945 u sollën 33 familje kolonesh serbë dhe malazezë 

(Obradoviq 2005:319-320). 

Kah fundi i shek. XIX, Gurrakoci kishte 40 shtëpi shqiptare (katolike e myslimane). 

Më 1921 kishte 90 shtëpi me 790 banorë. Më 1948 fshati përbëhej nga 205 shtëpi me 
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1235 banorë, kurse më 1981 kishte 437 shtëpi me 3106 banorë ( 2334 shqiptarë, 466 

serbë, 261 malazezë, 27 myslimanë, 18 të tjerë), (Osmani 2004:114). 

 

§ 23. Istogu.- Qendër komunale, buzë Malit të Moknës, në pjesën veriore të 

Rrafshit të Dukagjinit. Patronimet kryesore: Bytyçi, Bujupaj, Buleshkaj, Bajra, Hysenaj, 

Jahaj, Ferati, Haxhijaj, Gashi, Blakaj, Gorani, Gusturani, Ademaj, Demiraj, Alushaj, 

Nimanaj, Jakupi, Kelmendi, Gegolli, ndërsa mikrotoponimet janë: Livadhet e Istogut, 

Prroni i Çaushit, Lugu i Këzaqës, Lugu i Markut, Livadhet e Strellcit, Lugu i Plepave, 

Kërrshi i Vneshtës, Livadhet e Synesë, Kërrshi i Epërm, Çuka e Vogël, Kërrshi i Samarit, 

Livadhet e Zheginìs, Kìrrshi i Sokolit, Kodra e Koron’s, Kìrrshi i Burimit, Selillat Kìrrshi i 

Ravnit, Ledina e Gjenovaçìs, Bira e Arush’s, Çuka e Madhe , Livadhi i Avdylit etj. Për herë 

të parë në burimet e shkruara, përmendet në vitin 1314 në kartat e Stefan Dushanit. Po 

ashtu, më 1348 shënohet në kartën e mbretit Dushan të manastirit të Shenjëtorëve 

Mihail dhe Gabriel afër Prizrenit (Radovanović 1959:175), kurse në burimet Osmane, 

përmendet në DRSSH të vitit 1485 , me emrin Istranmeshi dhe kishte 10 shtëpi e 8 

beqarë (Pulaha 1974:300). 

Në vitet 1926-1929 në pronat shqiptare të Istogut u vendosën 15 familje 

kolonesh serbë e malazezë (Obradoviq 2005:323). Më 1921, Istogu kishte 112 shtëpi dhe 

508 banorë Më 1948 numëronte 335 shtëpi me 2074 banorë. Në vitin 1981 kishte 804 

shtëpi me 4478 banorë ( 2044 shqiptarë, 1318 serbë, 194 malazezë, 153 myslimanë 409 

të tjerë). Më 1991 janë regjistruar 1191 banorë serbë, 211 malazezë, 31 myslimanë, 3 

kroatë, 10 jugosllavë, 51 shqiptarë, 576 romë, 21 egjiptian dhe 7 të tjerë (Osmani 2004:84).  
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§ 24. Istogu i Poshtëm.- Vendbanim fushor, rreth 1 km nga qendra e Istogut. 

Patronimet: Sylaj, Hulaj, Ademaj, Bajra, Kurtaj, Llapi, Alihajdari, Buleshkaj, Dekaj, 

Hysenaj, Delijaj, Arifaj, Mehmetukaj, ndërsa mikrotoponimet janë: Lenishta, Arat e 

Alihajdarve, Baltaku, Arat e Sylajve, Selishta, Rrosheli, Lluga, Arat e Gata, Prroni i 

Çaushit, Arat te Qoshi, Krivaça, Medreza, Janilla, Grezda, Arat e Malit, Te Huli, Bërxhaku, 

Muleci. 

Më 1921 këtu ishin 88 shtëpi me 527 banorë. Më 1948 ky fshat numëronte 62 

shtëpi me 444 banorë, ndërkaq në vitin 1981 kishte 195 shtëpi me 1633 banorë ( 1452 

shqiptarë, 130 serbë, 8 malazezë, 46 myslimanë, 2 të tjerë). Më 1991 qenë regjistruar 

108 serbë, 8 malazezë, 46 myslimanë, 7 jugosllavë dhe 30 romë (Osmani 2004:86). 

 

§ 25. Kamenica.- Vendbanim tipik fushor, rreth 8 km në jug-perendim të Istogut. 

Patronimet: Metaj dhe Lipaj, kurse mikrotoponimet më të njohura janë: Ura e Delisë, 

Ara e Hasan Agës, Ura e Devollit, Temali, Livadhi i Vogël, Ara mi Kullë, Orrnica, Anej 

Prronit, Livadhi i Poshtìr, Lisat e Ahme’ Vuthit, Prroni i Kumllìs etj.  

 

§ 26. Kaliçani.- Vendbanim kodrinor, i koncentuar në lagje me lidhje të afërta 

gjaku, rreth 12 km në perëndim të Istogut. Patronimet: Zogaj, Metaj, Ukaj, Sejdaj, Arifaj, 

Selmanaj, Cakutaj, Osmanaj. Përveç, patronimeve, për lëndën e onomastikës një interes 

të veçantë paraqesin edhe mikrotoponimet, që në Kaliçan jan janë mjaft të shumtë si: 

Roga e Shalìs, Podi i Gjongeg’s, Dydeshi, Arat e Buj’s, Livadhi i Gjok’s, Fusha e Hasapalit, 

Livadhi i Markut, Koroniku, Hakanishta, Lugishta e Palgjonit, Kìrrshi i Gjongeg’s, Kìrshi i 

Paplek’s, Bira e Arush’s, Brini i Lecit, Kroni i Magjupit, Lugishta e Hasapalit, Shpella e 

Kadi:s, Llezet, Merleket, Kroni i Zanave, Kroni i Az’s, Shkalla e Kaliçanit, Kroni i Zabelit, 

Mali i Tapave, Brrakat, Rudaku, Çafa e Zhigut, Lugu i Shtjerrave, Gropa e Nuses, Lugu i 

Belegut, Livadhi i Kish’s, Lisi i Kaçamakut, Hithat, Gërbiba, Lugu i Kuajve, Xhuherja, 

Kallaba, Gropa e Shoshanit, Rrgalla, Bregu i Kik’s, Xhuherja, Gurt e Arush’s etj.Në 
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burimet e shkruara, me emrin Dolina Kaliçani, ky fshat përmendet në DRSSH të vitit 

1485 dhe kishte 3 shtëpi e 2 beqar (Pulaha 1974:306). 

Në Dydesh ( mikrotoponim në Kaliçan) janë vendosur 10 familje kolonesh 

malazezë, kurse në pjesën më qendore të fshatit janë vendosur edhe dy familje të tjera 

sllave (Obradoviq 2005:326). Nga dhuna serbe, shumë shqiptarë të këtij fshati janë 

shpërngulur në drejtim të Egjiptit, Sirisë, Turqisë, Bosnje dhe Hercegovinës dhe të 

Shqipërisë.  

Më 1921 fshati kishte 39 shtëpi me 382 banorë. Më 1948 numrëronte 64 shtëpi 

me 524 banorë, ndërkaq më 1981 kishte 123 shtëpi me 1068 banorë ( prej tyre 10 

malazezë). Më 1991 këtu u regjistruan vetëm 4 malazezë (Osmani 2004:120).  

 

§ 27. Kashica.- Vendbanim fushor, rreth 15 km në jugperëndim të Istogut. 

Patrinimet: Nurçaj, Brahimaj, Shoshi, Berisha, Kelmendi, Krasniqi, ndërsa 

mikrotoponimet kryesore janë: Jalloshat, Livadhi i Madh, Ara e Madhe, Poilla, Seishta, 

Ostrika, Shavarina, etj. Fillimisht, me emrin Kshica përmendet në DRSSH të vitit 1485 

dhe kishte 7 shtëpi e 2 beqarë (Pulaha 1974:281). Në vitet 1770-1780 është i shënuar në 

regjistrin e Manastirit të Deviçit .Ndërmjet viteve 1914-1945 në këtë fshat janë vendosur 

3 familje kolonësh serbë e malazezë (Obradoviq 2005:326).  

Më 1921 ky fshat kishte 31 shtëpi me 237 banorë. Më 1948 numëroheshin 48 

shtëpi me 287 banorë. Më 1981 kishte 83 shtëpi me 771 banorë ( 727 shqiptarë, 18 

serbë, 9 malazezë, 14 myslimanë, 3 të tjerë), ndërkaq në regjistrimin e vitit 1991 qenë 

regjistruar vetëm 1 dhe 10 boshnjakë. (Osmani 2004:105).  
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§ 28. Kërnina.- Vendbanim kodrinor, rreth 12 kilometra në lindje të Istogut.  

Patronimet: Çitaku, Hasanaj,Sylaj, Shala, Boletini, Memaj, Metaj, Alidemaj, Dani, 

ndërkaq mikrotoponimet më të njohura janë: Starasella, Llazova, Lisi i Orlit, Belibregu, 

Shpia e Miftar Kushës, Sejishta , Zabeli, Buçuku, Gjinxheri, Bregu, Te Kisha e Llugiçit, 

Kroni i Maxhupit, Lugu i Gjâºnë, Broçishta, Gubafci, Osmonica, Kalanica, Ceroviku, 

Çukafci, Tërshovina, Banishori, Kodra, Arat e Gata, Stojefci, Begllaça, Berishta, Lugu i 

Mllakut, Arat e Rexh’s, Te Kroni i Rakoshit, Rrushet e Memiçve, Otava, Arat e Mdhaja, 

Zhdrella etj. Në burimet e shkruara, ky fshat, fillimisht përmendet në DRSSH të vitit 1485, 

me emrin Kërnina dhe kishte 5 shtëpi, 1 beqar e 1 të ve (Pulaha 1974:332). Ndërmjet dy 

Luftërave Botërore, në pronat shqiptare të fshatit janë vendosur 37 familje kolonësh 

serbë e malazezë (Obradoviq 2005: 316). 

Më 1921 Kërnina kishte 560 banorë ( 40 familje shqiptare me 500 anëtarë dhe 

10 familje serbe me 60 anëtarë). Më 1948 fshati kishte 72 shtëpi me 533 banorë, 

ndërkaq më 1981 ekzistonin 122 shtëpi dhe 808 banorë ( 614 shqiptarë, 169 serbë, 44 

malazezë). Regjistrimi i dhunshëm serb i vitit 1991 në këtë fshat, flet për 137 serbë dhe 

26 malazezë (Osmani 2004:122-123). 

 

§ 29. Koshi.- Vendbanim, rreth 20 km në juglindje të Istogut. Patronimet : Delijaj, 

Ukaj, Frrokaj, Paloku,Oroshaj, Gojani, Neziraj ( ashkali), Oprashka, Maleshaj (ashkali) 

dhe disa familje serbe, kurse mikrotoponimet janë: Bakaça, Bregu i Samarxhisë, Zabeli, 

Broçishta, Jazbina, Kosharniku, Ledina, Bregu, Utrina e Deviçit, Te Kisha, Vragovci, 

Llokve, Te Lisat, Ara e Madhe, Valloga, Llojza, Oprashka, Manove.  

Ky fshat, fillimisht përmendet më 1314 në kristobulën e Stefan Dushanit dhe 

mbretit Milutin (Stijević 1982:396), ndërkaq më 1485 me emrin Kush, përmendet edhe në 

DRSSH. Ako kohe ky fshat kishte 55 shtëpi, 11 beqarë, 3 të veja (Pulaha 1974:287).  
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Më 1921 fshati kishte 27 shtëpi dhe 200 banorë. Më 1948 numëronte 68 shtëpi 

dhe 501 banorë, ndërkaq më 1981 kishte 122 shtëpi me 808 banorë ( 227 shqiptarë, 554 

serbë, 1 malazezë 26 myslimanë) (Osmani 2004:123).  

 

§ 30. Kovraga. -Vendbanim fushor, rreth 6 km në juglindje të Istogut. Patronimet 

janë: Blakaj, Belegu, Vërbiqi, Lucaj, Salihu,Gjocaj, Loshaj, Osmanaj, Haxhiaj. Prej 

mikrotoponimeve veçojmë: Shushica, Mi Vadat, Nër Vadat, Çymyraça, Rrahishta, 

Errnica, Podina e Korrag’ve, Bunari te Karaulla, Hajdone , Brexhet, etj. Ky fshat, në 

burimet e shkruara, me emrin Kovaliqa fillimisht përmendet në DRSSH të vitit 1485 ku 

kishte 8 shtëpi, 1 beqar e 2 të veja (Pulaha 1974:252) .  

Ndërmjet viteve 1914-1945, në pronat shqiptare të këtij fshati, pushteti solli 31 

familje kolonësh serbë e malazezë (Obradoviq 2005:319). Në fund të shek. XIX, Kovraga 

kishte 10 shtëpi, prej tyre 4 ishin kulla.  

Më 1921 fshati kishte 42 shtëpi dhe 348 banorë. Më 1948 numëronte 84 shtëpi 

dhe 513 banorë, ndërkaq më 1981 kishte 156 shtëpi me 1084 banorë ( 622 shqiptarë, 

229 serbë, 29 malazezë, 174 myslimanë, 30 të tjerë). Më 1991 ishin shënuar 429 serbë 

dhe 1 jugosllav (Osmani 2004:127).  

 

§ 31. Lluga. -Vendbanim fushor, i tipit të shpërndarë, rreth 6 km në jug të 

Istogut. Patronimet: Balaj, Hysenaj, Zekaj, Hajdinaj, Metalijaj, Kukleci, Ibërdemaj, Imeraj, 

Blakaj, Sejdaj, Përgjegjaj, Meshi (Morinë) etj., kurse mikrotoponimet janë: Ara Nër 

Dardhë, Orrnica, Zabeli, Bashkallaku, Livadhi i Bëkut, Shavarina, Litecet, etj. Më 1921, 

fshati Llugë kishte 21 shtëpi me 226 banorë.  

Më 1948 fshati numëronte 34 shtëpi me 321 banorë, ndërkaq më 1981, kishte 

60 shtëpi dhe 620 banorë shqiptarë (Osmani 2004:166). 
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§ 32. Llukavci i Begut.- Vendbanim fushor, rreth 5 km në jug të Istogut.  

Patronimet:Blakaj, Rugova, Visoqi, Curri, Shabanaj, Berisha, Gërguri, Mehaj, 

Goruzhda, Zhabolli, Llumnica si dhe disa familje boshnjake, serbe e malazeze. 

Mikrotoponimet: Rrahi, Zallina, Arat e Kronit, Baltaku, Prroni i Zhezhnicave, Bishti i 

Maxhupit, Ara Nër Kumlla, Arat te Frashnat, Verrishta, Livadhet e Egra etj. Ky fshat, me 

emrin që ka sot , për herë të parë përmendet në sallnamet e Vilajetit të Kosovës të vitit 

1893. Edhe në këtë fshati, pushteti sero-sllav, nër pronat shqiptare vendosi 8 familje 

kolonësh, kryesisht malazezë (Obradoviq 2005:322-323).  

Më 1921 Llukavci i Begut kishte 77 shtëpi me 651 banorë. Më 1948 numëronte 

121 shtëpi me 881 banorë, ndërkaq më 1981, kishte 144 shtëpi me 1181 banorë (970 

shqiptarë, 86 serbë, 32 malazezë, 8 turq, 79 myslimanë, 6 të tjerë). Më 1991, janë 

shënuar vetëm 97 serbë, 19 malazezë, 99 myslimanë, 17 shqiptarë dhe 31 romë (Osmani 

2004:74).  

 

§ 33. Llukavci i Thatë.- Fshat i banuar kryesisht me jo shqiptarë, rreth 11 km në 

juglindje të Istogut. Në këtë lokalitet janë gjetur mbishkrime të kohës romake (Mirdita 

1981: 259). Për herë të parë përmendet në DRSSH të vitit 1485 me emrin Llukavaq dhe 

kishte 7 shtëpi, 4 beqarë dhe 1 të ve (Pulaha 1974:298). Ndërmjet dy Luftërave Botërore, 

në pronat shqiptare, pushteti serb me shumicë ka vendosur kolonë serbë e malazezë 

(Obradoviq 2005:320).  

Më 1921 ky fshat kishte 20 shtëpi dhe 170 banorë; më 1948 numëronte 43 

shtëpi me 271 banorë, ndërkaq në vitin 1981 kishte 53 shtëpi me 326 banorë ( 121 

shqiptarë, 147 serbë, 13 malazezë, 47 myslimanë, 8 të tjerë), kurse më 1991, këtu qenë 

regjistruar vetëm 85 serbë, 4 malazezë dhe 7 egjiptianë (Osmani 2004:129). 
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§ 34. Lubova.- Vendbanim kodrinor, rreth 18 km në jugperëndim të Istogut.  

Patronimet: Kajtazaj, Hajdaj, Ademaj, Haxhijaj, Morina, si dhe disa familje 

boshnjake, serbe- malazeze dhe ashali. Mikrotoponimet: Arat e Qarrit, Kroni i Mirë, Arat 

mi Shpi, Lisi i Zì’s, Kroni i Bek’s, Arat e Bashit, Arat e Gata, Rrahije, Arat n’ Breg etj. 

Ndërmjet dy Luftërave Botërore, pushteti serb, siç vepronte rëndom, edhe në Lubovë 

solli 84 familje kolonësh serbë e malazezë (Obradoviq 2005:325). 

Sipas regjistrimit të vitit 1921, Lubova kishte 21 shtëpi me 221 banorë. Më 1948 

kishte 81 shtëpi me 469 banorë, derisa në vitin 1981 numëronte 142 shtëpi me 1091 

banorë ( 623 shqiptarë, 4 serbë, 146 malazezë, 318 myslimanë ( boshnjakë). Në 

egjistrimin e vitit 1991 janë shënuar 6 serbë, 67 malazezë, 227 myslimanë, 1 rom, 23 

egjiptianë (Osmani 2004:161-162).  

 

§ 35. Lubozhda.- Vendbanim rreth 4 km në perëndim të Istogut.  

Patronimet: Idrizaj, Osaj, Pepaj, Lajçi, Duraku, Dautaj, Kadaj, Januzaj, Sejdijaj, 

Qetinaj, Zeqiraj, Meshi, ndërsa mikrotoponimet kryesore janë: Pollaçeri, Lugu i Dragiçit, 

Gradina, Shimeku, Kralica, Bradet, Kroni i Kodres, Kanica, Prekaça, Llugat e Mdha, 

Batallina, Peshnjeva etj. Në burimet e shkruara, ky fshat, me emrin Luboshta, fillimisht 

përmendet në DRSSH të vitit 1485 dhe kishte 10 shtëpi (Pulaha 1974: 271). Po me këtë 

emër përmendet edhe në sallnamet e Vilajetit të Kosovës më 1893. Midis dy Luftërave 

Botërore këtu janë vendosur 11 familje kolonësh serbë e malazezë (Obradoviq 2005: 

232).Më 1921 Lubozhda kishte 47 shtëpi me 333 banorë. Më 1948 numëronte 85 shtëpi 

me 612 banorë, ndërkaq më 1981 kishte 177 shtëpi dhe 1353 banorë ( 1085 shqiptarë, 

203 serbë, 50 malazezë, 2 myslimanë, 13 të tjerë). Më 1991 u regjistruan 154 serbë, 28 

malazezë, 8 romë dhe 16 egjiptianë (Osmani 2004:144). 
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§ 36. Mojstiri.- Fshat kodrinor-malor rreth 4 km. në lindje të Istogut. Patronimet 

kryesore: Zekaj, Abazi, Alushaj, Beqiraj, Nekaj, Musaj si dhe disa familje kolonësh serbë 

e malazezë.Mikrotoponimet: Hormoqi i Rexh’s, Starasella, Kìrrshi i Zi, Tuma, Shtreznica, 

Liseca, Repishta, Tocila, Radusha, Gllama, Jerebi, Livadhi i Çerkës, Padina, Livadhi i 

Madh, Striminofci, Pravalia, Rudina, Samari, Kroni i Polan’s, Kìrshi i Kuq, Shipoti, Kroni i 

Mihanës, Shkoza, Vraci, Cibreni, Jela etj. Në dokumentet e shkruara, me emrin Mostir, 

përmendet në DRSSH të vitit 1485. Ishte i ndarë në dy pjesë, pra ishte pronë e dy 

feudalëve, njëra pjesë me emrin Mostër, që kishte 64 shtëpi, 10 beqarë dhe 2 të veja, 

ndërsa tjetra me emrin Mostir me 25 shtëpi e 2 beqarë (Pulaha 1974:65). 

Më 1921 Mojstiri kishte 21 shtëpi me 190 banorë. Më 1948 numëronte 37 shtëpi 

me 233 banorë, ndërkaq në vitin 1981, kishte 38 shtëpi me 311 banorë ( 225 shqiptarë, 

86 serbë). Në regjistrimin e vitit 1991, qenë shënuar vetëm 37 banorë serbë (Osmani 

2004:131).  

 

§ 37. Muzhevina.- Vendbanim fushor, me toka pjellore, rreth 4 km. në 

jugperëndim të Istogut. Patronimet: Bardheci, Vuthaj, Ahmetaj, Alimetaj, Jahaj, Balaj, 

Gashi, Selmanaj, Shala, Dema, Bajramaj, Veselaj, Vekaj, Sylaj, Myrtaj, Dushi, Kolaj, 

Kurtaj, Sefaj, Qorraj, Shpatollaj, si dhe disa familje serbe e malazeze. Mikrotoponimet 

kryesore të fshatit janë: Livadhet e Egra, Livadhet e Buta, Livadhi i Madh, Arat te Stani, 

Tìrshevina, Lluga e Vogìl, Botena, Mi Vade, Rrahishta, Jazi i Gog’s, Progomet, Zallina, 

etj. Në dokumentet e shkruara, fillimisht përmendet në DRSSH të vitit 1485, me emrin 

Muzevanja dhe kishte 13 shtëpi e 1 beqar (Pulaha 1974: 243), ndërkaq më 1893 me emrin 

Muzhovina është i regjistruar në sallnamet e Vilajetit të Kosovës . Midis dy Luftërave 

Botërore, në pronat shqiptare të fshatit u vendosën 6 familje kolonësh malazezë 

(Obradoviq 2005:323). 

Më 1921 Muzhevina kishte 40 shtëpi e 279 banorë. Më 1948 numëronte 67 

shtëpi me 436 banorë, ndërkaq më 1981 kishte 110 shtëpi dhe 895 banorë ( 710 



52 

 

shqiptarë, 167 serbë, 16 malazezë, 2 myslimanë ), kurse më 1991 u regjistruan vetëm 

119 banorë serbë dhe 18 malazezë (Osmani 2004:133). 

 

§ 38. Orrobërda.- Vendbanim i tipit të shpërndarë rreth 13 kilometra në 

perëndim të Istogut. Patronimet: Pacaj, Zogaj,Hakaj, Miranaj, Turkaj, Mulaj, Hoxhaj, 

Avdijaj, Maksutaj, Muzlijaj, kurse mikrotoponimet e fshatit janë: Zhigu i Hafizit, Vorri i 

Malsorit, Balta e Thive, Liqeni i Syl’Zeqirit, Kroni i Dydeshit, Harkanoll , Bregu i Kish’s, 

Lugu i Mllakisì, Livadhi i Zek’s, Ledinat, Bunari i Kaurrit, Çenxha, Drenova, Prroni i Keq, 

Lugishta, Dubovci, Prroni i Shevarit, Fanxhe, Gurbuti, Kroni i Sahitit, Xhyzeli etj. Në 

burimet e shkruara, me emrin Butin Brek, së pari përmendet në DRSSH të vitit 1485 dhe 

kishte 20 shtëpi, 2 beqarë e 2 të veja (Pulaha 1974:295). Po kështu, përmendet edhe në 

dokumentet e Patrikanës së Pejës më 1543.  

Në vitet 1924-1934 në këtë tokat shqiptare të fshatit u sollën 12 familje kolonësh 

serbë e malazezë (Obradoviq 2005:324). Ky fshat në vitin 1918 kishte 30 familje me 495 

banorë. Më 1948 kishte 67 familje me 467 banorë, ndërkaq më 1981 numëronte 105 

familje me 936 banorë ( 927 shqiptarë, 2 malazezë, 6 myslimanë, 1 të tjerë). Më 1991 

ishin regjistruar vetëm 8 banorë myslimanë, sepse siç dihet, procesi ishte bojkotuar nga 

popullsia shqiptare (Osmani 2004:64). 

 

§ 39. Osojani.- Vendbanim, i banuar kryesisht me serbë e malazezë, rreth 18 km 

në juglindje të Istogut. Popullsia shqiptare e fshatit është zhvendosur prej kohësh. 

Mikrotoponimet: Drenja, Korman, Përlina, Qelia, Bregu i Haxhisë, Ara e Demirajve, Bara, 

Ara e Kajtazit, Kallilla, Breqa, Çeremida, Arrnica, Bresja, Lesha, Llokva, Beglluci, Bunça, 

Brodi, Josha, Nerezina, Bogashica, Bregu, Villovishte, Rudenica, Saç, Çuka,, Çulina, 

Dunjiçe, Kunja, Piskulliça, Vir, Llopçak, etj. Ky fshat, në dokumentet shkrimore për herë 

të parë përmendet në vitin 1314, në kartën e mbretit Millutin (Stijović 1982: 349-358). 

Sipas regjistrimit të popullsisë të vitit 1921,Osojani kishte 34 shtëpi me 279 

banorë. Më 1948 numëronte 64 shtëpi me 498 banorë, ndërkaq në vitin 1981 kishte 105 
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shtëpi me 628 banorë ( 602 serbë, 23 malazezë, 1 shqiptar, 1 jugosllav, 1 tjetër) (Osmani 

2004:136).  

 

§ 40. Padalishta.- Vendbanim kodrinor, i tipit të shpërndarë, rreth 13 km në 

lindje të Istogut. Patronimet: Ahmetaj, Imeraj, Fetahaj, Loshaj. Mikrotoponimet: Ata te 

Molla e Kuçe, Kroni i Logut, Bunari i Dìrvishit, Gujafçi, Ara n’ Rrafsh, Fusha e Madhe, 

Kisha, Kodrat, Mellat, Lugu i Vraniçit, Ara te Zabeli, Lugu i Dervishit, Ara e Ozmânit, 

Kunguleci, Livadhet e Epìrme, Lugat, Lugu i Çitakve, Trolli i Hall’s Razì, Ara e Broçit, Ku 

Shëmet Toka, Bunari i Keç, Vau, Xhadja, Vneshta, Zabeli, Ograxha. Përmes këtij fshati 

kalon lumi Kujafç, i cili merret si kufi ndarës- administrativ midis komunës së Istogut dhe 

asaj të Skënderajt.  

Ndërmjet dy Luftërave Botërore, në këtë fshat u vendos një familje kolone serbe 

(Obradoviq 2005:319). Më 1921, Padalishta kishte 15 shtëpi me 144 banorë. Më 1948 

kishte 30 shtëpi me 317 banorë, ndërkaq në vitin l981 numëronte 74 shtëpi me 716 

banorë shqiptarë (Osmani 2004:137). 

 

§ 41. Polana.- Vendbanim, kodrinor-malor, rreth 25 km në juglindje të qytetit të 

Istogut ku jetojnë vetëm pak familje shqiptare, të besimit të krishterë (Pjetraj dhe 

Dodaj). Mikrotoponimet: Hamarishta, Bara, Bregu, Zabeli i Zajmit, Konoplishta, Uji i 

Maxhupit, Sokaku, etj. Fillimthi, në burimet e shkruara, me emrin Bolani, përmendet në 

kartën e mbretit Millutin të vitit 1314. Më 1921, Polana kishte 13 shtëpi e 133 banorë. 

Më 1948 numëronte 31 shtëpi me 244 banorë, ndërkaq në vitin 1981, përbëhej prej 48 

shtëpive me 295 banorë ( 19 shqiptarë, 331 serbë, 3 malazezë). Më 1991 në fshat u 

regjistruan vetëm 127 serbë dhe 6 shqiptarë. (Osmani 2004:109). 

 

§ 42. Prekalla.- Vendbanim rreth 11 km. në jug të Istogut. Patronimet: Hoxhaj, 

Hasanaj, Zemaj Blakaj, Osmanaj si dhe disa familje të komunitetit ashkali .  
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Mikrotoponimet: Rrahi i Azllan Nek’s, Lugu i Imerajve, Shkalla e Kasapit, Lugu i 

Mullinit, Livadhi i Ilirve, Ledina e Kresnesh’ve, Shpia e Kìrstneshe, Tokat e Tishukve, Kroni 

i Mullinit t’ Isniçit, Mullini i Hysen Sadikut, Livadhi i Madh, Te Drini, Mullini i Melve, 

Çepuraku, Bregu, Ledina e Tishuk’ve etj. Për sa u përket burimeve të shkruara, ky fshat 

fillimisht përmendet në vitin 1893 në sallnamet e Vilajetit të Kosovës.  

Midis dy Luftërave Botërore këtu është vendosur një familje kolone serbe 

(Obradoviq 2005:323). Më 1921 Prekalla kishte 44 shtëpi me 366 banorë. Më 1948 fshati 

numëronte 59 shtëpi dhe 436 banorë, ndërkaq më 1981 kishte 84 shtëpi me 618 banorë 

( 430 shqiptarë, 165 serbë,12 malazezë, 11 të tjerë). (Osmani 2004:139). 

 

§ 43. Prigoda.- Vendbanim fushor, i tipit të shpërndarë, rreth 6 km në 

jugperëndim të Istogut. Patronimet: Gashi, Dreshaj, Zeqiraj, Kabashi, Blakaj, Sadikaj, 

Mehaj, Shabanaj, Gorqaj, si dhe dy familje boshnjake ( Čallakovid ). Mikrotoponimet: 

Ner Jaze, Shovarina, Ramadane, Zabeli i Feks, Arat e Gata, Torrovaça, Rosula, Mujaheri, 

Meretì, Sudureku, Gurina, Orrnica, Zallina, Arat e Vrell’s etj. Për sa u përket 

dokumenteve të shkruara, ky fshat, me emrin Prikoda, për herë të parë përmendet në 

DRSSH të vitit 1485 dhe kishte 6 shtëpi, 2 beqarë e 1 të ve (Pulaha 1974:242), ndërkaq me 

emrin Përgoda, me 15 shtëpi, 2 beqarë dhe 3 bashtina, përmendet në Defterin Osman 

të Sanxhakut të Shkodrës të vitit 1582 (Rexha 2001: Tapu Kadastra Arsivi Ankara, nr.59.).  

Me emrin Bragoda, shënohet në një hartë të ushtrisë austriake të vitit 1689. 

Midis dy Luftërave Botërore, në pronat dhe shtëpitë shqiptare të fshatit u sollën dhe u 

vendosën 11 familje kolonësh serbë e malazezë (Obradoviq 2005:325). 

Sipas regjistrimit të vitit 1921, Prigoda kishte 40 shtëpi, me 275 banorë. Më 

1948, kishte 49 shtëpi me 343 banorë, ndërsa në vitin 1981, fshati numëronte 70 shtëpi 

me 702 banorë ( 646 shqiptarë, 1 serb, 3 malazezë, 51 myslimanë, 1 të tjerë). Më 1991 

në Prigodë u regjistruan vetëm 48 banorë serbë, kurse banorët shqiptarë refuzuan 

regjistrimin. (Osmani 2004:141).  
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§ 44. Rakoshi.- Vendbanim i tipit të shpërndarë, buzë rrugës Pejë- Mitrovicë, 

rreth 12 km. në lindje të Istogut. Patronimet: Hajrizaj, Haxhijaj, Muhaxhiri, Balaj, Tafilaj, 

Shala, etj., kurse mikrotoponimet janë: Selishta, Stodorek, Mella, Trollishta, Rrahina, 

Shavarina, Tefiç, Zmijanik, Smolica etj. Në burimet e shkruara, Rakoshi, fillimthi 

përmendet në vitin 1253, kohë kjo kur mbreti serb Urosh Nemanja I, këtë fshat ia kishte 

dhuruar Manastirit të Stonit në Dubrovnik (Stijović 1979: 302). Rakoshi përmendet edhe në 

DRSSH të vitit 1485 dhe kishte 18 shtëpi, 7 beqarë dhe 2 të veja (Pulaha 1974:243). Midis 

dy Luftërave Botërore, si kudo tjetër nëpër Kosovë, edhe këtu u vendosën familje 

kolonësh serbë e malazezë (Obradoviq 2005:317-318). 

Më 1921 Rakoshi kishte 29 shtëpi me 272 banorë. Më 1948 numëronte 66 shtëpi 

me 535 banorë, kurse në vitin 1981 kishte 104 shtëpi me 823 banorë ( 770 shqiptarë, 29 

serbë, 23 malazezë, 1 mysliman ). Më 1991 në këtë fshat u regjistruan vetëm 20 serbë 

dhe 16 malazezë (Osmani 2004:143). 

 

§ 45. Serbobrani.- Vendbanim i tipit të shpërndarë, buzë magjistrales Pejë- 

Mitrovicë, rreth 18 km. në jug të Istogut. Ky fshat, me emrin Serbobran, është pagëzuar 

nga administrata e dhunshme jugosllave, sipas Serbobranit të Baçkës në Vojvodinë, 

ndërkaq, deri vonë, banorët shqiptarë e emërtonin me emrin Sovllak.  

Në vitin 1925, në këtë fshat u vendosën 30 familje kolonësh malazezë, të ardhur 

nga Mali i Zi dhe serbë të ardhur nga Serbia e Vojvodina (Obradoviq 2005:320). Sipas 

regjistrimeve, më 1948 fshati kishte 35 shtëpi me 181 banorë, ndërkaq në vitin 1981 

kishte 55 shtëpi me 333 banorë ( 81 shqiptarë, 47 serbë, 135 malazezë, 63 myslimanë, 7 

të tjerë). Më 1991 u regjistruan vetëm 25 serbë, 78 malazezë, 13 myslimanë , 10 

jugosllavë, 32 shqiptarë, 7 romë dhe 19 egjiptianë (Osmani 2004:66). 

 

§ 46. Shalinovica.- Shtrihet rreth 15 km në jug të Istogut. Patronimet: Zeqiraj, 

Bajramaj, Desku, Berbati, Kerolli, Karcelli ( Hasanaj), si dhe disa familje serbe e 

malazeze. Mikrotoponimet: Stupe, Samërdan, Boka e Kuçe, Kujafçi, Kamenica, Mali i 
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Zagraxhve (Zagraxhe), Toka e Kapitve, Livadhet e Thata, Kulla e Kabashve, Shpijat e 

Salizeçirve, etj. Në dokumentet e shkruara, ky fshat fillimisht përmendet më 1314 në 

Kartën e Mbretit Stefan, i cili ia kishte dhuruar Manastirit të Banjskës. Me emrin 

Shalnoviça pëmendet në DRSSH të vitit 1485 dhe kishte 21 shtëpi e 5 beqarë (Pulaha 

1974:309). Në vitin 1924, këtu janë vendosur 20 familje kolonësh sllavë (Obradoviq 

2005:318), ndërkaq disa familje shqiptare ( familja Kabashi, Gashi, Dulaj, Maleshaj) janë 

shpërngulur për në Shqipëri. 

Më 1921, fshati kishte 32 shtëpi me 358 banorë. Më 1948 numëronte 43 shtëpi 

me 230 banorë, kurse më 1981 kishte 52 shtëpi me 381 banorë ( 109 shqiptarë, 116 

malazezë, 42 myslimanë). Më 1991 janë regjistruar vetëm 102 serbë dhe 93 malazezë 

(Osmani 2004:70). 

 

§ 47. Shushica.- Vendbanin kodrino-malor, rreth 8 km në lindje të Istogut. 

Patronimet: Sadikaj, Nimanaj, Abdylaj, Salihaj,Osmanaj, Metaj, Selimusaj, Mulaj, Zekaj, 

Ibrahimaj, Halilaj, Jahaj. Mikrotoponimet: Vojdulli, Bregu i Hâºnit, Vorret e Katunit, 

Kërshi i Ramës, Arat e Dubravës, Te Kisha, Kroni i Popit, Rrepishta, Kërrshi i Palit, Luxhet, 

Kroni i Alçikit, Boavica, Kërrshi i Fazlisë, Kroni i Vojdullit, Kërshi i Vogël, Mokna, Livadhet 

e Selibresë, Trolli i Sejdi Sakës, Soishta, Arat e Metovite, Prrojet, Lumbregu, Lepishta etj. 

Në burimet e shkruara, fillimisht përmendet në Kartën e Mbretit Uroshi I ( vitet 1254-

1265). Me emrin Sushiqani përmendet në Krisobulën kishtare të Manastirit të Deçanit të 

vitit 1330. 

Shushica përmendet më 1348, në Kartën e mbretit Dushan, i cili ia kishte bërë 

dhuratë shenjtorëve Mihail e Gabriel (Novaković 1912:464) ndërkaq, me emrin Shushiça 

përmendet në DRSSH të vitit 1485 dhe kishte 28 shtëpi, 5 beqarë e 5 të veja (Pulaha 

1974:202). Ndërmjet dy Lyftërave Botërore, ky fshat u kolonizua me rreth 70 familje serbe 

e malazeze (Obradoviq 2005:318).  

Më 1921 Shushica kishte 85 shtëpi dhe 702 banorë. Më 1942 kishte 812 banorë 

(414 meshkuj dhe 398 femra). Më 1948 numëronte 160 shtëpi me 1139 banorë, kurse 
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më 1981 kishte 195 shtëpi me 1723 banorë ( 1672 shqiptarë, 13 serbë, 38 malazezë). 

Më 1991 janë regjistruar vetëm 9 serbë, 6 malazezë dhe 4 kroatë (Osmani 2004:111-112). 

 

§ 48. Sineja.- Fshat, rreth 4 km në lindje të Istogut. Patronimet: Avdijaj si dhe 

disa familje serbe e malazeze. Mikrotoponimet: Kodra e Krekcit, Bregu, Kodra e Bardhë, 

Çuka e Madhe, Rudina, Vekshi, Kungullari, Rudeshi, Lugu i Madh, Kroni i Imerit, Rudina e 

Vogël, Vorret e Kuçit, Rrafshi, Ruishta, Mali i Rrallë, Llokva, Kërrshi i Sokolit, Guri i Shiut, 

Çelijat, Çuka e Madhe, Bunari i Kadrisë, Çerepi, Pavlaçët, Bregu i Madh, Kroni i Shelnjes, 

Shkalla e Madhe, Prroni i Keq, Shkalla e Vogël, Selishta, Lugu i Hâºnit, Kroni i Mihanës, 

Lugu i Hulit, Balushat, Lugu i Gatë, Vuça, Gropa e Egër etj. Në burimet e shkruara, 

fillimisht përmendet më 1348 me emrin Sinainci, në kartën e mbretit Dushan, dërguar 

Manastirit të Shën Gabrielit dhe të Mihajlit afër Prizrenit (Osmani 2004:145), ndërkaq në 

DRSSH të vitit 1485 përmendet me emrin Suniça (Pulaha 1974:406). 

Më 1921, fshati kishte 53 shtëpi dhe 302 banorë. Më 1948 numëronte 63 shtëpi 

me 510 banorë, ndërsa më 1981 kishte 77 shtëpi me 549 banorë ( 189 shqiptarë, 356 

serbë, 1 malazez 2 të tjerë). Më 1991 u regjistruan 236 serbë, kurse banorët shqiptarë 

për shkak të rrethanave politike, refuzuan regjistrimin. (Osmani 2004:145). 

 

§ 49. Staradrani.- Fshat i tipit fushor, rreth 11 km në jugperëndim të Istogut. 

Patronimet: Berisha, Elshani, Mavraj, Etemaj, Grabofci, Thaçi etj. Mikrotoponimet: 

Gurina, Llugat, Derbeshi, Krivaça, Pavada, Rija, Seishta, Prëka, Llazina, Raxhevci etj. 

Në dokumentet e shkruara, me emrin Stara Andovrani, fillimisht përmendet në 

DRSSH të vitit 1485 dhe kishte 12 shtëpi, 2 beqarë, 1 të ve (Pulaha 1974:334). Ky fshat, deri 

vonë banohej vetëm nga shqiptarët, por pas vitit 1928 filloi vendosja e kolonëve serbë e 

malazezë, në fillim u vendosën 9 familje e më vonë edhe familje të tjera (Obradoviq 

2005:320).  

Më 1921, fshati kishte 40 shtëpi me 445 banorë. Më 1948 numëronte 91 shtëpi 

me 706 banorë, ndërsa më 1981 kishte 129 shtëpi me 1605 banorë ( 1585 shqiptarë, 4 
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serbë, 16 malazezë). Në regjistrimin e vitit 1991 u shënuan vetëm 3 banorë serbë, kurse 

të gjithë banorët shqiptarë e refuzuan këtë proces. (Osmani 2004:94). 

 

§ 50. Studenica.- Vendbanim i tipit të grumbulluar në lagje, rreth 7 km në 

perëndim të Istogut. Patronimet: Sadikaj, Maxharraj, Zeqiraj, Sefaj, Balaj, Maksutaj, 

Ramqaj, Sejdijaj, Shoshi, Kuçi, Muçaj, Vuthaj, ndërsa mikrotoponimet e fshatit janë: 

Lugu i Paplek’s, Lugu i Mahall’s, Lugu i Kalluxherit, Bregu i Balic’s, Pusi i Ilixhìs, Bregu i 

Theknìs, Kìrrshi i Paplek’s, Kroni i Kalluxherit, Prroni i Bicit, Pusi i Naçit, Kroni i Than’s, 

Kroni i Hasahoxh’s, Lugu i Laknave, Kroni i Çarrit, Gurra e Zek’s, Fanxhet, Gurishta, Bregu 

i Lâºm’s, Kroni i Sekllìs, Bosanishta, Gubavicat, Livadhet e Hoxh’s, Bregu i Kish’s etj.  

Është një prej qendrave me rëndësi të veçantë arkeologjike. Në burimet e 

shkruara, fillimisht përmendet në kristobulat e Stefan Uroshit II (1292- 1302) i cili ia 

kishte bërë dhuratë Manastirit të Hilandarit (Burime të zgjedhura për Historinë e Shqipërisë 

1962:138), kurse me emrin Studeniça, përmendet në DRSSH të vitit 1485 dhe kishte 13 

shtëpi, 4 beqarë e 1 të ve (Pulaha 1974:324-325). Deri në prag të dy Luftërave Botërore këtu 

jetonin vetëm shqiptarët, por ndërkohë, pushteti serb në pronat e shqiptarëve 

dhunshëm solli 4 familje kolonësh malazezë (Obradoviq 2005:326). 

Më 1921 Studenica kishte 40 shtëpi dhe 445 banorë. Më 1948 numëronte 83 

shtëpi me 706 banorë, ndërkaq më 1981 kishte 130 shtëpi, me 1571 banorë ( 1570 

shqiptarë, 1 mysliman), (Osmani 2004: 117). 

 

§ 51. Suhogërlla.- Vendbanim kodrinor i tipit të grumbulluar, rreth 14 km në 

verilindje të Istogut. Patronimet: Kamberaj, Loshi, Tafaj, ndërkaq mikrotoponimet janë: 

Livadhet e Epra, Guri i Madh, Rrasat, Lugu i Marës, Fusha e Dardhës, Sapaçi, Ara e Ali 

Uk’s, Kroni i Lugut, Kroni i Rexh’s, Ara e Xhenazìs, Lugu i Mirkut, Xhyteti, Vorri i Ganìs, 

Gryka e Kujafçit, Krojt e Kish’s, Gomuret, Kroni i Kadisì, Kroni i Kamerit, Gertì Varg, 

Kroni i Llug’s, Fierina, Beleçi, Vorret e Jahudive, Guri i Gozhdìs , Mella, Hordupi, Kroni i 

Smajlit etj. Në burimet e shkruara, ky fshat përmendet në fund të shek. XIII - XIV dhe 
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asaj kohe ishte qendër e Rrethit të Suhogërllës. Më 1314 fshati përmendet në Krisobulën 

e Stefan Dushanit .  

Në vitet 1925 – 1938 këtu janë vendosur 2 familje ( me 11 anëtarë ) kolonesh 

serbë (Obradoviq 2005:319). Më 1905, Suhogërlla kishte 59 shtëpi ( 32 shqiptare e 24 

serbe). Më 1921, numëronte 58 shtëpi me 398 banorë. Më 1948 kishe 80 shtëpi me 603 

banorë, ndërkaq në vitin 1981 kishte 118 shtëpi me 981 banorë ( 923 shqiptarë, 58 

serbë). Më 1991 ishin regjistruar 17 banorë serbë, kurse shqiptarët refuzuan të 

regjistroheshin (Osmani 2004:148). 

 

§ 52. Tomoci.- Vendbanim fushor, i koncentuar në lagje me lidhje të afërta gjaku, 

rreth 4 km në jug të Istogut. Patronimet: Shatri, Imeraj, Selmanaj, Xhemaj, Salihaj, 

Bardhaj, Sylaj, Lulaj, Lubeniqi, Kabashi, Shabanaj, Mehaj, Rexhaj, Llabjani ( egjiptas), si 

dhe dy familje malazeze, kurse mikrotoponimet e fshatit janë: Kneta e Tomocit, Te Vaga, 

Therrat e Tomocit, Jazi i Maxhupit, Gumuraça, Batuni, Razori, Terezi, Tërrska, Jazi i 

Gog’s, Livadhet, Sharajeva, Poillat, Bregu etj. Për sa i përket dokumenteve të shkruara, 

së pari ky fshat, me emrin Otomaniqa përmendet në DRSSH të vitit 1485 dhe kishte 32 

shtëpi, 5 beqarë e 1 të ve (Pulaha 1974:161). Ndërmjet dy Luftërave Botërore, në Tomoc u 

vendosën 5 familje kolonësh malazezë (Obradoviq 2005:319).  

Më 1921 Tomoci kishte 50 shtëpi me 340 banorë. Më 1948 numëronte 48 shtëpi 

dhe 414 banorë, ndërkaq më 1981 kishte 156 shtëpi me 1429 banorë ( 1347 shqiptarë, 

70 serbë, 11 malazezë, 1 të tjerë). Më 1991 janë regjistruar 52 serbë, 21 jugosllavë, 11 

shqiptarë, 22 romë dhe 8 egjiptianë. Shumica shqiptare refuzuan të regjistroheshin 

(Osmani 2004: 157). 

 

§ 53. Trubuhoci.- Fshat, rreth 14 km në jug të Istogut. Patronimet:  

Çetaj, Osmanaj, Bajraktari, Mehmetaj, Blakaj, Hasanaj, Hasi,Mushaku, kurse 

mikrotoponimet janë: Arat e Hoxh’s, Arat e Bajraktar’ve, Zabelet e Ramì Çet’s, Te Lisi i 

Kish’s, Orrnica, Livadhet, Mi Vada etj. Në dokumentet shkrimore, me emrin Trbuhovci, 
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për herë të parë përmendet në DRSSH të vitit 1485 dhe kishte 24 shtëpi, 6 beqarë e 2 të 

veja (Pulaha 1974:289). Më 1905 Tomoci kishte 40 shtëpi. Më 1921, kishte 37 shtëpi me 

291 banorë. Më 1948 numëronte 36 shtëpi me 333 banorë, ndërkaq më 1981 kishte 75 

shtëpi me 830 banorë (Osmani 2004:160).  

 

§ 54. Tuqepi.- Vendbanim kodrinor, rreth 12 km në lindje të Istogut. Fshat i 

banuar me popullsi jo shqiptare. Toponimet: Begllak, Brod, Bunari, Prroni i Madh, 

Zhdrella, Zatra, Paskalica, Pojatishta, Plluzhevina, Rosule, Selishta, Topola, Çulina, etj. 

Për të parën herë, në dokumentet shkrimore përmendet në regjistrin e Stefan Milutinit 

të vitit 1314, kurse më 1485, me emrin Tuçep përmendet në DRSSH dhe kishte 50 

shtëpi, 5 beqarë, 2 të veja (Pulaha 1974:218) . 

Midis dy Luftërave Botërore, këtu në pronat shqiptare dhunshëm u vendosën 39 

familje kolonësh serbë e malazezë (Obradoviq 2005:316-317), ndërkaq para vitit 1913 fshati 

banohej vetëm nga shqiptarët. Rreth vitit 1918 ata janë dëbuar nga mbretëria serbe, 

dhe nuk dihet gjë për fatin e tyre. 

Më 1921 Tuçepi kishte 22 shtëpi me 193 banorë. Më 1948 kishte 34 shtëpi me 

259 banorë, derisa më 1981, fshati përbëhej prej 64 shtëpish me 350 banorë, ndërkaq 

më 1991, fshati kishte 323 banorë (Osmani 2004:159). 

 

§ 55. Uça.- Vendbanim kodrinor, rreth 16 km në lindje të Istogut. Patronimet: 

Hajzeraj, Alidemaj, Kajtazi, Arifaj, Myrtaj, Balaj, Selmanaj, Behlulaj, Muzlijaj, Bajraktari, 

Ymeraj, Hysenaj, Haxhijaj, Ferataj, Hetemaj, kurse mikrotoponimet janë: Kërrshi i 

Sharraxhive, Kroni i Bardhì, Kroni i Mehmet Dem’s, Kroni i Shìjtit, Kroni i Ftoft, Jezeri me 

Ujë, Prroni i Moknes, Kroni i Rupës, Krojet e Kçija, Fusha e Madhe, Jezeri Çi Flet, Lipa, 

Kurilla, Arat Mi Katun, Kodra e Keçe, Kìrrshat e Blinave, Kroni i Lip’s, Maja e Madhe, 

Kìrrshat e Verdhì, Arat N’ Bria, Fanxhe, Smonica, Rrahina, Vorret e Mdha, Kìrrshi etj. 

Në burimet e shkruara për herë të parë përmendet në vitet 1254-1264 në kartën e 

mbretit Urosh I Nemanja (Novaković 1912:150), ndërkaq në dokumentet osmane, me emrin 
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Oça-Uça përmendet në DRSSH të vitit 1485 dhe kishte 15 shtëpi e 3 beqarë (Pulaha 1974: 

230).  

Në vitet 1923-1953, në pronat shqiptare të fshatit janë vendosur disa familje 

kolonësh malazezë (Obradoviq 2005:318), kurse familje të tëra shqiptare (Halitaj, Bardhi, 

Idrizi, Tali, Smajljaj) dhunshëm u shpërngulen në Shqipëri dhe Turqi (Osmani 2004:164).  

Uça më 1918 kishte 60 familje shqiptare me 700 banorë. Më 1948 numëronte 83 

shtëpi me 725 banorë, ndërkaq vitin 1981 ishin regjistruar 124 shtëpi me 1160 banorë ( 

1147 shqiptarë, 13 serbë). Më 1991 janë regjistruar vetëm 17 serbë (po aty).  

 

§ 56. Veriqi.- Vendbanim fushor rreth 9 km në juglindje të Istogut.  

Patronimet: Delijaj, Muslijaj, Ibrahimaj, Sylkaj, Boletini, Haxhijaj, Geci, Loshi, 

Dakaj, Bushi, Kaqkini, Ramaj, Balaj, Igrishta si dhe disa familje boshnjake, serbe e 

malazeze. Mikrotoponimet e fshatit janë: Kaluxherovica, Makva, Joshe, Kodra e Jaklinës, 

Drejana, Shushica, Bllakaçi, Çerhane, Bakçina, Çesta, Llojze, Karaulla, Trojani, Arrnica, 

Kuka etj. 

Në aktet e shkruara, ky fshat, fillimisht përmendet në regjistrin e Stefan Dushanit 

të vitit 1316, kurse 1348 përmendet në kartën e Car Dushanit (Zadužbine Kosova 1987:414). 

Me emrin Veriq, përmendet në DRSSH të vitit 1485 dhe kishte 21 shtëpi, 4 beqarë, 3 të 

veja (Pulaha 1974:319). Që nga viti 1925, në pronat shqiptare të fshatit u vendosën 62 

familje kolonësh sllavë ( Obradoviq 2005:317). 

Më 1921 Veriqi kishte 21 shtëpi me 155 banorë. Në vitin 1948 kishte 65 shtëpi 

me 334 banorë, kurse në vitin 1981 numëronte 76 shtëpi me 554 banorë ( 211 

shqiptarë, 129 serbë, 5 malazezë, 186 myslimanë, 23 të tjerë), ( Osmani 2004:166). 

 

§ 57. Veriqi i Ri.- Vendbanim i ri, i formuar pas Luftës së Parë Botërore, në jug të 

Veriqit. Banorët e parë shqiptarë janë vendosur këtu në vitin 1954. Ky fshat, më 1948 
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kishte 28 shtëpi, me 131 banorë. Më 1981 kishte 3 familje shqiptare me 19 banorë ( 

Osmani 2004:167). 

 

§ 58. Vrella.- Vendbanim i tipit të dendur, rreth 7 km në perëndim të Istogut. 

Është më i madhi fshat në komunën e Istogut dhe njëri prej më të mëdhenjëve 

në mbarë Kosovën. Patronimet: Dreshaj, Bicaj, Maraj, Mavraj, Haxhiaj, Demaj, Rugova, 

Maxharraj, Blakaj, Dakaj, Berisha, Vuthaj, Ferizaj, Sadrijaj, kurse mikrotoponimet janë: 

Lugu i Madh, Leskoviku, Prroni i Keq, Shpella e Dhive, Kërrshi i Kuq, Loxhe, Kërrshi i 

Rrxumì, Shpella e Barutit, Kungullari, Gurra e Sefisì, Lugu i Shkoz’s, Pehari, Mi Udhat, 

Mali i Djegun, Te Krojzit, Guri i Çaplës, Papurina, Ku u Vra Halil Osmani, Tedeli, Pâjat, Ahi 

i Pushimit, Kroni i Met’s , Shtrashniku, Vorri i Nuses, Rrahijet, Lugu i Butë, Te Bira e 

Arush’s, Shpella e Hoxh’s, Prrojet, LÂºma e Dakaj, Prroni i Bicit, Ara e Ferizit, Shavarina, 

Kodra e Dyn’s, Bira e Hutit, Shkalla e Selman Keçit, Te Hazir Dajt etj. Në burimet e 

shkruara, Vrella përmendet më 1397 me ç’rast nga ana e princeshës serbe Milica, fshati i 

ishte bërë dhuratë Manastirit të Deçanit (Zadužbine Kosova 1987: 418). Në burimet Osmane, 

përmendet në DRSSH të vitit 1485 me emrin Vorodka dhe kishte 16 shtëpi, 6 beqarë e 2 

të veja (Pulaha 1974:162), kurse me emrin e sotëm, pra Vrella, përmendet në Defterin e 

Shkodrës të vitit 1582, që i takonte Kazasë së Pejës dhe kishte 43 shtëpi, 14 beqarë dhe 

3 bashtina (Rexha 2001: Tapu Kadastra Arsivi Ankara, nr.59. ). 

Në vitet 1928-1938, në pronat shqiptare të fshatit dhunshëm janë vendosur 53 

familje kolonësh sllavë, me 239 anëtarë (Obradoviq 2005:326) ndërkaq, nga dhuna e 

pushtetit serb shumë familje shqiptare të këtij fshati u shpërngulën në Siri dhe në Turqi 

(Osmani 2004:154).  

Vrella më 1905 kishte 60 shtëpi. Më 1921 numëronte 93 shtëpi dhe 790 banorë. 

Më 1948 kishte 147 shtëpi me 1359 banorë, ndërkaq më 1981, kishte 312 shtëpi me 

2603 banorë ( 2600 shqiptarë, 2 serbë, 1 malazez). (Osmani 2004: 108).  
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§ 59. Zabllaçi.- Vendbanim fushor që përshkohet nga Lumi Istog, rreth 13 km në 

jug të Istogut. Patronimet: Balaj, Mehmetaj, Ahmetaj,Dervishaj, kurse mikrotoponimet 

janë: Lluga e Madhe, Jazi i Gog’s, Livadhet te Ura e Gurit, Glipce, Bahçe, Bishtaçe, Bare. 

Banorët e fshatit, që të gjithë janë të ardhur nga komuna e Deçanit. Më 1921, Zabllaçi 

është regjistruar si lagje që kishte 10 shtëpi e 40 banorë. Më 1948 kishte 21 shtëpi dhe 

196 banorë, ndërkaq më 1981 këtu u regjistruan 45 shtëpi dhe 492 banorë , prej tyre 

491  ishin shqiptarë dhe  1 malazez. (Osmani 2004:108). 

 

§ 60. Zallçi.- Vendbanim i tipit të shpërndarë rreth 12 km në juglindje të Istogut. 

Patronimet: Ibrahimaj,Ukaj, Mulaku, Shalaj, Kelmendi si dhe disa familje ashkali dhe 

serbe e malazeze. Mikrotoponimet janë: Vorret e Turqve, Shpati, Kodra, Ura e Gurit, 

Vorret e Shkive, Livadhet e Thata, Kuklica, Xhelbzina, Kodra etj. Në burimet e shkruara 

me emrin Zhaleç, fillimisht përmendet në DRSSH të vitit 1485 dhe kishte 29 shtëpi e 6 

beqarë (Pulaha 1974: 255). Në vitet 1917-1945 nga dhuna serbe u shpërngulën familjet 

shqiptare ( Sogojeva, Zagraxha, Shala, Dragidella etj.) dhe u vendosën në Shqipëri dhe 

në disa vende të Kosovës.  

Më 1905 Zallçi kishte 14 shtëpi shqiptare dhe 8 shtëpi serbe. Më 1921 

numëronte 98 shtëpi me 593 banorë. Më 1948 kishte 93 shtëpi me 542 banorë, ndërkaq 

në vitin 1981 fshati përbëhej nga 124 shtëpi, me 868 banorë (251 shqiptarë, 195 serbë, 

81 malazezë, 327 myslimanë, 14 të tjerë), ( Osmani 2004:170).  

 

§ 61. Zhakova.- Vendbanim kodrinor rreth 13 km në lindje të Istogut.  

Patronimet: Hajrizaj, Brahimaj, Hysenaj, Idrizaj, Salihaj, Sejdijaj, Mehmetaj. 

Mikrotoponimet janë: Malet e Vogla, Ara e Rrxume, Zabeli i Izlâºmit, Prroni i Zhakovës, 

Prrocka, Arat e Batriçit, Logjet, Mali n’ Shpat, Livadhi i Shpatit, Mi Shavarina, Livadhi te 

Vorret, Osmonica, Javori, Mâja e Madhe, Kosharishta, Livadhi i Çelun , Ograje, Stropci, 

etj.  
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Në dokumentet shkrimore për herë të parë ky fshat përmendet më 1331 në 

kartën e mbretit Dushan, i cili ia kishte bërë dhuratë Manastirit të Hilandarit ( Novaković 

1912:444). Më 1485, me emrin Zakova, përmendet në DRSSH dhe kishte 21 shtëpi e 3 

beqarë (Pulaha 1974:218). Ndërmjet dy Luftërave Botërore, në pronat e shqiptarëve të 

fshatit, dhunshëm u vendosën 7 familje kolonësh serbë e malazezë (Obradoviq 2005: 318). 

Më 1918 Zhakova kishte 260 banorë ( 7 familje shqiptare me 60 banorë dhe 18 

familje serbe me 200 banorë). Më 1948 kishte 74 shtëpi me 507 banorë, ndërkaq në 

vitin 1981 kishte 86 shtëpi me 519 banorë ( 302 shqiptarë, 214 serbë, 2 malazezë, 1 të 

tjerë). Më 1991 në këtë fshat janë regjistruar 164 banorë serbë dhe 2 malazezë ( Osmani 

2004:92). 

 

§ 62. Studimet e derisotme për Istogun.- Të gjitha studimet gjuhësore, veçmas 

ato nga fusha e dialektologjisë janë të rëndësisë së veçantë, sepse përmes tyre 

mundësohet rindërtimi i të kaluarës së një gjuhe. I një peshe po kaq të madhe është 

edhe studimi i idiomës gjuhësore të Istogut, marrë parasysh faktin se, kjo anë e Kosovës, 

deri me tani është trajtuar fare pak, veçmas nga rrafshi gjuhësor.  

I pari autor që në një mënyrë e mori në shqyrtim të folmen e rrethit të Istogut 

është serbi Vuk Karagjiqi i cili, më 1830 bëri mbledhjen e disa këngëve popullore nga 

Gurrakoci. Kështu, Karagjiqi “ të gjitha këto ia dërgoi së bashku me komentin përcjellës 

shkencëtarit slloven Jernej Kopitarit nì Vjenì, pìr t’i shfrytìzuar nì studimet e tij 

krahasuese ballkanologjike”(Pllana 1977:209).  

Më vonë, në këto materiale të Karagjiqit janë mbështetur edhe studiues të tjerë 

siç janë: albanologu i njohur gjerman, J. G. Von Han; historiani gjerman Leopold Ranke, i 

cili ka shkruar edhe mbi poezinë popullore, udhëpërshkruesi frances i Turqisë Evropiane, 

Ami Bue ( Boué), pastaj Xhon Bauringu ( John Bowring), gjuhëtari dhe studiuesi anglez i 

poezisë popullore të popujve të ndryshëm si dhe sllavisti P.J. Shafariku. (Pllana 19977:216). 

Për sa i përket punës së Karagjiqit rreth mbledhjes së materialeve folklorike në 

Gurrakoc e rrethinë, mund të thuhet se puna e tij ishte me mjaft të meta, bazuar nga 

fakti se ai nuk ishte njohës i mirë i shqipes, megjithëkëtë, puna e tij luajti një rol të 
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rëndësishëm, sidomos në gjysmën e shekullit XIX, duke u përdorur si referencë për 

studimet që do të vijonin.  

Përveç J. Kopitarit, materialet folklorike nga Gjurakovci ( Gurakoci) u morën në 

shqyrtim edhe nga Franjo Mikloshiq, në studimet e tij ballkanologjike, për të vijuar me 

ballkanologun Vatrosllav Jagiq, dhe fare në fund Norbert Jokli, i cili materialet i botoi në 

terësi duke i shoqëruar me një koment të gjerë filologjik. 

Treva e Istogut, nga aspekte dhe këndvështrime të ndryshme ( gjeografik, 

historik, etnografik, onomastik, e dukshëm më pak nga rrafshi gjuhësor) është marrë në 

shqyrtim edhe nga autorët e poshtëshënuar: 

Sadik Bicaj me punimin e tij “Tipat dhe mënyrat e fjalëformimit në 

mikrotoponiminë e Istogut me disa fshatra, botuar në pëmbledhjen me titull: “Artikuj 

gjuhìsorì praktikì”, Prishtinë, 1996. Në këtë punim studimor, autori Bicaj ka trajtuar 

tipat dhe mënyrat e fjalëformimit në mikrotoponiminë e disa fshatrave të Istogut, 

megjithëkëtë ky është vetëm një punim dhe, si i tillë është i pamjaftueshmëm për të 

ofruar të dhëna të bollshme dhe gjithëpërfshirëse për të folmen e këtyre anëve.  

Në kuptimin etimologjik, Istogu si toponim është marrë në shyrtim nga gjuhëtari 

Qemal Murati, në një punim të tij të vitit 2014 me titull ” Disa patronime dhe toponime 

tì Kosovìs nì vìshtrimin etimologjik”, botuar në GJA, SSHF. 43 ( Murati 2014:14-42). Këtu 

autori Murati, ofron të dhëna me interes për sa i përket etimologjisë së toponimit Istog, 

por për shkak të natyrës së punimit, ai nuk zgjerohet përtej kësaj problematike. 

Disa toponime, veçmas ato me prejardhje greko-bizantine si p.sh.: Mojstir, Sine 

etj.kanë gjetur hapësirë trajtimi në librin me titull “Onomastikì dhe identitet”, 

(studime), të gjuhëtarit Begzad Baliu, botuar nga shtëpia botuese ”Era”, në Prishtinë më 

2002.  

Një autor tjetër, në studimet e të cilit zë vend e folmja e Istogut, veçmas fusha e 

leksikut është studiuesi Abdullah Zymberi. Ky gjuhëtar, në veprën e tij “Fjalor popullor 

me rreth 20000 fjalì”, botuar në Prishtinë më 2005, ka regjistruar një numër fjalësh të 

rralla nga kjo e folme, megjithëkëtë fjalori i studiuesit Zymberi, nuk paraqet gjithanshëm 

thesarin leksikor nga kjo e folme.  
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Nga ana tjetër, treva e istogut, nga fushat jashtëgjuhësore (nga spekti etnografik, 

historik, demografik, gjeografik e social- ekonomik) është marrë në shqyrtim nga autorët 

dhe veprat si në vijim: 

Ukë Xhemaj në veprën e tij “Etnokultura shqiptare në Podgur (monografi 

etnologjike), Instituti Albanologjik-Prishtinë, 2003. Në këtë monografi shkencore në 

mënyrë mjaft shteruese, autori merr në trajtim aspektin etnografik të një treve të 

veçantë etno-gjeografike të Kosovës siç është Podguri, pjesë e së cilës është edhe Istogu 

me rrethinë. Siç është e kuptueshme nga vetë titulli i kësaj vepre, aspekti gjuhësor nuk 

ka qenë caku i këtij studimi. 

Një vështrim tjetër studimor, që prek probleme nga aspekti gjeografik, historik 

dhe ekonomik i Istogut, është edhe punimi “Varošica Istog u Metohijskom Podguru”, 

Zbornik radova Geografskog Instituta, Beograd, 1979 e autorit Milovan Radovanovid, por 

edhe ky punim nuk paraqet ndonjë interes gjuhësor. 

Treva e Istogut, vështruar historikisht, sidomos zhvillimet rreth shpërnguljes së 

dhunshme të shqiptarëve të këtyre anëve dhe zëvëndësimi i tyre me kolonë serbë e 

malazezë, është trajtuar nga studiuesi Milovan Obradoviq në veprën e tij “Reforma 

agrare dhe kolonizimi në Kosovë (1918-1941)”, botuar nga Instituti i Historisë, Prishtinë, 

2005. Studiuesi Obradoviç në këtë vepër paraqet të dhëna mjaft të plota, të 

argumentuara mirë dhe me shumë interes për sa i përket kolonizimit serb të Kosovës, 

përfshirë këtu edhe Istogun me rrethinë. 

Prej autorëve që kanë shkruar për Istogun është edhe Jusuf Osmani në veprën e 

tij ”Vendbanimet e Kosovës- Burimi (Istogu), vëll. 12, Prishtinë, 2004. Në këtë studim, 

autori Osmani sjell të dhëna të ndryshme si: historike, arkeologjike, demografike e 

social-ekonomike, por mungojnë shënimet me interes gjuhësor. 

Në vazhdë të kësaj që u tha, ekzistojnë edhe disa autorë, që në punimet e tyre e 

kanë trajtuar trevën e Istogut, por duke qenë se janë studime jashtëgjuhësore, nuk e 

shohim të arsyeshme t’i përmendim këtu. 
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KREU II 

 

FONETIKA 

 

Tiparet fonetike 

 

§ 63. Theksi.- Një ndër çështjet më të rëndësishme të fonetikës së shqipes është 

edhe theksi, i cili në ditët e sotme mund të qëndrojë në rrokje të ndryshme, por në të 

shumtën e ka vendin në rrokjen parafundore, prandaj fjalët janë paraoksitone.  

Për sa i përket natyrës së theksit në të folmen e Istogut me rrethinë, është me 

interes të theksohet se ai nuk përbën ndonjë dallim në krahasim me grupin e të folmeve 

të gegërishtes verilindore, pra edhe në Istog theksi është dinamik. Në vazhdë të kësaj që 

u tha, disa fjalë të gurrës orientale, që në gjuhën burimore dalin me theks fundor, në të 

folmen në shqyrtim dalin me theks parafundor, p.sh.: páre (nga paré), dájre (dajré), ága 

( agá), xhenâº:ze (xhenazé), tenxhére (tenxheré),  penxhére (penxheré), tenéçe 

(teneçé)  etj. Po ashtu, lëvizja e theksit nga pozicioni fundor tek ai parafundor hetohet 

edhe te fjalët e gurrës sllave, veçmas te disa toponime dhe mikrotoponime. p.sh.: 

Staraséll ( Staraselló)2, Studeníc (Studenicá), Kashíc (Kashicá), Prigód (Prigodá) etj., pra 

në trevën gjuhësore të Istogut fjalët e tilla dalin me theks parafundor, ashtu sikurse në 

pjesët e tjera të gegërishtes verilindore. 

Me theks parafundor shqiptohen edhe një dorë emrash të gjinisë femërore të 

gurrës orientale, që dalin me zanoren - é të theksuar, p.sh.: Emíne, Feríde, Hatíxhe etj. 

Nga ana tjetër, me theks fundor dalin fjalët e gurrës orientale të tipit: sefá, sevdalí,  etj, 

si dhe fjalët e tjera  të tipit: burrní, budallakí, hajní, kurvní, çikní, pleçní etj.Te një vistër 

fjalësh, kemi vënë re se theksi është zhvendosur nga tema e fjalës në prapashtesën 

përkatëse, p.sh.: xhănarí, mĭlicí, puntorí, bostâºnxhí, specăxhí, laknăxhí etj. Lëvizja e 

                                                 
2
 Mikrotoponim në malet e fshatit Mojstir. 
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theksit vihet re edhe te  disa fjalë të përbëra, me ç’rast theksi kalon nga fjala e parë në 

të dytën, p.sh.: vetŭlltrásh, gojômél, krymádh, veshgát etj. Kur kemi të bëjmë me fjalët 

që përmbajnë grupin zanor -ue, kemi vënë re se në të shumtën e rasteve theksi bie në 

elementin e parë, për shkak të reduktimit të grupit zanor, p.sh.: prrú, grú, shtú, smú, 

shíu, thíu, nxíu etj. Në këtë plan, edhe përemri vetor i vetës së tretë njëjës –ai, del me 

theks paraoksiton ḁj, pra këtu theksi nuk kalon te zanorja -i, por mbi zanoren -a. 

 

§ 64. Sistemi zanor.- Areali gjuhësor në trajtim është pjesë e gegërishtes 

verilindore, dhe duke qenë kështu, sistemi tingullor i saj përgjithësisht përkon me këto 

të folme. Kështu, pra, kjo idiomë gjuhësore përmban gjashtë zanore të theksuara ( a, e, 

i, o, u, y) dhe një zanore të patheksuar (ë) e cila në shumë raste ka pësuar reduktim, 

sidomos kur ajo është në pozicion të pa theksuar, pra kur gjendet midis dy 

bashkëtingëlloreve, por edhe në rastet kur është në pozitë fundore. 

Një ndër veçoritë e sistemit fonetik të së folmes në trajtim është hundorëzimi ( 

nazalizimi i zanoreve), mirëpo vihen re edhe raste të caktuara kur një zanore e mirëfilltë 

hundore është denazalizuar. Kështu, në këtë plan vërehen ndryshime në mënyrën e 

shqiptimit të zanores -a hundore dhe zanores së pa theksuar –ë. Po ashtu, hetohen 

edhe ndryshime për sa i përket gjatësisë së zanoreve si dhe mënyrës së artikulimit të 

togjeve zanore dhe të diftongjeve. 

 

§ 65. Gjatësia e zanoreve.- Ashtu si në pjesën më të madhe të të folmeve të 

gegërishtes verilindore, edhe në Istog dëgjohen tri seri zanoresh.  

 

§ 66. Zanoret e shkurtra.- Më së shumti ndeshen në rrokje të tipit të mbyllur: 

plëp, lŏg, lĭs, dăsh, fërr, lŏg, shtŏg, lăgt, măs etj. Zanore të shkurtra ndeshen edhe në 

rrokje të tipit të hapur, te foljet e mënyrës urdhërore, p.sh.: hă, punŏ, kallxŏ, kcë, pĭ etj. 
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Me zanore të shkurtër dalin edhe këto trajta dhe pjesë të ligjëratës: 

- nyjat e përparme ( i, e, të), p.sh.: ĭ mi:r, ë mi:r, të mi:r); 

- disa mbaresa, pjesë përbërëse të trajtave foljore si: lexonĭ, knojshă, hajshë, 

msovă, knofshĭ; 

- disa pjesë të pandryshueshme të ligjëratës siç janë: 

-parafjalët (tĕ, mĕ,) 

-ndajfoljet (kăh, nĕr) 

-lidhëzat (dhĕ, ĕ) 

-pjesëzat (sĕ, ŭ)- (shih Mulaku 2005:30). Ndryshime të caktuara vihen re edhe te 

fjalët e tipit, za:ll, cérkaç3 etj., të cilat dalin me rrokje të mbyllur, por zanoret i kanë të 

gjata ose të mesme. 

 

§ 67. Zanoret e mesme.- Dalin në rrokje të hapura, në mes të fjalës: djáli, grúni, 

kérri, térri, i vógli, térjela, thési, thérra, lógu, shtógu, lágu, máti prágu, krúj, blúj, lívroj, 

lívdoj etj. 

 

§ 68. Zanoret e gjata.- Këto zanore për nga natyra e tyre janë pak më komplekse. 

Ato janë përftuar për shkak të pozitës së tyre në fund të fjalës, pra kur ato gjenden në 

rrokje të hapur: tepsi:, kusi:, raki:, shpi:, kojshi:, vlla:, ka:, ha:, pi: etj., mirëpo vihen re 

edhe në këto raste: 

1) Në rrokje që përfundojnë me bashkëtingëlloret l, ll, r. p.sh.: ka:l, za:ll, kuma:r, 

katuna:r, kulma:r, ba:r, tu:ll, pe:l, shke:l etj. 

2) në emrat e pashquar të gjinisë femërore, kur bjen ë-ja fundore, p.sh.: shpa:t, 

bu:k, thi:k, lo:p, to:k, gro:p, fu:sh etj. 

3) te pjesoret e foljeve, si p.sh.: berti:t, kosi:t, prashi:t etj, si dhe në aoristin 

sigmatik: pa:sh, dha:sh, la:sh etj . 

4) te mbiemrat: i ho:ll, i tra:sh, i mi:r, i bu:t, i smu:t etj. 

                                                 
3
 Krua me pak ujë. 
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Zanoret e gjata ndeshen edhe në rastet kur kemi të bëjmë me shkrirjen e dy 

zanoreve, p.sh.: me: pa: ( me e pa), me: sha: ( me e sha), me: pru:/ me e pru (Zymberi 

1973:79-80). Me zanore të gjatë dalin edhe disa emra vetjakë, p.sh.: Ru:sh, Mâ:l, Ra:m, 

mirëpo kur ata shoqërohen me patronime, atëherë zanorja e gjatë kalon në të shkurtër, 

( Rŭsh Mehmetja, Măl Sokoli, Răm Alija) etj. 

Është me interes të vihet në dukje fakti se zanoret e gjata takohen më shpesh tek 

ato fjalë të cilat gjatë zhvillimit ( evoluimit) historik të tyre kanë pësuar rënie të ndonjë 

tingulli ose rrokjeje, prandaj forma e tyre e sotme është e ndryshme nga e kaluara. p. sh. 

me tfillu:; në disa raste edhe: me ftillu ( nga: met ftilluem), me shi:t ( me shitun), me 

knu: ( me këndumun/ me knumun/ etj). Kur jemi të numri i njësive leksikore, që 

përmbajnë zanore të theksuar ose të pa theksuar, përgjithësisht, duhet thënë se numri i 

fjalëve me një zanore të theksuar është më i madh se ai i llojit tjetër. Gjatësia e zanoreve 

ndikon në dallimin e gjinisë së emrave, p.sh.: plak (m)- pla:k ( f) etj., po ashtu gjatësia, 

në disa raste mundëson në dallimin e emrave nga pjesorja e foljeve p.sh.: pshĕsh ( 

emër/lloj ushqimi) dhe pshe:sh ( pjesorja e foljes) etj. 

 

§ 69. Nazalizimi dhe denazalizimi i zanoreve.- Dialekti i gegërishtes në dallim 

nga toskërishtja në vete përmban, përveç zanoreve gojore edhe ato hundore. Zanore të 

tilla ( gojore dhe hundore) gjallojnë edhe në Istog me rrethinë. Kështu, kjo vatër 

gjuhësore përmban këto zanore hundore: âº, î, ê, û, ÿ , të cilat ndeshen në këto raste: 

- kur pas zanores ka ekzistuar një bashkëtingëllore hundore, e cila ka rënë, p.sh.: 

mullî, fshî, lpî, pê, hû, gû. 

- kur pas zanores gjenden bashkëtingëlloret hundore: n, m, p.sh: nâºna, sâºna, 

brÿma, frÿma, fshî, gatûn, shkrûn etj. Edhe emrat “mentë dhe dhentë theksohen si: 

mêt, dhêt , ngjashëm si në të folmen e Shalën së Bajgorës, por që dallon nga e folmja e 

Moravës së Epërme e ndonjë tjetër (Zymberi 1973:80).  

Hundorësia në këtë të folme është e llojit primar dhe sekondar. Ja disa shembuj: 

Nâºna, bâºna, sâºna, thâºna, rrfâºna, dhâºmi etj. Në shembuj e dhënë dhe në të tjerë 
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të këtij lloji, zanorja hundore â del me nuancë labializimi dhe për këtë shkak e kemi 

shënuar kështu (âº). 

Zanorja hundore -ê shqiptohet me një intensitet mesatar të hundorësisë. p.sh.: 

flêj, têrshâºn, gêrshâºn etj., ndërkaq zanorja hundore -î vihet re te fjalët e tipit: hî ( hiri i 

zjarrit) fî, sinî etj. Prania e zanoreve hundore (â,ê,î,û,ÿ) nuk është e natyrës absolute, 

sepse siç thamë, ekzistojnë edhe përjashtime, p.sh.: labializimi i zanores hundore â në â˚ 

etj. Nga ana tjetër, kur kemi të bëjmë me zanoren -ë, ajo është vetëm e tipit gojor. 

Ndodh kështu për shkak të natyrës specifike të kësaj foneme të shqipes. 

 

§ 70. Reduktimi i zanoreve.- Reduktimi i zanoreve nënkupton shkurtimin e 

kohëzgjatjes së theksimit të tyre, qofshin të theksuara ose jo, pra në këtë rast kemi të 

bëjmë me ndryshimin e tonalitetit të tingujve. Procesi në fjalë është karakteristikë e 

dialektit të gegërishtes dhe si i tillë është i pranishëm edhe në gjeografinë gjuhësore të 

Istogut. 

 

§ 71. Zanorja a.- Kjo fonemë, përgjithësisht del ashtu si në të folmet e tjera të 

gegërishtes, mirëpo pëson edhe disa ndryshime. Kështu, p.sh.: te banorët e fshatit Lluga 

dhe të fshatit Muzhevinë ( të ardhur kryesisht nga komuna e Deçanit), â-ja hundore, në 

mjaft raste është labializuar në zanoren -o. p.sh.: nona (nâºna), koma (kâºma), ndërkaq 

te disa fjalë tjera, zanorja a kalon në zanoren hundore- ê dhe zanoren –i. p.sh.: nêlt ( 

nalt), plêst ( plast), livroj( lavroj), shiloj ( shaloj) etj. (Zymberi 1973: 80-81). 

Zanorja -a është e llojit të hapët, me timbër të hollë hundorëzimi, kurse te një 

dorë fjalësh ka pësuar ndryshime, p.sh.: a>e: rrah-rreh, jap-jep etj. Parë nga aspekti 

historik, kalimi i zanores -a në -e është i vonë dhe siç mund të shihet nga shembujt e 

dhënë, ky ndryshim ka ndodhur nga ndikimi i bashkëtingëlloreve dridhëse dhe atyre 

qiellzore (r, j, l) kur gjenden në pozicione të afërta, kurse te disa fjalë të gurrës orientale, 

zanorja a në pozitë fundore del e tipit të hapët dhe me timbër të hollë hundorëzimi, 

p.sh.: halá, dynjá, çirá etj., ndërkaq te fjalët me burim sllav, sipas gjasave në të 

kaluarën-a ka kaluar në ë dhe së fundmi ë-ja fundore ka rënë nga përdorimi, dhe si 
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rezultat i kësaj ka ardhur te zgjatja e zanores në rrokje të mbyllur p.sh.: Studeni:c ( 

Studenica), Bai:c ( Baica), Vre:ll (Vrella) etj. Zanorja –a, del e gjatë në këto raste: 

1. në fund të fjalës me rrokje të hapur: ( vlla:, ka:, shka: etj.) 

2. te fjalët e gurrës orientale të tipit ( seva:p, xheva:p, hesa:p etj.) 

3. te foljet e tipit ( ka:, tha: la:, etj). 

Në paradigmën e lakimit, në rasën emërore, zanorja -a e kryen funksionin e 

mbaresës së shumësit, përkatësisht të morfemës –ë, p.sh.: te shumësi i disa emrave 

mashkullorë të tipit: msu:sa, profesora, inxhinįera, helikoptèra etj. 

 

§ 72. Dallime të kushtëzuara me zanoren a.- Te disa fjalë, zanorja -a kalon në –e, 

e në disa të tjera në zanoret hundore -ê dhe -ô , p. sh.: 

a) a>e: krevet ( krevat), lejthi ( lajthi); 

b) a> ê: nêlt (nalt), lêrg-(larg) etj. 

c) a> ô: kôm (kam), jôm (jam) etj. 

 

§ 73. Zanorja e.- Në të folmen në shqyrtim nuk ka ndonjë ndryshim të madh nga 

të folmet e tjera të gegërishtes verilindore, por edhe nga vetërishtes verilindore, por 

edhe nga vetë shqipja standarde. Megjithëkëtë,vihen re raste të rrëgjimit të kësaj 

zanorjeje, p.sh.: mënyra dëftore, koha e tashme, veta e dytë shumës, diateza pësore: 

laʰni ( laheni), msoʰni ( mìsoheni), lidhní ( lidheni) etj. Nga shembujt e dhënë mund të 

shihet se zanorja -e është rrëgjuar plotësisht. Rënia e zanores -e hetohet edhe te disa 

folje të mënyrës dëftore, koha e pakryer, trajta pësore, veta e parë e njëjësit, p.sh.: 

lahesha, knaqesha, mësohesha, të cilat në Istog bëjnë: u lajsha, u knaçsha, u msojsha 

etj. 

Ekziston mundësia që gjatë zhvillimit historik, zanorja –e fillimisht ka kaluar në -ë 

dhe së fundmi ka rënë nga përdorimi, p.sh.: lahesha- u lahĕsha-u lajsha etj. Procesi i 

tillë fonetik, pra i sinkopës vihet re edhe në disa të folme të toskërishtes (Thomai 

1961:184). 
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§ 74. Dallime të kushtëzuara lidhur me zanoren e.- Me sa kemi vënë re, zanorja 

- e ka pasuar këto ndryshime: 

e>ê: pêm (pemë) 

e>i: shiçer (sheqer), minil ( mendil). Kalimi e>i, në gjuhë njihet si metafoni.  

Përkitazi me dallimet e kushtëzuara të zanores –e, duhet thënë se ajo theksohet 

me një timbër më të hapur nga e-ja e shqipes standarde, pra te fjalë kur zanorja –e 

ndiqet nga dy e më tepër bashkëtingëllore, p.sh.: vétlla ( vetulla), pétlla ( petulla), hékri 

(hekuri), lépri ( lepuri) etj. 

Nga ana tjetër, po që se shohim evoluimin e trajtave të fjalëve, mund të ndeshim 

në shembuj kur zanorja -e e pa theksuar ka rënë, e vetme ose komplet rrokja, p.sh.: 

trajta foljore: pasmĭ, kundrejt formës letrare: paskemi etj. Zhdukja e zanores -e vihet re 

edhe te ato fjalë kur ajo është në pozicion të hapur, p.sh.: te foljet e tipit: me shku:, me 

knu:, me punu:, për format gjegjëse me shkue, me knue, me punue etj. 

 

§ 75. Zanorja ë.- Kjo zanore përbën një nga tiparet dalluese midis dy 

kryedialekteve të shqipes dhe krahasuar me zanoret e tjera, situata paraqitet paksa më 

e ndërlikuar. Sot, kjo zanore theksohet e plotë në rastet kur gjendet para tingullit r. 

p.sh.: kërkoj, fërkoj, tërfo:j 4. Si zanore e plotë theksohet edhe në rastet kur gjendet në 

rrokjen fundore , pra kur nuk del në rrokje të hapur dhe ndiqet nga ndonjëra prej 

bashkëtingëlloreve r, rr, l, ll, m, n, si p.sh.: motër, zemër, themër, thekën, dimën, gogël, 

i vogël, dasëm, lakën etj. 

Zanorja ë në pozicion fundor ka pësuar rrëgjim të plotë dhe nuk dëgjohet fare, 

p.sh.: mo:ll, to:k, sho:k, zo:rr etj, por si kompensim për të është bërë zgjatja e zanores 

në rrokjen e mbyllur. Rënia e volakit ë vihet re edhe në rrokje të mbyllur nistore, p.sh.: 

kta ( këta), kto ( këto), ksaj ( kësaj), ktu ( këtu), knej-knena ( këndej), kshtu ( kështu) 

etj. Po kështu, rënia e saj është realizuar edhe në rrokje të mbyllur fundore, p.sh.: lopt/ 

lo:pt ( lopët), flokt/flok:t ( flokët), kraht ( krahët) etj, kurse te një dorë fjalësh bashkë 

                                                 
4
 Tërfili. 
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me zanorën –ë ka rënë e gjithë rrokja e fjalës, p.sh.: thmi:( fëmijë), dý mi: ( dy mijë), fî ( 

finjë) etj. 

Zanorja- ë nuk dëgjohet as te shumësi i emrave të tipit: ushta:r, hoxhalla:r, 

samâº:r etj. Ajo ka rënë edhe te disa parafjalë si dhe te nyja e përparme të p.sh.: n’ 

pazar, n’ shpĭ, n’ kojshi:, n’ mu:llî, t’ u:rt, t’ mi:r, t’pasŭn etj. Spikasin edhe raste të tjera 

të rënies së kësaj zanorjeje, p.sh.: disa folje të mënyrës dëftore, koha e tashme, veta e 

parë dhe e dytë e shumësit , p.sh.: puno:jm, shko:jm, livro:jm, kno:jm, kallzo:jm etj. 

 

§ 76. Dallime të kushtëzuara me zanoren ë.- Kjo fonemë zanore e shqipes, në të 

folmen në trajtim pëson këto alternime: 

ë>i: difte:s ( dëftesë) 

ë> âº: kâºm ( këmbë), âºsht ( është) 

ë>ô: ôsht (është). 

 

§ 77. Zanorja i.- Del gati njëlloj sikurse bashkëtingëllorja j, pra si një i gjysmë e 

theksuar į. Kjo vihet re te disa trajta të sistemit foljor të kësaj ane, p.sh.: koha e kryer e 

thjeshtë e mënyrës dëftore, veta e tretë e numrit njëjës, forma veprore: punoį-(punoi), 

lexoį (lexoi), knoį ( këndoi) etj, ndërkaq te një vistër fjalësh tjera, zanorja i e patheksuar 

nuk dëgjohet fare p.sh.: ĕpnu (epuni) bŭk thmive, rrefenŭ (rrefehuni) para priftit etj. 

Rënia e zanores i vihet re edhe te mbaresa vetore e disa foljeve (mënyra dëftore, koha e 

tashme, forma joveprore, veta e parë shumës), p.sh.:  

shíhem (shihemi), níhem (njihemi), njóftohem (njoftohemi), shoçnóhem  

(shoqërohemi) etj.  

Për sa i përket gjatësisë së theksit, zanorja i del tri llojesh:  

a) zanore e shkurtër (ĭ): lĭs, plĭs, godĭs, prashĭs etj.;  

b) zanore e mesme (í) : lísi, plísi, godíti, prashíti etj.;  

c) zanore e gjatë (i:) : rini:, hajni:, borçli:, nafakli:, msitni: etj. 
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§ 78. Dallime të kushtëzuara me zanoren i.- Një grup fjalësh, që në shqipen 

standarde dalin me -i, në Istog e rrethinë, marrin  y, pra kemi kalimin i>y p.sh.: kryp 

(kripë), bylbyl (bilbil), çylym (qilim) etj. Dukuria e tillë ndeshet edhe në të folmet e tjera 

të Kosovës veriore (Mulaku 2005:41). Nga shembujt e dhënë dhe të tjerë të kësaj natyre, 

mund të kuptohet se labializimi i zanores i>y ka ngjarë pikërisht nga ndikimi që ka 

pësuar nga bashkëtingëlloret e tipit p, b, m. 

 

§ 79. Zanorja o.- Ruhet mirë dhe mund të thuhet se përkon me të folmet tjera 

fqinjësore mirëpo, kemi vëne re edhe disa fjalë kur ajo ndryshon, veçmas tek ato fjalë të 

gurrës orientale dhe asaj sllave, me ç’rast  zanorja o kalon në a (o>a) p.sh.: nashta ( 

ndoshta), apet (opet), kallaj (kollaj). Nga ana tjetër spikasin edhe disa orientalizma ku 

zanorja o nuk ka kaluar në a p.sh.: çóban, ortak kónop, óborr etj, porse të njëjtat fjalë, 

në të folmen e Malishevës, të Skënderajt e ndonjë tjetër dalin me zanorën a ( çaban, 

artak, kanop, aborr etj.). 

 

§ 80. Dallime të kushtëzuara me zanoren o.- Për sa i përket kësaj zanorejeve, 

duhet thënë se kemi vënë re fare pak raste të alternimit të saj, e për t’u përmendur 

është kalimi o>a , i cili vihet re te disa toponime të burimt sllav, që përfundojnë më 

sufiksin ovo ( ova) p.sh.: Lubova (Lubovo), Dubova ( Dubovo), Kosova (Kosovo) etj. 

 

§ 81. Zanorja u.- Kjo fonemë përgjithësisht ruhet mirë, sidomos në pozicion të 

theksuar ,megjithëkëtë bine në sy edhe raste të alternimit të saj, veçmas kur është e 

patheksuar me ç’rast kalon në zanoren –ë , p.sh.: flútër ( flutur), hèkër ( hekur), lepër 

(lepur) etj. Nga ana tjetër spikasin edhe disa raste të rënies së kësaj zanoreje, 

posaqërisht kur gjendet afër bashkëtingëlloreve sonante ll dhe r, p.sh.: pétllat ( 

petullat), vétllat (vetullat), hékrat ( hekurat)etj. Rënia e zanores -u vihet re edhe në 

këto raste: mlŏj (mbuloj), mlo:j ( mbulojë) etj., ndërkaq te një dorë fjalësh  zanorja u ka 

kaluar në i dhe o p.sh.: líftŏj-(luftoj), dóket ( duket), p.sh.: S’pŏ dóket kurgjâº pej 

mjéglle!  
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Zanorja e përmendur del në pozicione të ndryshme të fjalës:  

a) në fillim: ushtar, urim, urdhën, ushti:m etj.;  

b) në mes: bújari, ókupĭm, zbukurĭm etj.;  

c) në fund të fjalës: zógu, brégu, shóku etj.  

E shohim të një interesi të veçantë dialektologjik ta potencojmë faktin se, për sa i 

përket fushës së fitonimisë, një numër fare i vogël emrash nisin me zanoren –u, p.sh.: 

úfŭll- barishtja Rumex acetosa- është shumë e rëndësishme dhe njerëzit e përdorin 

dendur si ushqim, bëjnë “laknor me uflla”. Kjo bimë për shkak të shijes së thartë quhet 

úfull, përkatësisht -ufëll, sipas uthullës ( Sejdiu 1979:269). Përveç kësaj, kemi regjistruar 

edhe fitonimin me emrin: úrov (bima Vicia Ervilia)- në mbarë shqipen quhet urov. (Sejdiu 

1979:270), si dhe úlz (ulëz), lloj druri me emrin Acer tataricum (Sejdiu 1979:270) pra, i 

ngjashëm me ahun. 

 

§ 82. Dallime të kushtëzuara me zanoren u:- Kjo zanore nuk theksohet te një 

numër fjalësh (vlen për ato fjalë, rrokjet fundore të të cilave mbyllen nga 

bashkëtingëlloret ll ose r) dhe në vend të saj del t zanorja  ë. p.sh.: flutër ( flutur), hekër 

(hekur) etj. 

 

§ 83. Zanorja y.- Kjo fonemë zanore krahas veçorive tjera, përbën një nga tiparet 

dalluese midis dialekteve dhe nëndialekteve të gjuhës shqipe. Siç dihet, në disa të folme 

të shqipes, është alternuar në tingullin i. Dukuria e tillë, pra kalimi y>i së shpeshti 

ndeshet në të folmet jugore të Shqipërisë, p.sh.: në Gjirokastër dhe në disa pjesë të tjera 

jugore të Shqipërisë, për të vijuar me Arbëreshët e Italisë, me Arvanitasit e Greqisë si 

dhe me Arnautët e Ukrainës, (Voronina .. 1996:28). Po ashtu, alternimin y>i vihet re edhe te 

një e trevave shqiptare në Maqedoni si dhe në Luginën e Preshevës, p.sh.: syni-sini, 

dryni-drini, ndryshimi-ndrishimi etj. Kalimi y>i fare rrallë ndodh edhe në Istog, p.sh.: 

hina ( hyra), tim ( tym) etj. Kjo zanore, te një dorë fjalësh të të folmes së Istogut, ka 

rënë që në rrokjen e parë, p.sh: fty:r (fytyrë). Nga ana tjetër, një vistër emrash të gurrës 

orientale, që në gjuhën burimore dalin me u, të njëjtit, në të folmen në shyrtim dalin me 
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-y, p.sh.: Avdyl (Avdul), Mevlyde (Mevlude) etj. Për sa i përket zanores së përmendur, 

përgjithësisht mund të thuhet se e ruan fizionominë e saj, si te fjalët e gurrës së shqipes 

ashtu edhe te huazimet ( p.sh.: gjýsa, gjytyrym, kry:) etj. 

 

§ 84. Dallime të kushtëzuara me zanoren y.- Te një dorë fjalësh ndodh 

delabializimi i zanores i>y, p.sh.: Imer (Ymer), çístek ( çystek), tĭm ( tym), hî ( hy) , kurse 

te disa tjera, zanorja y kalon në u (y>u) p.sh.: rushfet ( ryshfet), burek (byrek). Siç shihet 

nga shembujt, kalimi i zanores y në i , por edhe në u ka ndodhur si rezultat i ndikimit të 

bashkëtingëlloreve të tipit b, m, r. 

 

§ 85. Diftongjet dhe togjet zanore.- Prej dukurive gjuhësore që e karakterizojnë 

të folmen e Istogut me rrethinë është edhe formimi i togjeve të zanoreve dhe i 

diftongjeve, por për sa u përket këtyre të fundit, kemi vënë re se në të shumtën e 

herëve ato monoftongohen, pra diftongjet përgjithësisht nuk janë ruajtur. Fjala vjen, 

diftongu -ue ka përfunduar në zanore të thjeshtë, të tipit të gjatë. Kjo për faktin se, sipas 

gjasash zanorja e patheksuar, dikur pjesë përbërëse e diftongut, është reduktuar deri në 

shkallën zero. Ja disa shembuj të reduktimit të diftongut, në rrojke të hapur: me msu:, 

me knu:, me punu:, kam lexu: etj., nga ana tjetër, diftongu i dikurshëm –ue, ka 

përfunduar në vetëm zanore të thjeshtë, kurse te një dorë fjalësh ai del si grup vokalik. 

Ndodh kështu, kur pas grupit -ue nuk pason ndonjë fjalë tjetër, p.sh.: ka msue, ka 

kallzue, ka urdhnue etj. Duhet thënë se shembujt e tillë i kemi regjistruar vetëm te brezi 

i vjetër, e fare pak tek të rinjtë.  

 

§ 86. Togu ie (je/įe).- Togu ngjitës ie në idiomën gjuhësore të Istogut në të 

shumtën e herëve dëgjohet si –je e nganjëherë si -įe : pjek, mjekìrr, vjedh, pįe:rdh, 

ndërkaq, te disa fjalë, për shkaqe të njohura fonetike, togu i përmendur monoftongohet 

në zanoren–i të gjatë (i:), p.sh.: kam zi: (kam zie), kam ni: ( kam nie), di:ll ( diell), mi:ll 

(miell). Nga shembujt e dhënë, dëshmohet se togu zanor -ie është rrudhur zanorën -i , 

për arsye të përqendrimit të theksit pikërisht mbi këtë zanore. 
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§ 87. Grupi ye.- Në disa pjesë të gegërishtes verilindore ky grup zanor, 

përgjithësisht ruhet mirë, por në të folmen në shqyrtim, me sa kemi vërejtur ne, në të 

shumtën është rrudhur në zanoren -y, p.sh.: e shkelçýshme (e shkëlqyeshme), e krýme 

(e kryer) e çkýme(e shkyer), ka msy: ( ka mësyer) etj. Nga ana tjetër, te brezi i moçëm i 

disa fshatrave, siç janë: Uça, Zhakova, Shushica, Padalishta, Rakoshi, Mojstiri, Sineja, 

kemi vënë re se ruhet grupi zanor –ye, p.sh.: kryet, fyell, ka msye, ka krye, ka frye etj.  

 

§ 88.Togu ae.- Vështruar historikisht, ky grup ka gjetur përdorim të plotë 

gjithandej trevave shqipfolëse. Në të mirë të kësaj që u tha, dëshmojnë edhe shkrimet e 

vjetra të shqipes të shekullit XVI-XVII. Në kapërcyell të viteve, ky tog zanor ka pësuar 

kontraksion, kurse në të folmen tonë, del me një -e të tipit të hapur, me nuancë të 

hundorësisë, p.sh.: dhê- historikisht nga një dhae; thê nga thae etj. Pra, për sa i përket 

togut – ae duhet thënë se gjatë punës sonë nuk nuk kemi hetuar asnjë rast të ruajtjes të 

tij. 

 

§ 89.Togu oe.- Ky grup i vjetër zanor i shqipes, në rrymë të moteve është 

paraqitur përmes disa trajtash fonetike si: e, oe dhe ö. Në arealin gjuhësor të Istogut, në 

të shumtën ka pësuar kontraksion të plotë, përveç atyre fjalëve që dalin me -o të gjatë 

(o:). Në vazhdë të kësaj, duhet thënë se nuk kemi hetuar asnjë rast kur ruhet i plotë togu 

-oe, apo ndonjë prej formave të tij fonetike, të karakterit historik. Alternime ( ndërrime) 

të togut –oe, p.sh.: vo: ( voe), dro: ( droe) etj. 

 

§ 90. Togu ue.- Është përftuar si rezultat i zhvillimit historik të grupit -oe, që 

dikur shtrihej gjithandej të folmeve të shqipes. Si rezultat i zhvillimit historik të togut -

oe, sot kemi -ue në gegërishte dhe ua+r në toskërishte. Për sa i përket të folmes së 

Istogut, togu -ue në të shumtën haset i monoftonguar në zanoren -u , ndërkaq, ruhet i 

plotë vetë te një numër i kufizuar fjalësh (ue-kryesisht te të moshuarit). Kontraksioni i 
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togut -ue, sjell zgjatjen e zanores –u, p.sh.: gru: ( grue), thu: (thue), prru: (prrue), me 

sakatu:( me sakatue) etj. 

  

§ 91. Sistemi bashkëtingëllor.- Historikisht i është nënshtruar ndryshimeve më 

të mëdha se sistemi zanor. Shtrirja e këtyre ndryshimeve përgjithësisht përkon me 

lëvizjet (valencat), që shfaqen përgjatë pjesëve të ndryshme të gegërishtes verilindore, 

prandaj mund të thuhse se sistemi konsonantik i të folmes së Istogut nuk dallon shumë 

nga ai nga ai i të folmeve fqinjësore.Rrethi gjuhësor në shqyrtim përmban këtë inventar 

bashkëtingëlloresh:  

-17 bashkëtingëllore të zëshme : b, d,dh, g, j, l, ll,m, n, nj, r, rr , v, x, xh, z, zh;  

-10 bashkëtingëllore të pa zëshme (të shurdhëta) c, ç ,f, h, k, p, s, sh, t, th, kurse 

qiftet e bashkëtingëlloreve janë : p-b, t-d, f-v, k-g, ç-xh, s-z, c-x, th-dh, sh-zh.  

 

 

Të zhurmëta Buzore Dhëmbore Alveolare Qiell. alv. Qiellz. Palat. Grykore 

Të shurdhëta p t c ç - k 

Mbyll. të zësh. b d x xh - g 

Të shurdhëta f th s sh - h 

Shteg.të zësh. v dh z zh - - 

Hundore m n p - nj - 

Sonante - ll l - - - 

Anësore - - - - - - 

Mesore - - - - j - 

Dridhëse - - r,rr -   

      

   Tabela 1. Klasifimi i bashkëtingëlloreve në arealin gjuhësor të Istogut. 

 

Është me interes të vihet në dukje fakti se, bashkëtingëlloret palatale q, gj këtu 

nuk paraqesin tipare dalluese fonetike, pavarësisht pozicionit të tyre në fjalë, ngase ka 

kohë që janë afrikatizuar në bashkëtingëlloret ç, xh. 
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§ 92. Bashkëtingëllorja h.- Përbën një nga tiparet dalluese midis të folmeve 

shqipe. p.sh.: në gegërishten jugore, bashkëtingëllorja -h ka kaluar në buzore-

dhëmboren - f. p.sh.: shof (shoh ), rraf (rrah), njof ( njoh) etj. 

Për sa i përket arealit gjuhësor në shqyrtim, fonema -h ruhet deri në njëfarë 

mase, pra del në fillim të fjalës ( hap, ha, hapsi:n); në mes ( ahi:sht, marrhaba), por 

dëgjohet fare në pozicion fundor të fjalëve p.sh.: (teʰ, sheʰ, pleʰ, etj).  

Fonema h me vlerë epentetike del në diatezat ( format) pësore dhe vetvetore të 

foljeve vokalike, p.sh.: lyhet, fryhet, çkyhet, thehet etj. Kjo bashkëtingëllore ruhet mirë 

te disa ndajfolje që shoqërohen me parafjalën e rasës rrjedhore prej/pej+ mbaresa e 

rasës rrjedhore –it p.sh.: pej aty+h+it, pej atje+h+it, pej anej+h+it etj. Te rastet ti këto, 

h-ja del e ngjashme me -h epentetike të foljeve vokalike, p.sh.: bléhet, kréhet, krúhet 

etj. Nga ana tjetër, për sa u përket huazimeve, p.sh.: te orientalizmat dhe sllavizmat 

bashkëtingëllorja h ruhet e plotë: në turqizma: hájr, hámam, hesáp, háta, ho:xh etj; në 

sllavizma: stréh, gërrha:t etj. 

Është me interes të përmendet fakti, se në disa të folme të Kosovës, fonema –h 

ruhet te sllavizma, përderisa në gjuhën burimore (sllave) nuk përdoret, p.sh.: topiku 

Suhareka (serb.Suvareka).Kështu ngjet edhe me fjalët: streha (serb.strea), Suhogërlla 

(serb.Suvagrla) etj. 

Në të folmen tonë, por edhe në disa të folme fqinjësore, bie fjala në atë të Shalës 

së Bajgorës, për dallim nga shqipja standarde, me -h dalin fjalët: harrën, harrnoj, 

harrnim, harrne:s, si dhe te turqizmat: halet, hazdi:s etj. 

Shembuj të përdorimit të bashkëtingëllores –h në pozicione të ndryshme të 

fjalës:  

-në ballë të fjalës: hesáp, hap, herët, hâºna, hástret, hapsín etj. 

-në trup të fjalës: at’he:r, pahíri, Tahir etj. 

Vihet re se, te disa shembuj bashkëtingëllorja h në trup të fjalës del me theks 

fare të zbehtë, p.sh.: aʰi:sht, kraʰi:n. i léʰt, i nxéʰt, i zbéʰ:t etj. Bashkëtingëllorja e 

përmendur, dëgjohet shumë pak edhe kur është me pozitë të rrokjes fundore, pra kur 
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bën mbylljen e rrokjen, p.sh.: shŏʰ ( shoh), xhynaʰ ( gjynah), le: ʰ ( leh), sàbaʰ ( sabah) 

etj. 

 

§ 93. Kalimi i bashkëtingëllores h në f.- Te disa fjalë, kur grykorja -h është 

ndjekur nga bashkëtingëllorja–t, është bërë ndërrimi cilësor i këtyre tingujve, p.sh.: i 

ftoft (i ftohtì), t’ ftoftit ( tì ftohtit), njófta ( njoha), ftófa ( ftoha) etj.  

Te fjalët e tipit si: ftófa, njófta etj., kalimi h>f ka ardhur nga ndikimi i fonemës –f, 

pra kemi kalimin ht > ft. Mendojmë se kjo ka ndodhur për lehtësi shqiptimi, sepse siç 

dihet, shtegorja h + bashkëtingëllorja gjuhore-dhëmbore - t, formojnë –ht, me ç’rast ka 

pengesa në shqiptim. Ndodh kështu, sepse vendi i nyjëtimit të fonemës -h dhe i asaj -t 

janë larg njëra-tjetrës, prandaj shtegorja -h ka kaluar në f + t, si tinguj të afërt për nga 

ana nyjtëtimore. 

 

§ 94. Bashkëtingëlloret k, g.- Këto fonema, përgjithësisht ruhen mirë, pra në të 

gjitha pozicionet (në ballë, në trup dhe në fund të fjalës), por kemi vënë re edhe raste të 

palatalizimit (respektivisht afrikatizimit) të tyre, sidomos kur janë në pozicion fundor të 

fjalëve, përkatësisht kur kryejnë funksionin e mbaresës së shumësit, p.sh.: mik- miç, lak-

léç(e), peshk-peshç (i), plak- pleç, breg-bríxh (e), lug-lúxh(e), burg-búrxh(e) etj.  

Në opozicion me tinguj e tjerë, bashkëtingëllorja k vërehet në këto raste. 

 

         

 

 

 

 

Okluzivja e shurdhët -k shqiptohet në të gjitha pozicionet ( në ballë, në trup dhe 

në fund të fjalëve), p.sh.:  

a) në ballë të fjalës: kíme, ke:p, kúnâºta, ka:, káshta, kâºnga, krísma etj; 

b) në trup të fjalës: bŭkurí, lakŏj, bekŏj, shtektŏj, Bekim etj.;  

k/g: kăt/găt 

 k/t: ku:rr/ tu:rr. 

 k/th: thíka/thítha 

 k/s: ku:p/su:p 

 k/z: ko:rr/zo:rr etj. 
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c) në fund të fjalës: brisk, rrisk, pick, armik, ballnik, pishpirik etj. 

Edhe bashkëtingëllorja -g ruhet mirë në të gjitha pozicionet e fjalës.  

a) në ballë të fjalës: gërdhâºj, gërshâºn, gisht, gusht, Gashi, grry:j etj.; 

 b) në trup të fjalës: pagu:j, largoj, përgojoj, përgadíti etj.;  

c) në fund të fjalës: zog, breg, lug, lu:g, breg etj. 

 

Në opozicion me tingujt e tjerë, bashkëtingëllorja –g vërehet në këto raste : 

 

g/m: gu:sh/mu:sh; gaz/maz  

 g/v: ga:l/ va:l; gra:/vra: 

 g/n: ga:l/na:l  

 g/dh: gu:n/dhu:n etj.  

 

 

§ 95. Bashkëtingëlloret q, gj/ ç,xh. -Klasifikimi dhe sistemi i bashkëtingëlloreve 

palatale q, gj dhe i atyre afrikate, ç dhe xh vazhdon të mbetet një ndër problemet më të 

mprehta në dialektologjinë shqiptare. Sipas pohimeve të Idriz Ajetit, rrafshimi i plotë i 

okluziveve dhe i afrikateve palatale në Kosovë ka përfunduar nga fundi i shekullit të 

kaluar ( Ajeti 1960:227). Nga ana tjetër, siç dihet konsonantet q, gj/ç, xh në të folmet 

shqipe, gjithandej marrin trajta jo të njëllojshme, ndërkaq në të folmen në shqyrtim 

fonemat e përmendura janë afrikatizuar në -ç dhe -xh. Këtë e vërteton edhe fakti se nuk 

kemi hasur as edhe në një rast të vetëm të ruajtjes së palataleve të dikurshme q dhe gj. 

Pra, sot e gjithë ditën, enklavës gjuhësore në shqyrtim i mungojnë palatalet e tipit q, gj 

dhe në vend të tyre kemi afrikatet ç, xh , p.sh.: çýçe (qyqe), e kéçe ( e keqe), e kúçe( e 

kuqe), çįell (qiell), xhithmo:n ( gjithmonì), xhýkata ( gjykata) etj. Për sa i përket 

aspektit kohor të kalimit të patalateve q, gj në afrikatet ç, xh në të folmen e Istogut, në 

ndihmë na del fjalësi i Gurrrakocit ( Gjurakovcit) i vitit 1830 i mbledhur nga Vuk 

Karaxhiçi.  

Ky material gjuhësori dëshmon se aso kohe, mjaft qartë bëhej dallimi midis 

palataleve q, gj dhe afrikateve ç, xh pra, “në shkrimin e bashkëtingëlloreve palatale q, gj 
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dhe afrikateve ç, xh në këngët popullore shqiptare të Gjurakovcit dhe me shpjegimin e 

mënyrës së shqiptimit të tyre, Vuku ka konstatuar mjaft mirë ekzistimin e këtyre dy palë 

bashkëtingëlloreve në kohën e tij në të folmen e Kosovës veriore” (Mulaku 2005:58).  

Nga ana tjetër bashkëtingëlloren ç e gjejmë të prejardhur a të përftuar nga një t-

sh=ç, si te shembujt: i moçëm, i lezeçëm etj., pra ngjashëm me të folmet e tjera të grupit 

të toskërishtes, por edhe të disa pjesëve të gegërishtes verilindore (Murati 1989: 19).  

 

 

Bashkëtingëllorja ç në opozicion me tingujt e tjerë, dallohet në këto raste : 

 

 

 

  

  

  

 

Nga ana tjetër, bashkëtingëllorja guturale xh, siç thamë edhe më lartë, rrjedh 

nga alternimi i bashkëtingëllores palatale gj dhe si e tillë, ruhet mirë në të gjitha 

pozicionet e fjalës. 

-në ballë të fjalës: xhăk ( gjak), xhíthsįa ( gjithìsia), xhýsa ( gjysma) etj. 

-në trup të fjalës: përxhíthsŏj( pìrgjithìsoj), pìrgjy:st ( përgjysmë)etj. 

-në fund të fjalës: kĭnxh ( çengj), jăpâºnxh etj. 

Bashkëtingëllorja -xh në opozicion me tingujt e tjerë : 

 

   

 

 

§ 96. Bashkëtingëllorja j. -Përgjithësisht ruhet mirë, ndërkaq vetëm te një numër 

i kufizuar fjalësh pëson pak ndryshime. Kështu, p.sh.: folja jep nganjëherë shqiptohet me 

j e në disa raste jo, p.sh.: jepŭ dhíve u:j, por edhe: epu dhíve u:j!  

ç/l: çáj/láj; çífti/lífti; përçáj/përláj 

ç/p: çe:t/pe:t;çe:l/pe:l 

ç/th: çark/thark 

ç/xhe: çépi/xhépi etj. 

xh/l: xhâºma/lâºma 

xh/t: xhýbe/týbe etj. 
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Sonantja j del e plotë te përemrat pronorë p.sh.: e jême, e jóna, e júve, etj. Ajo 

ruhet edhe te koha e pakryer e foljes, mënyra dëftore, veta e tretë e njëjësit, p.sh.: 

kallxojke, púnojke, ládrojke, vëzhgojke, etj. si dhe në disa toponime, mikrotoponime 

dhe patronime të këtyre anëve.  

a) në toponime: Mojsti:r, Drej, Bellopo:j; 

b) në mikrotoponime: Llójzat (vreshta në fshatin Sinajë), Lúgu i Çelíjave (Sine), 

Hajratet (Saradran), Lúgu i Ímerajve (Trubuhoc) etj; 

c) në patronime: Blákaj, Méhaj, Muzlíaj, Dréshaj, Mírâºnaj, Zógaj, Arífaj, Bálaj, 

Métaj, Shábâºnaj, Jánuzaj etj. Nuk mungojnë edhe rastet kur bashkëtingëllorja –j , del 

jo në vendin e duhur, p.sh.: te disa emra që sosin me zanore të gjatë si dhe te disa folje 

të mënyrës dëftore, koha e pakryer, veta e tretë e njëjësit: shpíja ( shtëpia), liríja ( liria), 

barazíja ( barazia), pleçníja ( pleqëria) etj. 

Te një numër fjalësh, ku theksi ka lëvizur në pjesët e përparme, konsonantja -j 

kalon në gjysmëzanoren į p.sh.: me zgįe:dh( me zgjedhë), zgįedha e kíve ( zgjedha e 

çeve), sįellet ( sillet) etj. Po ashtu edhe fjalët ŭk dhe uki: shqiptohen pa sonanten j, pra 

për mashkullin ŭk-u dhe për femrën ukí-a. Për këtë emërtim kemi edhe trajtat uke:sh 

dhe ujke:sh, pra te kjo e fundit del sonantja j.  

 

Fonema j mund të hetohet në këto opozicione fonematike: 

 

j/k: jôm/kôm 

 j/t: ja:v/ta:v 

 j/d: jes/des; je:t/de:t etj. 

 

§ 97. Bashkëtingëllorja nj.- Kjo bashkëtingëllore qiellzore, nuk është shumë 

stabile, sidomos kur gjendet në pozitë fundore. Në funksionin e mbaresës së shumësit, 

ajo tkurret (alternohet) në zanoren j. p.sh.: ftoj, hûj, drŭj, pátkoj , rrâºj, zoj, pêj, shêj, 

skêj, ullìj, t’ mdhej, e êjte etj. Nga ana tjetër ruhet, kur është në ballë apo në trup të disa 

fjalëve, p.sh.:  

a) emrat: njérka, njerzit etj;  
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b) përemrat e pacaktuar: njâºni, njâºna, nejnjâºni, nejnjâºna;  

c) foljet: njoh, njeh, njóftoj;  

d) mbiemra: i njo:m, i njëjt, i njofshëm etj. 

 

Bashkëtingëllorja qiellzore -nj dallohet në këto opozicione fonematike: 

 

nj/z: njâºni/zâºni 

nj/b: njâºna/bâºna 

nj/ç: njérka/çérka 

nj/s: njéri/séri etj. 

 

§ 98. Bashkëtingëlloret l, ll.- Këto bashkëtingëllore ruhen mirë, me përjashtim të 

pak rasteve, kur bashkëtingëllorja l kalon në–ll si p.sh.: te disa përemra pyetës, lidhorë 

dhe te një grup përemrash të pacaktuar: cilla, cilli, cillt, cillat, i cilli, e cilla, t’ cillat, 

secilli, kurcilli, kurcilla. Kalimi l >ll vihet re edhe te emri tunell ( tunel) etj.  

Është me interes të vihet në dukje fakti se bashkëtingëlloret l, ll nuk kanë pësuar 

ndonjë ndryshim cilësor as te disa sllavizma e turqizma, p.sh.: në toponiminë dhe 

mikrotoponiminë e këtyre anëve, si: Lubo:v, Lubo:zhd, Kaliçan, Stërglla:v 

(mikrotoponim në fshatin Kaliçan), Suhogë:rll, Zabllaç, Zallç, Llu:g, Llukac i Begut, 

Llukavc i Tha:t etj. 

Fonema l ruhet në këto pozicione:  

a) në krye të fjalës: ledi:n, lômsh, lakën, lĭs etj;  

b) në trup të fjalës: ble:t, fle:t, flútur, aeróplan etj;  

c)në fund të fjalës: tâºmël, demel, cúrrel, ba:gël etj. 

 

Bashkëtingëllorja -l hetohet përmes këtyre opozicioneve fonematike: 

 

l/p: lash/pash; lája/pája; lŭs/pŭs 

l/rr: lúj/rrúj, lýp/rrýp 

 l/k: lâºma/kâºma etj. 
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Edhe konsonantja ll përgjithësisht ruhet mirë, pavarësisht pozicionit në fjalë, p.sh.: 

a) në ballë të fjalës: llókum, llastik, llôm etj;  

b) në trup të fjalës: baklla:v, hállve, fllâºnz etj; 

c) në fund të fjalës: prra:ll, bakall, hamall, za:ll etj. 

 

§ 99. Kalimi (jotizimi) i bashkëtingëllores l në j.- Ky ndërrim fonetik në shqipe ka 

ndodhur gjatë fazës së saj të vjetër, duke prekur shtresën e leksikut me gurrë nga 

latinishtja. Tingulli ndërzanor l te disa fjalë është jotizuar në bashkëtingëlloren j ( bi:j) 

nga bilë e shqipes së vjetër; pa:j nga -palë e shqipes së vjetër e kjo nga latinishtja 

paleum, thmijë- fëmilë; -go:j nga golë etj. 

 Bashkëtingëllorja e zënë në gojë, në trevën gjuhësore të Istogut, kryesisht ka 

dhënë dy tinguj: 

a) j- në huazimet sllave të mesjetës. L, përkatësisht lj është jotizuar në -j në fjalët 

e tipit: nevo:j, rásoj, gërbu:j ( edhe grabu:j e grebu:j). Jotizimi vihet re edhe në topikun 

Bellopo:j ( Bellopolje) e në ndonjë tjetër të këtij lloji, kurse te huazimet sllave të 

mëvonshme (kryesisht gjatë periudhës osmane) kemi të bëjmë me ruajtjen e 

bashkëtingëllores l, p.sh.: Corropola5( Corropolje), Kralíca( Kraljica)6, përderisa në 

huazimet me gurrë orientale, nuk ndodh jotizimi l > j, p.sh.: lezet, belèsh etj. 

 

§ 100. Bashkëtingëlloret r, rr.- Këto fonema bashkëtingëllore sonante të shqipes, 

përgjithësisht ruhen, p.sh.: rúj, i rí, râºna, i râºn, rjépa, dikúr, rrâºnxa7, rrŭnxak, 

rrŭmúllak, rrótull, rrafshi:n etj., mirëpo te disa fjalë vihen re pak ndryshime cilësore të 

bashkëtingëllores r, pra kemi kalimin r>rr, p.sh.: dóktorr (doktor), harrnoj(arnoj) etj. 

Ngjashëm ngjet edhe te disa huazime nga sllavishtja, p.sh.: ŋìrrha:t (gërhat), 

Torrováça8  etj. Në vend të fonemës r, me bashkëtingëlloren rr dalin edhe disa 

orintalizma të cilat, në gjuhën burimore nisin me r, p.sh.:Rrahim (Rahim), Rrustem  

(Rustem), Rrahman (Rahman) etj.  

                                                 
5
 Mikrotoponim në fshatin Saradran. 

6
 Mikrotoponim në bjeshkët e fshatit Lubozhdë. 

7
 Fshatrat që shtrihen buzë bjeshkëve. 

8
 Mikrotoponim në fshatin Prigodë. 
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 Dridhësja r del e paprekur në këto pozicione:  

a) në ballë të fjalës: rúj, respektoj, rje:p, rani:s etj;  

b) në trup të fjalës: bre:shk, bri:m, bry:m, brĭsk etj;  

c) në fund të fjalës: traktor, vizito:r, malso:r etj.  

 

Konsonantja rr ruhet në këto pozicione:  

a) në ballë të fjalës: rrukulli:s, rrégull, rrafshi:n, rrâº:nx, rróplloj etj; 

b) në trup të fjalës: përreth, grry:s, prru:, etj;  

c) në fund të fjalës: doktorr, dhâºnërr, âºnërr, fu:rr, tu:rr . 

 

Bashkëtingëlloret r, rr hetohen në këto opozicione fonematike: 

 

 

 

 

 

 

 

§ 101. Bashkëtingëlloret s, z.- Këto bashkëtingëllore përgjithësisht ruhen, por 

kemi vënë re edhe raste kur ato ndryshojnë pamje. Ja disa shembuj kur fonemat s, z 

ruhen të plota:  

a) në ballë të fjalës: so:rr, síni:, zemër, zbu:t etj; ] 

b) në trup të fjalës: masnésrĭ, másmrâºmti, házer, lazĕm (nevojë) etj;  

c) në fund të fjalës: shkums, thíjas, thúras, bi:z, shti:z etj.  

Në të folmen në shqyrtim kemi vënë re raste të kalimit të bashkëtingëllores s në 

c ( s>c) p.sh.: te disa emra mashkullorë që dalin me –ës si: rjepc ( rjepës), pshtjellc ( 

pshtjellës) etj. Pra, siç mund të hetohet, këtu kemi të bëjmë me kalimin e grupit ps në 

pc. Ky ndryshim mendojmë se ka ndodhur për lehtësi theksimi, sepse c-ja dhëmbore 

kundruall tingullit t në aspektin e artikulimit qëndron më afër sesa konsonantja s. Edhe 

r/p: ra:sh/pa:sh; râºna/ bâºna 

r/rr: ma:r/marr; ba:r/ba:rr 

r/t:  râºn/tâºn 

rr/sh: rróta/shóta 

rr/g: rrêmi/gêmi 

rr/p: rri:/pi:etj.  
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në të kaluarën, pra në shkrimet e vjetra të shqipes, fjalët e këtilla dilnin me 

prapashtesën ës, p.sh.: rrënës, lypës etj. Bashkëtingëllorja s në pozitë nistore te disa 

fjalëve kalon në c p.sh.: ci:c ( sisë). Poashtu kemi vënë re një rast kur s e pozitës fundore 

ka kaluar në z p.sh.: taz ( tas). Te disa raste, kur bashkëtingëllorja s gjendet para 

buzoreve b,v dhe para bashkëtingëllores d, nën ndikimin e disimilimit, sonorizohet në z. 

Kjo ndodh kur s-ja kryen funksionin e pjesës mohuese ( Ibrahimi 2005:93) p.sh.: 

z’bashkóhet ( s’bashkohet), z’vjen ( s’ vjen), z’duhet (s’duhet), z’díhet (s’dihet), z’dal 

(s’dal) etj.  

 

Bashkëtingëlloret s, z mund të hetohen në këto opozicione fonematike: 

 

s/z: sot/Zot 

s/k: su:p/ku:p 

s/v:  sje:ll/ vje:ll 

s/m: sot/ mot 

s/t: su:t/tu:t 

s/ll: kos/koll 

 z/t: zo:j/ to:j 

z/m: Zot/mot 

z/h: zíle/híle 

 z/r: zâºna/râºna etj. 

    

 

§ 102. Bashkëtingëlloret sh, zh.- Përgjithësisht ruhen mirë, mirëpo vihen re edhe 

raste kur ato ndryshojnë pamje p.sh.: kur gjenden në funksione parashtesore, sidomos 

para ndonjërës nga konsonantet (f ,v, p, l, k, m, nj) shkojnë e kalojnë në –ç dhe xh. p.sh.: 

çfaro:s ( shfarosì), çbloj ( shploj), çpra:z ( shpraz), xhleftsŏj (zhvlerìsoj), xhve:sh ( 

zhvesh) etj.  

Bashkëtingëlloret e përmenduara ruhen në të gjitha pozicionet: 

 a) në ballë të fjalës: shes, shty:, zha:b, zhâºŋĕl, zhgúni etj;  

 b) në trup të fjalës: mishterí, ka:sht, mósha, përzhíta, manzhéta etj;  
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 c) në fund të fjalës: balŏsh, kuçlŏsh, kúdŏsh, masa:zh, drenâº:zh etj. 

 

Konsonantet sh, zh mund të identifikohen në këto opozicione fonematike: 

 

    

 

 

 

 

 

 

§ 103. Bashkëtingëlloret c, x.- Këto bashkëtingëllore ruhen mirë në  

çdo pozicion të tyre p.sh.:  

a) në ballë të fjalës: Cĕrrca9, cikrri:m, cofti:n, cu:c, Ce:n 10, xíxa, xixellónja etj; 

b) në trup të fjalës: kêrrca11, vêrrca, fllâºnxa, âºnxa etj;  

c) në fund të fjalës: thĭnc12, pĭnc13, klínc, xi:x, âºnx etj. 

Konsonantet c, x dallohen në këto opozicione fonematike: 

 

c/x: cíca/xíxa 

c/l: cópa/lópa 

x/p: xíxa/píca 

x/t: Xu:f/tu:f etj. 

 

§ 104. Bashkëtingëlloret t,d,n.- Bashkëtingëllorja t te një vistër fjalësh, në pozitë 

fundore, bie nga përdorimi, p.sh.: te disa folje të mënyrës dëshirore, koha e pakryer: u 

gzófshi, u trashígófshi, u rrítshi etj. Poashtu, fonema t bjen nga përdorimi edhe te ato 

raste kur është në funksion të mbaresës vetore, fjala vjen, te foljet e mënyrës dëftore, 

                                                 
9
 Fshat rreth 3 km në perëndim të Istogut. 

10
 Antoroponim. 

11
 Pjesa e fortë e ngjitur midis eshtrave dhe muskujve në trupin e shtazëve. 

12
 Thinci i gjarpërit, thinci i grerëzit ( mjet thumbimi) etj. 

13
 I thuhet një njeriu dinak. 

Sh/zh: shu:j/Zhu:j 

sh/k: sha:l/ka:l 

sh/t: sho:t/bo:t 

sh/v: sh:j/va:j 

sh/th: shesh/ves 

zh/h: zhúrma/húrma 

 zh/b: zhába/bába 

 zh/ç: zhapíni/çapíni etj. 
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koha e pakryer, veta e dytë, numri shumës. p.sh.: lájshi (lajshit), knŏjshi (knojshit), 

lexŏjshi (lexojshit), hájshi (hajshit) etj. 

Në dallim nga disa të folme tjera ku konsonantja t del në funksion të mbaresës 

rasore (gjinore, dhanore,rrjedhore) p.sh.: emrat e tipit: shokëvet, lopvet etj., këtu -t 

fundore nuk gjen përdorim, p.sh.: shókve, lŏpve etj. Me fundoren -t formohen disa 

mbiemra të tipit: i dŭkt, i mŭsht, i pjèkt, i djègt etj.  

Gjatë mbledhjes së lëndës gjuhësore, kemi vënë re se te një numër i caktuar 

fjalësh, bashkëtingëllorja e shurdhët -t alternohet në të zëshmen d , p.sh.: sod ( sot), i 

sódit( i sotëm), me sóden, por edhe me sódin ( me të sotmen) , mas sódit ( pas të 

sotmes) etj., pra ngjashëm si në “shkrimet e vjetra të shqipes: (Buzuku: ënbas sodi), (F. 

Bardhi-sod), V. Karaxhiçi: sod etj. (Mulaku 2005:65) kurse te disa emra njerëzish, kryesisht 

të gurrës orientale, kemi hetuar të kundërtën e asaj që u tha, pra kalimin d >t . p.sh.: 

Halit ( Halid), Ahmet ( Ahmed). Poashtu, spikasin edhe disa raste të rënies së plotë të 

bashkëtingëllores së zëshme d p.sh: vên ( vend), sên( send), shkûn ( shkund), fŭn ( fund) 

etj., ndërkaq, për sa i përket bashkëtingëllores nazale n mund të thuhet se ajo ruhet në 

të gjitha pozicionet e fjalës. 

 

Bashkëtingëlloret t,d,n mund të dallohen nëpërmjet këtyre opozicioneve 

fonematike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t/d: téhu/déhu 

t/f: kutí/kufí 

t/m: týta/mýta 

t/b: treg/breg 

d/b: dóra/bóra;  

n/ll: nòm/llòm 
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§ 105. Bashkëtingëlloret th, dh.- Bashkëtingëllorja th ruhet mirë në të gjitha 

pozicionet e fjalës p.sh.: 

a) në ballë të fjalës: thmįa, thúpra thâºna etj; 

b) në trup të fjalës: kthína, kthej, kthésa etj.;  

c) në fund të fjalëve: rreth, ku:rth, nárth etj, por kemi vënë re edhe një ndryshim 

cilësor, me ç’ rast th kalon në f ( th > f ). p.sh.: fell ( thellë), fellsí ( thellësi), i kfjellt ( i 

kthjellët).  

Edhe bashkëtingëllorja dh është ruajtur mirë, pra folësit e këtyre anëve 

asnjëherë nuk i përziejnë tingujt dhe, th, por fare mirë e bëjnë dallimin midis këtyre dy 

fonemave.  

Konsonantja dh te disa fjalë ka pësuar ndryshim cilësor, pra ka kaluar në –v ( 

dh>v), ndonëse këtë e kemi vënë re te vetëm një rast, p.sh.: vjâºmi ( dhjami) . 

 

Bashkëtingëlloret th , dh dallohen në këto opozicione fonematike: 

 

th/s: thâºn/sâºn 

th/v: thúj/vúj 

th/m thí/ mí 

dh/d dhâºmi/dâºmi 

dh/j: dhe:t/je:t 

dh/p dhênel/pênel etj. 

 

 

§ 106. Bashkëtingëlloret f,v.14- Këto dy konsonante labiodentale të shqipes, nuk 

kanë pësuar ndonjë ndryshim specifik, pra janë të njëjta me shumicën e të folmeve 

shqipe dhe ruhen në të gjitha pozicionet e fjalës: 

                                                 
14

 Shënim: Në arealin gjuhësor në vështrim, për emrin fëmijë përdoren dy trajta: fmíja, por edhe thmíja. Nga ky rast 
mund të vërehet procesi fonetik i disimilimit, me ç’rast është bërë kalimi nga -fm në -thm, përkatësisht kalimi i 
bashkëtingëllores -f në -th. 
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a) në ballë: fáçja, flládi, fúrra, vétlla, vetmįa, vllaznįa etj.; 

b) në trup: défi, mshéfi, pacóvi15, krevéti etj.; 

c) në fund: def, shef, mshe:f, Lubo:v16, Dubo:v17, oshŏv18 etj. 

Kur jemi te bashkëtingëlloret f,v kemi vënë re këmbimin (dukurinë e 

substitucionit) e bashkëtingëllores f me th edhe të th-së me f, p.sh.: 

 -kalimi f>th: thérra (ferra), fèll (thell), thmí ( fëmijë) etj.; 

 -kalimi th>f: fllâºnza ( thëllëza),úfúll ( uthull) etj. 

 

 

Për sa i përket kalimit (th>f) mund të pohohet se kjo dukuri fonetike (e 

disimilimit) deri më tani nuk ka gjetur hapësirën e as trajtimin e duhur në korpusin e 

studimeve për të folmet shqipe. 

E shohim të arsyeshme të vëmë në dukje këtu faktin se në të folmen në studim, 

ashtu sikurse edhe në ndonjë të folme tjetër shqipe, bie fjala në Rrethin e Prilepit dhe të 

Krushevës, “bashkëtingëllorja –v përdoret si tingull epentetik , si dukuri e rregullt kundër 

hiatusit. Një –v epentetike e ndeshim edhe në aoristin e mënyrës dëftore të disa foljeve 

të zgjedhimit të parë. p.sh.: shkova-shkove, pava-pave, punova-punove, rava-

rave“(Ibrahimi 2005:95). Edhe për të folmen tonë vlen pohimi i studiuesit Ibrahimi i cili, 

thekson se: ” kur fonema –v është në fund të fjalës shpeshherë kalon në f , p.sh.: kadaif ( 

kadaiv), pozif ( poziv) 19 etj. “(Ibrahimi 2005:95). 

                                                 
15

 Mi i madh. 
16

 Emër fshati në Istog. 
17

 Emër fshati në Istog. 
18

 Vegël pune për shkriftimin e tokës. 
19 Letërthirrje. 
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Bashkëtingëlloret f, v mund të hetohen në këto opozicione fonematike: 

 

f/th: fmí/thmí:; fi:k/thi:k 

f/s: faj/saj 

f/t: fúti/kúti 

v/dh ve:t/dhe:t 

v/th: ves/thes 

v/t: ve:sh/te:sh; vrap/trap etj. 

 

§ 107. Bashkëtingëlloret p,b,m.- Sa u përket këtyre konsonanteve dybuzore, 

mund të thuhet se treva gjuhësore e Istogut përgjithësisht përputhet me të folmet e 

tjera të arealit të gegërishtes, pra tingujt e përmendur dalin të plotë, te fjalët e tipit si: 

púla, pishman, prâºmja, nìpìr kátŭn, búza, bléva, bishtája, bába, mótra, martésa, 

msu:si, mrâºmja. Nga ana tjetër, kemi vënë re disa shembuj kur bashkëtingëlloret e 

sipërtheksuara ndyshojnë pamje, p.sh.: disa emra me gurrë orientale ( Ragib, Jakub, 

xhevab, çitab etj.) dalin me – p ( Ragip, Jakup, xheváp, çitáp etj.). Ndryshime e tilla janë 

të pranishme edhe në të folmen e Shalës së Bajgorës (Mulaku 2005:68), në të folmen 

shqipe të Rrethit të Prilepit dhe të Krushevës ( Ibrahimi 2005:96) e në ndonjë të folme 

tjetër. 

 

Bashkëtingëlloret p, b, m mund te hetohen nëpërmjet këtyre opozicioneve 

fonematike: 

 

p/sh: páva/sháva 

p/n: píva/níva 

b/f: bléta/fléta; brýma/frýma 

b/m: bíku/míku 

b/d: básma/dásma 

m/v: mótra/ vótra 

m/l: móti/lóti etj. 
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§ 108. Grupet e bashkëtingëlloreve.- Në këtë pjesë të punimit do t’i shqyrtojmë 

këto grupe bashkëtingëlloresh: kl, gl, lk, lg, mb, ng, ngj (nxh), fsh, nx, pl, ts, mj, sepse 

siç dihet grupet e përmendura, por edhe të tjera të ngjashme, përbëjnë disa nga 

veçoritë dalluese midis të folmeve shqipe. 

 

§ 109. Grupet kl, gl.- Këto grupe të vjetra të shqipes janë ruajtuar fare pak,sepse 

në të shumtën janë reduktuar në bashkëtingëlloret e thjeshta k, g p.sh.: ko:ft (kloftë), 

kísha ( klisha), gu:ha ( gluha), gúnĭ (gluni), nígŏj( ndigloj), por spikasin edhe pak raste 

të ruajtjes së tyre p.sh.: áshkla búkla ,çákla20, xiglíti21. Për sa i përket grupit –kl, nga 

fusha e toponimisë kemi vënë re disa raste të ruajtjes, p.sh.: Grázhdi i Ha (kl)aj22 , 

Kêrrshĭ i Cĭklénit 23 etj. 

Për sa i përket aspektit kohor të shndërrimit të grupeve kl e gl në 

bashkëtingëlloret k, g, janë ngritur diskutime dhe janë shprehur mendime të ndryshme. 

Kështu, në këtë plan, studiuesi Latif Mulaku thekson se ” për sa i përket kalimit të 

grupeve kl, gl, në k,g në të folmet e Kosovës, mendojmë se ky ndërrim ka ndodhur 

kryesisht gjatë shekullit XVIII. Ky konstatim mund të jepet në bazë të gjuhës së Pjetër 

Bogdanit (1685) e të Gjon Nikollë Kazazit (1743), te të cilët ndeshim grupet kj, g-j ( tue 

kjanë, g’juha =g-juha, kjoftë kjenë); të gjuhës së Tahir Boshnjakut (1835) dhe të 

këngëve popullore të Gjurakovcit te Peja, viti 1830, ku ndeshën velaret k, g në vend të 

grupeve të ndërmjetme kj, g-j,: me kâºn, káj, guha, i gát” (Mulaku 2005:70) . Pra, siç mund 

të vërehet grupet kl, gl për të kaluar në bashkëtingëlloret e thjeshta –k, g, kanë shkruar 

përmes një rruge të ndërmjetme, p.sh.: kl- kj- k dhe gl- g’j- g. 

Për sa i përket aspektit dialektor, grupet konsonantike kl, gl në të folmet 

veriperëndimore kanë kaluar në kj dhe g-j, ndërkaq në arealet toskërishte kanë kaluar 

në palatalet q, gj. 

 

                                                 
20

 Lodër e fëmijëve. 
21

 Ngacmim që bën dikë për të qeshur. 
22

 Mikrotoponim në fshatin Lluga. 
23

 Mikrotoponim në bjeshkët e fshatit Vrellë. 
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§ 110. Grupet lk, lg.- Grupi –kl ka kaluar në bashkëtingëlloren e thjeshtë -k, 

p.sh.: ŭk ( ulk), py:k ( pylkë) etj., mirëpo vihen re edhe raste kur ai është jotizuar në 

grupin -jk, p.sh.: bŭjk ( bulk), a:jk ( alkì) etj. 

Folja heç (e cila në disa të folme arkaike, p.sh.: te arvanitasit e Greqisë, te 

arbëreshët e Italisë, te shqiptarët e Ukrainës si dhe në shkrimet e vjetra të shqipes 

përgjithësisht del me lk ose lg, si: helk, helg) në të folmen në hetim , rregullisht 

dëgjohet me trajtën : hjek/ hįek. E tillë del edhe në të folmen shqipe të Shalës së 

Bajgorës, pra edhe këtu kemi të bëjmë me dukurinë e jotizimit të grupit lk dhe jk.  

Për sa i përket grupit lk, mendojmë se ai ruhet te shembulli  pĕlkej ,24 mirëpo 

nuk hetohen raste të tjera të këtij lloji, sepse, siç dihet grupi në fjalë i është nënstruar 

procesit të metatezës, si p.sh.: bagĕl (balgë) etj. 

 

§ 111. Grupi mb.- Është rrudhur në vetëm bashkëtingëllorën m, porse në këtë 

rast është bërë zgjatja e zanores në trup të fjalës, p.sh.: mre:ti ( mbreti), mle:dh ( 

mbledh), mu:sh ( mbush),mi: (mbi), prâº:mja ( mbrëmja) etj.  

Reduktimi i grupit mb në bashkëtingëlloren m vërehet, pavarësisht pozicionit të 

tij në fjalë, p.sh.:  

a) në ballë të fjalës: mre:ti ( mbreti), mle:dh ( mbledh), mu:sh (mbushë), ma:th ( 

mbathì), mrăpsht ( mbrapsht);  

b) në trup të fjalës: kúmlla (kumbulla), i âºmĕl ( i ìmbìl), kâºma ( kìmba); 

c) në fund të fjalës: hu:p (humb), shkrŭm (shkrumb), pllŭm ( pìllumb) etj.  

Për sa i përket aspektit kohor të reduktimit të grupit mb në bashkëtingëlloren m, 

studiuesi Latif Mulaku, thekson se “kjo dokumentohet relativisht vonë, kryesisht në 

gjysmën e shekullit XIX dhe fillim të shekullit XX .. në këngët popullore të Gjurakovcit 

(1830) dhe në Vehbijen e Tahir Boshnjakut (1835) .. mirëpo këtu hasen edhe disa fjalë që 

e ruajnë të plotë grupin mb, p.sh.: plumba, mbush, mbet, përmbi, kumbona”(Mulaku 

2005:72). 

 

                                                 
24 Nxjerrja nga vendi e nyjës së këmbës  apo të dorës. 
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§ 112. Grupi ng.- Ndryshimet e këtij grupi janë të ngjashme me ato të grupeve  

mb , -nd, por këtu dallim përbën fakti se, ng ka pësuar kontraksion të plotë, pra ka 

kaluar në tingullin ŋ, ndonëse ky kalim nuk përbën ndonjë risi, sepse kështu ka ngjarë 

edhe në shumë pjesë të gegërishtes. 

Kalimi ng> ŋ vihet re në të gjitha pozicionet e fjalës si:  

a) në ballë të fjalës: i ŋŭsht (i ngushtì), ŋútìm( ngutìm), ŋátrrŏj( ngatìrroj), 

ŋríhet( ngrihet), ŋúl ( ngul), ŋánĭher ( nganjìherì) etj.;  

b) në trup të fjalës: ópâºŋa( opinga), kúŋŭll ( kungull), áŋări: ( angari); 

c) në fund të fjalës: bŭŋ (bung), cŭŋ( cung), lŏŋ ( lìng) etj. 

 

§ 113. Grupi ngj./nxh.- Te ky grup, bashkëtingëllorja gj është afrikuar në xh. Në 

Istog, grupi i përmendur ruhet mirë, me disa përjashtime të rralla, p.sh.: nxhýra, nxhála, 

përxhíxhna, axhalla:r, kinxh etj. Nuk mungojnë edhe rastet kur grupi nxh kalon në  nj, 

pra njëlloj si në shqipen standarde dhe disa pjesë të gegërishtes verilindore, p.sh.: njoh ( 

nxhoh), i njofshĕm ( i nxhofshìm), nihemi ( nxhihemi) etj.  

 

§ 114. Grupi fsh.- Ruhet i plotë në të gjitha pozicionet e fjalës, pra ashtu siç ngjet 

në shqipen standarde.Ja disa raste të përdorimit të grupit- fsh sipas pozicionit në fjalë: 

a) grupi fsh del në ballë të fjalës te shembujt : fshâºj, fshi:,rrafshi:n etj;  

b) në trup të fjalës: jetófshĭt, kófshit, rrnófshit etj; 

 c) në fund të fjalës: kŏfsh, jetŏfsh, kalŏfsh,mlŏfsh etj. 

 

§ 115. Grupi nx.-.Ruhet i plotë në të gjitha rastet e përdorimit, p.sh.: nxâº ( zë), 

nxâºnsi ( nxënësi), nxórra (nxora), nxe:t ( nxehtë) etj. 

 

§ 116. Grupi pl.- Përdoret te një numër tejet i kufizuar fjalësh. Nuk kemi vënë re 

asnjë rast , kur ky grup del në pozitë fundore, por vetëm në ballë dhe në trup të fjalës, 

p.sh:  
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a) në ballë të fjalës: plás, plĭs,plăsarít, plâºni, plánifĭkoj, pléhi, pu:l, píxhâºme 

etj;  

b) në trup të fjalës: shupla:k, rrúpuplĭk25, púpla, përpla:s etj. 

 

§ 117. Grupi ts.- Te disa fjalë është alternuar në fonemën– x e në disa raste 

shkon e kalon në -c. Pra, përgjithësisht mund të thuhet se togu ts ka ndrruar pamje, 

p.sh.: tŭx ( tuts-), mócanĭk ( motsanik). 

 

§ 118. Grupi mj.- Ky grup konsonantik ruhet i paprekur, ndonëse edhe si i tillë 

nuk ka përdorim shumë të dendur, kurse në ato raste kur përdoret, del në të gjitha 

pozitat e fjalës.  

a) në ballë të fjalës: mjâºlta, mjéku, mjéshtri, mjéglla;  

b) në trup të fjalës: nërmjétza, përmjéti 26,  

c) në fund të fjalës: skâºmja, mrâºmja, e pámja, e vrámja etj. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

 Këmbadoras.  
26 Shpina e njeriut. 
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KREU III 

 

 DUKURITË FONETIKE 

 

Ndërrimet (ndërkëmbimet) e tingujve 

 

Pjesa më e madhe e dukurive fonetike që ndeshen në të folmen në studim, janë 

të mbarë shqipes. Në këtë pjesë të punimit po paraqesim disa prej dukurive fonetike që 

përdorim më të dendur në trevën gjuhësore në shqyrtim. 

 

§ 119. Metafonia (umlauti).- Është ndër dukuritë fonetike më të vjetra në mbarë 

shqipen dhe njihet si zhvillim i brendshëm i saj, që në thelb përbën alternimin e zanores 

a në e.Ky ndërrim tingujsh është aktiv si në sistemin emëror ( p.sh.: formimi i shumësit 

të emrave të tipit plak- pleç, kúlaç-kuleç, dăsh-desh, nâºt-net, kŭnat- kúnet, trómak-

trómeç, lăk-leçe) ashtu edhe në sistemin foljor, pra disa folje të mënyrës dëftore, koha e 

tashme, numri njëjës, zgjedhimi vepror, përmes metafonisë ju mundësohet kalimi nga 

veta e parë e njëjësit në vetën e dytë dhe të tretën p.sh: vrăs-vret, trókas-troket, marr-

merr, dál-dil-dĭlni etj.  

 

§ 120. Apofonia.- Kjo dukuri fonetike realizohet ashtu si në pjesën më të madhe 

të gegërishtes verilindore, ndonëse në disa vende mungon krejtësisht, p.sh: në arealin 

gjuhësor të Kaçanikut ( Raka 2004: 76-77). Në të folmen në hetim kjo dukuri është e 

pranishme pasi që te shumë fjalë është ende aktiv alternimi i zanores -e në -o, p.sh. 

drédh-dródha, bredh-bródha, vjél-vóla, mjél-móla, vjéll-vólla, djég-dóxha, pjék-póça 

etj. Nga shembuj e dhënë vihet re se, dukuria e përmendur është në funksion të dallimit 

të kategorive gramatikore të kohës së foljes. 
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§ 121. Kontraksioni.- Procesi i tillë fonetik ka të bëjë me shkrirjen e dy tingujve 

në një të vetëm, brenda një fjale. Si rezultat i veprimit të kësaj dukurie, te një fjalë e 

caktuar mund të dalë një tingull i njëjtë me elementet e para, por mund të dalë edhe i 

ndryshëm, pra që ndryshon prej të dyve ( Dodi:1996:89). Në arealin në studim, gjallojnë 

këto mënyra të kontraksionit: 

a) kontraksioni me zanore të njëjta: e+e: me e la: ( me la:); me e pru: ( me pru:), 

me e çu: ( me çu:), me e punu: ( me punu:) etj. 

b) kontraksioni me zanore jo të njëjta:a+e: (dha:), tha ; o+e- o:(vo:), dro:; ë+e ( 

t’a) etj. 

Format e tilla të kontraksionit vihen re edhe në të folmen e Hasit ( Badallaj 

2001:102), në të folmen e Opojës ( Pajaziti 2005: 97), në të folmen shqipe të Rrethit të 

Prilepit dhe Krushevës ( Ibrahimi 2005:103) e ndonjë të folme tjetër. 

 

§ 122.Shurdhimi.- Pjesa më e madhe e bashkëtingëlloreve të zëshme kanë çiftet 

e tyre të shurdhëta. Një bashkëtingëllore e zëshme kthehet në shurdhët në ato raste kur 

gjendet para atyre të pazëshmeve, pra ato shurdhohen nën ndikimin e të 

zëshmevep.sh.: bashkëtingëllorja e zëshme b, kur gjendet në trup të fjalës, shurdhohet 

në konsonanten –p, p.sh.: i kălpt ( i kalbt), i thărpt (i tharbt), hu:p ( humb), pshte:t ( 

mbështetë) etj. Po ashtu, këtu spikasin edhe disa raste kur bashkëtingëllorja e zëshme -

g shurdhohet në -k ( kur gjendet para ndonjërës prej bashkëtingëlloreve të tipit: t, sh,ç, 

s), p.sh.: i dŭkt ( i dugt), vèksh (vegsh), rrŏktár( rrogtar).  

 

§ 123. Sonorizimi.- Paraqet të kundërtën e shurdhimit, pra me anë të këtij 

procesi fonetik bashkëtingëlloret e shurdhëta kthehen në të zëshme. Rëndom, 

sonorizohen bashkëtingëlloret –s dhe –t. Konsonantja –s sonorizohet ( kur kryen 

funksionin e pjesës së mohimit, p.sh.: z’ bŏn ( s’bìn), z’ duhet ( s’duhet), z’dăl ( s’dal), 

z’bèsŏj ( s’besoj), kurse konsonantja -t sonorizohet kur është në funksion të nyjës së 

përparme si dhe kur gjendet në pozitë fundore të fjalës p.sh.: d’ búta (tì buta), sŏd ( 
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sot), d’bíme ( tì mbira) etj. te pak shembuj vihet re edhe sonorizimi i bashtingëllores –

sh, pra kalimi i saj në –zh, sidomos te disa numërorë, p.sh. xhăzhdhe:t, xhăzhdhèt e trè, 

xhăzhdhèt e shta:t etj.  

 

§ 124. Asimilimi.- Ky ndërrim fonetik paraqet procesin kur dy tinguj në pozita të 

afërta me njëri-tjetrin ndërndikohen midis vetës, duke u asimiluar në mënyrë të 

pjesshme apo të plotë, pra duke u kthyer në tinguj të njëjtë ose pjesërisht të njëjtë. 

Thënë shkurt, asimilimi ka të bëjë me ndikimin e një tingulli mbi një tingull ( fonemë) 

tjetër. 

 Në rastet kur fonema e parë asimilon të dytën, kemi të bëjmë me asimilim 

progresiv, ndërkaq asnasjelltas, kemi të bëjmë me asimilim regresiv. Arsye kryesore e 

ekzistimit të asimilimit është vetë natyra e tingujve, e fjalëve dhe e gjuhës, 

përgjithësisht. Pra, një folës i caktuar, gjatë aktit të të folurit nuk i thekson të gjithë 

tingujt njësoj, prandaj disa prej tyre i asimilon. Kjo më shumë vihet re te fjalësi i gurrës 

së huaj. Siç kemi vënë re, dukuria e asimilimit ka prekur si radhën e zanoreve, ashtu 

edhe atë të bashkëtingëllorëve, përfshirë këtu edhe togjet mb, nd, ng.  

Disa shembuj të asimilimit: bŭŋ (bung), cŭŋ (cung), i ŋŭsht( i ngusht), ŋŭsht( 

ngusht), ŋúshtŏj ( ngushtoj), mâºŋa ( mìnga), katŭn ( katund), knèj ( kìndej), kuvên ( 

kuvend), ma:th (mbathë), más ( mbas), mlídhet ( (mblidhet), mlo:j (mbulojë), mret 

(mbret), nêja ( ndeja), níʰmŏj (ndihmoj), nrýshe ( ndryshe), zĭnxhin ( zenxhin) , cíkrrŏj 

(cakìrroj), çĭlíbar ( çelebar), márak (merak) etj. 

 

§ 125. Disimilimi.- Nën ndikimin e këtij procesi, dy tinguj të njëjtë apo të 

ngjashëm shndërrohen në tinguj ( fonema) të ndryshëm. Si proces, nuk ndeshet shpesh, 

prandaj një pjesë fare e vogël e fjalësit autokton të shqipes i është nënshtruar dukurisë 

së tillë. Ka ndodhur kështu, sepse disimilimi është më aktiv te fjalësi i gurrës së huaj.  

Disimilimi mund të jetë dy llojesh : a) disimilimi në zanore: matŏrr ( motor), 

biríçet ( bereqet), shíçer ( sheqer) etj. Raste të ngjashme të disimilimit vihen re edhe në 

të folmen shqipe të Rrethit të Prilepit dhe të Krushevës ( Ibrahimi 2005:106). 
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 -disimilimi në bashkëtingëllore: bĭrbĭl ( bilbil) etj. Disimilimi mund të ndeshet në 

të tri pozicionet e fjalëve:  

a) shtimi i tingullit në fillim të fjalës ( proteza), p.sh.: çatje (atje), çanej (andej), 

çatýne ( atyre), çeknej ( këndej), çáta ( ata), çásajde ( asajde) etj.  

b) shtimi i tingullit në mes të fjalës (epenteza),p.sh.: dhíja ( dhia), Sadríja ( 

Sadria), Poloníja ( Polonia), dashuríja ( dashuria), frýje ( fry) etj. 

c) shtimi i tingullit në fund të fjalës (epiteza), p.sh.: mshélĭ ( mshel), thérĭ ( ther), 

nxérrĭ ( nxjerr), atína ( atij), asájna ( asaj), dikújna ( dikujt), knéjna( kìndej), anéjna ( 

andej) etj. 

 

§ 126. Rënia e tingujve.- Është formë e reduktimit, pra në rrethana dhe kushte 

të veçanta fonetike ndodh rënia e një tingull apo e një rrokjeje. Rëndom, rënia e 

tingujve ndodh në këto pozita:  

a) në ballë të fjalës (afereza).- Siç kemi vënë re, në Istog një numër i 

konsiderueshëm fjalësh i janë nënshtruar aferezës p.sh: fshâºn (ofshan), mu:sh ( 

mbush), Bráhim (Ibrahim), Smajl ( Ismajl), nry:she ( ndryshe), năl ( ndal), nryshk 

(ndryshk), ŋútem ( ngutem), ŋréhĭ ( ngrehi) etj. 

b) në trup të fjalës ( sinkopa).- Dukurisë së tillë i janë nënshtruar fjalët e tipit: 

lóve (lopve), kuále/kuaje ( kuajve), shpí ( shtëpi), vétlla ( vetulla), pétlla ( petulla), 

asimtári ( arsimtari), kpút ( kìputì), knŏj ( kìndoj), kcèj ( kìrcej) etj. 

c) në fund të fjalës ( apokopa)- I ka prekur zakonisht zanoret e një rrokjeje të 

patheksuar në pozicion fundor. Së shpeshti, apokopës i është nënshtruar zanorja e pa 

theksuar- ë në pozitë fundore si dhe disa fjalë me gurrë orientale p.sh.: Nu:r ( Nuridin), 

Ha:t ( Hatmane), Llŭk (Llukman), Ru:k ( Rukmane), Re:xh (Rexhep) ble:t ( bletë), mên ( 

mend) vên ( vend), krym ( krimb), etj. 

 

§ 127. Metateza. -Paraqet këmbimin e tingujve brenda fjalës. Në të folmen në 

shqyrtim, procesi i metatezës ka prekur vetëm një numër të kufizuar fjalësh, p.sh.: pshtú 

( shpìtu), hamak ( ahmak), trŭbull (turbull), i trŭbullt ( i turbullt), hulát ( luhat), 
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Mejrem ( Merjem) pshtŏj ( shpìtoj). Metateza ka prekur si fjalët e gurrës autoktone, 

ashtu edhe ato huazimet.  Sejdaaa 

 

§ 128. Elizioni (elidimi).- Ka të bëjë me rënien e një zanoreje të patheksuar në 

pozicion fundor të fjalës, që gjendet para një zanoreje- pjesë e fjalës që pason. Në 

rrethiin gjuhësor në shqyrtim, dukuria e tillë është mjaft e shpeshtë. Ja disa raste të 

elizionit: 

a) e- paraqitet e eliduar te nyja e rasës gjinore të emrave, që mbarojnë me 

zanoren -a. p.sh. púna dréçit ( puna e dreqit), púna mrapsht ( puna e mbrapshtë), dríta 

hâºn’s ( drita e hanìs) etj.;  

b) te nyja e mbiemrave (nyje e gjinisë femërore) në të shquarën e numrit njëjës, 

p.sh.: púna ma:r (puna e mbarë), dóra tha:t ( dora e thatë), mólla kuçe( molla e kuqe) 

etj.;  

c) ë- paraqitet e eliduar te rastet: káli mi:r ( kalì i mirì), n’mal ( nì mal), n’ fu:sh 

( në fushë) etj.; 

d) i- elidohet kur ndodhet në afërsi të nyjës së rasës gjinore: úji bjeshk’s ( uji i 

bjeshkìs), drûnĭ mâºlit ( druri i malit), Zabélĭ Feks27( Zabeli i Fekës) etj.; 

e) o- elidohet kur është në pozitë fundore të fjalës dhe kur pas saj në radhë është 

zanorja i e nyjës shquese: i, e dhe u. p.sh.: p’ e shet ( po e shet), p’ e merr ( po e merr), 

p’u flet ( po u flet), p’u vjen ( po u vjen), p’u thŏt ( po u thotì) etj.; 

ë) ë- këtu del e eliduar ashtu si edhe në të folmen shqipe të Rrethit të Prilepit 

dhe Krushevës (Ibrahimi 2005: 111), pra në rastet kur është në pozitë fundore të fjalës dhe 

gjendet para një zanoreje apo para trajtave të shkurtra të përemrave vetorë: t’ erdh keç 

( tì erdhi keq), t’kallxoį ( tì tregoi) etj. 

  

§ 129. Aglutinacioni (përngjitja).- Është dukuri fonetike, kur dy a tri fjalë që 

gjenden në pozicione të afërta, janë përngjitur dhe kanë formuar një fjalë të vetme. Nuk 

është i madh numri i fjalëve dhe fjalëformave, që janë formuar me anë të aglutinacionit, 

                                                 
27

 Mikrotoponim në fshatin Prigodë. 
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p.sh.: msysh ( më+sy+sh), farefis ( far+e+fis), çatje ( ç+atje), tâºmël (t+ ëmbël), 

môzomôkeç (mo+ zot+ma+keq), çashtŭ ( q+ashtu), krymadh ( krye+madh) etj. Kur kemi 

të bëjmë me aglutinacionin, është me interes të vihet në pah fakti se format aglutinative 

të foljeve ndihmëse kena ( kemi) dhe jena ( jemi) në rrethin gjuhësor në shqyrtim, kanë 

përdorim fare të kufizuar, për dallim nga pjest pjesët e tjera të Kosovës ku ato dalin 

mjaft dendur. 

Për sa u përket trajtave foljore- aglutinative (kena/jena) te foljeve ndihmëse ( 

kemi/jemi), kemi vënë re se ato më shumë gjejnë përdorim te banorët e fshatrave 

Rakosh, Uçë, Shushicë, Padalishtë, Suhogerllë e ndonjë tjetër, pra fshatra këto në kufi 

me krahinën etno-gjeografike të Drenicës, përkatësisht me komunën e Skënderajt.  

 

§ 130. Palatalizimi.- Ndryshe njihet si alternimi (shkrirja) i tingujve. Si i tillë nuk 

është një proces i ri dhe i panjohur në rrethin gjuhësor në hetim. Këtij ndryshimi fonetik 

i janë nënshtruar bashkëtingëlloret e tipit k, g, ll, n, r.  

Siç e kemi thënë edhe më lart në këtë punim, tingujt palatalë q dhe gj janë 

afrikuar në ç, xh, ndërkaq bashkëtingëllorja -k alternohet në -ç, p.sh.: lak- léçe, plak-

pleç, ŭk-ŭç (por edhe ujç). Nga ana tjetër, konsonantja -ll është palatalizuar ( jotizuar në 

j), p.sh.: shumësi i emrave të tipit: bŭll-búj, etj., kurse sonantja -r është jotizuar në j. 

p.sh.: bír- bíj. 

  

§ 131. Reduktimi.- Ka të bëjë me regjimin ( rënien) e tingujve, veçmas të grupeve 

të bashkëtingëlloreve, kurse formë e veçantë e reduktimit të tingujve të dyfishtë është 

geminacioni (geminata- tingujt e dyfishtë). Kemi vënë re se gjatë procesit të të folurit, 

më së shpeshti dyfishohen tinguj e tipit t, sh, n, k, v. Kështu, në këtë plan, dyfishimi i 

tingujve ndodh në ato raste kur kemi të bëjmë me rënien e zanores –ë, kur ajo është në 

pozicion midis dy bashkëtingëlloreve të njëjta . p.sh.: ble:tt ( bletët), i ja:vve ( i javëve), i 

kravve ( i krihëve), patt ( patët), di:tt ( ditët), pe:tt ( petët), lott ( lotët), u rri:tt etj.  

 

§ 132. Kontraksioni i zanoreve.- Është lloj i veçantë i reduktimit të tingujve, pra  
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reduktohen tinguj zanorë të njëjtë dhe që renditën afër njëri-tjetrit. Nuk 

mungojnë rastet kur kontraksioni ndeshet edhe te zanoret e ndryshme. Në disa raste 

kontraksionit i janë nënshtruar edhe gupet vokalike -oe, -ae. p.sh.: dro:( droe), vo:( voe) 

pa: ( pae), tha: ( thae) etj. E porosíta me: thi:rr n’ dasêm!, pra kemi me: = me+e etj. 

 

§ 133. Kontraksioni i bashkëtingëlloreve.- Përbën një formë të reduktimit të 

tingujve bashkëtingëllorë, por ndodh edhe te zanoret. 

Shembuj të kontraksionit të bashkëtingëlloreve: 

ts > c: mócanĭk ( motsanik) 

ts> x: tŭx (tuts) 

 tsh>ç : i gaçêm ( i gatshëm), përpeç ( përpjetësh) etj. 

 

§ 134. Analogjia.- Kjo dukuri fonetike ka prekur një numër të konsiderueshëm 

fjalësh dhe fjalëformash, si në rrafshin fonetik ashtu edhe në atë morfologjik. Nga 

ndikimi i analogjisë dy tinguj të ndryshëm, shndërrohen në të njëjtë, duke mos mos 

prishur strukturën dhe domethënien e fjalëve. Sikundër dihet, në pjesën më të madhe 

të të folmeve shqipe, emrat farefisnorë ( familjarë) dalin me nyjë të përparme ( p.sh.: i 

biri, e bija, e shoqja, e reja etj.), ndërkaq në të folmen tonë, por edhe në të folme të 

tjera të arealit të gegërishtes verilindore, nën ndikimin e dukurisë së analogjisë, emrat e 

përmendur dalin pa nyjën e përparme (p.sh.: bírĭ, bíja, shóçja, réja etj).  

Analogjia ka vepruar edhe te disa folje ( në vetën e dytë dhe të tretë të njëjësit, 

në të tashmen e dëftores ) pra në drejtim të njëjtësimit të tyre. p.sh ti hån ( ti ha), ajo 

dĭn (ajo di), aį rrĭn ( ai rri) etj. 
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KREU IV 

 

MORFOLOGJIA 

 

Tiparet morfologjike 

 

Në arealin gjuhësor të Istogut me rrethinë, ndryshimet morfologjike janë më të 

pakta se ato fonetike, ndërkaq edhe ato, që ekzistojnë janë të ngjashme me të folmet e 

grupit të gegërishtes verilindore. Megjithëkëtë, kemi vënë re se e folmja në shqyrtim 

është e prirur t’i thjeshtësojë dhe t’i njëjtësojë disa trajta të pjesëve të ndryshme të 

ligjëratës. Në këtë plan, bien në sy, përveç formave dialektore edhe trajta arkaike të 

shqipes që, janë ruajtur në rrymë të moteve.  

Në këtë pjesë të punimit, pjesët e ligjëratës i kemi marrë në vështrim sipas 

kategorive gramatikore të tyre. Ato të ndryshueshmet i kemi trajtuar më përimtësisht( 

për shkak të kategorive të shumta gramatikore që kanë) kurse pjesët e pandryshueshme 

i kemi paraqitur në vija më të përgjithshme. 

Sistemi morfologjik i të folmes së Istogut përmban njësi të caktuara të karakterit 

leksiko-gramatikor siç janë: emri, mbiemri, numërori, përemri dhe folja, njësi këto që 

formojnë kategorinë e pjesëve të ndryshueshme të ligjëratës, kurse në grupin e pjesëve 

të pandryshueshme bëjnë pjesë: ndajfolja, parafjala, lidhëza, pjesëza, pasthirrma, të 

cilat asnjëherë nuk ndryshojnë trajtë. 

Parë nga aspekti morfologjik, e folmja në kundrim përbën interes të veçantë për 

dialektologjinë shqiptare, sepse ruan trajta dhe forma fjalësh të vjetra dhe të rralla të 

shqipes siç janë: ruajtja e disa emrave asnjëanës, rasat gjinore-dhanore në shumës pa –v 

epentetike si dhe disa trajta të caktuara foljore. 
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§ 135. Emri dhe format e tij.- Sipas Gramatikës së Akademisë “emër quhet ajo 

pjesë e ligjëratës që emërton qenie të gjalla dhe sende dhe ka kategorinë gramatikore të 

gjinisë, të numrit, të rasës dhe të shquarsisë e të pashquarsisë. Nga pikëpamja 

kuptimore në klasën leksiko-gramatikore të emrave përfshihen fjalë të ndryshme që 

mund të emërtojnë veta e frymorë të tjerë ( njeri, burrë, grua, ka, dele, flutur), sende 

konkrete ( gur, dru, shtëpi, qytet, mal) , dukuri të realitetit ( dimër, furtunë, tërmet, shi, 

borë), cilësi ( bukuri, dashuri, mirësi, shkathtësi), veprime ose gjendje ( ecje, drejtim, 

përkrahje, lodhje, tmerr), nocione abstrakte si: e mira, e vërteta etj. (Gramatika I 2002:81).  

Përkufizimi i tillë është i vlefshëm edhe për idiomën gjuhësore të Istogut. Sistemi 

emëror i kësaj treve gjuhësore nuk ndryshon shumë nga gjuha letrare, por as nga të 

folmet e tjera të gegërishtes verilindore, mirëpo, krahasuar me shkrimet e vjetra të 

shqipes, dallimet janë të theksuara, p.sh: numri më i vogël i rasave krahasuar me të 

kaluarën, ndryshimet në pamjen e emrave të gjinisë asnjëanëse, ndryshimet në 

formimin e shumësit të emrave mashkullorë si dhe disa lëkundje te mbaresat rasore.Të 

gjitha këto lëvizje janë bërë si rezultat i zhvillimit të brendshëm të shqipes, por 

pavarësisht këtyreqë u thanë, inventari gjuhësor i Istogut ka trashëguar mjaft tipare të 

shqipes së moçme. 

Kështu, pra kur kemi të bëjmë me sistemin emëror, kemi vënë re se në disa raste 

ruhet paranyjëzimi i emrave, që tregojnë prejardhjen a origjinën e një njeriu, 

përkatësisht të një banori, p.sh.: i vréllsi (banori i Vrellës), i prĭgódsi (banori i Prigodës), i 

lŭbóvsi ( banori i Lubovës) e kështu me radhë.  

Ngjashëm si në Istog, kemi hetuar se paranyjëzimi ruhet edhe në të folmen e 

Plavës dhe Gucisë (Ahmetaj 2002:118) e në ndonjë të folme tjetër. 

 

§ 136. Kategoria e gjinisë.- Kjo kategori gramatikore qysh herët ka shërbyer si 

një prej mjeteve gjuhësore për dallimin e gjuhëve indoevropiane nga ato jo 

indoevropiane (Demiraj 1988:177) prandaj, gjinia e emrave është bërë objekt trajtimesh 

nga shumë gjuhëtarë, që janë marrë me studime edhe në fushë të shqipes. 
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Për sa i përket truallit gjuhësor të Istogut, të gjithë emrat i takojnë njëres prej 

gjinive gramatikore ( femërore, mashkullore, asnjanëse). 

Shumica e gramatikave të shqipes, ndër to edhe ajo e Akademisë (Gramatika I 

2002: 88) gjininë e cilësojnë si një prej katagorive gramatikore më karakteristike për 

emrat në gjuhën shqipe, që dallohet nga kategoritë e tjera gramatikore të emrit siç janë: 

numri, rasa, kategoria e shquarsisë dhe pashquarsisë, sepse kundërvënia mashkullore-

femërore-asnjanëse ka të bëjë me gjithë klasën e emrave përgjithësisht dhe shfaqet në 

shpërndarjen e tyre në gjini të ndryshme dhe, jo me forma të ndryshme të të njëjtës 

fjalë. Kur jemi te gjinia e emrave, është me interes të vihet në dukje fakti se shqipja e 

sotme është e prirur që të kalojë nga sistemi tri gjinish në atë dygjinish, siç po ngjet me 

disa gjuhë indoevropiane dhe me rumanishten, si një prej gjuhëve ballkanike. 

 

§ 137. Gjinia mashkullore.- Një dorë emrash, që në disa të folme dalin në gjininë 

femërore, në të folmen e Istogut me rrethinë, i takojnë gjinisë mashkullore, p.sh.: 

harrën-harrni, dŭd-dúdi etj. Poashtu, gjinisë mashkullore i takojnë edhe ata emra, që në 

trajtën e pashquar përfundojnë me bashkëtingëllore, kurse në të shquarën marrin 

mbaresën i ose u, p.sh.: mal-mali,bu:rr-burri, shok-shoku, mik-miku etj. 

Grupin e emrave mashkullorë e ndërtojnë edhe të atillë emra që në trajtën e 

pashquar mbarojnë me ndonjërën nga bashkëtingëlloret k, g, h, p.sh.: shtek, mik, brisk, 

oxhak, sokak, trumcak, breg, Beleg ( oronim në bjeshkët e fshatit Kaliçan) , berllog, 

strufullog, Sofrabeg ( mikrotoponim në bjeshkët e fshatit Cërkolez), krah, shah (shahu) 

etj., ndonëse konsonantja h- fundore tek emrat e përmendur është zbehur dhe 

shqiptohet jo e plotë, pra si gjysmë –h (ʰ). Në lidhje me këtë kemi folur te pjesa për 

fonetikën.  

Të gjinisë mashkullore janë edhe disa emra tema e të cilëve del me zanore të 

gjatë si: thi:, mi:, shi: etj. si dhe disa emra të përveçëm njerëzish që përfundojnë me –ĭ 

të shkurtër dhe lakohen sipas paradigmës së lakimit të tretë si, p.sh.: Sadrĭ, Fazlĭ, Imrĭ, 

Kadrĭ, Sejdĭ, Nurĭ, Nuhĭ etj.  
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Janë të gjinisë mashkullore të gjithë ata emra që në të pashquarën mbarojnë me 

–i të theksuar dhe shënojnë ndonjë profesion, p.sh.: sharaxhí-sharraxhija, opâºŋaxhí- 

opâŋaºxhija, samårxhí- samårxhija, teneçexhí- teneçexhįa, burekxhí-burekxhįa,. Në 

gjininë mashkullore bëjnë pjesë edhe emrat e tipit: dash, bu:rr, dja:l, mik, armik, msu:s, 

bark, zog, breg, mal, etj. të cilët, janë mashkullorë si nga pikëpamja natyrore ashtu 

edhe nga gjinia gramatikore. Në kategorinë e mashkullorëve bëjnë pjesë edhe ata emra 

që përfundojnë me zanore hundore të tipit î,û, p.sh.: hî, mullî, hû etj. si dhe emrat e tipit 

thu, prru, kru, ftu. Këta të fundit, në trajtën e pashquar dalin me u, kurse në të shquaren 

mbarojnë me oni, p.sh.: thu:-thóni, kru:-króni, ftu:-ftóni, laŋu:-laŋóni. 

 Një kategori të veçantë emrash mashkullorë e përbëjnë edhe ata që në shqipen 

letrare dalin me zanoren -ë fundore p.sh.: djalë, burrë, kalë,gurë të cilët, dalin pa 

zanore fundore ( për shkak të rënies së saj), prandaj këtu është bërë zgjatja e zanores në 

trup të fjalës p.sh.: dja:l, bu:rr, ka:l, gu:r etj.  

 

§ 138. Gjinia femërore.- Në rrethin gjuhësor në shqyrtim gjallon një dorë emrash 

që përdoren vetëm në gjininë femërore dhe lakohen sipas paradigmës së lakimit të 

tretë, p.sh.: pjepën-pjépna, kryelâºn-kryelâºna, ne:r-néra etj., kurse po këta emra, në 

pjesë të tjera të të folmeve shqipe përdoren në gjininë mashkullore, ose herë si 

mashkullorë e herë si femërorë.  

Në gjininë femërore natyrore të emrave bëjnë pjesë edhe disa tipa emrash 

vetjakë ( kryesisht të gurrës orientale) që në të shquarën e emërores përfundojnë me 

zanoren -i, p.sh.: Rukmâºni, Ajmâºni, Kyméti, Xhylsháhi, Fitanéti etj. Nga ana tjetër, 

disa femërorë dallohen nga mashkullorët, pikërisht për shkak të gjatësisë së tingujve në 

trup të tyre ( gjatësia fonologjike), p.sh.: plak (mashkull)- pla:k (femër), mushk 

(mashkull)-mu:shk(femër), krushk(mashkull)- kru:shk(femër), kunat (mashkull)-kunâ:t 

(femër).  

Gjinisë femërore i takojnë edhe emrat e atillë që, në të pashquaren dalin me 

zanoren e ose i, p.sh.: lúle, núse, téze, shpí, taxhí etj. 
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Kur kemi të bëjmë me gjininë femërore te emrave, karakteristikë është edhe 

ndërrimi i gjinisë së tyre. Kështu, p.sh.: disa emra mashkulloresh njëjës, në shumës 

kalojnë në gjininë femërorë, p.sh.: ky mal- kto malíje, ky breg- kto bríxhe, ky shtek- kto 

shtíxhe, ky vën- kto vëne etj. Gjinisë femërore i takojnë edhe një tufë emrash që 

përdoren vetëm në shumës, p.sh.: kto malíje, kto flŏk, kto e:n, kto vetúlla ( vetlla), kto 

kunra ( kpu:c) etj. Gjinisë femërore i takojnë edhe disa emra që, në trajtën e pashquar 

mbarojnë me bashkëtingëllore ( për shkak të rënies së zanores fundore ë, p.sh.: bu:k, 

mo:ll, pu:n, xhe:ll, su:p, fu:sh, gro:p etj.  

 

 § 139. Gjinia asnjanëse.- Gjinia asnjëanëse e emrave dita-ditë k ardhur duke u 

rudhur, megjithatë ende gjallon një numër i kufizuar asnjëanësish,sidomos ata që 

shoqërohen me përcaktorë. Asnjëanës të mirëfillë janë: uj-t dhe kry:t, pra këtu 

asnjëanësi i emrave del ngjashëm si në të folmen e Deçanit (Mehmetaj 2006:38). Emri 

asnjanës (kry:t/kryet) kalon në gjininë femërore gjatë lakimit në tri rasa, p.sh.: gjinore ( 

i,e kre:s), dhanore( kre:s ), rrjedhore ( prej kre:s), kurse në emërore dhe kallëzore nuk 

ndërron gjini.  

Gjinisë asnjëanëse i takojnë edhe ata emra që janë krijuar si rezultat i 

substativimit të mbiemrave foljorë p.sh.: t’ kuçt, t’bardh, t’ zi:t si dhe emrat e formuar 

nga substantivimi i pjesores së foljes p.sh.: t’ rrítunit, t’ msúmit, t’ árdhnit, t’ pámit, 

t’shkúmit etj. 

 

§ 140. Emrat ambigjenë.- Siç e kemi thënë edhe në një rast tjetër gjatë këtij 

punimi, parimisht të gjithë emrat bëjnë pjesë në njëren prej tri gjinive gramatikore, 

mirëpo këtu ekziston edhe tipi i emrave të quajtur ambigjenë ( të dygjinishëm), të cilët 

ndërrojnë gjini gjatë kalimit nga njëjësi në shumës dhe anasjelltas, p.sh.: mal- mâºle, 

breg-bríxhe, shtek-shtíxhe. Përmes kësaj rruge ndryshojnë edhe ata emra që shumësin 

e formojnë me anë të prapashtesës -na, p.sh. bo:j-bójna, u:j-újna, dry:-drýna, brî-brina 

etj. Parë historikisht, dukuria e ndërrimit të gjinisë së emrave është e vjetër, kurse “ në 
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gjuhën letrare ajo është e përgjithësuar dhe është bërë e detyrueshme edhe nga 

norma” (Gramatika I 2002:92).  

 

§ 141. Kategoria e shquarsisë dhe e pashquarsisë.- Mjaft mirë dallohet 

kategoria e shquarsisë nga ajo e pashquarsisë, si për nga mjetet gjuhësore ( mbaresat) e 

ndryshme, ashtu edhe për nga funksionet sintaksore të tyre.  

Emrat e gjinisë mashkullore që, në të pashquarën dalin me ndonjërën nga 

bashkëtingëlloret okluzive k, g në të shquarën dalin me zanoren –u p.sh.: fĭshek-físheku, 

ŭk-úku, mĭk-míku, plăk-pláku, lăk-láku, brëg-brégu, bŭrg-búrgu, mŭrg-múrgu, pllŭg-

pllúgu, ndërkaq një kategori tjetër mashkullorësh që, në të pashquarën dalin me 

glotalen -h , trajtën e shquar e bëjnë me mbaresën –i, p.sh. krăh-kráhi, tĕh-téhi, shĕh-

shéhi, plĕh-pléhi etj. 

Në disa të folme të gegërishtes verilindore, emrat mashkullorë njërrokësh të 

tipit: káli, magári, déti, drúni, gúri etj. dalin vetëm në trajtën e shquar, kurse në Istog, 

të njëjtit përdoren në të dy trajtat, pra varësisht nga konteksti i fjalisë, p.sh.: //Ismeti e 

kĭsh ble: nĭ ka:l (trajta e pashquar); Káli i Ismetit e kĭsh kimìn e ze:z!( trajta e shquar) 

etj. Këta shembuj dhe të tjerë të këtij lloji, argumentojnë se nuk është me vend mendimi 

i Idriz Ajetit, kur thekson se “këta emra në tërë Kosovën shqiptohen vetëm në trajtën e 

shquar” (Ajeti 1998:19).  

Përveç shëmbujve të lartshënuar, ekzistojnë edhe një varg emrash të gjinisë 

mashkullore, që në trajtën e pashquar dalin me zanoret a dhe i, kurse në të shquarën 

mbarojnë me -u. p.sh. ká-káu, vllá-vlláu, shí-shíu, thí-thíu etj. 

 

§ 142. Kategoria e numrit.- Kjo kategori gramatikore e emrit është mjaft 

karakteristike. Pjesa më e madhe e emrave emërtojnë sende që mund të numërohen, 

“prandaj gjuha shqipe njeh dy numra: njëjësin dhe shumësin, të cilët i kundërvihen njëri-

tjetrit si me anën e formave të vetë fjalës: mal-male, ashtu edhe me anën e fjalëve që 

përshtatën me emrin në numër: shtëpi e re- shtëpi të reja; kjo shtëpi-këto shtëpi” 

(Gramatika I 2002:94). Pra, shqipja letrare ka mbaresa të veçanta për trajtat rasore të 
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shumësit, të dallueshme prej atyre të njëjësit. Si të tilla, ato shërbejnë edhe për 

shprehjen formale të shumësit, mirëpo gjendja nuk paraqitet gjithëherë kështu, sepse 

shumica e emrave, që përdoren në të dy numrat, në shumës dalin me një temë të 

veçantë, të ndryshme nga ajo e njëjësit. Siç u sipërtheksua, shqipja e sotme njeh vetëm 

dy numra ( njëjësin dhe shumësin), por historianët e gjuhës kanë dëshmuar se në 

familjen e gjuhëve indoevropiane, në të kaluarën ka ekzistuar duali i numrave ( Badallaj 

2001:126). Për sa i përket kategorisë së numrit është më interes të vihet në pah fakti se, 

trualli gjuhësor i Istogut nuk përbën ndonjë dallim në krahasim me pjesët e tjera të 

gegërishtes verilindore . 

 

§ 143. Shumësi i emrave mashkullorë.- Në gjeografinë gjuhësore të Istogut, 

formimi i shumësit të emrave është mjaft i larmishëm, kurse shumësi i emrave femërorë 

është më i kufizuar. Në këtë pjesë të punimit do të vëmë në dukje disa lloje të shumësit 

të mashkullorëve. 

 

§ 144. Shumësi me a.- Një mënyrë e formimit të shumësit të mashkullorëve 

është kur temës së fjalës në njëjës ia prapavendosim mbaresën e shumësit a. Përhapja e 

kësaj mbarese te emrat e përmendur është mjaft e dendur. Emrat që, në gjuhën letrare, 

në shumësin e pashquar mbarojnë me zanoren –ë, kur në Istog dalin me anë të 

mbaresës -a, p.sh.: doktorë (doktorra), profesorë (profesora), inxhinierë (inzhinjera), 

shoferë (shofera),autobusë ( autobusa), fashistë (fashista) etj. 

Më zanoren a e formojnë shumësin edhe ata emra që, në shqipen letrare janë 

krijuar me anë prapashtesash të tipit si: s (ës), ër . p.sh.: njéksa, hjéksa, msu:sa, nípa, 

shtýpca, lýpca etj. Me mbaresëna e bëjnë shumësin edhe disa emra mashkullorë që 

emërtojnë lëndë a materiale të ndryshme, bimë, kafshë si dhe pjesë apo gjymtyrë trupi 

p.sh: cúŋa, iríça, búŋa, bostâºna, shotâºna, brrýla, krýma, vídha, çárra, krékca etj. 

Shumësi me a del edhe tek ata emra që, në njëjës dalin me an dhe kanë kuptim 

përçmues a përbuzës p.sh.: búçkâºna, mrrólâºna, balushâºna, drédhâºna, hajvâºna, 

rraspillâºna, çyrrâºna, fëncâºna etj. Në disa të folme gegërishte, një tip tjetër emrash 
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mashkullorë shumësin e formojnë me anë të mbaresës së shumësit e, p.sh.: púse, e 

ndonjë tjetër, ndërkaq në Istog shumësi i tillë del me a: púsa etj.  

 

§ 145. Shumësi me e.- Emrat mashkullorë që shumësin e formojnë me mbaresën 

e janë të tipit si: gzĭm-gzíme, idhnĭm- idhníme, takĭm-takíme, harxhĭm-harxhíme, fitĭm- 

fitíme, shpìrblĭm- shpìrblíme, mallkĭm- mallkíme, urĭm- uríme etj. Kur kemi të bëjmë 

me këtë lloj shumësi, është me interes të vihet në dukje edhe tipi i shumësit të emrave 

mashkullorë me íje që, në Istog ndeshet mjaft dendur, p.sh.: mal-malíje, shpat- 

shpatíje, gru:n- gruníje, shtrat-shtratíje, stôm-stômíje, grăzhd- grazhdíje, răft- raftíje, 

jăz- jazíje etj. 

 

§ 146. Shumësi me mbaresë zero.- Në gjeografinë gjuhësore të Istogut gjallojnë 

disa emra mashkullorësh që, shumësin e ndërtojnë duke mos ndryshuar pamje nga 

numri njëjës. Që në krye të herës, këta emra shumësin e kanë ndërtuar me ë fundore, 

por siç dihet, në këtë të folme ky tip zanoreje në pozitë fundore ka rënë nga përdorimi.   

Pavarësisht kësaj që u tha, kur kemi të bëjmë me emrat mashkullorë që, 

shumësin e bëjnë me mbaresë zero, bien në sy disa tipa emrash si: a) emrat që kanë 

bërë rrafshimin e njëjësit me shumësin, duke mos e ndryshuar as theksin p.sh.: malsór- 

malsór, mertek-mertek, puntór-puntór, arsimtar-arsimtar, dru-dru, fërkëm- fërkëm, 

dáj-dáj, hamar-hamar etj; b) disa emra gjatë kalimit nga njëjësi në shumës kanë 

mbaresë zero, por e zgjatin zanoren në trup të fjalës. Këtu, kryesisht bëjnë pjesë emrat 

mashkullorë që, formohen me prapashtesën ak, ek dhe në trajtën e pashquar mbarojnë 

me k, pra kur konsonantja k nuk palatalizohet në palatalen q, përktësisht në afrikatën ç, 

p.sh.: dyrek-dýrek, pishak-píshak etj. Siç kemi vënë re, format e tilla të shumësit 

mashkullorë gjenden edhe në të folmen e Deçanit ( Mehmetaj 2006:46) e në ndonjë të 

folme tjetër. Në Istog gjallon një tip emrash të gurrës orientale që, gjatë kalimit nga 

njëjësi në shumës , nuk ndryshojnë pamje, p.sh.: dervish-dervish, subash-subash, kadí-

kadí, haxhí-haxhí etj. Edhe emrat e tipit prizrenalí, kojshí, mitrovícalí, prishtínalí e 

ndonjë tjetër kanë pamje të njëjtë për të dy numrat. 
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§ 147. Shumësi me palatalizim.- Një numër i konsiderueshëm emrash 

mashkullorë që, në njëjës mbarojnë me ndonjërën nga bashkëtingëlloret e tipit -k,-g,-ll,-

n shumësin e bëjnë me anë të palatalizimit ( përkatësisht të afrikatizimit) të 

bashkëtingëlloreve fundore, p.sh.: mik-miç, zog- zoxh ( por edhe zoj), kurse në disa raste 

vihet re edhe formimi i shumësit me anë të jotizimit, p.sh.: duk-du:j, bull-bu:j.  

Përmes jotizimit formohet edhe shumësi i emrave mashkullorë që, në njëjës 

mbarojnë me zanore hundore si: gû- guj, hûj-huj, pê-pêj etj. Nga ana tjetër kemi vënë re 

edhe 

tipin e emrave që në njëjës dalin me n/ŋ ndërkaq, shumësin e formojnë me anë 

të zanores a, p.sh.: cŭŋ-cúŋa, bŭŋ-búŋa, zeshkan- zeshkâºna, galan-galâºna, mrrŏlan- 

mrrólâºna etj. Është me interes të vihet në dukje edhe tipit i emrave mashkullorë që, 

shumësin e bëjnë me anë të palatalizimit, duke ia shtuar edhe nyjën shquese-i, p.sh.: 

krushk- krushç (i), peshk-peshç (i), brisk-brisç (i) etj. 

Përveç shembujve të përmendur, kemi vënë re edhe mënyrat e formimit të 

shumësit me anë të parapashtesave ĕn dhe -na, p.sh.: dreç-dreçĕn, vlla- vllazĕn, shat-

shytĕn, bri-brina, măll-mállna, ba:r-bárna, drith-dríthna etj.  

Kur kemi të bëjnë me mënyra dhe rrugë për formimin e shumësit të 

mashkullorëve, duhet thënë se në arealin gjuhësor të Istogut, ashtu si edhe në të folme 

të tjera të gegërishtes verilindore, vihet re edhe tipi i emrave mashkullorë që, shumësin 

e formojnë me anë të dukurisë fonetike të metafonisë, p.sh.: kulaç-kuleç, tarak-tareç, 

dash-desh, mzat-mzet etj.  

 

§ 148. Shumësi i emrave femërorë.- Kur kemi të bëjmë rrugët dhe mjetet për 

formimin e shumësit të emrave femërorë, qysh në fillim duhet thënë se, në krahasim me 

gjininë mashkullore, këtu rrugët dhe mundësitë janë më të kufizuara. Për sa i përket të 

folmes në shqyrtim, pjesa më e madhe e emrave femërorë që, në njëjës dalin me ndonjë 

prej bashkëtingëlloreve, shumësin e formojnë me anë të mbaresës a dhe për dallim nga 

shqipja standarde, nuk vihet re shumësi me anë të mbaresës –ë , p.sh.: një mollë- disa 
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mollë, por thuhet: nĭ mo:ll-dŏ mólla. Ja edhe disa emra femërorë që shumësin e 

ndërtojnë me mbaresën -a: da:rdh-dárdha, çi:k-çíka, nâºn-nâºna,motër-mótra, a:r-ára, 

ga:r-gára, aru:sh-arúsha, the:rr-thérra, kunâº:t-kunâºta etj. Me mbaresën-a e 

formojnë shumësin edhe disa emra femërorë që dalin me ër, ërr, ën, ël, ull, p.sh.: letër-

létra, motër-mótra, lpetër-lpétra, kókërr-kókrra, mjékërr-mjékrra, gógël-gógla, cúkël-

cúkla, hátull-hátlla,vétull-vétlla, pétull-pétlla, nêrse:tull-nërsétlla etj. 

Siç mund të vihet re, emrat femërorë gjatë kalimit nga njëjësi në shumës e 

humbasin zanoren në trup të tyre ( petull-petlla, flutur-flutra etj). Një tip tjetër emrash 

femërorë që, në njëjës mbrojnë me zanoren e theksuar –i, në shumës marrin mbaresat 

a ose ja, p.sh. lejthí - lejthía, shpí - shpíja, thmí - thmíja, tepsí - tepsía, burgí- burgíja, 

kojshí- kojshía, mantí- mantíja, flí- flíja, alltí-alltíja etj. 

Me mbaresën a shumësin e formojnë edhe disa emra femërorë që, janë krijuar 

me anë prapashtesash të ndryshme, p.sh.: mlo:js-mlójsa, çiro:js-çirójsa, kullo:js-

kullójsa, grry:s-grrýsa, fshi:s-fshísa,ŋatrre:s-ŋatrrésa etj. 

Një dorë e kufizuar emrash femërorë, shumësin e bëjnë me anë të mbaresës – 

na, p.sh.: u:j-újna, ko:h-kóhna, e:r-érna, lo:j-lójna, shi:-shína etj., kurse disa të tjerë, 

gjatë kalimit nga njëjësi në shumës, nuk ndryshojnë pamje, ashtu siç ngjet edhe me disa 

mashkullorë, për të cilët diskutuam pak më parë. p.sh.: dĭt- dĭt, ja:v, ja:v, kafsha:t-

kafsha:t, de:k-de:k (vdekja), ŋujóre- ŋujóre, maxhetóre-maxhetóre, akullóre-akullóre, 

katunáre-katunáre, nxheshatóre-nxheshatóre etj. Në këtë kategori bëjnë pjesë edhe 

emrat abstraktë që, janë formuar nga pjesorja, me anë të prapashtesës –-me, p.sh. d 

bléme, t ráme, t páme, t kçýrne, t’pjékne etj., ndërkaq emrat femërorë të tipit de:r, 

do:r, gru: etj., shumësin e formojnë me anë të kontraksioni të zanoreve, p.sh.: de:r-dy:r 

( e>y); do:r – du:r ( o>u), gru:-gra ( u>a). 

 

§ 149. Shumësi i emrave asnjanës.- Emrat asnjanës prejfoljorë, të tipit: t 

bërtítnit, t íknit, t nxhéshnit, t écnit, t hâºŋrit, t pímit etj., por edhe ata prejmbiemërorë 

të tipit si: t zít, t kèçt etj., nuk kanë numër shumës, sepse kur përdoren në plural, 

atëherë kalojnë në gjininë femërore, megjithëkëtë, këtu vihen re edhe përdorimet 
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paralele të gjinisë femërore, si: dý t bërtítne, dý t íkne, dý t nxhéshme, dý t écne, dý t 

hâºŋre, dý t píme etj. 

Kur kemi të bëjmë me emrin përgjithësisht, e konkretisht me numrin e tij, 

hetohen edhe dy të tyre; të atillët që përdoren vetëm në njëjës ( singularia tantum) që 

përfshin: 

a) disa emra që tregojnë lëndë të panumërueshme, p.sh: sheçèri, úflla, tâºmli, 

kósi etj.; 

 b) emrat e ashtuquajtur përmbledhës , p.sh.: rini-a, granim-i, robnim-i etj. 

c) emrat që shënojnë nocione kohore, si ditët e javës dhe stinët e vitit, p.sh.: e 

hâºne, e ëjte, e dílle, pranvèra, vjèshta, dímni; d) emra sëmundjesh dhe virusësh të 

ndryshëm: 

carilláku, kancèri, píka n’trû, tifúzi, malárja etj.; e) emrat që tregojnë dukuri 

atmosferike të natyrës, p.sh. zhègu, flládi, lagshtíja, thatsíja etj.  

Përveç singularit, vihet re edhe tipi i emrave që, dalin vetëm në shumës ( pluralia 

tantum). Emrat e kësaj kategorie, më tepër tregojnë shumësi dhe rëndom nuk shprehin 

ndonjë shumicë të thjeshtë të numërueshme (Agalliu 1972:90). Emrat e tillë, varësisht prej 

asaj se çka shënjojnë, mund të jenë: 

a) emra që tregojnë gjymtyrët e trupit, veshëmbathjet apo mjetet e punës, p.sh.: 

böth, flŏkt, mustéçe, pantólla, tírçi, sýza, gërshâºn, dâº na etj. 

b) disa emra abstraktë që tregojnë kohën e kryerjes së një pune apo veprimi, 

p.sh.: t’ zhdjérgat, t mjéllat, t kórrat, t shtátat etj. 

Një fushë tjetër, që është mjaft e pasur me emra të tipit pluralia tantum është 

edhe toponimia, përkatësisht mikrotoponimia, p.sh.: Gúrrat e Bárdha ( kroje në 

bjeshkët e fshatit Cerrcë), Ramadâºnet ( fusha dhe kullosa në fshatin Prigodë), Veshtíjet 

(mikrotoponim në fshatin Lubovë dhe Orroberdë), Rrásat( mikrotoponim në bjeshkët e 

fshatit Suhogerllë) etj. 

  

§ 150. Rasat.- Kur kemi të bëjmë me rasën e emrit në gjuhën shqipe, në 

gramatikën e Akademisë thuhet se “emri nì fjali pìrdoret nì funksione tì ndryshme 
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sintaksore, në rolin e gjymtyrëve të ndryshme të fjalisë. Në varësi të kësaj ndryshon edhe 

forma e tij. Këto forma të emrit, me anën e të cilave shprehen lidhjet e tij me fjalët e 

tjera në fjali, quhen rasa” (Gramatika I 2002:105).  

 Hapësira gjuhësore në trajtim, ashtu si të folmet tjera të gegërishtes verilindore 

dhe më gjerë, ka pesë rasa ( emërore, gjinore, dhanore, kallëzore, rrjedhore), por mjaft 

shpesh del edhe rasa thirrore. Kur kemi të bëjmë me arsyet e reduktimeve që ka pësuar 

sistemi rasor i shqipes, studiuesit Shaban Demiraj dhe Hilmi Agani, pohojnë se “kjo ka 

ardhur si rezultat i paaftësisë së trajtave të rasave për të shprehur gjithë lidhjet 

sintaksore të emrit në procesin e komunikimit, e për pasojë, shfaqjen e parafjalëve si 

mjet precizimi të lidhjeve e raporteve të caktuara në njësitë e komunikimit; së dyti, te 

evolucioni i tingujve fundor, dhe në fund, te veprimi rrafshues i analogjisë” (Demiraj & 

Agani 1978: 254). 

 

§ 151. Rasat gjinore e dhanore.- Emrat mashkullorë në rasat e përmendura, në 

trajtën e pashquar dalin me mbaresat i dhe u, p.sh. i nĭ djáli, i nĭ zógu, i nĭ míku, nĭ míku 

(i,e) , ni brégu (i,e), ndërsa femëroret në trajtën e pashquar dalin me mbaresat s dhe i, 

p.sh i nĭ çíks ( por edhe i nĭ çíke), nĭ çíke (i,e), nĭ grúje ( i,e) etj. Nga ana tjetër, në këto 

rasa, shumësi i pashquar del dy farësh: me mbaresën e dhe me v epentetike, p.sh.: i 

lísav ( por edhe: i lísave), i,e krójeve, núsev (e) etj., ndërkaq pa –v epentetike del një 

numër i kufizuar emrash të tipit si: tâºmli dhêne, hȋŋllîma kuale, atyne xhíne, pu:n 

çubâºne, para dŏ vjéte. Nga ana tjetër,kemi vënë re se disa prej këtyre emrave dalin 

edhe me –v epentetike, p.sh.: //çitu kuálve taxhí se kémi me shkú n’mal!// Xhinve 

duhet me ju kallxú çi néstra po e bâºjm djálin synet!// etj. 

 

§ 152. Rasa kallëzore.- Formohet në atë mënyrë kur emrave mashkullorë që, në 

trajtën e pashquar dalin me bashkëtingëllore, kurse në të shquarën e emërores u 

shtohet mbaresa n, p.sh. obórri (n), çóshi (n), drúni(n), xhárpni(n) etj. 
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Në rasën kallëzore bëjnë pjesë edhe disa emra mashkullorë të cilët, në të 

pashquarën e emërores dalin me ndonjërën nga zanoret e theksuara të tipit a, e, i, por 

që u shtohet edhe mbaresa rasore n, p.sh. vlláun, shíun, dhéun etj. 

Janë të rasës kallëzore edhe disa emra kafshësh, që në numrin njëjës dalin me 

temë në j dhe marrin mbaresën n, p.sh. larójin, kuçójin, murrójin, sharójin etj.  

Kallëzores i takojnë edhe një dorë emrash vetjakë të gjinisë mashkullore, të cilët 

në trajtën e pashquar dalin me temë në zanore të gjatë (të theksuar), ndërsa këtu 

marrin mbaresën n, p.sh.: Sejdi:n, Sadri:n, Gani:n, Sabri:n, Elmín, Shefki:n etj, kurse 

emrat e gjinisë femërore, të shquarën e kallëzores e formojnë, njësoj si mashkullorët, 

pra duke marrë mbaresën n, p.sh.: shpi:n, thúprën, mótrën, kúnatën, shóqën, nâºnën 

etj. 

 

§ 153. Rasa rrjedhore.- Kur kemi të bëjmë me rrjedhoren është me interes të 

thuhet se ajo delpërmes formash të larmishme gjithandej të folmeve shqipe. E tillë 

është edhe në të folmen në shqyrtim. Emrat njëjës të gjinisë femërore, në rasën 

rrjedhore kanë pamje të njëjtë me kallëzoren dhe gjinoren. Emrat femërorë në 

rrjedhore dalin me mbaresat e dhe s, p.sh.: pej bjéshks, dárdhs, pej mótrës, pej tézes, 

pej mënjes etj. Në vazhdë të kësaj, është me interes të theksohet fakti se kur emrat e 

rrjedhores nuk shoqërohen me nyjën e përparme pej, atëherë ata dalin me e fundore, 

p.sh.: vó púle, tâºmël lópe, co:p tóke, bu:k thékne etj.  

Sa u përket konstrukteve të rrjedhores me et që, hasen dendur në të folmet 

veriore, të tilla trajta nuk vihen re në Istog. Një tufë emrash në rasën rrjedhore dalin 

përmes dy formash: a) ata që dalin me mbaresën ve dhe janë më të shumtë në numër si 

dhe;  

b) emrat që dalin me mbaresën –sh, p.sh.: ky u:j buron pej lísave// t mirën mos 

e prit pej armiçve// rakí dárdhash// e kápi pìr krahsh// e zhagíti pìr flŏksh// etj. 

 Në disa raste, rasa rrjedhore përdoret në funksion të emërores dhe kallëzores, 

p.sh.: shkoį pej Péje ( shkoi nì Pejì)// u nis çanej pej shpíje ( shkoi në shtëpi)// etj. 
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§ 154. Rasa thirrore.- Siç e thamë edhe në një rast tjetër, thirrorja është prej 

rasave që, në shqipen e sotme nuk gjen përdorim formal dhe nuk shpreh kuptim të 

pavarur, por vetëm në kuadër të kontekstit, mirëpo kjo nuk mund të thuhet edhe për 

arealin gjuhësor të Istogut, sepse aty kemi vënë re se kjo rasë gjallon ende, pra në ato 

raste kur dikush e thërret dikë apo i drejtohet ndonjërit për ndonjë kërkesë a nevojë që 

ka. Kjo rasë ka pamjen e emërores së pashquar, vetëm se këtu, shoqërohet me 

pasthirrmat përkatëse për të dy gjinitë; për mashkullore: o, ore, more, ndërkaq, për 

femëroren gjejnë përdorim pasthirrmat oj,moj, mori, p.sh. //O Hysen-o/ŋutu more/ se 

na nxuni nâºta// Oj Hatíxhe/ moj po a po nȋ:n mori/ bĭna dŏ u:j t ftŏft oj// etj.  

Kur jemi të rasa thirrore e emrave vihen re edhe ndërtime e trajta të tjera të saj 

si: pashtirrmë+ përemër vetor, apo mbiemër+ e pashquara e emërores: //ore ti dja:l/ 

kçyre punën tâºne// O ju thmija mos na bôni zhu:rm// etj. Përveç trajtave të 

përmendura për ndërtimin e thirrores, hetohen edhe disa raste kur format e thirrores 

dalin pa pasthirrma e pa pjesëza përkatëse, p.sh.: Isuf!// Adem!// Hatíxhe!// Mĭxha 

Avdyl/ mŭle se po t thrrásin!// etj. 

 

§ 155. Lakimi.- Shumica e gramatikave të shqipes njohin katër lakime, kurse 

klasifikimi i tyre është bërë në bazë të parimeve të ndryshme, sidoqoftë edhe në 

idiomën gjuhësore në shqyrtim, ndryshimet apo format që marrin emrat gjatë lakimit 

nuk dallojnë shumë prej të folmeve fqinjësore dhe më gjerë. Në këtë plan, duke u 

mbështetur në mbaresat rasore, emrat të klasifikohen në katër lakime: a) në lakimin e 

parë që, është më i pasuri, bëjnë pjesë emrat mashkullorë që, në të shquarën e 

emërores marrin nyjën shquese-i, kurse në rasën gjinore, dhanore dhe rrjedhore marrin 

mbaresën –it. ( p.sh. lis-i, plis-i, ah-i, dja:l-i, bu:rr-i, gru:n-i, zhgŭn-i etj.).  

Këtij lakimi i takojnë edhe disa emra të gjinisë femërore, që në trajtën e shquar 

dalin me nyjën shquese i, p.sh.: Hatmon-i, Rukmon-i e ndonjë tjetër. Po ashtu, në 

lakimin e parë bëjnë pjesë edhe një kategori emrash, dikur të gjinisë asnjëanëse , si : 

míshi, véshi, tâºmli etj. Me qëllim, që të kemi një pasqyrë më të plotë në lidhje me 
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lakimin e parë, më poshtë po paraqesim disa emra të këtij lakimi, në të dy trajtat dhe në 

të dy numrat (gjatë lakimit, trajta e shquar e emrit do të vihet në kllapa). 

 

Paradigma e lakimit të emrit djalë (dja:l), në trajtën e shquar dhe në të 

pashquaren e numrit njëjës dhe shumës.28 

 

 

Paradigma e lakimit të emrit lis në trajtën e shquar dhe në të pashquaren e 

numrit njëjës dhe shumës. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Shënim: Me qëllim që të mos ngarkohet paradigma, aty nuk i kemi shënuar trajtat e shkurtra e as rasën thirrore, që 
gjen përdorim në të folmen që po e trajtojmë. 

Numri njëjës Numri shumës 

Em. nĭ dja:l ( djáli) dŏ djel (djelt) 

Gj. nĭ djáli (djálit) dŏ djelve ( djelve) 

Dh. nĭ djáli (djálit) dŏ djelve ( djelve) 

Kall. nĭ dja:l ( djálin) dŏ djel ( djelt) 

Rrjedh. pej nĭ djáli ( djálit) dŏ djelve 

Numri njëjës Numri shumës 

Em. nĭ lis (lísi) dŏ lísa ( lísat) 

Gj. nĭ lísi (lísit) dŏ lísav/lísave (lísav/lísave) 

Dh. nĭ lísi (lísit) dŏ lísav/lísave (lísav/lísave)  

Kall. nĭ lis (lísin) dŏ lísa ( lísat) 

Rrjedh. nĭ lísi (lísit) dŏ lísave ( lísave) 
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Më poshtë po paraqesim paradigmën e lakimit të emrave të paranyjëzuar: i 

shoį/i shoçi dhe i vllaį.29  

 

 

 

Në lakimin e dytë bëjnë pjesë disa emra mashkullorësh, që në trajtën e pashquar 

të rasës emërore dalin me zanore të theksuar, kurse kur shquhen mbarojnë me zanoren 

u. Emrat e tillë tutje, në rasat gjinore, dhanore dhe rrjedhore të numrit njëjës, dalin me 

ut, p.sh.: kà, shí, thí, dhé, vllà. Në këtë lakim bëjnë pjesë edhe disa emra mashkullorësh 

që, në trajtën e pa shquar dalin me bashkëtingëlloret: g, k, p.sh.: breg, shtek (në 

shqipen standarde: shteg). 

 

Paradigma e lakimit të emrit thí në trajtën e shquar dhe në të pashquarën e 

numrit njëjës dhe shumës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Në rrethin gjuhësor të Istogut, emrat e paranyjëzuar janë shumë të rrallë. 

Numri njëjës njëjësi shumësi 

Em. i shoį ( i shóçi) i vllaį ------------ 

Gj. t’shoįt ( t’ shóçit) d vllaut d vllázniv (e) 

Dh. t’shoįt ( t’ shóçit) d vllaut d vllázniv (e) 

Kall. t’shoįn (t’shóçin) d vllaun vlláznit 

Rrjedh. t’ shoįt ( t’ shóçit) pej d vllait pej d vllaznive 

Numri njëjës Numri shumës 

Em. nĭ thí ( thíu) dŏ thí ( thi:t) 

Gj. nĭ thíu ( thíut) dŏ thíve ( thíve) 

Dh. nĭ thíu ( thíut) dŏ thíve ( thíve) 

Kall. nĭ thí ( thíun) dŏ thí ( thí:t) 

Rrjedh. nĭ thí ( thíut) dŏ thíve ( thíve) 
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Paradigma e lakimit të emrit breg në trajtën e shquar dhe në të pashquarën e  

njëjësit dhe shumësit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në lakimin e tretë bëjnë pjesë disa emra të gjinisë femërore, dhe disa 

mashkullorë që në numrin njëjës të rasës emërore, trajta e shquar, marrin nyjën 

shquese a / ja, kurse në rasat e tjera, përkatësisht në gjinore, dhanore dhe rrjedhore 

dalin me bashkëtingëlloren s, p.sh.: nâºna, mótra, díta, nâºta, , Râºma, Fazlíja, dája, 

lúlja etj. Emrat e këtij tipi, në rasat e zhdrejta të trajtës së pashquar dalin me 

mbaresëne, p.sh.: i, e nĭ díte, pej nĭ díte etj. 

Paradigma e lakimit të emrit ditë (di:t) në trajtën e shquar dhe në të pashquarën 

e njëjësit dhe shumësit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paradigma e lakimit të emrit dajë (da:j) në trajtën e shquar dhe në të 

pashquarën e njëjësit dhe shumësit. 

 

Numri njëjës Numri shumës 

Em. nĭ breg ( bregu) dŏ bríxhe ( bríxhet) 

Gj. nĭ bregu ( bregut) dŏ bríxheve ( bríxheve) 

Dh. nĭ bregu ( bregut) dŏ bríxheve ( bríxheve) 

Kall. nĭ breg ( bregun) dŏ bríxhe (bríxhet) 

Rrjedh. nĭ bregu ( bregut) dŏ bríxheve ( bríxheve) 

Numri njëjës Numri shumës 

Em. nĭ dĭt (díta) dŏ dĭt (dĭtt) 

Gj. nĭ díte (dít’s) dŏ dĭtve (dĭtve) 

Dh. nĭ díte (dít’s) dŏ dĭtve (dĭtve) 

Kall. nĭ dít (dítën) dŏ dĭt (dĭtt) 

Rrjedh. nĭ díte ( dít’s) dŏ dĭtve ( dĭtve) 
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Në lakimin e katërt bëjnë pjesë emrat e gjinisë asnjëanëse, pra ashtu si në të 

folmet e tjera shqipe. Emrat e dikurshëm në asnjëanës, tani shumica e tyre janë 

mashkullorë, e shumë pak femërorë. Asnjëanësit, sot dalin shumë të kufizuar dhe në të 

shumtën e rasteve shoqërohen me përcaktorët e asnjëanësisë, p.sh.: //kta tâºmĕl/ kta 

mish/ kta kryp/ kta t’ nxe:t/ kta kry:/ kta t’ ftoft// etj. 

 

 

 

Paradigma e lakimit të emrave asnjanës kta u:j dhe kta tâºmêl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numri njëjës Numri shumës 

Em. nĭ da:j (dája) dŏ dáj (dájt) 

Gj. nĭ dáje (dáj’s) dŏ dájve( dájve) 

Dh. nĭ dáje (dáj’s) dŏ dájve (dájve) 

Kall. nĭ da:j (dájën) dŏ dáj (dájt) 

Rrjedh. nĭ dáje ( dáj’s) dŏ dájve (dájve) 

 kta u:j kta tâºmêl 

Em. kta u:j  kta tâºmêl  

Gj. ktí úji  ktí tâºmli 

Dh. Ktí úji ktí tâºmli 

Kall. kta u:j  kta tâºmêl 

Rrjedh. ktí úji  ktí tâºmli 
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Paradigma e lakimit të emrit asnjanës kta t ftŏft, në trajtën e pashquar dhe në 

atë të shquar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 156. Nyjet.- Gramatikat e shqipes tashmë kanë krijuar një traditë për sa i 

përket trajtimit të nyjeve të cilat, siç dihet janë dy farësh, pra si nyje të përparme dhe 

nyje të prapme. Nyjet e përparme i,e,t (të) janë të njëjta apo të ngjashme me të folmet 

e tjera të gegërishtes verilindore, dhe përdoren tek emrat, mbiemrat dhe përemrat.  

Kur kemi të bëjmë me nyjën e përparme t ( të), vihet re rënia e zanores ë. Për 

këtë kemi folur te pjesa e fonetikës, kurse kur kemi të bëjmë me përdorimin e nyjave të 

përparme, vihen re shumë lëkundje, në kuptimin që këto nyje herë përdoren tek emrat 

e rasës gjinore e herë te mbiemrat e nyjshëm, p.sh.: Zabéli i Féks (mikrotoponim), Lúgu i 

Madh ( mikrotoponim), Livádhi i Ilirve ( mikrotoponim), Árat e Muj’s ( mikrotoponim), 

Shkálla e Kaliçâºnit (mikrotoponim).  

Në rastet kur emri gjendet para nyjës së rasës gjinore apo para mbiemrit që 

mbaron me zanoren u, atëherë përdorimi i nyjës së përparme është i domosdoshëm, 

p.sh.: Brégu i Hȋnĭt, Búnâºri i Kaúrrit (mikrotoponime në fshatin Kaliçan). etj. Nga ana 

tjetër vihen re disa raste, kur nyja është në kontakt të drejtëpërdrejtë, të 

pashkëputshëm me ndonjë mbaresë, veçmas mbaresa i me nyjën i, atëherë nyja e 

përparme i nuk shqiptohet fare, pra ajo elidohet, p.sh.: Lísi Zójs ( lis i njohur në fshatin 

Lubovë), Króni Smétit (krua në bjeshkët e fshatit Cerrcë) , Króni Va:s’s ( krua në fshatin 

Prigodë) etj. Nyja nuk elidohet në rastet kur elementi i parë del me nyjën e prapme u 

Trajta e pashquar  Trajta e shquar 

Em. kta (dŏ) t ftŏft t ftŏftit 

Gj. kti (dŏ) t ftŏfti t ftŏftit 

Dh. kti (dŏ) t ftŏfti t ftŏftit 

Kall. kta (dŏ) t ftŏft t ftŏftin 

Rrjedh. kti (dŏ) t ftŏfti t ftŏftit 
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ose, kur emri është në numrin shumës, p.sh //Vlláu i Ismetit/Káu i Zymérit/ Vlláznit e 

Sókólit //etj.  

Në të folmen e Istogut me rrethinë, të paranyjëzuar dalin disa emra që shënojnë 

prejardhje a përkatësi lokaliteti, p.sh. i Vréllsi, i Lubóvsi, i Prigódsi etj. Poashtu, të 

paranyjëzuar dalin edhe disa emra farefisnorë si dhe ditët e javës, p.sh. e âºma, i shóçi, 

e shóçja, i bíri, e bíja, i bíri míxhs, e hâºne, e shtúne etj.  

 

§ 157. Mbiemri.- Në trevën e Istogut, mbiemrat nuk dallojnë shumë nga të 

folmet e tjera të gegërishtes verilindore, prandaj këtu do t’i trajtojmë vetëm disa nga 

çështjet më kryesore që lidhen me ta. Në gjuhën shqipe, mbiemrat janë dy faresh: të 

nyjshëm dhe të panyjshëm. Ata emërtojnë një tipar të një sendi dhe me të përshtatet në 

gjini, në numër dhe në rasë, prandaj mund të thuhet se mbiemri ka kategorinë 

gramatikore të gjinisë, të numrit, të shkallës, të rasës dhe të shquarësisë. 

Kur jemi te mbiemrat, vihet re se disa prej tyre janë formuar me anë të 

prapashtesës së vjetër të shqipes ŭn., p.sh. i árdhŭn, i mshélŭn, i ftófŭn, i rrítŭn, i 

trédhŭn, ndërkaq kur kalojnë në trajtën e shquar, atëherë bie nga përdorimi zanorja u, 

p.sh.: i árdhni, i mshélni, i ftófni, i rrítni, i trédhni etj. Janë mjaft të shpeshtë mbiemrat 

prejfoljorë, pra ata që janë formuar nga pjesorja e foljes, p.sh. i çkým, i vrám, i mlúm, i 

vlúm etj. Mbiemrat e tillë e formojnë gjininë femërore, duke e ndërruar nyjën e 

përparme nga i në e si dhe, duke marrë mbaresën e gjinisë femërore e, p.sh.: e çkyýme, 

e vráme, e mlúme, e vlúme etj. 

Një dorë mbiemrash krijohen nga pjesoret e foljes apo nga ndajfoljet e tipit si: 

(i,e) ftoft,(i,e) nxe:t, (i,e) mërdhit, (i,e) rra:ll etj. Mbiemrat e tillë janë të njëjtë për të dy 

gjinitë, por dallon vetëm nyja e përparme, i për mashkullore dhe e për gjininë femërore. 

Është më interes të vihet në spikamë fakti se këta mbiemra mjaft shpesh janë të prirë të 

substativohen dhe dalin si emra të gjinisë asnjëanëse, p.sh. t’ mìrdhitit, t’ ftoftit, t’rrállt 

etj.  
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Në Istog vihen re edhe mbiemrat e llojit të prejardhur, që zakonisht krijohen 

përmes një emri+mbiemri, p.sh.: lèshkuç, syve:rdh, hunga:t, veshllapŏsh, brȋthy:m, 

hunshtrëmt, zemërprisht etj. 

Përveç mbiemrave të përmendur, vihen re edhe të atillë që dalin si plotës 

kallëzuesorë, e në disa raste edhe si kallëzues emërorë, si: zi, bardh, kuç, verdh, ftoft, 

kfjellt, për të saktësuar sa më shumë veçantinë e tiparit që emërtojnë, p.sh.: zi si fúta, 

kuç si xháku, verdh si çapíni, bardh si bóra, ftoft si akúlli, kfjellt si lóti etj. Mbiemrat e 

tillë, kur shoqërohen me nyjën e përparme kanë përdorim mjaft të dendur. p.sh.: i zí si 

fúta, i kuç si xháku , i ftoft si ákulli etj. 

Lakimi i mbiemrit prejpjesor i ardhŭn në njëjës dhe shumës, në trajtën e 

pashquar dhe në atë të shquar. 

 

 

 

 

 

 

 

Paradigma e lakimit të mbiemrit të prejardhur lèshkuç, në numrin njëjës dhe 

shumës, në trajtën e pashquar dhe në të shquarën. 

 

Njëjës Shumës 

Em. nĭ lèshkŭç (lèshkúçi) dŏ lèshkúça (lèshkúçat) 

Gj. nĭ lèshkúçi (lèshkúçit) dŏ lèshkúçav (lèshkúçav) 

Dhan. nĭ lèshkúçi (lèshkúçit) dŏ lèshkúçav (lèshkúçav) 

Kall. nĭ lèshkuç (lèshkúçin) dŏ lèshkúça (lèshkúçat) 

Rrjedh. nĭ lèshkúçi (lèshkúçit) dŏ lèshkúçav (lèshkúçav) 

 

Njëjës Shumës 

Em. nĭ i árdhŭn ( i árdhni) dŏ t’ árdhŭn ( t’ árdhŭnit/ t’árdhnit) 

Gj. nĭ t’ árdhni ( t’árdhnit) dŏ t’ árdhŭnve ( t’árdhŭnve) 

Dhan. nĭ t’ árdhni ( t’árdhnit) dŏ t’ árdhŭnve ( t’árdhŭnve) 

Kall. nĭ t’ árdhŭn ( t’árdhnin) dŏ t’ árdhŭn (t’ árdhŭnit/ t’árdhnit) 

Rrjedh. nĭ t’ árdhni ( t’ árdhnit) dŏ t’ árdhŭnve ( t’árdhŭnve) 
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§ 158. Shkallët e mbiemrit.- Kategoria gramatikore e shkallës së mbiemrit tregon 

masën (sasinë) në të cilën gjendet një cilësi e caktuar te sendi i dhënë. “Këtë kategori 

gramatikore e kanë vetëm mbiemrat cilësorë, semantika e të cilëve lejon që tipari i 

emìrtuar prej tyre tì shprehet nì masì tì ndryshme” ( Gramatika I 2002: 172). 

Shkallëzimi i mbiemrave realizohet ngjashëm si në të folmet e tjera të 

gegërishtes verilindore, me pjezësat : ma, shum, tepër, fort të cilat, çdo herë janë të 

natyrës ekspresive ( pra theksohen më shumë), p.sh.: i mi:r ( pohore), ma i mi:r 

(krahasore), fort i mi:r ( sipërore). 

Sikurse edhe në të folmet e tjera të arealit të gegërishtes verilindore, ashtu edhe 

në të folmen tonë, vihet re shkallëzimi i disa mbiemrave të përgjithshëm, p.sh.: //Ma i 

poshtìr se aį nuk ka// Edhe ai âºsht buda:ll/ ama Fazlia âºsht ma buda:ll// etj. 

Kur kemi të bëjmë me shkallën sipërore, është me interes të pohohet fakti se 

këtu format e mbiemrit janë analitike, pra formohen me anë të mjeteve leksikore, me 

ç’rast, prej tyre, më shpesh përdoren ndajfoljet e tipit: shum, tepër,xhĭth, p.sh. 

//Kâºmìn e kĭsh shŭm t’ madhe// Tepër ahmak koka ky djáli i Rexhépit// etj. 

Kur kemi të bëjmë me shkallët e mbiemrit, përveç sipërores, mjaft dendur gjejnë 

përdorim edhe disa fjalë ( zakonisht emra) që nuk emërtojnë ndonjë send, por 

shërbejnë për të vënë në pah karakteristikat e atyre sendeve, p.sh. I rí ganz, e re fla:k, e 

ftŏft ákull, e nxe:t va:l etj. 

 

§ 159. Numërori.- Numërori është ajo pjesë e ligjëratës që tregon numra 

abstraktë ose sasi të caktuar sendesh a qeniesh të një fare. “Numërorët në përgjithësi 

nuk janë fjalë emërtuese. Ato japin nocione të veçanta që nuk janë të lidhura me sende 

reale, por me numrat matematikë. Kjo fjalë ka vetëm një tipar qenësor: dallojnë një 

numër nga numrat e tjerë” (Gramatika I 2000:203). Për sa i përket numërorit si pjesë e 

ligjëratës, e folmja e Istogut nuk përbën ndonjë dallim nga të folmet e tjera të 

gegërishtes verilindore. Edhe këtu ekzistojnë numërorët themelorë dhe ata rreshtorë. 

Numërori themelor një, varësisht nga mosha e folësve del në trajtat : njô, nĭ,ĭ. Numërori 

themelor njô del gjithmonë vetëm në funksion të numërorit dhe përdoret i pashoqëruar 
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nga emri, p.sh. //A kí nåj mik çĭ munet me na krý pu:n?//Po, e kam njô po nuk di sa 

munet me na nĭmu!//. Ky numëror, kur përdoret para emrave, del në formën -nĭ, p.sh.: 

//E pava nĭ shok t’ fmini:s!//E preva nĭ lĭs t’ madh me bâº dru: pìr dĭmìn!//. Kur jemi 

te numërorët themelorë, duhet thënë se ata nuk kanë gjini, me përjashtim të numërorit 

dy dhe tre. Numërori dy, dallon në gjini me anë të gjatësisë së zanores y, p.sh: dy ( për 

gjininë mashkullore) dhe dý (për gjininë femërore), ndërkaq numërori tre dallon në gjini, 

thuhet tre ( për gjininë mashkullore) dhe trí ( për femëroren).  

Në disa raste numëroret emërzohen (substativohen) dhe dalin si emra me 

kuptime të caktuara. Kështu ndodh edhe në disa pjesë të tjera të gegërishtes 

verilindore, p.sh.: në të folmen e Deçanit ( Mehmetaj 2006:69) e në ndonjë tjetër. Në këtë 

plan, është më interes të përmendet edhe numërori themelor katër, i cili në 

bashkëvajtje me emrin nuk bënë diferencimin gjinor, por kur përdoret i vetëm, forma që 

merr në gjini dallon mjaft qartë, sepse del me mbaresën a, p.sh. //Sa núse erdhën 

n’dasìm?//Erdhën kátra.// 

Gjatë vjeljes së lëndës gjuhësore, kemi vënë re edhe përdorimin e numërorëve 

që tregojnë sasinë e sendeve apo gjërave në formë të përmbledhur, duke mos 

përcaktuar qartë masën e tyre. Numërorët e tillë gjithmonë marrin nyjën -t dhe, po 

ashtu diferencohen edhe në aspektin gjinor, p.sh. //A erdhen da:jt? //Po, erdhìn t’ 

trèt!// A i páve hállat?// Po i páva t’ tríjat!//. Numëroret rreshtorë nuk do t’i trajtojmë 

në këtë pjesë të punimit, sepse i kemi përmendur te mbiemrat. 

Përveç numërorëve të përmendur, në gjeografinë gjuhësore të Istogut, gjejnë 

përdorim edhe disa numërorë thyesorë ( thyesa), si: xhýsa, çeréku, dý t’trétat etj.  

Poashtu, përdoren edhe disa numërorë që shprehin barazim, radhitjej, p.sh.: 

dýzash, kátrash, dy ka dy, tre ka tre etj. Këta lloj numërorësh vihen re edhe në të 

folmen fqinjësore të Deçanit (Mehmetaj 2006:70) e gjetiu. 

  

§ 160. Përemri. -Përemër quhet ajo pjesë e ligjëratës që tregon në mënyrë të 

përgjithshme, pa i emërtuar frymorë, sende, tipare ose sasi të caktuara. Kuptimin 

konkret përemri e merr në kontekst, në kushtet e ligjërimit të lidhur (Gramatika I 2002:2015).  
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Për sa i përket të folmes së Istogut, mund të thuhet se përemrat përgjithësisht 

janë të ngjashëm me pjesët e tjera të gegërishtes verilindore. 

 

§ 161. Përemri vetor.- Trajtat e përemrit vetor të vetës së parë, numri njëjës në 

rasën emërore janë une dhe ŭn, mirëpo te folësit e brezit të vjetër kemi vënë re se 

përdoret edhe përemri vetor û, ndonëse më rrallë. Përemri i tillë, në rasat kallëzore dhe 

dhanore përdoret në formën mu:, por edhe -mue, shoqëruar me trajtën e shkurtër m ( 

por edhe um), p.sh.: mu ( mue) m’kallzoį etj. Në këtë plan, kemi vënë re se te fjalitë 

mohore, në vend pjesëz m, përdoret um, p.sh.: Nuk um kallzove çĭ po vjen sonte pìr 

da:rk // Nuk um tha me shku: n’Pe:j se isha shku:!// etj. 

 Përemri vetor ŭn në vetën e parë të shumësit, në rasën emërore del në trajtën 

na, p.sh.: na po shko:jm e ju hajdeni mas nèsh!etj.  

 

Paradigma e lakimit të përemrave vetorë ŭn dhe na. 

 

Numri njëjës Numri shumës 

Em. ŭn na 

Gjin. i jêmi/ e jêmja i,e jóni/ jóna 

Dhan. mu: (mue) m néve (ne) 

Kall. mu: (mue) m néve (ne) 

Rrjedh. méje néve ( nesh) 

  

Përemri vetor i vetës së dytë njëjës del ti, kurse në shumës ju, pra të njëjtë si në 

shqipen standarde, ndërsa në rasën kallëzore dhe dhanore del në formën ty+ trajta e 

shkurtër t , p.sh.: //Edhe ty t pa:sh/ ishe kâºn me çikën e Halilit// Ty t thash mos shko 

n’ mal se tash âºsht ko:h dimni/ po ti nuk móre vesh//. Përemri i përmendur, në rasën 

rrjedhore del  téje, p.sh.: //Pej téje e páta ní kĭt lajm// etj.  

 

Paradigma e lakimit të përemrave vetorë ti dhe ju. 
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Numri njëjës Numri shumës 

Em. ti/ju Ju 

Gjin. ýti/jótja júvi/júvja 

Dhan. tý t’ júve (ju) ju 

Kall. tý t’ júve(ju) ju 

Rrjedh. téje  júve ( jush) 

 

Përemrat vetorë në vetën e tretë njëjës kanë këtë pamje: aį, ajo, kurse për 

vetorët e vetës së tretë shumës kemi trajtat: ata, ato. 

Trajtat e përemrit vetor aį, ajo dhe ata, ato përdoren për t’i plotësuar detyrat 

gramatikore të vetorit për ata persona apo përgjithësisht për frymorë a gjëra që gjenden 

larg folësit. Kur jemi te këta përemra, duhet hedhur në dritë faktin se ata bëjnë edhe 

diferencimin gjinor, pra kanë kategorinë gramatikore të gjinisë. 

 

Paradigma e lakimit të përemrave vetorë -aį,ajo dhe - ata,ato 

 

Numri njëjës Numri shumës 

Em. aį/ajo  ata/ato 

Gjin. atij (tij) /asaj (saj) atýne (tyne) 

Dhan. atí i / asaj i atýne 

Kall. atâº e/ atâº e ata/ató 

Rrjedh. atíj /asaj atýne (týne)/ 

 

§ 162. Përemri vetvetor.- Ky tip përemrash del njëlloj si në pjesët e tjera të 

gegërishtes verilindore. Të tillë përemra në të folmen tonë janë: vet, veti p.sh.:// Hajde 

vet/ mos i prit shókt!// A je n’ véti se çka po flet?//.Ndërkaq, në trajtën e shquar dalin 

edhe format vétja, vetvétja p.sh.: //Çka po t’ doket vétja / a je bâº fort i meçëm, a 

çka?!// Çka ta bŏn vetvétja nuk ta bŏn kìrkúshi!// etj. 

Përemri vetvetor vet në disa raste shërbën si mjet për përforcimin e funksionit të 

kryefjalës, sidomos kur është në vetën e parë të njëjësit, p.sh.:// Ŭn vet jôm aį çĭ t 

nimóva me a:rdh n çit di:t ku jé tash!//, ndërkaq edhe vetvetori véti shërben për 
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përforcimin e kuptimit apo përcaktimin e gjymtyrëve të fjalisë, p.sh.// A e ki fjalën për 

véti a për tjetër kôn?// 

Përemri vetvetor vet përdoret edhe si përemër pronor-vetvetor, p.sh.: i véti, e 

véta, d’vet, d’ vétat:, p.sh.:// Káli âºsht i véti/ n dáçt e shet/ n dáçt e fa:l// I ka t 

xhákut d vet/ nuk ká ku i çon!// Páret çĭ i ka fitu:/ i ka d vétat/ se i ka tubu: me nje:rs d 

bállit// etj. 

 

Paradigma e lakimit të përmave vetvetorë -vetja dhe vetvetja  

 

Em. vétja vetvétja 

Gjin. i,e vétes i,e vetvétes 

Dhan. vétes ,i vetvétes, i 

Kall. véten, e vetvéten, e 

Rrjedh. pej ( pĭ) vétes pej ( pĭ) vetvétes 

 

 

§ 163. Përemri dëftor.- Në rrethin gjuhësor të Istogut dalin këta përemra 

dëftorë: -ky, kjo, kta, któ ( për gjera që ndodhen afër folësit) dhe aį, ajo, ata, ató ( për 

gjëra që ndodhen larg folësit). Kur jemi te përemri aį, kta, któ kanë ngjarë disa 

ndryshime fonetike, p.sh.: te përemri aį theksi ka lëvizur nga zanorja a në i, përkatësisht 

në gjysmë zanoren į, kurse te përemrat kta, któ ka ndodhur rënia e zanorës ë në trup të 

fjalës, të cilat procese i kemi përmendur te pjesa për fonetikën. 

Është me interes të vihet në dukje fakti se në arealin gjuhësor të Istogut, 

përemrat dëftorë mjaft shpesh dalin përmes trajtash dialektore: çeky, çekjo, çetó, çaį, 

çajo, çata, çató, pra përemrat e tillë janë formuar me anë të aglutinimit ( përngjitjes) së 

pjesëzës dëftuese çe+ përemrat dëftorë, p.sh.: çe+ky= çeky, çe+kjo= çekjo, etj.. Përveç 

trajtave të përmendura, kemi vënë re edhe të tilla trajta të dëftorëve si: çĭkjo, çitó, çĭta, 

çaį. 

Në vazhdë të kësaj që u tha, spikasin edhe tipat e dëftorëve që, përdorën për 

gjininë asnjanëse, p.sh.: //Çèta u:j kŏka t’vŏkt// Çata shèçer kŏka shŏm t’tra:sh// etj. 
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Kur jemi të përemrat dëftorë dhe përdorimi i tyre, kemi vënë re  se disa prej tyre 

përdoren edhe në funskion të mbiemrave dëftorë, kur janë në shoqërim të emrave në 

trajtën e shquar, p.sh.: //Aį pláku kŏka lo:dh e kŏka a:rdh n’prag déke// Ajo hálla ĭsh 

shurdhu: n’dy vèsht!// , por ndeshen edhe raste kur shoqërohen edhe me emra të 

pashquar. Kjo dukuri vërehet edhe në pjesë të tjera të gegërishtes verilindore e më 

gjerë, p.sh.:// Nuk dí çka po ly:p ma shum ajo çi:k// Ky bu:rr kŭrr nuk e ka di:t se çka 

po dŏn!//. 

Përemrat dëftorë ky, ai, kjo,ajo gjatë lakimit në rasën kallëzore të numrit njëjës , 

kur janë të shoqëruar me emra, përdoren njëlloj për të dy gjinitë, pra në trajtat: kĕt, 

at/çat p.sh.:// Kĕt dja:l po e njoh pi fmini:s// Kĕt çi:k e kôm pa:s n’ shko:ll// etj. 

Te folësit e brezit të vjetër kemi vënë re se, disa dëftorë, qofshin në funkion të 

përemrit apo në atë të mbiemrit, dalin sipas këtij tipi: así, asó, asísh,ksísh p.sh.: //Nuk 

ka así búrri//Nuk ká asó gru:je//. 

Trajtat asísh, ksísh përdoren me kuptim negativ (pezhorativ), p.sh.://Çíka e 

Ismetit kish ni:s mu asísh (euf. d.m.th. të bëjë marrëdhënie seksuale)// etj.  

Në dallim nga e folmja fqinjësore e Shalës së Bajgorës (Mulaku 2005:106) e ndonjë 

tjetër, në Istog nuk kemi vënë re të përdoren përemrat e tipit: ksŏsh, asŏsh qoftë kur 

janë në funksion të mirëfilltë të përemrit, por as kur janë në rolin e mbiemrave. 
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Paradigma e lakimit të përemrave çeky, çata, çaį në bashkëvajtje me emra. 

 

Em. çeky bu:rr  çata búrra  çaį mik  

Gjin. çetį búrri çatyne búrrave çatį míku 

Dhan. çetį búrri  çatyne búrrave çatį míku 

Kall. çet bu:rr  çata búrra çat mk 

Rrjedh. çetį búrri  çatyne búrrave çatį míku 

 

§ 164. Përemri pyetës.- Është përemri me të cilin pyetet për frymorë a sende ose 

për sasinë, rreshtin, përkatësinë a tiparet e tyre (Gramatika I 2002: 243). 

Përemrat pyetës në të folmen e Istogut janë: kush, cilli, cilla, cillt, cillat, çka, ça, 

sa,kur, ku etj., pra janë të njëjtë apo të ngjashëm me të folmet e tjera të gegërishtes 

verilindore.  

Përemri pyetës kush përdoret për të pyetur për njerëz ( për të dy gjinitë) dhe 

asnjëhërë nuk del në bashkëvajtje me emrin, p.sh.://Kush t’ kallzoį çĭ po martóhet 

Xhavíti?// Kush po shkon n’ paza:r/ ti a vlláu yt?//. 

Nga ana tjetër, përemrat pyetës cilli, cilla, cillt, cillat përdoren për të pyetur për 

njerëz, për kafshë dhe për gjëra të tjera, p.sh.: //Cilli pej sho:kve âºsht ma i dáshtuni?// 

Cilla pej çíkave u nis me shku: n’ shko:ll?// Cilla lo:p e ka rënin me pje:ll?// Cilli mal 

âºsht ma i rrítun?//. Nga shembuj e dhënë mund të vihet re se përemrat e lartëshënuar 

dalin në bashkëvajtje me emrat dhe, në të tilla raste, kryejnë funksionin e mbiemrave 

përcaktorë-pyetës.  

Nga ana tjetër, përemrat pyetës të tipit çka, ça dalin në formë të ngurosur, pra 

nuk kanë kategori gramatikore dhe përdoren për të pyetur për ndonjë tipar a veti të 

frymorëve, p.sh.: //Çfar’ kȋmje kĭsh káli çĭ e bléve?// Çka /ça lýpi Rexhépi çi t’ thírri te 

déra?// 

Përemri pyetës sa shërben për të pyetur për ndonjë sasi të njerëzve, kafshëve a 

gjësendeve, p.sh.: //Sa ve:t i ke thi:rr n’dasêm?// Sa mótra ĭni?// Sa kílla kryp i 

bléve?//. 
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Paradigma e lakimit të përemrave pyetës kush, cilli, cilla, cillt, cillat 

 

Em. kush cilli cilla cĭllt cĭllat 

Gjin. kúj (t) cillit cillês cĭllve cillave 

Dhan. kúj cillit cillês cĭllve cillave 

Kall. kôn cillin cillên cĭllt cillat 

Rrjedh. kúj (t) cillit cillês cĭllve cillave 

 

§ 165. Përemri i pacaktuar.- Tregon frymorë a sende në mënyrë të pacaktuar ose 

sasi të pacaktuar të tyre (Gramatika I 2002:249), p.sh.: nejkush, asnjô, kurrnjô, asnjâºni, 

kurrnjâºni, dikush, secilli, secilla, secillt, secillat, ndërkaq përemrat e tipit si: shŭm, pak, 

dŏ, t’tâºn, pakkush, shŭmkush, shërbejnë për të treguar sasi të pacaktuar frymorësh a 

sendesh. Për sa i përket aspektit të formimit të përemrave të pacaktuar si njësi 

gjuhësore, kemi vënë se shumica e tyre janë të formuar me anë të përngjitjes , p.sh.: 

nga përngjitja e përemrit pyetës kush+ pjesëzat si: di +kush = dikush; nej+kush = 

nejkush; kër+kush=kërkush; pak+kush=pakkush; shum+kush=shumkush; 

xhith+kush=xhithkush; tjetër+kush= tjetërkush; di+kush= dikush etj. 

Në disa raste, përemrat e pacaktuar përdoren në formë të përsëritur,veçmas kur 

tregojnë veprime që ndodhin më rrallë, p.sh.:// Dikush-dikush dru:t e dimnit i len 

pìrjáshta n’ shí e n’ bo:r!// Dikôn- dikôn nuk âºsht mi:r me çi:t n’dri:t!//. Mjaft dendur 

përdoren edhe përemrat e pacaktuar, të formuar me anë të përngjitjes së përemrit 

xhith+ përemrat e tipit: secilli, secillt, secilla, secillat, ajo kjo, kta, kto, p.sh.: xhithsecilli, 

xhithsecilla, xhithktó etj. Përemrat e formuar nga xhi:th+secilli, xhi:th+secilla etj. 

zakonisht përdoren në krye të fjalisë, p.sh.:// xhithsecilla pej júve duhet me kçýr punën 

e vet//. Përemrat e pacaktuar të tipit njâºni, njâºna, nejnjâºni, nejnjâºna, kurrnjâºni 

nuk shkojnë në bashkëvajtje me emrat, por lakohen njëlloj si ata. 
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Paradigma e lakimit të përemrave të pacaktuar: njâºni, : njâºna, nejnjâºni, 

nejnjâºna. 

 

Em. njâºni njâºna nejnjâºni nejnjâºna 

Gjin. njâºnit njâºnĕs nejnjâºni nejnjâºnĕs 

Dhan. njâºnit njâºnĕs nejnjâºnit nejnjâºnĕs 

Kall. njâºnin njâºnĕn nejnjâºnin nejnjâºnĕn 

Rrjedh. njâºnit njâºnĕs nejnjâºni nejnjâºnĕs 

 

§ 166. Përemri pronor.- Përemrat e tillë kanë përdorim të dendur dhe dalin me 

një shumësi trajtash. Në të shpeshtën janë të ngjashëm me pjesët e tjera të gegërishtes 

verilindore, por ka edhe të atillë që, janë karakteristik në këto anë. 

Pronorët e vetës së parë njëjës, në rasën emërore, dalin në trajtën jêm- për 

gjininë mashkullore, p.sh.: Djali jêm, dhe jême- për gjininë femërore, p.sh.: Çíka jême. 

Përemrat e tillë gjithmonë gjenden pranë emrave dhe në rastet, kur janë në 

bashkëvajtje me emrat, çdo herë janë të panyjshëm, kurse kur nuk janë në bashkëvatje 

me emrat marrin nyje të përparme , p.sh.: i jêmi, e jêmja etj. Përjashtim nga kjo që u tha 

përbën përemri pronor i tipit aglutinativ: satâºma ( mëmës/nënës tënde), p.sh.: Ta 

kájsha satâºmën!  

Për dallim nga disa të folme veriore, në Istog, pronoret e vetës së parë njëjës, kur 

prona dhe pronari janë në njëjës, dalin me j ( me funksion hiati). Ky tip përemrash u 

prapangjitet emrave, p.sh.: shpįa jême, nâºna jême, vllau jêm etj. 
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Paradigma e lakimit të përemrave pronorë të vetës së parë: 

 

 

Gjinia femërore 

 Prona njëjës Prona shumës 

Em. nusja jême e jêmja motrat e mija t mijat 

Gjin. nuses tême têmes motrave t mija t mi:jav( e) 

Dhan. nuses tême têmes motrave t mija t mijat 

Kall. nusen tême têmen motrat e mija t mi:jav( e) 

Rrjedh. nuses tême têmes motrave t mija t mi:jav( e) 

 

2. Pronari shumës 

Gjinia mashkullore 

Em. vlláu jo:n i jóni vlláznit to:n tónt 

Gjin. vlláut to:n tónit vllazníve to:n tónve 

Dhan. vlláut to:n tónit vllazníve to:n tónve 

Kall. vlláun to:n tónin vlláznit to:n tónt 

Rrjedh. vlláut to:n tónit vllazníve to:n tónve 

 

 

Gjinia femërore 

Em. grúja jo:n  e jona gra:t tóna tónat 

Gjin. grús to:n  tónes gráve tóna tónav (e) 

Dhan. grús to:n tónes gráve tóna tónave 

Kall. grún to:n tónen gra:t tóna tónat 

Rrjedh. grús to:n tónes gráve tóna tónave 

 

1. Pronari njëjës ( gjinia mashkullore) 

 Prona njëjës Prona shumës 

Em. shóku jêm shókt e mį 

Gjin. shókut têm shókve t mį 

Dhan. shókut têm shókve t mį 

Kall. shókun têm shókt e mį 

Rrjedh. shókut têm shókve t mį 
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Kur prona dhe pronari janë në njëjësin e gjinisë mashkullore, pronori i vetës së 

dytë del në trajtën yt për rasën emërore, dhe to:n për gjinore, dhanore dhe kallëzore, 

ndërkaq pronori femëror në rasën emërore del në trajtën jóte,kurse në katër rasat e 

tjera del me trajtën tâºne . 

Pronori i vetës së dytë , kur prona është shumës dhe pronari njëjës i gjinisë 

mashkullore, del me trajtën: e tu (për rasën emërore), kurse tu për rasat e tjera.  

Në disa raste, pronori júve përdoret në vend të përemrit juaj ( i shqipes 

standarde). Trajta e tillë përdoret edhe në disa pjesë të tjera të gegërishtes verilindore, 

p.sh. në të folmen fqinjësore të Shalës së Bajgorës ( Mulaku 2005:108) e ndonjë tjetër. 

 

Veta e dytë 

1. Pronari njëjës ( gjinia mashkullore) 

 Prona njëjës Prona shumës  

Em. shóku yt i yti shókt tu: tu:t 

Gjin. shókut tôºn tâºnit shókve tu: túve 

Dhan. shókut tôºn tâºnit shókve tu: túve 

Kall. shókun tôºn tâºnit shókt tu: tu:t 

Rrjedh. shókut tôºn tâºnit shókve tu: túve 

 

 

Gjinia femërore 

 Prona njëjës Prona shumës  

Em. shóçja jóte e jótja shóçet tua túat 

Gjin. shóçes tâºne e tâºnes shóçeve tua túave 

Dhan. shóçes tâºne tâºnes shóçeve tua túave 

Kall. shóçen tâºne tâºnen shóçet tua túat 

Rrjedh. shóçes tâºne tâºnes shóçeve tua túave 
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2. Pronari shumës ( gjinia mashkullore) 

Em. shóku i jŭv i júvi shókt e jŭv  t jŭvt 

Gjin. shókut t jŭv t júvit shókve t jŭv  t jŭvve 

Dhan. shókut t jŭv t júvit shókve t jŭv   t jŭvve 

Kall. shókun e jŭv  t júvin shókt e jŭv  t jŭvt 

Rrjedh. shókut t jŭv t júvit shókve t jŭv  t jŭvve 

 

Gjinia femërore 

Em. shóçja ju:ve e júvja shóçet e júve t júve 

Gjin. shóçes ju:ve t júves shóçeve t júve t júvve 

Dhan. shóçes ju:ve t júves shóçeve t júve t júvve 

Kall. shóçene ju:ve t júven shóçet e júve t júvet 

Rrjedh. shóçes ju:ve t júves shóçeve t júve t júvve 

 

Janë me interes dialektor edhe përemrat e ashtuquajtur pronorë-vetvetorë : vet, 

i véti, e vet, e vétja ( e véta), d vett, d vétat. Përemrat e tillë përdoren në vend të 

përemrave pronorë e mbiemrave të vetës së tretë: i,e sáj; i, e tij; i,e týne, p.sh.:// Shkoį 

n katun t vet// Nuk âºsht mi:r me harru: njeri t vétin// Âºsht mi:r çĭ secilli mĭ kçy:r 

punt e véta// Krejt Krasniçen i ka t vett//. Këtu spikasin edhe trajtat e pronorëve të 

tipit si: i tíj, i sáj, i týne të cilët, në vetën e tretë të njëjësit e zgjerojnë formën me na, 

p.sh.: i, e atína; i, e asájna( sájna),p.sh:.// I kallxóva Ismetit çĭ kjo to:k âºsht e atína t 

prigódsit//. Djálit têm, ja bâºna me díje se ky livadh âºsht i asájna/ çĭ e patìm pa: nĭ 

her n’ pazár!// etj. 

 

§ 167. Folja.- Folje quhet ajo pjesë e ligjëratës që ”emërton një veprim si proces 

dhe që ka kategoritë gramatikore të vetës, numrit, mënyrës, kohës, diatezës.Ajo përbën 

bërthamën kryesore të fjalisë” ( Gramatika I 2002:259). 

Sistemi foljor i arealit gjuhësor të Istogut përmban shumësi trajtash dhe formash 

foljore që kanë ruajtur elemente të etapave të moçme të shqipes, por edhe të 

indoevropianishtes, përgjithësisht. Në rrjedhë të moteve, trajtat dhe format foljore kanë 

ardhur duke u zgjeruar dhe duke u pasuruar vazhdimisht, gjë kjo, jo aq e shprehur te 



138 

 

gjuhët e tjera, fqinjësore apo më të largëta, p.sh.: mënyra habitore dhe kohët e saj, disa 

nga format e paskajores të tipit pa lexue, pa u msu:(e). 

Si rezultat i zhvillimeve të vazhdueshme, sistemi foljor i shqipes sot ka dy 

paradigma paralele të zgjedhimit, për formën veprore dhe për atë jo veprore. 

E folmja në trajtim, në krahasim me shqipen standarde, por edhe me pjesët e 

tjera të gegërishtes verilindore, paraqet disa ndryshime në sistemin foljor. Gjatë 

mbledhjes së lëndës gjuhësore kemi vënë re një varg ndryshimesh ( këmbimesh)  të 

mbaresast vetore. Poashtu, kemi vënë re edhe përdorimin e një kohe foljore në vend të 

një tjetrës si dhe disa lëkundje në kategorinë e zgjedhimeve. 

Pra, përgjithësisht mund të thuhet se sistemi foljor i këtyre anëve skajore të 

shqipes është mjaft i pasur, sepse foljet si njësi të caktuara lekiskore, përveç kuptimeve 

të para leksiko-semantike, mjaft shpesh janë bartëse të kuptimeve  të dyta (modale).  

Që të kemi një pasqyrë sa më të saktë të të gjitha trajtave të sistemit foljor të 

arealit gjuhësor në hetim, mendojmë se është me interes dialektor që në pjesën e 

mëposhtme t’i trajtojmë të gjithë mënyrat, format (diatezat), kohët, vetat dhe numrin e 

foljes, pra me një fjalë të gjitha kategoritë gramatikore të saj. 

 

§ 168. Mënyra dëftore.- Nëpërmjet kategorisë gramatikore të mënyrës shprehet 

lidhja midis veprimit të emërtuar nga folja dhe realitetit objektiv. Pra, ”me anë të 

kategorisë gramatikore të mënyrës folësi shpreh qëndrimin e tij ndaj veprimit të 

emërtuar nga folja, duke e paraqitur atë si të vërtetë, të mundshëm, të dëshirueshëm 

etj.... Sipas kuptimeve modale dhe formave gramatikore përkatëse, në gjuhën shqipe 

dallohen gjashtë mënyra të foljes: dëftore, habitore, lidhore, kushtore, dëshirore dhe 

urdhërore”.(Gramatika I 2002: 272), ndërkaq përmes mënyrës dëftore, folësi shpreh 

modalitetin e vërtetësisë. 

 

§ 169. Koha e tashme.- Foljet e zgjedhimit të parë, në formën ( diatezën) 

veprore, të kohës së tashme dalin me mbaresat: -j,-n,-n ( në njëjës) dhe -jm, -ni dhe -jn ( 

për shumës), p.sh.: 
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Siç mund të shihet nga paradigma e zgjedhimit të foljeve në kohën e tashme, 

morfema trajtëformuese –j del te foljet e zgjedhimit të parë dhe, vështuar që në 

lashtësi, ajo rrjedh nga një –nj e shqipes së vjetër, që dikur paraqiste tingullin fundor të 

temës. Kjo mbaresë del në shumicën e të folmeve shqipe, përfshirë edhe standardin e 

saj. 

Nga ana, tjetër foljet e llojit: ha, pi, rri, di, zi etj. në vetën e parë të njëjësit dalin 

pa mbaresa, por kështu nuk ndodh në vetën e dytë e në të tretën, sepse i marrin ato, 

kurse për sa i përket numrit shumës, foljet e tilla dalin pa bashkëtingëlloren – j si 

mbaresë vetore, p.sh. : ( un) pí, (ti) pin, ( aį/ajo) pin, ( na) pi:m, (ju) pini, ( ata pi:n) etj. 

Foljet e tipit nxâº, përzâº etj., në të tashmën e dëftores dalin kështu: (un) nxâº, (ti) 

nxan, (ai/ajo) nxan, (na) nxâº:m, (ju) nxani, (ata/ato) nxâº:n( por edhe nxâº:jn).  

Foljet e zgjedhimit të dytë dalin me temë në bashkëtingëllore. Gjatë kalimit nga 

veta e parë në vetën e dytë të njëjësit, e metafonizojnë zanoren –a në e (a>e), në trup 

të temës p.sh.: dal- del, marr-merr etj. Pjesa më e madhe e foljeve që dalin me temë në 

bashkëtingëllore, vetën e parë të numrit njëjës e zgjerojnë me anë të mbaresës –i, e cila 

mendohet të jetë mbetje e mbaresës –ënj (-inj) e shqipes së vjetër, p.sh.: hýpi, zhdrýpi, 

plási, mërtýpi, nxhéshi, pshéshi, kréhi, mshéli, drédhi etj. 

Me mbaresën –i në vetën e parë të njëjësit del edhe një numër foljesh, tema e të 

cilave mbaron me bashkëtingëlloren –t, p.sh.: prashíti, vadíti, kosíti, mërtýpi, vllaçíti, 

kullóti etj. Këto folje dalin me mbaresë vetëm në vetën e parë të njëjësit, ndërkaq në 

vetën e tjera dalin pa mbaresa. 

lexoj sha:j blu:j rru:j pi: çky: vras 

lexon shan blu:n rru:n pin çky:n vret 

lexon shan blu:n rru:n pin çky:n vret 

lexo:jm sha:jm blu:jm rru:jm pi:m çky:jm vrásim 

lexoni sháni blúni rrúni pini Çkýni vráni 

lexo:jn sha:jn blu:jn rru:jn pi:n çky:jn vra:jn 
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Foljet e zgjedhimit të tretë që, në shqipen standarde dalin me zanore, dhe gjatë 

zgjedhimit në të tri vetat e njëjësit kanë zero mbaresë, në të folmen e Istogut marrin 

mbaresa vetore, p.sh.: 

  

unë ha: pi:  di: 

ti haºn pĭn  dĭn 

ai/ajo haºn pĭn  dĭn 

na ha:m pi:m  di:m  

ju hani pĭnĭ  dĭnĭ 

ata/ato ha:n pi:n  di:n 

  

§ 170. Foljet e mi- konjugacionit (jôm, kôm, thôm). -Këto folje, zgjedhohen 

kështu:  

  

Foljet me temë në bashtingëllore, në vetën e parë të shumësit dalin me 

mbaresën –im, p.sh.: kórrim, flásim, ujítim, kosítim, prashítim, vadísim/vadítim etj; 

vetën e dytë të shumësit e ndërtojnë me anë të mbaresës ni, p.sh.: korrni, folni, ujitni, 

kositni, prashitni,vaditini, ndërkaq veta e tretë e shumësit merr mbaresën –in, p.sh. 

kórrin, fólin, ujítin, kosítin, prashítin, vadítin etj. 

 

jôm kôm thôm 

je kí thu: (thue) 

ô (edhe ôsht/ âºsht) ká tho:t 

jém/jémi (rrallë edhe jéna) kém/kemi ( shumë rrallë: kéna) tho:m ( tho:jm) 

ĭni (jini) kĭnĭ thúni 

jôn kån tho:n ( tho:jn) 
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§ 171. Koha e tashme e formës ( diatezës) pësore. -Kjo kohë e foljes ndërtohet 

me anë të mbaresave: na (hna), esh (hesh), et (het) për numrin njëjës dhe, em(hem), 

i(ni),en (hen) për numrin shumës, p.sh.: 

 

 

 lódhna gzóna msóna 

 lódhesh gzóhesh msóhesh 

 lódhet gzóhet msóhet 

 lódhem gzóhem msóhem 

 lódhni gzóhesh msóhesh 

 lódhen gzóhet msóhet 

 

Nga shembujt e dhënë mund të vihet re se në vend të mbaresës -hem të shqipes 

standarde, del mbaresa na (hna), p.sh.: rrítna, ftófna, nxé ͪ na, véshna, krú ͪna etj. 

 

§ 172. Koha e pakryer.- Nga të gjitha kohët e foljes, e pakryera ( imperfekti) e 

dëftores ka më së shumti trajta, ndonëse shumica e tyre kanë një temë të përbashkët 

me atë të kohës së tashme të dëftores. Kjo kohë foljore është mjaft komplekse dhe 

ndërtohet mbi bazën e kohës së tashme, apo mbi pjesoren, duke ua prapashtuar 

mbaresat e tipit: sha, she, ke, shim, shit, shin te foljet që dalin me temë në 

bashkëtingëllore, kurse jsha, jshe, jke, jshim, jshi, jshin te foljet me temë në zanore, 

p.sh.: hajsha, hajshe, hajke, hajshim, hajshi, hajshin; rrisha, rrishe, rrike, rrishim, rrishi, 

rrishin etj. Te kjo trajtë e foljes nuk hasen fare mbaresat e tipit: -shna, nja, nje, njim, 

njit, njin që, dalin në disa të folme shqipe. 

Kur jemi te koha e pakryer, është me interes të vihet në pah fakti se disa folje të 

kësaj kohe, kanë dysi trajtash, p.sh.:vjelsha-vilsha, mjelsha-milsha, vjerrsha-virrsha, 

tjerrsha-tirrsha, nxjerrsha-nxirrsha, pjeksha-piçsha, heksha-hiçsha etj. Format e tilla 

vihen re edhe në të folmen fqinjësore të Deçanit (Mehmetaj 2006:90) e në ndonjë tjetër. 

Nga ana tjetër, një numër foljesh të parregullta të tipit si: ardhur, rënë, shtënë etj. 

kohën e pakryer e formojnë kështu: vike, bike, shtike. Trajta të tilla foljore vihen re edhe 
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në të folmen e Hasit ( Badallaj 20001:175), ndërkaq e pakryera e foljeve ndihmëse kôm/ 

jôm, përgjithësisht del si në shqipen standarde, me një ndryshim të vogël te veta e tretë 

e njëjësit, p.sh.: ĭsha, ĭshe, ĭsh, ĭshim, ĭshit, ĭshin; kĭsha, kĭshe, kĭsh, kishim, kĭshit ( 

kishi), kishin. 

 

§ 173. Koha e kryer e thjeshtë.- Nuk dallon nga pjesët e tjera të gegërishtes 

verilindore. Foljet me bashkëtingëllore në këtë kohë marrin mbaresat:a, e, i; em,t, en, 

p.sh.: mâºta, mâºte, mâºti, matem, matt, maten; nxéva (ngroha), nxéve, nxéhi, nxe:m, 

nxe:t, nxe:n etj. Nga ana tjetër foljet me temë në zanore, në vetën e parë dhe të dytë të 

numrit njëjës marrin një – v antihiatizuese, p.sh.: shkrúva-shkróve, shkóva- shkóve, 

çóva- çóve, níva-níve etj. Veta e tretë njëjës del me mbaresën u apo i, përkatësisht 

gjysmëzanoren -į p.sh.: thau, leu, çkeu, maroį, lexoį, shkoį etj, ndërkaq në shumës merr 

mbaresat um, ut, un, p.sh.: shkru:m, shkru:t, shkru:n; punu:m, punut, punu:n etj. 

Shumës i së kryerës së thjeshtë të dëftores, te disa folje formohet me anë të 

mbaresave të tipit: m (em), t, n (en), p.sh.: mushëm, musht, mushën; erdhëm, erdhtt, 

erdhën; dúlëm ( por edhe dolem), dúlt, dúlën etj. 

Disa folje të kësaj kohe, ashtu si në kohën e pakryer dalin me dysi trajtash, p.sh.: 

te brezi i moçëm, koha e kryer e thjeshtë del me diftong të reduktuar në zanoren o, 

kurse brezi i mesëm dhe të rinjtë, më dendur i përdorin trajtat e pandryshuara: 

p.sh. njeka-nóça, deka-díça, pjeka-póça, djéga-dóxha, vjédha-vódha, vjélla-

vólla, drédha-dródha, pshtjélla- pshtólla etj. Këto trajta foljore apofonike në vetën e 

tretë të njëjësit dalin me mbaresë zero dhe te disa prej tyre vihen re alternime vokalike, 

p.sh.: nxóra-nxúr, nóça-nŏç, pjélla-pŏll etj.  

Foljet ndihmëse kôm, jôm kohën e kryer të thjeshtë e formojnë kështu: páta, 

páte, páti, patëm, patt, patën; kesh, ké, kè, kèm, kèt, kèn, ndërkaq një numër i kufizuar 

foljesh të parregullta, në vetën e parë të numrit njëjës dalin në aorist sigmatik të tipit si: 

pa:sh, ra:sh, thash, dhash, lash etj, kurse në vetat e tjera, aoristi nuk është i llojit 

sigmatik, p.sh.: në vetën e dytë njëjës, foljet e këtij tipi e reduktojnë grupin ae, në vetëm 
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zanoren hundore ê, p.sh.: //Ti m’ lê tu prit xhĭth dítìn// Pse nuk m’ thê çĭ po vjen edhe 

ti?// etj. 

Trajtat e formës ( diatezës) pësore-vetvetore të së kryerës së thjeshtë ndërtohen 

kur trajtave të së kryerës së thjeshtë u paravihet pjesëza u p.sh.: u msóva, u msóve, u 

msu:, u msúm, u msút, u msún; u msóva, u msóve, u msu:, u msúm, u msút, u msún etj. 

Në këtë formë ( diatezë) disa folje kanë dysi trajtash, p.sh. u pína-u píva, u ŋrína- u 

ŋríva, u shtrína- u shtrëva etj. 

 

§ 174. Koha e kryer.- Kjo kohë sajohet kur trajtave gramatikore të kohës së 

tashme të foljes që zgjedhohet i paravihen foljet ndihmëse, kôm (kam) për diatezën 

veprore dhe jôm (jam) për diatezën pësore -vetvetore, p.sh:kôm msu:, kí ( ke) msu:, ka 

msu:, kémi ( kem) msu:, kini msu:, kăn msu://; kôm púnu, kí (ke) púnu, ka púnu, kémi 

púnu, kini púnu, kăn púnu, kurse forma pësore vetvetore ka këtë pamje:jôm msu:, je 

msu:, âºsht (ôsht) msu:, jemi msu:, jini msu:, jôn msu: etj.  

Për sa i përket kohës së kryer, por edhe kohëve të tjera të përbëra, me mjaft 

interes dialektor është edhe ndërrimi i vendit të foljes ndihmëse, pra në vend të foljes 

jôm, del ndihmësja e tipit kôm dhe anasjelltas. Mendojmë se ky ndërrim, me shumë ka 

të bëjë me aspektin psikologjik të folësve të caktuar, sesa që është një proces thjesht 

gjuhësor, p.sh.:// N’ kófsha xha:ll/ ká me mâºrr vesh krejt katuņi se djáli i kúj jôm un// 

A je kâºn któ kóht e funit n’ shéher a jo?// etj. 

Në të folmen në shqyrtim, ashtu si në disa pjesë të tjera të gegërishtes 

verilindore, foljet që shprehin drejtimin a kahjen e lëvizjes, kohën e kryer e formojnë me 

anë të ndihmëses jôm ( jam), p.sh. //Jôm a:rdh pĭ mâºlit// Jôm msu: pej shókve// Jôm 

da:l n’ bje:shk //etj.  

Një grup foljesh jo kalimtare që tregojnë drejtim a lëvizje, kohën e kryer të 

dëftores e ndërtojnë me anë të foljes ndihmëse jôm, por disa të tjera edhe me foljen 

kôm, p.sh.:// Gra:t jôn shku: n’xhíni:/Kémi a:rdh me nêjt sâºnte te ju//etj. 

Trajtat e formës ( diatezës) pësore-vetvetore të së kryerës së dëftores ndërtohen 

me anë të foljes ndihmëse -jôm duke ia paravënë pjesores së foljeve, p.sh.: // jôm msu:, 
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je msu:, jôm msu:, âºsht (ôsht) msu:, jemi (jem) msu:, jĭni (ĭni) msu:, jôn msu:/ etj. 

Spikat këtu edhe diateza pësore-vetvetore e kohës së kryer, e tipit: //Mu ka çu: nĭ dhímt 

midis dy krahve// M’u kăn çorrú sy:t me t pá // T’u ka pri:sh gója, pìr çata nuk po e 

hăn bukìn// etj. 

 

§ 175. E kryera e plotë ( më së e kryera).- Kjo kohë foljore ndërtohet duke ia 

paravendosur pjesores së foljes që zgjedhohet trajtat e të pakryerës së foljes ndihmëse 

kôm, për formën veprore, dhe –jôm për formën pësore-vetvetore, p.sh.: kĭsha msu:, 

kĭshe msu:, kĭsh msu:, kĭshim msu:, kĭshit msu:, kĭshin msu: ( forma veprore), kurse për 

pësore -vetvetore kemi: ĭsha msu:, ĭshe msu:, ĭsh msu:, ĭshim msu:, ĭshit msu:, ĭshin 

msu:; ĭsha me:t, ĭshe me:t, ĭsh me:t, ĭshim me:t, ĭshit me:t, ĭshin me:t etj. 

 

§ 176. Koha e kryer e tejshkuar.- Formohet kur pjesores së foljes që zgjedhohet i 

pravendoset aoristi i njëres prej foljeve ndihmëse, kôm- për formën veprore, dhe - jôm 

për formën joveprore ( pësore-vetvetore). Këto trajta foljore, në arealin gjuhësor në 

trajtim kanë përdorim mjaft të dendur, p.sh.: vargjet e këngës popullore:// Skënderbeu 

kur pat lĭftu:// Krejt Turçi:n n’ kâºm e pat çu://Pat çu: fja:l te sulltan e mrèt// Tókat 

shiptáre mos mi pre:k//. 

 

Paradigma e zgjedhimit të foljes -mësoj në kohën e kryer të tejshkuar të mënyrës 

dëftore, diateza veprore dhe ajo pësore –vetvetore. 

 

 

 

 

 

 

 

păta msu: kĕsh msu: 

páte msu: kémsu: 

păt ( pa:ti) msu: kĕ msu: 

pătĕm msu: kĕm msu: 

pătt msu: kĕt msu: 

pătën msu: kĕn msu: 
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Kohët foljore që i trajtuam deri më tani ( me përjashtim të kohës së tashme) i 

takojnë të shkuarës, si njëra prej tri kohëve themelore të foljes. Sikundër dihet, kohët e 

shkuara për nga ana ndërtimore ( strukturore) grupohen në:  

a) kohë të shkuara të thjeshta ( e pa kryera) dhe 

b) kohë të shkuara të përbëra ( e kryera, e kryera e plotë ose më së e kryera 

dhe koha e kryer e tejshkuar). 

 

§ 177. Koha e ardhme.- Koha e ardhme ( futuri) e foljes del me dysi trajtash; 

futuri që formohet me anë të foljes ndihmëse kôm + paskajorja e foljes p.sh. kôm me 

msu: p.sh.: // Po shkoj te shpįa se kôm me msu:// etj. Kjo njihet si e ardhme e 

domosdoshmërisë dhe i ruan ngjyrimet kuptimore të detyrimit, ndërkaq trajta 

perifrastike e futurit, ndërtohet me anë të foljes gjysmëndihmëse dú (dŏ)+ e tashmja e 

lidhores ( dú me msu:),p.sh.// Dú me msu: e me kâºn ma i míri nxôns n kla:s//, ndryshe 

njihet si e ardhmja e dëshirës. Kjo trajtë e së ardhmes i ruan ( paraqet) ngjyrimet 

kuptimore të vullnetit a dëshirës. Për sa i përket dendurisë së përdorimit të këtyre dy 

trajtave të futurit, kemi vënë se më tepër përdoret ajo e para.  

 

§ 178. Mënyra lidhore.- Nuk përdoret aq të dendur, sepse funksionet sintaksore 

të saj shprehen me anë të paskajores, mirëpo kjo trajtë foljore janë të pranishme në 

ligjërimin shqip të këtyre anëve, sidomos te brezi i ri të cilët, dita-ditës janë gjithnjë e 

më të arsimuar. Kështu, pra përdorimi i mënyrës lidhore më së shumti vihet re te fjalitë 

kushtore dhe ato lidhore, pastaj te fjalitë me ngjyrime kohore, por edhe në togjet 

foljore, p.sh.:// I kéçi t’ merr n’ ça:f// Kur t’folsh, ose máje fjálën, o mos fol hiç// Jepu 

thmíve t’ ha:n e t’ pi:n nèj sìn! 

Mënyra lidhore, siç e thamë edhe më lart, mjaft shpesh del edhe te togjet e 

qëndrueshme foljore, pra ashtu si në të folmen fqinjësore të Deçanit ( Mehmetaj 2006:99), 

p.sh.:// thírri me a:rdh n’ pu:n/ thúju d vi:n n pu:n// britju t’ shko:jn n’ pu:n d véta// 

etj. 
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Në vazhdë të kësaj që u tha, kemi vënë re edhe disa raste të përdorimit të 

lidhores së ndërtuar nga pjesëza t’ ( -të) dhe koha e pakryer e dëftores, por edhe nga 

aoristi. Përdorimi i kësaj trajte foljore është e lidhur me situata hipotetike (kushtore) për 

kryerjen e një veprimi, p.sh.: //Mos t’ erdh mjéku dŏgri kè tu de:k çíka e Fazli:s// N ti 

folke cŏll edhe j her , ke tu my:t me tô// Mos t ishim ve:sh trash, kem tu u mìrdhí s 

ftofti// etj. Në arealin gjuhësor në shqyrtim, mënyra lidhore ka tri kohë: 

a) koha e tashme- e cila në diatezën veprore del e njëjtë sikurse dëftorja, porse 

këtu folja gjithnjë paraprihet nga pjesëza t’ ( tì). Dallimi tjetër qëndron në faktin se në 

lidhore , veta e dytë e numrit njëjës merr mbaresën –sh/-jsh. 

b) Koha e pa kryer- del me trajta të njëjta sikurse dëftorja,vetëm se këtu foljes i 

paravendoset pjesëza –t ( të). 

 

c) Koha e kryer e plotë ( më së e kryer)- mund të thuhet se nuk ka përdorim aq të 

dendur dhe në disa raste e kryen funksionin e mënyrës kushtore, p.sh. //Ta kishe çe:l 

kanâºllin, kishe me pás u:j // T na kishin thâºn me çu: te mjéku, e kishim çu: çysh 

mŏti// etj. 

 

Zgjedhimi i foljes -punoj në mënyrën lidhore. 

 

E tashme E pa kryer E kryer e plotë ( ms. e kryer) 

t punŏj t punŏjsha t kĭsha púnu 

t punŏjsh t punŏjshe t kĭshe púnu 

t punŏn t punŏjke t kĭsh púnu 

t puno:jm t punŏjshim t kĭshĭm púnu 

t punŏnĭ t punŏjshi ( -it) t kĭshĭt ( kishi) púnu 

t puno:jn t punŏjshin t kĭshĭn púnu 

 

 

§ 179. Mënyra kushtore.- Folja në mënyrën kushtore tregon rrjedhimin e një 

kushti të shprehur nga një pjesë e nënrenditur kushtore, kallëzuesi i së cilës është një 

folje në kohën e pa kryer ose në të kryerën e plotë të mënyrës lidhore. Mënyra kushtore 
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në gjuhën shqipe ”përdoret edhe nëpër ligjërata të zhdrejta për të zëvendësuar kohën e 

ardhme ose të ardhmen e përparme të ligjëratës së drejtë, në rast se veprimi i shprehur 

nga folja nuk i përket më së ardhmes në çastin kur e kthejmë ligjëratën e drejtë në të 

zhdrejtë” (Gramatika I 1975:237). 

Kjo mënyrë ndërtohet me anë të së pa kryerës së foljes ndihmëse kôm për 

diatezën veprore dhe, -jôm për diatezën pësore-vetvetore si dhe duke ia shtuar 

pjesoren e foljes që zgjedhohet, p.sh.: // Un kisha me shku: n’ fakulltet mi pa:s kushtet 

e míra//Kisha me shku sod te daj:t/ po nuk po kôm ko: ͪ// etj. Kjo trajtë e kushtores nuk 

del aq dendur, prandaj në vend të saj më tepër përdoret koha e kryer e tejshkuar e 

dëftores, e tipit si:// Páta me shku: n fakulltet/ po nuk i kôm kúshtet// Páta me shku: 

te da:jt/ po nuk po kôm ko: ͪ // etj.  

Gjatë mbledhjes së lëndës gjuhësore, kemi vënë re se më së shpeshti përdoret 

trajta e kushtores që , ndërtohet nga e kryera e foljes ndihmëse kôm në dëftore+ 

paskajorja e foljes që zgjedhohet, p.sh.:// Kôm pa:s me msu: //Ke pa:s mi thi:rr miçt n’ 

dasëm// etj. 

Mënyra kushtore këtu nuk ka përdorim aq të dendur, sepse funksionet e saj në 

të shumtën shprehen përmes ndonjërës nga kohët e mënyrës dëftore, rëndom me anë 

të kohës së pa kryer, të së kryerës së plotë e në disa raste edhe me anë të së kryerës së 

plotë ( më së të kryerës) të mënyrës lidhore. 

 

§ 180.Mënyra habitore.- Gjuha shqipe gjatë zhvillimit të saj historik ka krijuar 

forma foljore me anën e të cilave shprehet kryesisht habia e folësit për një veprim a 

gjendje të papritur që, është kryer në të shkuarën, ose që është në të kryer e sipër në 

çastin e ligjërimit, pra është fjala për format e habitores, që për nga modaliteti është e 

afërt me mënyrën dëftore, sepse ashtu si kjo, edhe habitorja karakterizohet nga 

modaliteti i vërtetësisë, shoqëruar njëherazi edhe nga shprehja e habisë së folësit. Për 

nga ”tipi strukturor, habitorja e shqipes nuk ka shoqe në asnjë gjuhë tjetër 

indoevropiane” (Demiraj1980: 324). Përdorimi i shpeshtë i habitores përbën një nga 

veçoritë e të folmes së Istogut. Përdorim të shpeshtë kanë kryesisht koha e tashme dhe 
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e kryera e habitores, por edhe e kryera e dytë, ndërkaq më së denduri vihet re 

përdorimi i kohës së tashme. 

Foljet e kohës së tashme që dalin temë në bashkëtingëllore, përgjithësisht dalin 

me temë të pjesores dhe marrin këto mbaresa: kna, ke, ka, kem, ki (-t), kan, p.sh.: 

lajkna, lajke, lajka, lajkem, lajki (t), lajkan. 

Në raste e rrethana të veçanta ligjërimore, banorët e kësaj ane, format foljore të 

së tashmes së habitores i përdorin duke ua paravënë foljeve pjesëzën po, p.sh.:po 

lájkna, po lájke, po lájka, po lájkem, po lájkĭ (t), po lájkăn; po msŏjknă, po msŏjke, po 

msŏjka, po msŏjkem, po msŏjki (t), po msŏjkan etj. 

Trajtat e diatezës pësore-vetvetore të kohës së tashme të habitores ndërtohen 

kur formave foljore të diatezës veprore u paravihet pjesëza trajtëformuese u, p.sh.: u 

lájkna, u lájke, u lájka, u lajkĕm, u lájki (t), u lájkan etj., ndërkaq koha e kryer e e kësaj 

mënyre formohet me anë të foljeve ndihmëse kôm ( për diatezën veprore) dhe, jôm ( 

për diatezën pësore-vetvetore) në kohën e tashme të habitores+ pjesorja e foljes që 

zgjedhohet, p.sh.: păsnă la:, păske la:, păska la:, păskem la:, păski (-t) la:, păskan la: ( 

diateza veprore); kŏkna la:, kŏke la:, kŏka la:, kŏkem la:, kŏkit ( kŏket) la:, kŏkan la:, 

për diatezën pësore-vetvetore . Siç mund të vihet re, trajtat e tilla foljore shprehin një 

ndodhi a veprim të papritur që ka ndodhur në të kaluarën, por që rrjedhojat e tyre 

vërehen më vonë, pra në çastin e ligjërimit (në kohën e tashme). 

 

§ 181. Mënyra dëshirore.- Në sistemin foljor të shqipes ekzistojnë forma të 

posaçme për të shprehur modalitetin e dëshirës, p.sh.: format e tipit punofsha, lexofsha 

etj., të cilat për nga struktura nuk kanë shoqe në asnjë gjuhë tjetër indoevropiane. Siç 

dihet, ”në gjuhët e indoevropiane mënyra dëshirore e dikurshme është zëvëndësuar nga 

mënyra lidhore ose është përzier me këtë të fundit” (Demiraj 1980: 313). 

Mënyra dëshirore e foljes në arealin gjuhësor në trajtim, ashtu si edhe në 

shqipen standarde, ka dy kohë: të tashmen, që ka përdorim më të dendur si dhe kohën 

e kryer, që përdoret më rrallë. 
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Trajtat e diatezës veprore të kohës së tashme të dëshirores ndërtohen nga tema 

e aoristit ose nga tema e pjesores së foljes duke ia shtuar mbaresat vetore të tipit: -fsha, 

fsh, ft, fshim, fshi (-t), fshin (kjo vlen për ato folje që dalin me temë në zanore), p.sh.: 

msófsha, msofsh, mso:ft, msófshim, msófshi (t), msófshin; punófsha, punŏfsh, puno:ft, 

punófshim, punófshi (t), punófshin etj., ndërkaq foljet me temë në bashkëtingëllore, 

gjatë zgjedhimit në kohën e tashme, marrin mbaresat e tipit: sha, sh, t, shim, shi (-t), 

shin, p.sh. vráfsha, vrăfsh, vra:ft, vráfshim, vráfshi (-t), vráfshin; kórrsha, kŏrrsh, ko:rrt, 

kórrshĭm, kórrshĭ (-t), kórrshĭnetj. 

Format e diatezës pësore-vetvetore të së tashmes së dëshirores formohen kur 

trajtës veprore të dëshirores u paravihet pjesëza fjalëformuese u, p.sh. u msófsha, u 

msofsh, u mso:ft, u msófshim, u msófshi (t), u msófshin; u rrítsha, u rritsh, u rrítt, u 

rrítshim, u rrítshi (t), u rrítshin etj. 

Koha e kryer e mënyrës dëshirore formohet mbi bazën e kohës së tashme të 

dëshirores së foljeve ndihmëse kôm dhe jôm+ pjesorja e foljes në zgjedhim, p.sh.: páça 

msu:, păç (e) msu:, pa:st msu:, páçĭm msu:, páçi (t) msu:, páçin msu:; páça ko:rr, păç 

(e) ko:rr, pa:st ko:rr, páçim ko:rr, páçĭ (it) ko:rr, páçĭn ko:rr ( për diatezën veprore, 

kurse për diatezën ( formën ) pësore-vetvetore kemi format: kófsha msu:, kŏfsh msu:, 

ko:ft msu:, kófshim msu:, kófshĭ (it) msu:, kófshĭn msu: etj. 

 

§ 182. Mënyra urdhërore.- Mendohet se është trashëguar nga një fazë e 

hershme e indoevropianishtes dhe në rrymë të shekujve i është nënshtruar ndryshimeve 

të vazhdueshme. 

Urdhërorja e foljes në gjuhën shqipe, ashtu si në gjuhët e tjera indoevropiane, 

”përdoret zakonisht për të shprehur një kërkesë të folësit në formë urdhri, nxitjeje, lutjeje 

etj.” (Demiraj 1980:294). Mënyra urdhërore në rrethin gjuhësor në shqyrtim, në thelb, nuk 

dallon nga të folmet e tjera të gegërishtes verilindore. Kjo mënyrë ka vetëm kohën e 

tashme ( prezentin), pra ngjyrimi urdhëror mund të shprehet vetëm përmes vetës së 

dytë të njëjësit dhe të shumësit. p.sh.://Fŏl me zâº ma t nâºlt se nuk po oíhesh!// Fŏlni 

me zâº ma t nâºlt se nuk po oih (e)nĭ!// etj. Trajtat e foljeve të tipit: le t mso:j, le t ( net) 
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vjen etj., edhe pse në thelb shprehin ngjyrimin e kuptimit urdhëror, ato janë forma 

tipike të mënyrës lidhore që, u paravihen formantet e ngurosura si: let ( net). Trajtat e 

tilla foljore me kuptim urdhëror vihen re edhe në të folmen e Hasit ( Badallaj 2001:188), në 

të folmen e Deçanit ( Mehmetaj 2006:105) e në ndonjë të folme tjetër. 

Siç u sipërtheksua edhe më lart, mënyra urdhërore mund të shprehet në formë:  

-urdhëri:// Mos fŏl// Pìrgaditne drékìn // Mos shko n’ xhămí// etj. 

-nxitje:// Bônu nxôns i mi:r/ pìrga:j bab’s tôn// Merre vet cillën po t pëlçen//. 

-këshille:// Du:je atdhéun si shçipónja fole:n// Respektó sa t’ âºsht xha:ll se kur 

t dĕs tani âºsht vo:n// 

-lutjeje:// A s na recitoni nĕj vje:rsh// A s’ po e thĭrr mjekun a/ se s’ po mŭj mi 

dúru dhi:mt// etj. 

Te disa folje në mënyrën urdhërore, ndodh përngjitja e trajtave të shkurtra të 

përemrave, e dhe i  me foljet, p.sh.: kape, mshele, hape, nxirre, pshtille etj. 

 

§ 183. Format e pashtjelluara të foljes.- Në sistemin foljor të së folmes së 

Istogut, përveç trajtave (formave) të shtjelluara të tipit sintetik dhe të atij analitik, janë 

përftuar edhe trajtat e pashtjelluara të foljes, nga të cilat vetëm njëra është sintetike ( 

pjesorja), kurse të tjerat janë të llojit analitik ( përcjellorja, paskajorja dhe mohorja). 

Quhen trajta të pashtjelluara të foljeve, sepse ”janë forma jopredikative ose jovetore 

dhe asnjëra prej tyre nuk mund të ketë kryefjalë me të cilën do të përshtatën në numër 

dhe vetë”(Çeliku 2000:28). 

 

§ 184. Pjesorja (participi).- Është një prej trajtave të pashtjelluara të foljes që del 

me laryshi trajstash. Më tepër përdoret si pjesë përbërëse e kohëve analitike, ndonëse 

vihen re edhe raste kur del me përdorim të pavarur, p.sh.: //Lá e çpêrlá po/ po éra e 

llóçit nuk ju kish he:k// Le: e rri:t n’ katun e nuk e din çka âºsht sháti// etj. Kjo trajtë 

foljore, ndryshimet më të mëdha i pëson në rastet kur është pjesë përbërese e kohëve 

analitike, sepse në disa raste formohet me zanore të gjatë, p.sh.: livru:, sakatu:, çillu: 

etj., kurse në një numër shembujsh, pjesorja del me togun zanor ue, p.sh.: livrue, punue, 
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sakatue, çillue etj. Ndryshimi i pamjes së pjesores është mundësuar prej disa faktorësh 

siç janë: mosha e folësve ( brezi i vjetër), vendi apo origjina e folësit ( fshatrat periferike 

të Istogut ,në kufi me Skënderajn, siç janë: Padalishta, Rakoshi, Uça etj., dhe gjinia ( 

vihet re se togjet e zanoreve më mirë ruhen te femrat sesa te meshkujt). 

Foljet me temë në bashkëtingëllore, pjesoren e formojnë pa mbaresa, p.sh.: 

vje:ll, vje:dh, vje:l, çke:p, dre:dh etj., e nga ana tjetër, disa folje me temë në zanore të 

gjatë, p.sh.: ble:, thy:, blu: etj., në pjesore nuk marrin mbaresa. Disa folje, në pjesore 

marrin mbaresën e tipit në, përkatësisht n, p.sh.: thâºn, nxâºn, lâºn, ndërsa disa të 

tjera, pjesoren e formojnë me atë të mbaresës t, p.sh.: xhu:jt ru:jt, xhe:t, di:t, rri:t, 

prashi:t, kosi:t etj. 

 

§ 185. Paskajorja (infinitivi) - Trajtat e kësaj mënyre të pashtjelluar të foljes dalin 

në dy-tri forma që janë përftuar nga ndryshimet e bëra në rrymë të moteve. 

Kjo mënyrë është e vjetër, sepse qëmoti del pareshtur në shkrimet e vjetra të 

shqipes. Format e paskajores paraqesin një ndër dallimet kryesore dialektore të shqipes, 

sepse sikundër dihet, në dialektin e gegërishtes prej shekujsh përdoret trajta e 

gegërishtes që formohet me anë të pjesëzës me dhe pjesorja e foljes, p.sh.: ( me punu:, 

me msu: etj.) ndërkaq në toskërishte kemi paskajoren e formuar nga parafjala –për + 

pjesëza –të+ pjesorja e foljes, p.sh.: ( për të punuar, për të mësuar etj). 

Paskajorja në të folmen tonë ka përdorim të dendur dhe më së shpeshti del ajo e 

tipit perifrastik, e formuar nga pjesorja e foljes, duke i paravënë pjesëzën me, p.sh.: me 

pa:, me a:rdh, me shku:, me livru:, me përzi: etj. Këtu vihet re edhe tipi i paskajores së 

ashtuquajtur paskajorja e mungesës që, formohet nga pjesorja e foljes duke ia paravënë 

pjesëzën mohuese pa, p.sh.: pa pa:, pa a:rdh, pa shku:, pa livru:, pa përzi: etj. Krahas 

trajtave të përmendura të paskajores, kemi vënë re edhe trajta të atilla që, formohen 

me anë të dy pjesëzave: për me dhe për pa, p.sh.: //Për me pa:s/ duhet me punu: 

shum// Për pa de:k djem e çíka/ jo nuk lshóhet Mitrovica// etj.  
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Foljet e kësaj mënyrë, diatezën pësore-vetvetore e formojnë duke u paravënë 

pjesëza u para pjesores së foljes, p.sh.: mu msu: ( pìr mu msu:) m’u gzu: ( pìr mu gzu:), 

mu livdu: ( për mu livdu: etj). 

Disa trajta të paskajores shprehin edhe modalitetin e kohës së kryer. Këto tipe 

paskajoresh formohen me anë të pjesëzës me+ folja ndihmëse kôm (pas)+ pjesorja e 

foljes, p.sh.: //Me kâºn me pas shku: me vakt/ nuk ju kĭsh i:k autobúsi// Mee pa mje:ll 

grunĭn çysh duhet/ nuk ĭsh me:t pa bí// etj. 

 

§ 186. Përcjellorja ( gjerundi).- Formohet në atë mënyrë, kur pjesores së foljes i 

paravihet pjesëza tu ( tuj = duke), p.sh.: tu punu:, tu lexu:, tu livru: Pjesëza tu ( tuj) në të 

folmen në shqyrtim pëson ndryshime mjaft të shpeshta, sepse te i njëjti folës, herë 

përdoret pjesëza tu, e herë ajo tuj. Për sa i përket përcjellores së foljes, në disa raste 

kemi dëgjuar edhe trajtat si: //Jôm tŭt thâºn le: mos shko n’ pazár// Pse po i lakmoni 

tókat e húja tuj pa:s t’júvet// Kah i nxhíti xhâº:n n’ bje:shk ja nísi me frý e:r e me rá shí 

//etj. 

 

§ 187. Fjalët e pandryshueshme.- Në të folmen e Istogut, shumica e fjalëve të 

pandryshueshme dalin me po ato trajta ( forma) si në pjesët e tjera të gegërishtes 

verilindore dhe më gjerë, megjithëkëtë, gjallojnë edhe forma të veçanta fjalësh 

dialektore, p.sh.: disa ndajfolje, lidhëza, parafjalë. Prej pjesëve të pa ndryshueshme të 

ligjëratës veçohen: parafjalët, ndajfoljet, lidhëzat, pjesëzat, pashtirrmat dhe 

onomatopetë. 

 

§ 188. Ndajfolja.- Përdoret mjaft të dendur dhe është e ngjashme me pjesët e 

tjera të gegërishtes verilindore, ndonëse në ditët e sotme, parë nga rrafshi ( struktura) 

morfologjik ato pasurohen vazhdimisht nga pjesët e tjera të ligjëratës (Hysa 1972:288). 

Duke qenë kështu, ndajfoljet janë disa llojesh. Më poshtë po paraqesim disa prej tyre. 

 



153 

 

§ 189. Ndajfolja e vendit.- Nga të gjitha llojet e ndajfoljeve të vendit që ka gjuha 

shqipe, me interes dialektor na duken këto: kʰâº ( edhe çekʰâº), ăsajde (çasajde), 

ksăjde, çèknej(çĕknéna), çănèj (çănénaj), ŋat, lărg, kŭn, xhĭthkun, dĭkŭn, nèjkŭn, 

kŭrrkun, atje ( çătje), ktŭ (çetŭ), xhithkaʰ, kìrkaʰ, pìrmî, pìrfunî etj. 

Ndajfolja e vendit kʰâº me trajtën e vet çekʰâº, shpreh nocionin e vendit, por të 

papërcaktuar saktësisht, p.sh.: //Hajde çekʰâº/mos rri te déra// A po vjen kʰâº / apo ví 

un atje?// etj. 

Ndajfolja asajde, me variantet e saj çasajde, ksajde, çĕknej (çĕknéna) dhe çănèj 

(çănénaj, ănénaj) shërben për të treguar drejtimin (kahjen) e lëvizjes, pra trajektoren 

apo vijën nëpër të cilën lëvizet a kalohet, p.sh.:// Çasajde i ra:m/ po nuk pa:m as mĭlic e 

as ushta:r// Mos hĭn çănèj se ĭsh llŏç i madh e bâºhesh çýçe//Çanénaj nuk e paska ka:p 

úji/ kŏka me:t pa vadi:t// etj. 

Ndajfolja kŭn, me trajtat e veta (dikŭn, nèjkŭn, xhithkŭn, tjetìrkŭn) kanë 

përdorim mjaft të dendur, p.sh.: // Mos shkŏ kŭn/ rrĭ te shpįa// Dikŭn kĭsh rá shí e 

dikŭn bo:r// Mos kĭ shku: nèjkŭn pa e ve:t babìn?// Xhithkŭn sot jôn a:rdh ko:h t’ 

râºna// Shkova te Alija/ ja lýpa dŏ páre/ po tjetìrkŭn nuk shkáva// etj. 

Për sa i përket ndajfoljes së vendit dikŭn, kemi vërë re se, kjo trajtë mjaft shpesh 

përdoret edhe në formë të dyfishuar, p.sh.://Livádhin dikŭn- dikŭn e kĭsh dje:g dílli/ e 

dikŭn jo// Dikŭn- dikŭn thmįa po jôn pìr mashallaʰ e dikŭn jó // etj. 

 

§ 190.  Ndajfolja e kohës.- Ndajfoljet e kohës ”emìrtojnì njì rrethanì kohore, 

d.m.th kohën kur kryhet veprimi ose gjendja e shprehur nga një folje, nga një emër 

prejfoljor i nyjëzuar” ( Gramatika I 2002: 362). Në idiomën gjuhësore të Istogut, dalin këto 

trajta dialektore të ndajfoljeve të kohës: tash, dje, prâºm, părprâºmi, părtjetìrprâºmi( 

părtitiprâºmi), părdjehí (pardje), néstra, masnéstri,măsnéstriprâºma, părvjet 

(părvjéti), pìrnĭhère, tănaherèt, nĭsesos, fŭnekrý etj.  

Të po kësaj natyre janë edhe ndajfoljet: kădit ( moti, prej kohësh), dŏgrĭ 

(menjëherë, mu tani, në çast) dhe ndajfolja nâºtje ( në mëngjes).  
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Përdorim kanë edhe ndajfoljet e tipit néstra, masnéstri, që gjallojnë edhe në 

trajtat: n’néstrit, n’ masnéstrit që, për nga ana semantike janë të barasvlefshme me 

trajtat të nesërmen, të pasnesërmen. Këto tipe ndajfoljesh vihen re edhe në të folmen 

fqinjësore të Deçanit (Mehmetaj 2005:112), por edhe në pjesët e tjera të gegërishtes 

verilindore, ndërkaq në vend të ndajfoljes përsëri, del trajta e gurrës sllave apèt ( sllav. 

ópet).  

Përveç trajtave të përmendura, vihen re edhe ndajfoljet e tipit: kaįher, naįher, 

menĭher, pìrnat, nâºtpìrnâºt, pìrpára, moti etj., p.sh.: // Kaįher xhýshja po harron mii 

pi: bárnat// Dŏknu naįher se bŏll rra:ll po delnĭ// Menįher po e thrras doktórrin// 

Pìrnăt po i ngoj lájmet// Nâºtpìrnâºt po shkŏj te vlláu// Pìrpara jôn kâºn tjera 

kóhna// Mŏti nuk e kôm pa: shókun e ushtri:s // etj. 

 

§ 191. Ndajfolja e mënyrës.- Prej ndajfoljeve të mënyrës që kanë përdorim më 

të dendur në ligjërimin e folësve të idiomës gjuhësore të Istogut janë: mi:r, keç, lĭgsht, 

fýtaz, kâºmaz, dréçaz, thîjas, rrúmas, çênçe, gabélçe, maxhúpçe, shkĭnisht, kŭrçýshe, 

dĭçýshe, nrýshe, tìrmekt, mazŭn, dallash, lîŋ, büthas, gûjas, hămădréças, çóbâºnçe, 

órtaz (mesatarisht), kŏkrrosh (lirshëm), cŭc (i grrysur), fĭlikall (vetëm), tamarŭk 

(mbërthyer), pìrŋút, përkry:t, çpejt, kadále etj.  

Në të folmen në shqyrtim gjallojnë edhe disa tipa ndajfoljesh, përkatësisht 

lokucionesh ndajfoljore si: fíje-fíje; gríma-gríma; cópa-cípa; vázhga-vázhga; hâºn- 

hâºn; pi:k e pês; rrýpa-rrýpa etj., p.sh.: // Ĭsh thý xhâºmi ĭsh bâº cópa-cópa// Djáli i 

Idrízit ĭsh bâº krejt hâºn- hâºn// Ĭshĭn da: Alĭbekt e ĭshĭn bâº pi:k e pês// Kjo dynjê 

krejt rrýpa-rrýpa// etj. 

 

§ 192. Ndajfolja e sasisë.- Disa prej ndajfoljeve të sasisë, që paraqesin interes 

dialektor janë: çekaç/ çĭkaç ( kaq), çăç (aq), bŏll, bŏll shŭm, bŏll fŏrt, bŏll pak, sa xérrja, 

sa gríma, krejt pak, etj., p.sh.:// Çekaç shí nuk kôm pri:t çĭ bjen!// Çaç keç ish bâº udha 

a?// Kĭni punu: bŏll!// Bŏll shŭm ĭsh mìrzi:t pìr dja:l çĭ i shkoį n’ Xhermôni// Bŏll fŏrt i 
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kĭsh me:t mărak me shku: te dája// Bŏll pak ĭsh bâº păsúli sivjet// Kînxhi çĭ leu ĭsh sa 

xérrja// Zógu i mâºlit ĭsh sa gríma// Krejt pak kĭsh mû:jt me msu: msímin// etj. 

Kur jemi te ndajfoljet, vihet re edhe një tipi i ndajfoljeve të pohimit, mohimit e 

dyshimit që, parë nga rrafshi dialektologjik janë me mjaft interes, p.sh.: ăni, ăni pra, po 

pra, çysh jo, sahí, cŏk, cŏk po, cŏk híle, beli po, kŭrr jo, kŭrr e pìrje:t, bĕli jo, pĕde, 

dýzash, kŭshedĭ, z di çysh bâºhet etj. Trajtat e tilla ndajfoljore, përveç idiomës në 

shqyrtim, dalin edhe në të folmen fqinjësore të Deçanit (Mehmetaj 2005:113) e në ndonjë 

të folme tjetër. 

 

§ 193. Parafjalët.- Shumica e parafjalëve në të folmen e Istogut janë të njëjta a 

të ngjashme me pjesët tjera të gegërishtes, veçmas me atë verilindore, p.sh.: (te, tu, me, 

për, mî,pa,pĭ/ pej etj.) mirëpo, ekziston edhe një vistër parafjalësh të cilat, si për nga 

ana ndërtimore, ashtu edhe për nga aspekti semantik, janë me interes dialektor.  

Me rasën emërore del parafjala te, ndërkaq te disa folës dëgjohet trajta tu ( 

kryesisht te brezi i moçëm). Vështruar semantikisht, parafjalët e tipit  te, tu tregojnë 

vendin, ambientin ( hapësirën fizike) ku ndodhemi, kryejmë ndonjë lëvizje a veprim, 

p.sh.: //Hajde se po vi:m te ti// Shkóva te Ara e Madhe// Çênin e kôm li:dh tu (te) 

dera// E pa:sh úkŭn ĭsh afrú te dbâºni //etj. 

Parafjala kaʰ tregon orientimin prej nga drejtohet një frymor, një send a një 

dukuri, p.sh. //Mos shko kaʰ Çarríshta e Japuzaj/ po bĭri pak ma po:sht// I ra:sh kaʰ 

Tomóci e jo kaʰ Llúgat// etj. 

Për rasën kallëzore përdoren parafjalët e tipit: n’, mî, përmî, nër, për, nëpër. Dy 

parafjalët e para, pra n dhe m shprehin vendin, por edhe kohën se ku ngjan ndonjë 

ndodhi a zhvillim, p.sh. //Ja thăsh n’ go:j ndáç ti pìlçen/ ndáç jo!// Tŭ shku: u:dhs e 

pa:sh nĭ aru:sh/ ĭsh kâºn stru:k n’shpe:ll e aty e kĭsh pa bâº nĭfar grópe// Djáli i 

Rexhépit edhe pak dĭt kĭsh me shku: n Xhermôni etj. //. 

Parafjalët e tipit mî, përmî shërbejnë për të treguar vendin se ku kryet një 

veprim, p.sh. //E lash bukën përmî tavo:lin// Plot sórra ishin hy:p mî kŭlm t’ shpi:s//, 

ndërkaq parafjala nër shërben për të treguar vendin nën të cilin ndodhet diçka , p.sh.:// 
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E kĭsh shtí kry:t nìr tavo:lin e nuk mujsha mee pá// E kĭsh mâºrr nĭ bu:k nìr sétull // 

etj. 

Parafjala nëpër tregon vendin ( lokacionin) në të cilin kryhet një veprim a një 

ndodhi, p.sh.: // Kishin hî: kualt nëpër lákna// I ra:m nëpër Kameni:c e dulèm n 

Orrobêrd // etj. 

Në rasën rrjedhore, së shpeshti përdoren parafjalët e tipit: pi (pej), për, 

përjáshta etj., ndërkaq përdorim më të dendur ka parafjala pĭ (pej) që, shpreh 

marrëdhënie shkakore apo vendore p.sh.: //Érdha pĭ (pej) mâºlit// Lájmin e kuptóva pĭ 

(pej) djálit// E kish mâºrr smûjìn pĭ (pej) s ftŏfti //. Kjo parafjalë përdoret dendur edhe 

në të folmen e Anadrinit ( Pajaziti 2008:222), në të folmen e Deçanit ( Mehmetaj 2006:115), në 

të folmen e Shalës së Bajgorës (Mulaku 2005:134), në të folmen e Hasit (Badallaj 2001:200) e 

në ndonjë të folme tjetër. 

Në idiomën e Istogut vihen re edhe parafjalët e tipit: përkrý (-e), përmâºje, 

bashk me, n vën, dej tŭ ( deri te) etj., p.sh.//E móra djáthin përkrye tinâºrit // E kosĭtke 

sâºnën/ i shkŏjke veç pìrmâºje// Băshk me Agimin erdhìm n çytet// E kĭsh ka:p plúmĭ 

ee kĭsh lâºn n’ vìn// Livádhi i Sokólit âºsht dĕj tŭ Grópa e Mâºdhe// etj. 

 

§ 194. Lidhëza.- Është pjesë e pandryshueshme e ligjëratës, që lidh dy gjymtyrë 

fjalie ose dy fjali dhe shpreh marrëdhënie të ndryshme sintaksore ndërmjet tyre 

(Gramatika I 2002:397). Për sa i përket lidhëzave, mund të thuhet se areali gjuhësor i Istogut 

nuk përbën ndonjë dallim, kundruall pjesëve të tjera të gegërishtes verilindore. 

Përdorim të dendur kanë lidhëzat bashkërënditëse-shtuese të tipit si: edhe, e, 

kurse lidhëza  dhe, përdoret fare rrallë, p.sh.: // Edhe lyps edhe krenâºr/ któ dýja nuk 

shko:jn// Edhe shpiŭn edhe patriŏt/ ku ke pá ti kshtu?!// N dasëm po shko:jm veç ŭn e 

ti// Erdh pej Xhermanie/ nìjti veç pak e shkoį n déti // etj. 

Lidhëza as, zakonisht përdoret në formë të përsëritur, dhe si e tillë haset mjaft 

shpesh, p.sh.:// As nuk ka hâºŋìr as nuk ka pí// Nuk e dí as i káhit âºsht e as i kújt 

âºsht//.  
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Në grupin e lidhëzave bashkërënditëse shtuese bën pjesë edhe lidhëza -

ham...ham e cila, siç mund të vërehet, është dygjymtyrëshe. p.sh.:// ham mĭ niʰmu: 

ham me t’ da:l idhnĭm me párĕt túa// Ham me da:l n’ pazár ham me shkú n shko:ll nuk 

bôn kshtu o lŭm míxha etj.//. Kështu, në këtë kuadër vihen edhe lidhëzat 

bashkërënditëse veçuese të tipit si: oaç-oaç, ja-ja, oo-oo, oose-oose, p.sh.:// Merre oaç 

t’ bárdhen/ oaç t’ zézìn// Oaç shko oaç rri// Ja vraje/ ja fale// Oo shkŏ n’ shko:ll/ oo 

merri lshŏj xhâºn// Oose kallzója realitetin/ oose lé krejt ket pu:n //. 

Funksionin e lidhëzave bashkërënditëse kundërthuese të tipit :por, porse, 

mirëpo, ndërsa etj., e kryejnë trajtat : veç, po, e, p.sh.:// Po pranŏj me t kallxú/ po mos 

e merr ŋat zemre// Éra u năl/ veç dâºmet jôn t mdha:// Msu:si sa mŭjke fŏlke e 

nxônsit sa mŭjshin kçyrshin //. 

Përveç lidhëzave bashkërënditëse që i përmendem më lart, kemi vënë re se 

mjaft shpesh përdoren edhe lidhëzat nënrënditëse të tipit si: măsi, kur, n’ ko:ft çĭ ( -se), 

edhe se, edhe çĭ, kúdo çĭ, sadŏ, si n’ etj. p.sh. // I kallzóva fŭn e krý/ masi ĭsh kâºn púna 

çăshtu// Ja kish nís óra e msímit/ kur mrríva n shko:ll// N ko:ft çĭ vjen Shprésa edhe ŭn 

po shkoj me nëjt te dája// Kúdo çĭ shkelke/ tóka u bŏjke shkrŭm etj. 

 

§ 195. Pjesëzat.- Prej pjesëve të pandryshueshme të ligjëratës në arealin 

gjuhësor të Istogut janë edhe pjesëzat. Ato ”shprehin nuanca kuptimore plotësuese të 

një fjalë atë një fjalie ose përdoren për të ndërtuar disa forma gramatikore” (Gramatika I 

1975:290). Sipas strukturës trajtëformuese, pjesëzat klasifikohen në:  

a) të thjeshta: băsh, cŏk, bile, çĕ, jo, po, nuk, as, njô, p.sh.:// Băsh çysh m ka 

thâºn dája /çăshtu m du:l// Ishin kâºn njô katìr- pê:s ushta:r// etj. 

b) të përngjitura- janë këto pjesëza: kushedi, gáti, bukur mi:r, bukur shum, p.sh. 

// Kushedi sa lítra u:j i nxăn ky bunâºr//Gati u myt n prrú t mos çellŏjsha çaty ŋat e me 

pshtu:// etj. 

c) pjesëza lokucione: as çĭ, jo se jo, po se po etj., p.sh.:// As çĭ m ka shku: mênja 

çĭ munĕt me rá çikăç bo:r//etj. 
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Sipas aspektit semantik veçohen këto lloj pjesëzash: Pjesëzat e pohimit: cŏk híle, 

beli po, ani, ani de, po, po pra, po hĭjdi, po more, çysh jo etj., p.sh.: //Cŏk híle/ çíka e 

Halílit ĭsh kâºn çajo çĭ shkoį núse// Ani de/ un po shkoj n Pe:j e ti shko n Istog // Shko 

te dájt/ çysh jo!// Po hĭjdi ĭsh vra: Xhavíti edhe kóxha fŏrt bĭle// etj. 

Te disa raste, me anë të pjesëzave të pohimit shprehen nuanca dyshimi, 

mosbesimi, ironie apo përbuzjeje, p.sh.: // Po hĭjdi e paske nre:ç e paske knâºç 

krejt!//Po/ po mi:r po e di çysh e păske lĭvru: arìn// etj. 

Për dallim nga shqipja standarde, ku përpara foljeve të mënyrës lidhore përdoret 

pjesëza le, në të folmen e Istogut del trajta ne, p.sh.: //Nè t shkŏn/ nè t vjèn// nè t 

msŏn// etj.  

Një tip tjetër pjesëzash janë edhe ato të tipit përcaktues si: tamôn, băsh.  

Pjesëzat tamôn (tamam) dhe băsh janë të gurrës turke. Ato përdoren para 

ndajfoljes apo rrethanorit të vendit, pra në ato raste kur saktësohet një vend apo 

hapësirë se ku ndodhet një gjë apo ku kryhet një veprim, p.sh.// Ĭsh praptu: kérri băsh 

n’ Kthe:s t’ Madhe ŋat shpi:ss Isúfit// E kishin pa vra: băsh midis áre// Ĭsh vésh n’ 

fistôn t’ ba:rdh tamôn si núse//etj. 

Pjesëza njô del para një numërori themelor dhe semantikisht nuk shpreh diçka të 

saktë, por diçka të përafërt, p.sh.: // Ishin kâºn njô katër- pês ushta:r//. Para 

numërorëve themelorë, poashtu përdoren edhe pjesëzat e tipit: rrafsh, rrŭm dhe 

rrumullak, por për dallim nga pjesëza –njô , ato shprehin përmasa të sakta, p.sh.:  

// UÇK-ja i ka pa:s rrafsh 20 mi:j ushta:r// etj. 

Edhe pjesëza përcaktuese e tipit përnjô përdoret bashkë me lidhëzën si apo çĭ 

dhe semantikisht shpreh aspekt kohor në lidhje me kryerjen e ndonjë veprimi, p.sh.: 

//Pìrnjô çĭ jôn a:rdh miçasía/ veç kur t jôn a:rdh edhe plot musa:fir tje:r// Pìrnjô çĭ ka 

vetu: móti/ veç kur kan kërsi:t xhâºmat// etj. 

Pranë foljeve që shprehin lëvizje, në të shumtën përdoren pjesëzat thĭk, thĭkdôn 

dhe ŋŭl. Pra, përmes këtyre pjesëzave nënkuptohet që lëvizja a veprimi është kryer në 

mënyrë lineare ( pa asnjë devijim anësor), p.sh. // U nxhĭt kodrìs thĭk pìrpje:t// U 
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zhdjĕrg teportzes thĭkdôn tepo:sht// Me shku: te Gúrrat e Bárdha údha âºsht ŋŭl 

përpje:t// etj. 

Me funksionin e pjesëzës caktuese-kufizuese të shqipes standarde (vetëm), në 

trevën gjuhësore në shqyrtim del pjesëza e tipit cŏll, p.sh.:// A po i merr sho:kt a po 

vjen cŏll ti?// Cŏll t ĭsh shku: plŭmi pak ma âºnash kĭsh me ka:p úkun e me lâºn cŏft e n 

to:k// etj. 

Krahas pjesëzave që i përmendëm, këtu spikasin edhe pjesëzat e mohimit të 

tipit: nuk, s’ ( z’), mos, jo, as, cŏk jo, jo çebésa etj., p.sh. // Zbôn mu kori:t me mĭç e 

sho:k!// Mos shkŏ n pazár pa m kallxu: edhe mu:!// Jo çebésa nuk i lsho:jm tókat 

tóna! // etj. 

 

§ 196. Pasthirrmat.- Si pjesë e pandryshueshme e ligjëratës gjallojnë mjaft 

dendur në gojën e folësve të këtyre anëve, sepse përmes tyre shprehen ndijimet, 

ndjenjat, vullneti, por pa i emërtuar ato. Pra, pasthirrmat, krahas pjesëve të tjera të 

ligjëratës, zënë një vend të rëndësishëm në ligjërimin e gjallë të banorëve të kësaj treve, 

për faktin se ato janë bartëse të funksioneve të rëndësishme leksikore dhe gramatikore. 

Në të idiomën në shqyrtim, pasthirrmat dallohen qartë nga pjesët e tjera të 

ligjëratës, sepse folësit ato i shqiptojnë me një ngjyrim dhe intonacion të ndryshëm nga 

fjalët e tjera, shpeshherë duke i shoqëruar me lëvizje, gjeste dhe mimika të ndryshme. 

Midis pasthirrmash, mjaft dendur përdoren edhe ato të tipit emocional që 

shprehin gëzim ose adhurim, p.sh. oʰ- oʰ! ; iha!; hallall t’ ko:ft; i lumi un; e lumja un; u 

rritsh; shyqyr; t’ lu:mt; bravo; mashallaʰ; shyçyr; Allahu t’dha:sht etj., kurse lloji i 

pasthirrmave që shprehin frikë, hidhërim, keqardhje, përbuzje etj., janë: oʰ; iʰ; çýçja 

une; kúku; haj medet; mozomokeç; hajde de; haj bre; hajt bre; pu:n e mâºdhe etj.  

Në mënyrë që të tërhiqet vëmendja e të tjerëve, folësi përdor pasthirrmat që 

shpehin urdhër, thirrje apo nxitje: plaç, shúj more, pssst, shshsht, hajde, mule, bini, hej 

more etj. Në këtë grup pashtirrmash klasifikohen edhe ato që shprehin falenderim, 

urim, mirënjohje etj, p.sh.: nâºtën e mi:r, timi:rmetç ( mirëmbetsh), udha már, tu rri:t 

nera, me ne:r kofsh, shnĕt paç, t’ lu:mt gója, t’ lumt kráhi, t’ lŭmshin kâºmt etj. 
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Kur kemi të bëjmë me pasthirrmat urdhërore, me anë të të cilave folësi synon që 

të tërheq vëmendjen e të tjerëve, janë me interes të përmenden disa fjalë që, kryesisht 

përdoren në sferën e blegtorisë e, me anë të të cilave, blegtori mëton të ndjellë, 

ndërsejë apo të trembë ( largojë) kafshët. Këtu, secila pasthirrmë është përkatëse për 

llojin e kafshës, p.sh.: çăs- përdoret për ta qetësuar (urtësuar) lopën gjatë mjeljes; çŭk-

çŭk- përdoret për të nxjellur mazin apo pelën ( kalin) kur dëshirojmë që ta kemi afër; 

çyp- çyp- kur trembet qeni; cyrrĭk- ( nga gjerm.) përdoret për t’i detyruar kuajt që të 

shtyhen pak më para kur janë të ngjitur në qerre; hi:- përdoret për ta detyruar (nxitur) 

lopën që të ecë përpara; hĭshsh-hĭshsh- përdoret për t’i trembur pulat dhe shpezët e 

tjera; kĭc- përdoret për t’i detyruar dhitë që të ecin apo të ndërrojnë drejtim; kŭcĭ- kŭcĭ - 

shërben për ta ndjellur qenin; lŏk-lŏk-lŏk- përdoret për ta ndjellur viçin; lýks- përmes 

kësaj pasthirme ndjellen delet kur lëshohen në fushë apo kur bëjnë rrugë pak më të 

gjatë; măc-măc- përdoret për ta ndjellur macën; óça- përdoret për ta qetësuar lopën 

kur i jepet ndonjë ilaç apo diç tjetër ; ŏkshsh- përdoret për t’i ndalur qetë, pèrr tĭki-tĭk- 

përdoret për t’i ndjellur pulat; tăjt- përdoret për t’i frikësuar (larguar) bishat nga vathat 

apo stallat e bagëtive; ŭjst- kur e trembim ( largojmë) kaun. 

 

§ 197. Onomatopetë.- Edhe onomatopetë (tingullimitimet) kanë përdorim mjaft 

të dendur në të folmen e këtij krahu të shqipes.  

Ato ”shërbejnë për të riprodhuar tinguj, zëra, zhurma, britma, klithma etj., të 

sendeve e të dukurive të ndryshme të realitetit objektiv ose thirrma që shoqërojnë herë-

herë ndonjë veprim a akt fiziologjik”( Gramatika I 2002:437). 

Onomatopetë, për dallim nga gjymtyrët e tjera të fjalisë, shqiptohen me një 

ngjyrim dhe intonacion më të veçantë, p.sh.: // Ĭsh rri:t Drini e ushtŏjke auuu// Frýke 

meçáva e u níke tu bâº fjuuu-fjuuu//etj. 

Mbi bazën e disa imitimeve onomatoepike janë ndërtuar një numër foljesh që, 

shënjojnë të bërtiturit e kafshëve, shpezëve a dukurive të ndryshme të natyrës, p.sh.: 

ham-ham- ham (lehja e qenit), by-by-by (byrykatet kau), kí-kí-kí (këndon xheli), ku:-ku:, 

ku:-ku: (kukatë qyqja), mjau-mjau (mjaullin maca), fjú-fjú, fjú-fjú (fryen era), brrr-brrr 
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(krisma e automatikut), tkrrr-tkrrr (zhurma e çukapikut), hĭ-hĭ-hĭ (hingëllima e kalit), bê- 

bê (blegërima e delës) etj. 
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KREU V 

 

FJALËFORMIMI 

 

Tiparet fjalëformuese 

 

 

Në studimet dialektologjike shqiptare të derisotme, fjalëformimi si një fushë e 

veçantë dhe shumë e rëndësishme e gjuhës, me anë të të cilit bëhet pasurimi i 

vazhdueshëm i saj, mund të thuhet se nuk është trajtuar mjaftueshëm ashtu sikundër 

janë trajtuar, p.sh.: fonetika, morfologjia etj. 

Areali gjuhësor i Istogut me rrethinë, në sferën e fjalëformimit, por edhe në 

fushat e tjera të gjuhësisë paraqet interes dialektor, sepse përmes shqyrtimit dhe 

analizimit të mënyrave dhe mjeteve fjalëformuese mund të hetohen më detajisht 

shumë aspekte dhe veçori dialektore të kësaj të folmeje. 

Nga lënda gjuhësore e vjelë në terren, vihet re se leksiku ( fjalësi) dialektor i 

Istogut është mjaft i pasur, si për nga ana sasiore, ashtu edhe për nga mënyrat dhe 

mjetet fjalëformuese. Krijimi i njësive leksikore në këtë të folme, përgjithësisht ka 

ndjekur rrugët e ngjashme me të folmet e tjera shqipe, veçmas me ato të grupit të 

gegërishtes verilindore, mirëpo në këtë drejtim vihen re edhe veçanti, p.sh.: mënyra e 

përdorimit të disa parashtesave dhe prapashtesave si dhe mënyrat dhe format e 

përngjitjes së disa fjalëve.  

Te pjesa e fjalëformimit, do ta vështrojmë edhe fushën e toponomastikës, sepse 

mendojmë se ajo është me mjaft interes dialektor.  

 

§ 198. Fjalët e parme.- Një numër i konsiderueshëm leksemash dialektore të 

Istogut bën pjesë në grupin e fjalëve të parme. Ato shtrihen gati në të gjitha fushat e 



163 

 

përdorimit dhe shumica prej tyre shërbejnë si tema motivuese për formimin e fjalëve të 

reja (në të gjithë tipat e fjalëformimit). Pjesa më e madhe e fjalëve të parme në të 

folmen në shqyrtim dalin edhe në pjesët e tjera të shqipes, por ka edhe të atilla që janë 

tipike dialektore për këto anë, p.sh.: kâºm, shpí, gru:n, râºn, nâºn, krý (krye), etj. Këto 

fjalë, përkatësisht temat e tyre, ndihmojnë në formimin e njësive të reja leksikore 

(fjalëve të reja), p.sh.: kâºmsŏrí, shpíjanĭk, grúnâºj, nâºnlóke, krý (e)madh etj. 

 

§ 199. Fjalë jo të parme.- Mbështetur në analizën fjalëformuese, vihet re se në 

këtë të folme, pjesa më e madhe e fjalëve janë jo të parme, që formohen nga tema 

fjalëformuese dhe formanti fjalëformues. Në këtë kategori fjalësh hyjnë: 

-fjalët e prejardhura të formuara me anë të parashtesave dhe ato me 

prapashtesa; 

-fjalët e formuara me parashtesa dhe prapashtesa njëkohësisht 

-fjalët e formuara pa ndajshtesa; 

-fjalët e formuara me anë të paranyjëzimit;  

-fjalët kompozita (të përbëra);  

-fjalët e tipit të përngjitur (aglutinative);  

-fjalët e formuara me anë të konversionit;  

-fjalët e formuara përmes mënyrash të përziera. 

 

Për sa u përket mënyrave të fjalëformimit, duhet thënë se pjesa e madhe e 

fjalëve formohen me anë të prapashtesimit, ndërsa modelet e tjera fjalëformuese janë 

më pak prodhimtare. 

   

§ 200. Parashtesimi.- Paraqet një nëntip të veçantë të fjalëformimit që, 

krahasuar me prapashtesimin, del të jetë më pak prodhimtar, pra afërsisht sa një e treta 

e prapashtesave, megjithëkëtë parashtesimi është një nga mënyrat më të rëndësishme 

dhe më të gjalla të fjalëformimit. “Parashtesa nuk ia ndërron kategorinë leksiko-
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gramatikore fjalës me të cilën bashkohet, por i jep asaj vetëm një kuptim të ri plotësues 

(Gramatika I 2002: 61). 

Parashtesat më të shpeshta në të folmen e Istogut janë: ç, kăca (kaça), kăla, 

kăra, m, mí, n, nìr, pa, păra (păr), pĕr ( pìr), s, çpìr , k (ka), z.  

Kur kemi të bëjmë me parashtesat, duhet thënë se jo të gjitha janë njëlloj 

prodhimtare. Kështu, në këtë kuadër, disa prej tyre janë shumë aktive, duke ndihmuar 

në formimin e shumë fjalëve, ndërkaq disa të tjera kanë dalë nga përdorimi dhe tani 

konsiderohen arkaike. 

Shumica e fjalëve që formohen me anë të parashtesave kanë shtrirje në pjesën 

më të madhe të të folmeve shqipe, prandaj këtu do t’i trajtojmë vetëm ato që 

mendojmë se janë më karakteristike për rrethin gjuhësor në vështrim.  

 

§ 201. Parashtesa ç.- U ngjitet foljeve duke u dhënë kuptim antonimik, mirëpo 

gjen përdorim edhe te disa mbiemra e ndajfolje. Kështu ndodh edhe në pjesët e tjera të 

gegërishtes verilindore dhe më gjerë, p.sh.: çprísh ( shprish), çkatrrŏj ( shkatërroj), çthúr 

( shthur), çkáp, çkréʰ ( shkreh), çkŏklŏj ( shkokloj), çpík ( shpikë), çpíhet ( shpihet) . 

Poashtu, parashtesa ç ndihmon në formimin e disa mbiemrave të nyjshëm, p.sh.: i 

çkătrrúm ( i shkatërruar), i çthúrŭn ( i shturur), i çkápŭn, i çkŏklúm ( i shkokluar), i çkŏçt 

( i shkoqur), i çkrèt ( i shkrifët). Parashtesa e përmendur vihet re edhe te disa ndajfolje 

të tipit si: çkŏçt ( shkoqur), çthúrŭn (shthurur), çărmatósŭn , çărrătísŭn ( verbërisht), 

çlĭrúshìm etj. 

 

§ 202. Parashtesa kaca/kaça.- Me anë të kësaj parashtese formohen disa emra , 

mbiemra e folje të cilat shpesh dalin në dy variante, pra me -kaça dhe –kaca  Numri i 

fjalëve të formuara me këtë parashtesë është i kufizuar, p.sh.: i kacavjérrŭn (i varur), 

kacaváret (ngjitet), kacafýtet (përleshet), kaçarrëm (gëmb), kaçak ( ai që është i 

përndjekur politikisht dhe jeton i fshehur në male), kaçapordhíca ( fjalë të kota), 

kaçamĭn ( i dobët nga shëndeti). etj. (Berisha 2017:148). 
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§ 203. Parashtesa kala.- Kjo parashtesë ka përdorim të dendur. Me anë të saj 

janë formuar emrat e tipit: kalavĕsh, kalabŏsh/ kaladăsh ( boqëzat e pishës), 

kaladredhăn ( kala+ dredh +ăn) ; foljet e tipit: kalavéshet ( sëmuret) , kalafënèt ( 

përgjumet), kaladrédhet ( dredhohet), kalamënèt ( i mirren mendtë); ndajfoljet e llojit: 

kalabŏsh ( bashkë, ngjitas), kalakrýças ( të qëndruarit ulur e me këmbë të mbledhura). 

 

§ 204. Parashtesa kara.- Është e gurrës së turqishtes dhe tregon ngjyrën e zezë. 

Në gjuhën dhënëse (turqishte) me anë të kësaj parashtese janë formuar mjaft fjalë, të 

cilat në rrymë të moteve kanë depërtuar edhe në shqipen, me të njëjtin kuptim apo me 

kuptim keqësues. Ndërkohë, parashtesa e përmendur është bërë produktive duke iu 

ngjitur me analogji disa fjalëve jo të gurrës së turqishtes. Parashtesa e përmendur nuk 

është shumë produktive dhe haset te një numër i kufizuar fjalësh, p.sh.: karaborç ( 

borxh i kahmotshëm), karakopĭl (fëmijë i llasuar), karathí (që është shumë kokëfortë), 

karabudáll ( budalla, injorant), karáxh (ai që e ka lekurën e zezë).  

Paralelisht me këtë parashtesë, në Istog përdoret edhe parashtesa karra që 

është e barasvlefshme ( ekuivalente) me të parën, p.sh.: karrabĭsht ( lloj insekti), 

karrabín ( lloj pushke) etj. 

 

§ 205. Parashtesa m.- Haset te emrat e tipit: mshtjérr ( shtjerr), msýsh ( best. 

syri i keq); te foljet: msýj ( sulmë), mĕrdhézet( skuqet), mréʰ ( mpreh), mshél ( mbyll), 

mshâºj ( bie, godas); ndajfoljet: mrîjăz ( me shumë mundim, me peripeci), mómăs ( 

përgjysmë), mshéftăs ( fshehurazi) si dhe te mbiemri: e mrû:me ( bukë e ardhur). 

 

§ 206. Parashtesa mí.- Është e njëjtë me parashtesën e shqipes standarde –mbi. 

Me anë të saj janë formuar fjalët: mívádat ( toka që nuk ujiten, që nuk i kap uji), 

mi:udhat ( mikrotoponim në fshatin Kaliçan); míkçyrs ( mbikqyrës, epror). 

 

§ 207. Parashtesa n.- Kjo parashtesë u ngjitet emrave të tipit: ŋìja “ngeja”( 

koha), nóre “ ndore-ndorja” ( n+dorë), nëja ( n+deja), níshku “ në ije” (n+ishk); 
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mbiemrave të tipit: i nyllăvt (n+dyll+av+t); foljeve: nréç ( n+drejt)- rregulloj, nrýshk ( 

ndryshkë), nxháll ( n+ gjallë), ndajfoljeve: ŋŭsht ( ngusht), ŋîshìm ( ngopur), ŋŭtshìm ( 

me nguti), no:r ( n+dorë, d.m.th. menjëherë, aty për aty). 

 

§ 208. Parashtesa nĕr.- Del te disa emra që tregojnë vegla pune, mjete të 

ndryshme, por edhe te një numër fjalësh që shënojnë vend, p.sh.: nĕrlĭçt ( pjesë e vekut, 

avlemendit), nĕrvádat ( tokat që ujiten, që i kap uji). Kjo parashtesë u ngjitet edhe disa 

fjalëve të tjera si: Nĕrfúsha ( mikrotoponim në fshatin Lubozhdë), Nĕrkísha 

(mikrtotoponim në fshatin Studenicë), nĕrmjétza ( rrip toke midis të mbjellash ), 

nĕrkéhet ( sëmundje e trurit te kafshët), nĕrshèj ( barra që ngarkohet në samarin e kalit 

a gomarit), nĕrbárkza ( rrip që i vihet nën bark kalit a gomarit ), nĕrvéti (tatëpjetë), 

nĕrgŏj ( i jep gji foshnjes). 

 

§ 209. Parashtesa pă.- Me anë të kësaj parashtese formohen disa emra, 

mbiemra e ndajfolje. U jep fjalëve kuptim tjetër ( të ri) mohues a antonimik. Po ashtu, 

kjo parashtesë ndihmon në formimin e emrave prejfoljor të tipit: t păpámt ( të pa 

parët), păvádat ( toka që nuk ujiten), t pădálnĭt ( të pa dalurit), t pădáshtnĭt ( të pa 

dashurit); disa emra abstraktë: păbúrrnĭ, pămundsí, pădrejtsí. Me parashtesën e 

përmendur dalin edhe disa mbiemra që tregojnë mungesën e një tipari a të një cilësie 

p.sh.: t păkôjshìm ( pa shije), t pămarrúshìm ( të pa turp), t părrítŭn ( të pa rritur a 

zhvilluar sa duhet), i păshnét ( i pa shëndet), i pafty:r ( i pa fytyrë), i pau:dh ( i humbur). 

Po ashtu, përmes rrugës së njëjtë formohen edhe disa mbiemra të nyjshëm, me ç’rast 

dalin me kuptim antonimik, p.sh.: i păzím, i pămsúm, i păfé, i păpjékŭn etj. 

 

§ 210. Parashtesa păra, păr.- Na krijon përshtypjen e një lidhjeje me një send a 

një veprim që kryhet para një tjetri. Me anë të saj krijohen disa fjalë, kryesisht ndajfolje 

kohe, p.sh. păradréke, pvraprâºmjes, părasabáhĭt, păraakshâºmĭt, păradíte, 

părprâºmi, părdje, părtjetìrdje. E kundërt me parashtesën, -para del ajo –mas ( pas), 

p.sh.: masdíte, masakshâºmi, masdárke, masmrâºmtĭ ( krejt në fund). 
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§ 211. Parashtesa për.- Kjo parashtesë e gurrës së shqipes ka origjinë parafjalore 

dhe si e tillë haset mjaft dendur . Ajo u ngjitet disa emrave, mbiemrave, foljeve e 

ndajfoljeve, duke u dhënë kuptime të ndryshme. Emrat që formohen me anë të kësaj 

parashtese mund të jenë emra konkretë e abstraktë, frymorë e jo frymorë, pra emra të 

gjërave të ndryshme ( sendeve), por edhe emra vendesh (topikë). Konsiderohet si 

parashtesa me prodhimtare e mbarë shqipes.  

Disa emra që krijohen me parashtesën –për janë: përkrýsa ( pjesa e sipërme e 

opingës, këpucës), përdreç ( ai që është i llastuar), përcjells (shoqërues). Me anë të 

parashtesës së përmendur formohen edhe mbiemrat prejemërorë e prejpjesorë, bashkë 

me nyjën e përparme-i, p.sh. i pìrvújtŭn ( i hequr keq), i përmallúshëm ( i përmalluar), i 

pìrllóçŭn ( i përlyer), i pìrxhŭmshìm, i pìrfŭlit ( i përpëlitur) , i përbétúm ( i përbetuar) 

etj. Nga ana tjetër, po më këtë parashtesë, formohen edhe disa tipa foljesh, p.sh.: 

pìrvlŏj, përmýs ( përmbysë), përkun ( përkund), përxhák, përtháj, përlótet etj. Parafjala 

–për del edhe te ndajfoljet e tipit: pìrstrŭp, pìrkréje, pìrskìj, pìrshtatshìm, 

pìrmallshìm, pìrmys, pìrâºnesh, pìrpára, pìrmĭdis (edhe : pìrmĭdisdísĭt), pìrfûni, 

përnat, përvjet etj. 

 

§ 212. Parashtesa stĕr (stër).- Kjo parashtesë nuk ka përdorim aq të dendur. E 

hasim tek ato fjalë që shënojnë diçka të zmadhuar apo të ndryshuar nga realja. U ngjitet 

emrave të tipit: stĕrnip, stĕrkopĭl, stĕrthâ˚n, stĕrme:s, stĕrvín ( ngordhësirë), stĕrplăk, 

stĕrpla:k; te foljet e tipit: stĕrpík, stĕrpĭlág, stĕrhollóʰet, stĕrkéçet ( dergjet). Parashtesa 

stĕr te disa fjalë del bashkë me temën fjalëformuese, p.sh.: nípa e stĕrnípa, mésa e 

stĕrmésa, ŋarkú e stĕrŋarkú (Mehmetaj 2006:137). 

Përveç parashtesave të përmendura, në Istog përdoren edhe këto parashtesa:  

s- u jep fjalëve kuptim mohor a antonimik, p.sh. skâºmje, s’munĕt, s’ msŏn etj.  

çpĕr - u mundëson fjalëve formimin e kuptimit antonimik, p.sh. çpĕrthekŏj, -

çpĕrdrédh, çpĕrlán, çpĕrvjél, çpĕrthen etj.  
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k/ka - me anë të kësaj parashtese formohen fjalët e tipit: kçýr (çyr), kaçep (çep), 

kaçúb ( çubë), kaçel ( çel), kadále ( dale). 

z - zgurŏj, zgúr, (zbrazur), zbárdh (bardh), zdri:t, zgídh (zgjidh) etj.(Berisha 

2017:156). 

 

§ 213. Prapashtesimi.- Formimi i fjalëve me anë prapashtesash është mënyra më 

e shpeshtë dhe më prodhimtarja nga të gjitha, prandaj edhe më kryesorja,. pra, e tillë 

del edhe në të folmen në shqyrtim. 

Prapashtesat e idiomës gjuhësore të Istogut dalim me kuptime dhe me aftësi të 

shumta fjalëformuese, prandaj përveç disa pjesëve të ligjëratës siç janë: emri, mbiemri, 

folja e ndajfolja, prapashtesat përdoren mjaft dendur edhe në fushën e toponomastikës. 

Në këtë kuadër, shumë topoleksema janë formuar me anë prapashtesash, e, prej tyre 

më “kryesoret që kanë hyrë në formimin e një numri jo të vogël mikrotoponimesh në 

Istog janë: -ísht,- ín, el, -íc,-aj,-nĭk,-ak etj.” ( Bicaj 1996:23).  

 

§ 214. Prapashtesa a:t (-atë).- Me këtë prapashtesë janë formuar disa emra, nga 

temat foljore, p.sh.: liŋa:t ( sëmundje), kafsha:t, ura:t ( urim). Prapashtesa epërmendur 

ndihmon edhe në formimin e disa foljeve si: çuka:t (çuka:t pula), coka:t, gĕrrzha:t ( 

ngacmon), vazhga:t ( zvarrit), vĕrrtaka:t ( flet pa ndalur), fuza:t (rrëshqet), lula:t ( 

stërmbush), theka:t/ piza:t ( ngacmon) etj.  

 

§ 215. Prapashtesa a:v (-avì) ăvt.- Studiuesi E. Çabej, këtë prapashtesë e nxjerr 

me gurrë sllave ( Çabej 1976:214). Me anë të saj është formuar pjesorja e disa foljeve, 

p.sh.: mŏrra:v, kèça:v, pshŭrra:v, tĕrpĭja:v, gŭsha:v, pĭja:v, budallaka:v, rraspĭlla:v, 

nylla:v etj. Po ashtu, me ndihmën e kësaj prapashtese janë formuar disa mbiemra të 

nyjshëm, shumica me kuptim keqësues ( pezhorativ), p.sh.: i ligăvt, i pshúrrăvt, i 

tĕrpíjăvt, i gúshăvt, i búdallakăvt, i krrútăvt, i dérxhăvt etj. 
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§ 216. Prapashtesa ăç (a:ç).- Me anë të kësaj prapashtese formohen disa emra e 

mbiemra, me tema emërore dhe foljore, që shprehin kuptime pezhorative a përçmuese; 

ose fjalë që emërtojnë vegla të ndryshme pune, cilësi a veti të ndryshme, p.sh.: fĭtĭlăç 

(fitil), căkraç ( lodër fëmijësh), tekĕrrlăç ( çukapik), ŋelăç ( ngelës), pŏrdhăç ( pordhç), 

thmĭjăç ( mendjelehtë), rrŭgaç ( bredhës rrugësh), kŏsáç ( kostarë), prăsháç ( prashitës), 

tăniráç ( makineri për imtësimin e tokës-dheut), zhbĭráç (hulumtues). 

 

§ 217. Prapashtesa acăk.- Paraqet shkrirjen e prapashtesave –ac e –ak dhe u 

ngjitet emrave e mbiemrave prejemërorë, duke u dhënë kuptim keqësues a pezhorativ. 

Vihet re tek emrat dhe mbiemrat e tipit: búrracăk ( burrë jo i besës, i pa besë), gúracăk ( 

lojë fëmijësh), mórracăk ( ai që ka morra), ărdhacăk ( të ardhur, jo vendës). Prapashtesa 

e përmendur vihet re edhe te mikrotoponimet e tipit: Gúracăkt ( mikrotoponim në 

bjeshkët e fshatit Shushicë), Thérrăk (Istog), Batállăk (Orroberdë) etj. (Bicaj 1996 :25). 

 

§ 218. Prapashtesa ăj (a:j). -Me anë të kësaj prapashtese, rëndom dalin 

patronimet e llagapet, p.sh.: Bálaj, Bícaj, Blákaj, Dákaj, Dréshaj, Elézaj, Hazíraj, 

Ibrahímaj, Iméraj , Janúzaj, Mâºraj, Maxhárraj, Méhaj, Métaj, Mirâºnaj, Múlaj, 

Múzliaj, Pépaj, Séjdaj, Sýlaj, Shabâºnaj, Vúthaj, Zékaj, Zógaj etj. Me prapashtesën aj 

(a:j) formohen edhe disa emra përmbledhës (kolektiv) që emërtojnë cilësi a tipar të 

ndonjë vendi, p.sh. dŭshkáj, gŭráj, plŭhnâºj, rrŭŋáj (Mehmetaj 2006:142), si dhe 

mikrotoponimi, Guráj( Istog). 

 

§ 219. Prapashtesa ăk.- Është mjaft prodhimtare dhe me anë të saj formohen 

emra, mbiemra (nga tema emërore, mbiemërore e foljore) duke u dhënë kuptime të 

ndryshme. U ngjitet emrave mashkullorë të tipit: çúfrrăk (lloj shkurreje) túlăk (i butë, i 

dhjamosur), rrúnxăk (qingj i moshës 2-vjeçare), thúprăk ( vend me shumë thupra), 

pshtjéllăk ( mbështjellës te kostumet e grave), lulăk ( lloj shoke), batallăk ( tokë e pa 

punuar), sŭtak ( pjesa e sipërme e kokës), mzorăk ( qe të moshës rreth 2-vjeçare), 

tínzăk ( dinak), dĭmnăk ( dimëror), búcăk (enë për ujë) etj. Me prapashtesën e 
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përmendur janë formuar emra abstraktë të tipit: búdallăk ( budallëk), bóllăk ( 

mjaftueshëm) etj. Po ashtu vihet re edhe te disa emra që tregojnë banorin e një krahine 

a të një fisi, p.sh.: drenícăk ( banor i Drenicës), dúrrsăk ( banor i Durrësit), úlçinăk ( 

banori i Ulqinit), etj. Prapashtesa -ăk, në disa të folme, p.sh.: në Deçan (Mehmetaj 

2006:143), por edhe në disa pjesë të tjera të Dukagjinit, ndihmon në formimin e emrave 

që tregojnë përkatësi fisi, p.sh.: Berishăk etj., por, kështu nuk ndodh edhe në të folmen 

tonë, sepse këtu emrat farefisnor dalin të paranyjëzuar, p.sh.: i Beríshsĭ, i Gashnjâºni, i 

Mavríçsi, i Krasníçsi etj. Prapashtesa -ăk u është ngjitur edhe disa mbiemrave, që dalin 

me kuptim përçmues ( pezhorativ), p.sh.: túlăk ( tepër i shëndoshë), spírrăk ( tepër i 

dobët), pĭcrrăk ( tepër i vogël, por edhe: laraman). Prapashtesa e përmendur u ngjitet 

edhe disa ndajfoljeve, p.sh.: vizăk ( mënyrë ecjeje), fúzăk ( me detyrim) , lúlăk ( lidhur), 

p.sh.: E lidhìn milicíja ee bâºn lúlăk! etj. Me –ăk dalin edhe disa mikrotoponime si: 

Băltáku ( toka në Carallukë, Istog i Poshtëm dhe Llukavc i Begut), Bătalláku- ( toka 

djerrina në Gurrakoc dhe Bellopjë), Bírat e Vĭdullákut ( mikrotoponim në bjeshkët e 

fshatit Kaliçan), Çepurăk ( mikrotoponim në fshatin Prekallë), Grópat e Kaçăkve ( 

mikrotoponim në bjeshkët e fshatit Cerrcë), Malenjăk (mal në bjeshkët e fshatit Cerrcë), 

Oshlăk ( mal në bjeshkët e fshatit Cerrcë) , Thérrăk (mikrotoponim në Orroberdë). 

 

 

§ 220. Prapashtesa ăn/ a:jk.- Del te një numër i kufizuar emrash e mbiemrash, 

duke u dhënë kuptim negativ (pezhorativ). Prapashtesat e lartcekura përdoren në 

mënyrë paralele, pra e para për gjininë mashkullore, kurse e dyta për gjininë femërore, 

p.sh.: fílăn (filăn-físteku), rrêncăn (gënjeshtar), rrêncájk (gënjeshtare), fencăn (ai që 

liron shumë gazra), fĕncájk, túxăn (frikacak), tuxájk (frikacake), zhúgăn (i papastër), 

zhugájk (e papastër), trúllăn (kokëtrashë), trullájk (kokëtrashë), mrrólăn (i vërenjtur), 

mrrolájk, shakllamăn (i çrregulluar)- shakllamájk, arúshăn (shëndetmirë), lóçkăn (i 

dashur ) etj. Me çiftin e prapashtesave ăn/ a:jk dalin edhe fjalët e tipit: gúshăn- 

gusha:jk, llafazăn-llafaza:jk, breshkăn-breshka:jk, gĕrrbăn-gĕrrba:jk, balúshăn- 



171 

 

balusha:jk, krrútăn-krrŭta:jk, mrapshtăn-mrapshta:jk, fútăn-fŭta:jk, laríçkăn-larĭçka:jk 

etj. 

 

§ 221. Prapashtesa âºr/a:r/are.- Kjo prapashtesë është e pranishme edhe te 

gjuhët e tjera ballkanike. Me anë të saj formohen disa emra enësh, veglash pune, apo 

emërtime për banorin e një vendi a krahine të caktuar. Ajo u ngjitet emrave si: kúlmâºr 

(trari kryesor në një pullaz), llapár ( pjesë e plugut-parmendës), bunâºr, tetovár (e), 

xhakovár (e), preshevár (e), kĕrçovár (e) etj. Me anë të prapashtesës ár/ âºr formohen 

edhe disa fjalë me gurrë sllave: kuhár ( gjellbërës), shumâºr ( pylltar), pushkár ( 

mjeshtër pushkësh) etj. (Mehmetaj 2006:145). Prapashtesa e përmendur del edhe tek 

emërtimi Kuŋullár (mikrotoponim në fshatin Vrellë dhe në Sine). 

 

§ 222. Prapashtesa ăz.- Rrjedh nga prapashtesa as dhe u ngjitet temave emërore 

të thjeshta dhe atyre të prejardhura, përkatësisht temave mbiemërore dhe atyre 

ndajfoljore me ç’rast formohen ndajfolje mënyre, p.sh.: fýtăz, gújăz, bárkăz, ŋátăz, 

vétmăz, hapakâºmăz. Me anë të prapashtesëz –ăz formohen edhe disa ndajfolje, që 

tregojnë llojin e lojës etj., p.sh.: kapúçăz, gúxhăz, ŋílăz, klîncăz etj. 

 

§ 223. Prapashtesa c.- Ndihmon në formimin e disa fjalëve që emërtojnë sende a 

vegla të ndryshme, p.sh.: lídhc ( mbulesë koke, pjesë e kostumit të grave), shtrydhc ( 

koprrac), klĭnc (tinëzar), thĭnc (thumbi i gjarprit). Me anë të prapashtesës së përmendur 

formohen edhe d emra me kuptim negativ a përçmues, p.sh.: rrënc ( gënjeshtar), fënc ( 

ai që liron shumë gazra), plŏnc ( barkmadh), fjălc (grindavec), ŋèlc (përsëritës) etj.  

Përveç prapashtesës c te disa fjalë shtohet edhe prapashtesa tjetër ( e dytë) –ăn, 

p.sh.: rrìncăn, fìncăn, fjalcăn etj. Me prapashtesën –c formohen edhe fjalët e tipit: 

pshtjellc (pjesa e poshtme e kostumit të femrave), xhvjellc (bosht rreth të cilit 

mbështillen penjtë), hjekc (mjet metali për tërheqjen e sanës, barit). 
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§ 224. Prapashtesa e:sh ( eshë).- Del në shumicën e të folmeve të Kosovës dhe 

më gjerë dhe me anë të saj janë formuar një vistër emrash, që shprehin a tregojnë një 

profesion të caktuar. Prapashtesa –e:sh, te disa fjalë zgjerohet në bashkëtingëlloren –n 

(n+e:sh) si p.sh.: trĭmne:sh (trimëreshë), thine:sh (shpirtëzezë), bŭrrne:sh (burrërore), 

çŏbane:sh (bareshë), hăjne:sh (vjedhëse), rrŏktare:sh (shërbëtore) etj. 

 

§ 225. Prapashtesa èc.- Fjalët e formuara me anë të kësaj prapashtese shprehin 

kuptimin e zvogëlimit të një gjëje, p.sh.: bŭbrrèc, búrrèc, kŏdrèc ( kodër e vogël), gúrèc ( 

gur i vogël). Prapashtesa –c në disa raste u jep fjalëve kuptim negativ ( pezhorativ), 

p.sh.: larèc (lajkatar), búrrèc (burrë me karakter të ulët, i pa burrë), túrrèc ( ai që flet 

vend e pa vend) etj. Gjinia femërore e emrave të sipërshënuar formohet duke ua shtuar 

mbaresën –e, p.sh. laréce, tŭrréce etj. 

 

§ 226. Prapashtesa hâºne.- U ngjitet disa turqizmave, që shënojnë vende apo 

objekte të caktuara, pra me anë të kësaj prapashtese formohen fjalë të reja si, p.sh.: 

akçĭhâºne (gjelltore), berberhâºne (rrojtore), ýzerhâºne (toaleti, wc), nallbahâºne 

(vendi ku mbathen kuajt, qetë etj.), flliçníhâºne (vend i papastër), măskrallakhâºne 

(turp i madh), drèçníhâºne (best. vend ku qëndron djali/ dreqi), kŭrvahâºne (vend ku 

bëhet prostitucion), mŭtçíhâºne (punë të pista, vepra të liga).  

 

§ 227. Prapashtesa i:c (icë).- Me këtë prapashtesë formohen emra, prej emrash, 

foljesh e ndajfoljesh, që tregojnë më të shumtën zvogëlimin e një gjëje, një gjë konkrete 

dhe femrën e mashkullit, p.sh.: 

a) disa emra që tregojnë një gjë me përmasa të vogla, p.sh.: lăti:c (copëz e vogël 

toke), rrŭgi:c (rrugë e ngushtë, njëkahore) etj. 

b) emra prejfoljor që tregojnë një gjë konkrete, p.sh.: ŋălli:c (lulja e qepës). 

c) me funksion femorizues del te disa emra, p.sh.: màgari:c (gomareshë), 

kŏpili:c, bŭdàlli:c, sŭgàri:c, kàpri:c, hŏxheni:c, gàbèli:c, tàpalli:c (e qalë), mŭrri:c (e 

murrme), shŭmi:c (shumë), tèpri:c (tepër), gàli:c (e zezë) etj. Mjaft shpesh del edhe në 
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fushën e toponimisë si: Kameni:c, Kashi:c, Studeni:c, Beli:c, Shushi:c, (fshatra të 

Istogut), Kralíca ( mikrotoponim në bjeshkët e fshatit Lubozhdë dhe Cerrcë), Boavíca 

(mal në bjeshkët e fshatit Shushicë) , Bogàshíca (mikrotoponim në fshatin Osojan), 

Kàni:c (mikrotoponim në fshatin Lubozhdë), Bàri:c (mikrotoponim në fshatin Llugë), 

Dàkovi:c (mikrotoponim në Istog). Prapashtesa me gurrë sllave i:c (icë), nëpërmjet disa 

fjalëve sllavishte, ka depërtuar edhe në shqipen, p.sh.: poli:c (raft), bŏròni:c 

(luleshtrydhe), úli:c (shesh), kràli:c (mbretëreshë) etj. (Mehmetaj 2006: 151). 

 

§ 228. Prapashtesa i:n (inë).- Kjo prapashtesë mundëson krijimin e disa emrave 

femërorë, të formuar prej temash emërore a mbiemërore me kuptime të ndryshme, 

p.sh.: guri:n (tokë e fortë), kĕrrshi:n (sipërfaqe shkëmbore), lŭgi:n, bàtálli:n (djerrinë), 

shkreti:n, cofti:n (i,e ngordhur), tŭrbulli:n (i turbullt). Prapashtesa e përmendur 

ndihmon në formimin e disa mikrotoponimeve, p.sh.: Llàzi:n -nga serb. “rrah” (toka në 

fshatin Staradran), Lĭvádhet e Zhègín’s- (livadhe në bjeshkët e Istogut), Shóvarínat (rrip 

tokash në fshatin Prigodë), Bàtálli:n (toka në fshatin Staradran dhe Zallç), Tulína (toka 

bujqësore në fshatin Vrellë), Guri:n (mikrotoponim , rrip tokash në fshatrat Vrellë, 

Lubozhdë, Istog, Sine dhe Prigodë), Balti:n (mikrotoponim në Vrellë), Tŭli:n (Vrellë), 

Plĕhni:n (mikrotoponim në fshatin Lubozhdë) etj. (Bicaj 1996: 24). 

 

§ 229. Prapashtesa i:sht/ ĭsht.- Ndihmon në formimin e disa emrave dhe të disa 

ndajfoljeve, p.sh.: çarri:sht (pyll me dru çarri), Çarríshta e Januzaj (mikrotoponim në 

bjeshkët e fshatit Lubozhdë), ahi:sht (pyll me dru ahu), buŋi:sht (pyll me dru bungu), 

shkózi:sht (pyll me dru shkoze), mllaki:sht (pyll me dru mllaku). Kjo prapashtesë 

ndihmon edhe në formimin e disa emrave që shënojnë përbërjen dhe pozitën 

gjeografike të një vendi a hapësire të caktuar, p.sh. mèlli:sht, ràni:sht, gúri:sht. Po 

ashtu, prapashtesa e përmendur ndihmon në formimin e disa ndajfoljeve, p.sh.: 

kàtunĭsht (i gjithë fshati), burrnĭsht, trìmnĭsht, maxhŭpisht (moskujdesshëm, shkel e 

shko), tinzĭsht (dinakërisht), vllàznĭsht (vëllazërisht), ràzĭsht (në harmoni) etj.  
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Prapashtesa i:sht ndihmon në formimin e disa mikrotoponimeve, p.sh.: Varri:sht 

(mikrotoponim në Istog, Llugë, Vrellë), Ahi:sht (mikrotoponim në bjeshkët e fshatit 

Vrellë), Gruni:sht (mikrotoponim në fshatin Llugë), Lini:sht mikrotoponim në Istog), 

Guri:sht (mikrotoponim në fshatin Kaliçan), Çărri:sht (mikrotoponim në fshatin Vrellë, 

Lubozhdë) etj. (Bicaj 1996: 23). 

 

§ 230. Prapashtesa i:t.- Kjo prapashtesë u ngjitet disa temave emërore e 

ndajfoljore, duke formuar kështu një grup foljesh që shprehin kuptime të ndryshme, 

p.sh.: vădi:t (ujit), kŏsi:t, jăvăshi:t (qetëson, ndalon, pushon), kŭsuri:t (llogaritë), lări:t , 

pări:t (mjekohet me avull), vllăçi:t, zhăgi:t (zvarrit), sèri:t (mahnit, befason), dăllashi:t 

(gabon, huq) . 

 

§ 231. Prapashtesa ĭm/i:m.- Është një ndër prapashtesat më të shpeshta të 

shqipes. Me ndihmën e saj, në të folmen e Istogut, nga temat foljore, janë krijuar emrat: 

punĭm , durĭm, fitĭm, trullĭm, pezmatĭm, munĭm, pshtĭm, besĭm etj., të cilët rrjedhin nga 

foljet : punoj, duroj, fitoj, trullohem, pezmatohem, mundohem, besoj. Nga ana tjetër, 

nga temat e prejardhura emërore janë krijuar emrat kolektiv të tipit si: búrrnĭm (burrat), 

granĭm (gratë), voxhlĭm (fëmijët), parsĭm (të parët), shtèrpnĭm (kafshët shterpa) etj . 

(Mehmetaj 2006: 151-152). 

Krahas prapashtesës ĭm, përdoret edhe variantja e saj i:m që del edhe në 

shqipen standarde, imë. Ajo përdoret te disa emra femërorë abstraktë , shumica prej të 

cilëve tregojnë fenomene atmosferike dhe kanë nuanca onomatopeike, p.sh.: tiŋlli:m 

(tingëllij), veti:m (vetëton), bubulli:n (bubullon), hiŋlli:m (hingëllon), uluri:m (ulërin), 

ushti:m (ushton), murmuri:m (murmuron), bĕrti:m (bërtet), vizlli:m (vezullim) etj.  

 

§ 232. Prapashtesa lí.- Është e gurrës së turqishtes dhe përdoret mjaft të dendur 

në të folmen në vështrim. Me anë të saj janë formuar emra e mbiemra , që tregojnë 

cilësi a prejardhje, p.sh.: sabĕrlí (i durueshëm), kymĕtlí (kursimtar), nămŭzlí (ai që lutet, 
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falet), kryçălí (i krishter), bèrĕçetlí (fatsjellës), venálí (vendas), prishtĭnalí (prishtinas), 

vŭshtrrĭalí (i Vushtrrisë) etj. 

 

§ 233. Prapashtesa llăk.- Kjo prapashtesë ka depërtuar në gjuhën shqipe përmes 

disa turqizmave dhe, sot është mjaft prodhimtare. Me anë të saj formohen emra 

konkretë e abstraktë si dhe mbiemra, p.sh.: baballăk (babai i nusës), ŋushllăk 

(vështirësi), bashkallăk (bashkësi e gjerë familjare), paçllăk (pastërti), dyjĕllăk (bota), 

pshtjellăk (mbështjellës, pjesë e kosmumit të femrave), budallăk (pa maturi) hajvanllăk 

(bota shtazore), fukrallăk (varfëri). Prapashtesa  llăk vihet re edhe te disa 

mikrotoponime, p.sh.: Bashkallăku (toka bujqësore në fshatin Lluga), Bírat e Vídullăkut 

(mikrotoponim në bjeshkët e fshatit Kaliçan), Lúgu i Mllăki:s (luginë në bjeshkët e 

fshatit Orrobërdë). 

 

§ 234. Prapashtesa m.- Ndihmon në formimin e një numri emrash emra e 

mbiemrsh, prej temash emërore, mbiemërore e foljore, p.sh.: bî:m (nga bij), ushti:m 

(nga ushtë), kërsî:m (nga kërcas), grî:m (nga grij), bërtî:m (nga bërtas), i vra:m (nga 

vras), i thy:m (nga thyej), i çky:m (nga shkyej). Me prapashtesën e përmendur formohen 

edhe emra abstraktë ë tipit si: kŭkâºm, pĭskâºm, vĭkâºm, hŭrrpâºm etj. Nga shëmbujt e 

dhënë mund të vihet re se emrat e lartshënuar janë formuar nga temat e foljeve me 

natyrë onomatopeike si: kŭka:t, pĭska:t, vĭka:t, hŭrrpa:t. 

 

§ 235. Prapashtesa í.- Mundëson formimin emrave femërorë (abstraktë- 

kolektivë) të tipit si: bŭrrn í, çĭkn í, vllăzn í djĕlmní, nŭsní, kŭrvní, trĭmní, plĕçní, cŭbní, 

shtătzăní, fllíçní etj. 

 

§ 236. Prapashtesat ŏk, -óle, -ŏj.- Me anë të këtyre prapashtesave, prej temash 

emërore e mbiemërore, janë formuar pak emra, mbiemra e folje, p.sh.: bàblŏk, míxhŏk, 

bardhŏk, malŏk,maçŏk, kapóle (kapele), kaçóle (grumbuj të tallës së misrit), balŏj (ka 

me larë në ballë), múrrŏj (ka i murrmë), shalŏj, gozhdŏj, majŏj, bekŏj, lakŏj, dredhŏj, 
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tradhtŏj, ple ͪnŏj, livrŏj, krahŏj, mlŏj, shtrŏj, rrxŏj, marŏj, dimnŏj, vjeshtŏj, pranverŏj, 

verŏj, lumnŏj. 

 

§ 237. Prapashtesa tár.- Me anë të kësaj prapashtese formohen një kategori 

emrash e mbiemrash që, tregojnë profesion a përkatësi të caktuar, p.sh.: bjéshkatár (ai 

që veron në bjeshkë) ùdhtár, kôŋătár (këngëtar), msĭtár (shkuesi), kursìmtár, nĭsmtár 

(nismëtar), bajrăktár (ai që mban flamurin), rrŏktár (shërbëtor), lavĕrtár (ai që lavron 

tokën), çèthtár (ai që qeth delet) etj. 

 

§ 238. Prapashtesa tóre.- Ndihmon që, nga temat emërore të formohen emra 

femërorë të cilët, shënojnë profesione të ndryshme (kryesisht nga fusha e amvisërisë), 

p.sh.: măxhetóre (ajo që përgatit ushqimet), ĕnatóre (ajo që kujdeset për enët), 

mlŏjatóre (që kujdeset për shtrojë e mbulojë), nxhĕshătóre (mjek popullor-fiziatër) 

rrethătóre (rrip, brez fishekësh), falltóre (parashikuese e fatit), râºŋatóre (ajo që kryen 

punët e përditshme të shtëpisë), amĕltóre (pasticeri), puntóre (e vyer), mjĕlatóre (ajo 

që mjel lopët, delet, dhitë). 

 

§ 239. Prapashtesa u:k ( ukë).- Prej temash emërore, mundëson formimin e disa 

emrave dhe mbiemrave, p.sh.: láru:k (lopë me lara), bĭshtu:k (lopë me bisht të gjatë), 

trashu:k (e trashë, e majmë), sharu:k (me lara). Prapashtesa e përmendur del edhe te 

topiku Carallu:k (fshat i Istogut). 

 

§ 240. Prapashtesa û:ŋ (ungì).- Me këtë prapashtesë janë formuar emra (me 

tepër femërorë) me kuptime të ndryshme (Xhuvani & Çabej 1987: 291), p.sh.: măllû:ŋ (e 

enjtur në trupin e njeriut), maçăllû:ŋ (copëz druri me majë disi të kthyer, të fryer), 

shtllû:ŋ (shtëllung leshi), lû:ŋ (një lloj i thati), maçăllû:ŋa - maçăllû:ŋa (të enjtura të 

njëpasnjëshme), shtllû:ŋa- shtllû:ŋa ( 1. flokë të mëdhenj bore, 2. grumbuj mjegulle 

etj.), shtrû:ŋa (vatha e deleve). 



177 

 

 

§ 241. Prapashtesa ŭsh/u:sh.- Me anë të kësaj prapashtese, prej emrash janë 

formuar emra mashkullorë e femërorë me kuptim zvogëlimi, dhe mbiemra prej 

mbiemrash, p.sh. babŭsh (babë), dajŭsh (dajë), drenu:sh (femra e drerit), aru:sh (femra 

e ariut), xharpnu:sh (femra e gjarprit), mĭnu:sh (femra e miut), çĭkŭsh (i thuhet vajzës, 

me kuptim përkëdhelës), zemrŭsh-zemru:she (i, e dashur) etj. Me prapashtesën e 

përmendur formohen edhe mbiemrat e tipit: larŭsh/laru:sh (me lara), barkŭsh 

(barkmadh), bukurŭsh (i bukur). Poashtu, me prapashtesën ŭsh. /u:sh janë formuar 

edhe antronimet si: Agŭsh, Alŭsh, Malŭsh, Kadrŭsh, Metŭsh, Lŭsh, Ramŭsh si dhe 

topikët e tipit: Dobru:sh (fshat i Istogut), Radu:sh (kompleks malesh në bjeshkët e 

Istogut), Balúshat (mikrotoponim në bjeshkët e fshatit Sine). 

 

§ 242. Prapashtesa nĭk.- Kjo prapashtesë me gurrë sllave hetohet në formimin e 

disa emrave e mbiemrave prej temash emërore, mbiemërore e foljore, p.sh.: híthenĭk 

(byrek me hitha), leçenĭk (byrek me lakër), besnĭk, hisenĭk, shpijanĭk, mónafĭk (spijun), 

xhallnĭk (punëtor i madh), ballnĭk (pjesa ballore e një gjëje), mócanĭk (moshatar), 

pasanĭk (i pasur), bukanĭk (bukëdhënës), mexhanĭk (ai që është në kufi).  

Prapashtesa e përmendur vihet re edhe te formimi i disa emër-vendeve si: 

Korenĭk (majë mali në bjeshkët e fshatit Kaliçan), Homnĭk (mikrotoponim në fshatin 

Baicë), Mâºja e Shtrashnĭkut (majë mali në bjeshkët e fshatit Tomoc), Rasadnĭk 

(mikrotoponim në fshatin Orrobërdë), Rubnĭk (mal në bjeshkët e fshatit Cërrkolez), 

Zmíjanĭk (mikrotoponim në fshatin Rakosh). 

 

§ 243. Prapashtesat t.- Me anë të kësaj prapashtese dhe me paranyjëzim janë 

formuar mbiemra, prej temash emërore, mbiemërore dhe ndajfoljore.  

Prej temash emërore + me paranyjëzim janë formuar mbiemrat lëndorëtë tipit 

si: i pamŭkt, i lesht, i ftoft, i nxe:t, i ŋri:t, i pi:t, i băjt, i tha:t, i rjèpt, i çkèpt etj. 
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Prapashtesa t del edhe te patronimet, pra kur dëshirojmë të shënojmë 

përkatësinë e pjesëtarit të një fisi, p.sh.: Găsht (Gashi), Dréshajt (Dre:shaj), Kăbasht 

(Kabashi), Méhajt (Mehaj), Mâºrajt (Mâºraj), Lăjçt (Lajçi), Rugŏvt (Rugova), Maxhárrajt 

(Maxharraj) etj. 

  

§ 244. Prapashtesa z.- U ngjitet temave emërore, duke formuar emra femërorë, 

më të shumtën prej emrash veglash a mjetesh pune me kuptim zvogëlimi a përkëdhelie, 

p.sh. kâº:mz (këmbëz, këmbëzat e qerres), do:rz (dorëza e derës), shti:z (mjet për 

tjerrjen e leshit), mû:llz (semundje lukthi te bagëtitë), kî:z (mjet për të prerë), çe:llz 

(çellza e gojës), u:lz (lloj druri, i ngjashëm me ahun), fllâºnz (thëllëz), ka:bz (kapëse për 

rroba etj.), kăbz (problem në kryrjen e nevojës fiziologjike). Prapashtesa z, përdoret në 

formimin e disa emërvendeve, p.sh.: Krŏjzit (Vrellë), Te Gurzĭt (mikrotoponim në 

bjeshkët e fshatit Suhogerllë). 

Nga sa u theksua në lidhje me parashtesat dhe prapashtesat, mund të pohojmë 

se këto mjete fjalëformuese nuk dallojnë shumë nga të folmet e tjera të gegërishtes 

verilindore dhe më gjerë. 

 

§ 245. Formimi parashtesor-prapashtesor i fjalëve.- Në të folmen e Istogut nuk 

është shumë prodhimtar, megjithëkëtë kemi vënë se me anë të kësaj rruge janë formuar 

foljet e tipit si: përmallŏj, pìrçáfĭ, pìrtrîj, zbŭkurŏj, zbardhŏj etj., si dhe emrat e llojit: 

nĕrgo:jc (pjesë e frerit të kalit), nĕrskâºmz (pjesë e vekut), përkry:s (pjesa e sipërme e 

opingës), zbărdhĭm (zbardhje), pìrmallĭm (mallëngjim), përshtátje etj. (Mehmetaj 2006: 

165). 

 

§ 246. Paranyjëzimi.- Me anë të kësaj rruge janë formuar mbiemra të nyjshëm 

prejfoljorë (pra që rrjedhin nga pjesorja e foljes), p.sh.: i msúm, i árdhŭn, i mshélŭn, i 

djégŭn, i dáshtŭn, i korítŭn, i vra:m, i mrríshìm, t’ dálŭn etj. 

Përveç parashtesave, prapashtesave, para-prapashtesave njëkohësisht, dhe 

paranyjëzimit, si mjete të veçanta fjalëformuese, në idiomën gjuhësore të Istogut vihen 
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re edhe disa mënyra (rrugë ) të tjera fjalëformuese, por që në krahasim me të parat, e, 

veçmas me prapashtesat, janë më pak prodhimtare. 

  

§ 247. Kompozimi (përbërja). -Është formë e veçantë dhe mjaft prodhimtare 

“me anë të së cilës krijohen fjalë të reja që kanë në përbërjen e tyre dy a më shumë tema 

motivuese; njëra nga këto ( tema mbështetëse, që është zakonisht e dyta) e formëson 

gramatikisht gjithë kompozitën , ndërsa tema tjetër është asnjanësuar nga pikëpamja e 

kuptimeve tì saj gramatikore” (Gramatika I 2002:70). Pra, në të folmen në shqyrtim vihet re 

një numër relativisht i madh kompozitash, që janë me interes si nga aspekti 

fjalëformues, ashtu edhe për nga ana aspekti semantik. Temat motivuese mund të jenë 

emërore, mbiemërore, foljore e ndajfoljore:  

p.sh.: shpĭrli:g, sýkeç, zemĕrmi:r, çăfga:t, fjăltha:t, trŭpshkŭrt, sýkŭç, lèshkŭç, 

façèkŭç, vĕshllavĕsh, hŭnshtrìmt, xhákdérdhje, mĭkprítje, púndóre, bábxhysh, nănlóke 

etj.  

Gjatë shqyrtimit të kompozitave, jemi mbështetur në Gramatikën e gjuhës 

shqipe I, me ç’rast aty jepen dy lloj: kompozitash; ato këpujore dhe kompozitat 

përcaktore (Gramatika I 2002 : 71-72).\ 

 

§ 248. Kompozitat këpujore.- Paraqesin ato fjalë që përbëhen nga dy e më 

shumë gjymtyrë me lidhje bashkërenditjeje ndërmjet vetës. Kompozitat këpujore në 

idiomën gjuhësore të Istogut, janë më të pakta se ato përcaktore, p.sh.: kuçezĭ, 

mĭsheshpi:rt, vèshmáthje, jŭglíndje, pshèshetâºmìl, mĭshelákna, tâºmìlebo:r etj. 

 

§ 249. Kompozitat përcaktore.- Formohen vetëm prej dy gjymtyrësh nga të cilat, 

njëra përcakton tjetrën. Vështruar nga aspekti i temave motivuese, kompozitat 

përcaktore mund të jenë:  

-emër+emër, si: kryçýtet (kryeqytet), krý(e)mali, leshmâºce, sórrshki:n, káldéti 

etj. 
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-kompozita të tipit emër+emër që kanë dhënë mbiemër, p.sh.: barkpe:t 

(bark+petë), gójsho:sh (gojë-shoshë), búzçerep (buzë+çerep), syhŭt (sy+hut) etj. 

-kompozitat e formuara nga emër+mbiemër , p.sh: syhăpt (sy+ të hapur), 

krý(e)madh ( krye+ i madh), leshkŭç ( lesh i kuq), trŭpga:t ( trup+i gjatë) etj. 

-kompozitat emër + pjesore e foljes në disa raste formojnë: 

mbiemra të tipit: leshdrédhŭn (lesh-dredhur), bĭshtkpútŭn (bisht+këputur), 

kryeshtru:m (krye+shtruar), bukpìrmýsŭn (bukë+përmbysur) etj. Nga ana tjetër, po ky 

tip kompozitash (emër+pjesore e foljes) ka formuar ndajfoljet e llojit: syhápŭn, 

gójmshélŭn etj.  

Në të folmen e Istogut është mjaft i madh numri i kompozitave si: bărkçélŭn 

(bark+çelun), büthpăla:m (büth+ pa la:m), büthshje:rr (büth+ shtjerrë- i varfër, me 

gjendje të dobët ekonomike), kapŭçga:t (kapuç+ i gjatë- mendjemadh), dhômçátall 

(dhëmb+çatall- me dhëmbë të deformuar), mĭkprĭts (mik+ pritës) etj. 

 

§ 250. Përngjitja (aglutinimi).- Ndihmon që të “krijohen fjalë të reja nga 

njëfjalëzimi i një togfjalëshi, i një togu parafjalor ose i një grupi në përgjithësi” (Gramatika 

I 2002:75).  

Fjalët e formuara me përngjitje i ruajnë lidhjet sintaksore ndërmjet gjymtyrëve 

përbërëse. Në arealin gjuhësor në shqyrtim, nuk është i madh numri i fjalëve të krijuara 

me anë të përngjitjes, p.sh.: mozomokeç (mos+o+Zot+ma+keq), herdŏkúrdŏ 

(herë+do+kur+do), tâºnahérĕt (të+ gjitha + herët), hămadreç (ha+ more+ dreq), 

tekdernĭ (tek+deri+ në), përvjet (për+vjet), fărefĭs (far+e+fis), thashethâºne 

(thash+e+theme), paradíte (para+dit+e), masdíte (pas+dit+e) etj. 

 

§ 251. Konversioni.- Formimi i fjalëve më anë të konversionit (ndërrimi i 

kategorisë leksiko-gramatikore) përfshin një numër të kufizuar njësish leksikore. Kështu 

p.sh. nga foljet e lllojit: hap, çull, krip, ndryshk, pshesh etj., janë formuar emrat e tipit: 

hápi, çúlli, krýpa, ŉrýshku, pshéshi etj. Kështu, nga emrat (víti, móti, rrâºnxa, brégu, 

midísi) janë formuar ndajfoljet e llojit: vjet, mot, rrŏnx, breg, rreth, midis, si dhe 



181 

 

ndajfoljet: m’u lésh ( nga emri lesh), me pshésh (nga emri përshesh), mu vésh (nga emri 

veshë) etj. Përmes rrugës së njëjtë janë formuar edhe disa emra prej foljesh: mêrzí (nga 

folja mërzít), çúdí (nga folja çúdít), pŏrosí (nga folja porosít), hăbí (nga folja habít) etj. 

(Mehmetaj 2006: 175). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 

 

 

KREU VI 

 

SINTAKSA 

  

Tiparet sintaksore 

 

Sintaksa e fjalisë së kësaj të folmeje është e njëjtë me të folmet e tjera të 

gegërishtes ( sidomos me ato të gegërishtes verilindore) prandaj është e vështirë të 

dallohen tipare vetjake të saj, megjithëkëtë, në këtë pjesë të punimit do të përpiqem t’i 

marrim në shqyrtim disa prej tipareve sintaksore më karakteristike për këtë të folme 

dhe që janë me interes për dialektologjinë shqiptare. 

Për të hetuar sadopak strukturën sintaktore të kësaj të folmeje kemi ndjekur 

bashkëbisedime të pjesëtarëve të brezit të moçëm, të atij të mesëm, por edhe të brezit 

të ri, te të dy gjinive, kryesisht biseda në ambientet familjare, por edhe biseda të 

realizuara sipas orientimit tonë paraprak. Në këtë kuadër i kemi analizuar edhe disa 

tekste të ndryshme nga kjo e folme, gjithëmonë, duke synuar që në mënyrë sa më të 

plotë dhe sa më përmbajtësore t’i hetojmë tiparet dhe veçoritë e kësaj të folmeje në 

fushë të sintaksës.  

Siç dihet ndryshimet dialektore në fushë të sintaksës, gjithandej shqipes janë më 

të rralla,kundrejt fushave të tjera gjuhësore. 

 

§ 252. Paskajorja në vend të lidhores.- Një prej veçorive sintaksore e arealit 

gjuhësor të Istogut është përdorimi i paskajores së foljes në vend të lidhores, pra shumë 

funksione sintaksore, që i kryen lidhorja në mbarë toskërishten (më pak në gegërishten 

jugore) në të folmen tonë dhe në mbarë gëgërishten veriore dhe verilindore, kryehen 

me përmes trajtave të paskajores. Kështu, pra, në të folmen në hetim, por edhe në 

pjesët e tjera të gegërishtes verilindore mjaft dendur përdoret paskajorja e tipit: me 
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punu:, me msu: etj. Në këtë kuadër, së shpeshti paskajorja del me pocicion pas foljes 

gjysmëndihmëse duhet, p.sh.:// Duhet me msu: për me pêrparu:// Fjála çĭ jepet duhet 

mu ma:jt// Miçsi:n duhet me ru:jt për ko:h t ga:t! // Nâºna e bába duhet mu désht si 

sy:t e bállit! // etj. 

Kur temi të bëjmë me përdorimin e paskajores, është me rëndësi të thuhet se 

mënyra paskajore përdoret mjaft dendur për të ndërtuar fjali, që shprehin marrëdhënie 

kushtore, p.sh.: //Me pushkatu:/ nuk munésh me friksu:// Mè çi:t n gry:k t tópit/ sýni 

nuk i trêmet// Me fo:l xhith ditën me tô/ kry:t vesh nuk po i mèrrke// Me pa:s páre/ i 

kish ble: drû:t e dímnit // etj. 

Nga ana tjetër nuk mungojnë rastet, kur paskajorja dhe lidhorja përdoren 

përkrah njëra-tjetrës, p.sh.: Jêpu ( epŭ) dhêne u:j me pí/ se jôn eçtu:// Jêpu (êpu) dhêne 

t pi:n u:j/ se jôn eçtu:// Thĭrri thmi:n me hâºngìr bu:k/ se jôn ŭntu:/ Thĭrri thmi:n t 

ha:n bu:k/ se jôn ŭntu: // etj. 

Paskajorja në funksion të kallëzuesit, rëndom përdoret edhe te fjalitë e varura 

kryefjalore, p.sh.:// Nuk âºsht keç me shku: edhe ti me ta// Âºsht mi:r me ju kallxu: 

edhe shókve//. Poashtu, paskajorja del në funksion të kallzuesit edhe te fjalitë e varura 

kohore, p.sh.:// Para se me shku: n mal jepu kuále u:j me pi:// Para se me mje:ll grûnin 

lĭvro: arìn mi:r // Para se mĭ thi:rr miçt /siguro: bukìn pìr tã//.  

Trajtat e paskajores në funksion të kallëzuesit vihen re edhe te fjalitë e varura 

qëllimore, si p.sh.:// Shkoį n mal mĭ mâºrr dŏ dru:// U nål te króni me pi: u:j//Dul: n 

pazár mi ble: nĭ pên kįje//. 

Mënyra paskajore e luan rolin e kallëzuesit edhe te fjalitë e varuara kushtore, 

p.sh.: //Me da:l dílli/ çkríhet bóra// Me kâºn ma i rí/ Idrízi e:c shpejt//Me a:rdh edhe 

ti/ kishim shku: te da:jt//. 

Me anë të paskajores ndërtohen edhe disa tipe fjalish ftilluese, p.sh.:// Si nisên 

me da:l lúlat/ nuk u nålĕn dej n fŭn vére// Me bâº me t nxâºn ushtríja tŭ e kalu: 

kúfinin/ t shtín n bŭrg//Me msu: xhĭthçýshe/ se duhet me pêrseri:t klásên//. 
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Kemi regjistruar edhe disa tipe fjalish kundrinore, që ndërtohen me anë të 

mënyrës paskajore, p.sh.:// Me ma rre : ͪ djálin/ kŭrr s tă fáli// Me kallxu: çysh âºsht 

púna/ u kâºn shŭm ma mi:r//. 

Kur jemi te përdorimi i paskajores, kemi vënë re se në vend të saj përdoren disa 

lidhëza, lokucione lidhëzore si dhe folje të ngurosura të cilat, dalin rregullisht në trajtë të 

lidhores, p.sh.: kur, masi, dej, çĭ, ndáçt ( por edhe nàç):// Kur t hăjsh buk/ hăjde t 

mlédhim pasŭl// Masi t vĭsh pĭ shkólle/ merri e bôni detýrat// Dej çĭ t vjen pranvéra/ 

po rri:m çĭtu// Ndáçt t msŏn ndáçt jo/ n shko:ll nuk ká çáre pă shku: // etj. Konstrukte 

të tilla fjalish vihen re edhe në të folmen e Plavës dhe të Gucisë (Ahmetaj 2002: 186). 

Interes dialektor në fushë të sintaksës paraqesin disa emra të gjinisë 

mashkullore, kur kryejnë funksionin e llagapeve të gjinisë femërore të cilët, në të 

shpeshtë dalin me prapashtesën ja (për t’u dalluar nga mashkullorët) p.sh.: //Miru:sh 

Hetémja/ Ry:v Tahírja/ Shku:rt Sokólja// etj.  

 

§ 253. Përshtatja e kallëzuesit me kryefjalën.- Në të folmen në shqyrtim, kur 

kryefjala shprehet me një emër kolektiv, atëherë edhe kallëzuesi del në numrin shumës, 

p.sh.: // Njerzįa shóhin se çka po ndo:dh n kìt vên// Udh’heçsįa hajshin e pĭshin e na 

veç kçyrshim// Hállku shóhin púnt e véta// Burrními shko:jn n dásêm e thmíja rri:n te 

shpíja etj. Edhe në rastet, kur kryefjala shprehet me dy gjymtyrë ( emër+përemër ose 

përemër +emër), ajo del në numrin shumës, ndonëse nuk mungojnë rastet kur ajo del 

në numrin njëjës, p.sh.:/ Mótra e vlláu i sáj i thån/ ja shko n shko:ll/ ja nålŭ e pŭno te 

shpija// Llúka e Pŏzhári kishin mâºrr vesh çi u martu çíka e Can Rugóvs// N shpi:n t 

nâºns/ pshtoi edhe çíka e djáli// etj.  

Në truallin gjuhësor të Istogut, ashtu sikurse edhe në të folmen e Hasit (Badallaj 

2001:225), kur kryefjala është një emër fshati ose krahine, kallëzuesit nuk është i 

qëndrueshëm (stabil) pra herë del në numrin njëjës e herë në shumës, p.sh.: /U mlòdh 

Vrélla// U mlodhën Vrélla// Flèt Prigóda për búrrat e Isníçit//Flásin Prigóda për búrrat 

e Isníçi// Riníja e Istógut punon shŭm// Riníja e Istógut puno:jn shŭm // etj.Kur kemi 
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të bëjmë me përshtatjen e gjymtyrëve në fjali, duhet thënë se mbiemrat dhe fjalët e 

tjera përcaktuese janë të gjinisë së njëjtë me emrat, 

 p.sh.: // Livádhet e gáta jôn n kry: t katunit //Búrrat e fo:rt kallzóhen n ko:h t 

vshtíra// Któ gra: jôn pej Kovráge// Ata búrra jôn pej malsíje// Fúshat tóna jôn shŭm 

pjellóre// etj. 

Në të folmen tonë, ashtu si edhe në të folmen e Opojës (Pajaziti 2005:209) e ndonjë 

të pjesë tjetër të gegërishtes verilindore, për të shprehur zgjatjen a përsëritjen e një 

veprimi, nganjëherë përsëritet kallëzuesi, p.sh.:// Hôŋêr sa hôŋêr e dikúr u ŋî// Fóli sa 

fóli e tha/ búrra çònu t ja nísim pun’s// Príti sa príti/ po n fund ju desht mu ni:s vet // 

etj.  

 

§ 254. Rreth përdorimit të disa parafjalëve.- Në sistemin gjuhësor të Istogut më 

së shpeshti përdoren parafjalët e tipit: nëpër, pa, për, ka ͪ , me, pĭ . 

 

§ 255. Parafjala nëpër në të folmen në trajtim ashtu si edhe në pjesët e tjera të 

gegërishtes verilindore del me funksion vendor, pra shpreh aspektin vendor se ku kryhet 

një veprim a zhvillohet një ngjarje, p.sh.: // Ĭshin çke:p lépujt nëpër fúsha// Nëpër fla:k 

e plúma kĭsh shku: me pshtu: shókun e vet// Po lŭfto:jn n fúsha e n mâºle/ zot atdhéut 

për mi da:l.. e (këngë popullore)// etj. 

 

§ 256. Parafjala pa dendur vihet re në ligjërimin e këtyre anëve dhe, në të 

shumtën shpreh mungesën apo mos plotësimin e një kushti a mjeti për kryerjen e një 

veprimi, p.sh.://Pa púnu nuk ka t årdhme// Pa páre nuk maróhet shpíja// Pa msu: nuk 

krýhet shkólla// Pa mjéte nuk punóhet tóka// etj. 

 

§ 257. Parafjala për si në pjesën më të madhe të folmeve gegërishte, ashtu edhe 

te ne, mjaft dendur përdoret në rasën kallëzore dhe rrjedhore (në trajtën e pa shquar), 

p.sh.:// Ja dhå dokuméntet pìr ftýre// Ja nxu:r hákun pìr hû:nsh// Ish lo:dh ĭsh pshte:t 

për gárdhi// etj. 
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§  258. Parafjala ka ͪ në të shumtën përdoret në vend të parafjalës së shqipes 

standarde nga dhe si e tillë, shpreh aspektin vendor të kryerjes së një veprimi, 

p.sh.://Po shkŏjke ka ͪ  Gúrrat e Bárdha // Ka ͪjé ni :s kshtu çĭ kŏke mu :sh fry :m?// 

Ka ͪerdhìm pĭ bjéshke i ra:m ka ͪ Shkálla e Kaliçâºnit // etj. 

 

§ 259. Parafjala me në të folmen tonë ashtu si edhe në pjesët e tjera të 

gegërishtes verilindore, p.sh. të folmen e Hasit ( Badallaj 2001:226) ka përdorim të dendur 

dhe si e tillë tregon shoqërim, bashkim, mjet dhe rrethanë kohe, p.sh: //Dý çershía li:dh 

me nĭ rrfâºnì/ rri:n dý çíka me nĭ nâº:n (sipas Ndre Mjedës)// Bába me dy t bĭjt e tij u 

nĭs me shku: n Xhermăní// Délmja me dy kínxhat e saj e kĭsh kalu: gárdhin e ĭsh da:l 

mĭdis údhe// etj. 

 

§ 260. Parafjala pĭ ( prej) gjithashtu tregon shkakun e kryerjes ose moskryerjes së 

një veprimi, por shpreh edhe raporte vendi, p.sh.: //Diç pĭ zemre//Ju çórrun sy:t pĭ 

sheçérit// Pĭ tu:ts aru:shs nuk kish gúxu mĭ çi:t xhâºn mĭ kullo:t // Erdh pĭ Péje e po 

shkon n Istog// Pĭ asáj famílje xhithmo:n jôn da:l búrra t zŏt// etj. 

Kur jemi te parafjalët, duhet thënë se në rrethin gjuhësor në trajtim, emri kur 

kryen funksionin e plotësit të shkakut dhe të vendit në rasën rrjedhore, në të shumtën 

nuk merr parafjalë, p.sh.: //Du:l fáre// U çărt sy:sh// Lújti mênsh (por edhe lújti mê:ç) 

// I du:l dóre etj., mirëpo kemi vënë edhe raste të caktuara, kur emrave u paravendosen 

parafjalët përkatëse,p.sh.: // U mêrdhi s ftŏfti// U prish pĭ ftýre// M du:l pĭ dóre// etj.  

§ 261. Funksioni sintaksor i lidhëzave.- Kur jemi të fjalitë e përbëra me 

nënrenditje, duhet thënë se përdorim mjaft të dendur kanë edhe lidhëzat, me anë të të 

cilave krijohen trajta sintaksore mjaft interesante, disa prej të cilave janë: //Pleçt to:n 

kån jetu: me ne:r n lu:ft e n paçe e nuk jôn kori:t asnĭhèr// Ata lúftŏjshin edhe me 

shkíje edhe me cŏrrogor// Po nuk erdhên/ dert i madh!// etj. 
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§ 262. Lidhëza nŏ ( ose) përdoret mjaft dendur, p.sh.:// Nŏ hĭn mrêna / nŏ dĭl 

jåsht// Nŏ ulu ha bŭk/ nŏ mos e nxăn vênin e hu:j// Nŏ kallxoj çysh âºsht púna/ nŏ 

çkrèhe krejt kĭt pu:n// etj. 

 

§ 263. Lidhëza nënrenditëse po (pra) është mjaft e pranishme në ligjërimin shqip 

të këtyre anëve e cila, përveç funksionit kohor shpreh edhe nuanca kushti, p.sh.:// Ta 

mårr míkun n pu:n/ po igbálli i Zótit// E ble:va çĭt lo:p/ po ta sho ͪ a po vy:n xhâº a jó!// 

etj. 

 

§ 264. Lidhëza ka ͪ(nga) ka përdorim mjaft të dendur dhe në të shumtën shërben 

ër të ndërtuar fjali që, shprehin raporte vendore, p.sh.//Shkŏ ka ͪ ja kĭ msy: //Ka ͪjé 

a:rdh/ thé çafên e kŭrr mos u kthè!// Ka ͪshèlke/ u thájke bárĭ // etj. 

 

§ 265. Lidhëza sa përdoret për të lidhur fjali që, janë në raporte rrjedhimore, 

p.sh.://Kur i shkoį djáli ushtár u mêrzit shŭm /sa i shkŏjshin lott nìpër fáçe//Djáli i 

Isúfit e pranoį fájin /sa mos me ja pá shérrin kŏjshia e tij // Erdh nĭ cóp her/ sá mos me 

thâºn çĭ s èrdh hĭç// etj. 

 

§ 266. Lidhëza kur përdoret mjaft dendur në të folmen në shqyrtim dhe si e tillë, 

shërben për të ndërtuar fjali nënrenditëse kohore, p.sh.://Kur èrdh Xhavíti/ u:ku ĭsh fu:t 

n tu:b t dhêne // Kur u çu :m n saba ͪ /bóra e kĭsh zba:rdh tokìn//Kur híni bŭgári ( 

bullgari)/n Koso:v trí vjet májtĭ thătsí e mâºdhe// etj. 

Gjatë aktit të të folurit ( komunikimit) folësi i këtyre anëve, kur dëshiron që më 

shumë ta vërë theksin mbi idenë e shprehur nga folja, mënyrën pjesore e vendos 

përpara foljeve ndihmëse, p.sh.: // Kallxu: i ká djálit/ pŏ jó pìr krejt púnt // Hårxhu ká 

bŏll/ pŏ i kån tepru: edhe dŏ páre// Msu: âºsht koxha mi:r/ po halá duhet me shku: n 

kurs t zanâºtit// etj.  
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§ 267. Përdorimi i urdhërores së foljes - Në të folmen tonë ashtu si edhe në disa 

pjesë të tjera të gegërishtes verilindore, p.sh. në të folmen e Hasit (Badallaj 2001: 228) e 

ndonjë tjetër, te mënyra urdhërore e foljes (veta e dytë njëjës dhe shumës) trajtat e 

shkurtra: e, u, ja/ ni (ia) zënë vend të fund të foljes, pra pas mbaresës, p.sh:// Pĭçe 

(pĭçne) ma mi:r pitên!// Hĭçe (hĭçne) kèt lĭs pej údhe! // Kno: (knŏne) nĭ kâºng 

tmŏçme!// Bĭre (bĭrne) dŏ u:j me pi:!// Jèpu (jèpuni) dhêne u:j!// Kthéja(kthéjanĭ) 

djálit páret!// etj. 

 

§ 268. Përcaktori themelor (tre/trí).-  Fare qartë bëhet diferencimi gjinor i 

përcaktorëve (numërorëve) themelor tre/ trí. Pra, përcaktori tre përdoret për gjininë 

mashkullore, p.sh.:Tre búrra, tre sho:k, tre mĭç,  tre mu:j, tre lísa, ndërkaq ai trí -

përdoret për gjininë femërore, p.sh. : Trí mótra, trí shóçe, trí çýtéte, trí mólla, trí délme 

( por edhe trí dhên), trí msu:se etj.  

 

§ 269. Funksioni i përemrave vetorë. -Ashtu si në pjesët e tjera të gegërishtes 

verilindore, p.sh. në të folmen e Vuçiternës ( Mulaku 2005: 85) e ndonjë të folme tjetër, 

edhe në arealin gjuhësor të Istogut, përmerat dëftorë të tipit ai, ajo, ky, kjo, kur 

shoqërohen me emra të trajtës së shquar, përdoren në funksion të cilësorit përcaktor, 

p.sh.:// Ai mréti e kĭsh thi:rr Nastradinin me pa: se a âºsht njer i mêçem a jo! ( nga 

përralla: Nastradini e Mréti) // Ajo núsja e djálit nuk kĭsh çèllú n shpĭ// Ató plákat 

kishin ni:s me da:l n bje:shk n mu:jin mars// Ky djáli nuk kŏka mi:r pĭ mê:nve/ Kjo çíka 

veç po púnon // etj. 

Përemri vetor i vetës së parë njëjës, përkatësisht trajta e shkurtër e tij më (m) në 

rasën kallëzore dhe dhanore, kur është në shoqërim të një folje të mënyrës udhërore, 

rëndom përdoret në pozicion enklitik, p.sh.: Lĭdhma, nĭçma, lshŏma, shkrúma, çĭtma, 

shtýma etj. Nga ana tjetër kemi vënë re se, në vend të përemrave vetorë të tipit ŭn, ti, 

ai/ajo përdoret përemri vetvetor vetë, p.sh.: //Edhe vet s po dí çka me bâº me kta 

to:k// Vet âºsht çåshtu/ nuk rrĭn me shŭm njerz// As vet nuk e déshti ăt bu:rr/ po e 

mărtun me zŏr// etj. 
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KREU VII 

 

TEKSTE DIALEKTORE 

 

1. Úku plăk 

 

Ĭsh kâºn nĭ ŭk plak e ĭsh lo:dh pìr u:j// Ĭsh da:l n udhe tu pri:t aty mos po lu:n 

xhâº// Nĭ ŭk i ri vjen asajde/ thŏt//Çka po pret ti ktu?//Thŏt//m’kan lâºn kâºma e dóra, 

dhõmt m’kan ra:/ jôm untu: e jôm da:l çetu//A po vjen me mu: ti se ŭn pot rrási 

mĭsh?//Valla pata me a:rdh po ŭn s’po di çfar’ fisi je!//A pej fisi jôm koxha nalt (p’e 

kallzon vetìn...//Po vij valla veç pej kîmje nuk je tŭ ma mu:sh menên çĭ m rrás mish ti// 

Nejse shkon tŭ nĭ çoban çĭ i ru:n dhêt/ i avitet aty// Ai i kĭsh pa:s dy çên t fo:rt e tja 

nërsen/e ta kapin at plakun// Ai i riu i:k/e te shnukin e ta bâºjn kshtu fitil// Menxi pshton 

ky i shkréti// Nejse/ kalon i xha:ll/ kur t néstrit kalon apet n udhe çashtu/ teshet nĭ tjetìr/ 

i vje e i thŏt//Çka po bôn?//Nejse i kallxon edhe atina çysh i ka kallxu: kti t párit/ po ky e 

ve:t //Po ti çfar fisi je?//More për fìs ti mos um vet se un s kam fis as kurxhâº//Thŏt// 

Valláhi/ njâºnin e kŭm ve:t/ mu: nuk m ka da:l çysh mënova...(ai ĭsh kân bu:rr ma i 

meçìm//Pe sheh nĭ bu:rr kah kalon me nĭ pe:l// E kĭ pa:s nĭ maz/ mâºzi bukur përmas 

týne na:l/ ai tu i gra:h asaj pele përpara/ ky úku del ja na:l mâºzin atína//  

Edhe ky kalon/ kujton çĭ po i vjen mâºzi mrápa// Kta e mýtin at maz edhe besa 

ŋihet mĭsh koxha mi:r// Ai ( i zoti) shkon dej diku e sheh çĭ nuk po i shkon mazi mrapa/ 

thŏt//Hajt te lídhi kálin ktu e t kthehna me kçy:r// Kur vjen ça me pa: mâºzin e ka çky: 

u:ku//Valla pra t ja heku çĭt lku:r tha//E nuk menon ai çĭ i del pìrpara e ja ha pelìn atje 

hiç// Po bôn dŏ ko:h tu e rje:p at maz kur kthehet ai burri i fo:rt/ ja ka my:t edhe pelìn 

atje//Nejse/ çaj u:ku çĭ nuk e ka kallxu: vetìn/ du:l ma i mi:r pìr plakun se ai çĭ u lívdu:// 

 

Tregoi: Ukshin Bajram Avdijaj i lindur më 1939 në fshatin Sine. Bujk pa shkollë. 

 ( mars, 2017). 
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2. Bója e léprit 

 

Leprat ishin kâºn mle:dh ee kĭshin pa bâº dert//Na maru:m//Pse bre//Na 

maru:m// Insant i kån bajraktart e vet/ sorrat i kån udhheçsi:n e vet/ pri:sĭn e vet/ çdo 

xhalle:s e ka pri:sĭn e vet/ na leprat-jo// Neve mas fórti po na mýsin pìr çeta çĭ s kem 

udhheçs//Njâºni tha//Ani/ more se po ja bâºjm kóllaj!//Se sahí çashtu/ na tâºn nĭ kíme/ 

lepìr ti/ lepìr ŭn/ spo di:m kôn me hje:k/ veç kôn t bi:m dakord// Pee nxhy:jm nĭ lepìr/ 

çata pee cakto:jm për bajraktar e kur ta shohim çashtu t nxhy:m mas çatij me 

shku://Edhe e nxhy:jn// Ata edhe mesin leprat tu tubu://Hajde se e kem bâº bajraktarin/ 

hajde se e kem bâº bajraktarin!// Ku e shihshin at t nxhýmin edhe besa nuk i vrájshin 

fŏrt// Mas nĭ kohe/ ndrroi móti/ ja lshoį shiu/ kur hi:n n mal/ bója atij ju çly:// Aty du:l 

edhe nĭ lepìr e kĭsh pa:s kimìn si ky// Pej atij dakíku u hȋni shýbja e metìn çashtu t 

daktist me i vra: bash xhithkush!// 

 

Tregoi: Salih Fetah Hetemaj i lindur më 1933 në fshatin Sine. Bujk pa shkollë. 

 ( mars, 2017). 

 

  

3. Grúja da:n pleçni:n 

 

Ishin kâºn pa mle:dh çatje n malsí/ ishin kâºn pa ka:p pìr nĭ mal edhe hajt/ hajt / 

hajt/nuk dŏjshin me kallxu: ata pleçt t vìrtetìn.//Ajo grúja e kĭsh búrrin e vet atje n’ 

pleçní//Çka more njeri/ thŏt/ çĭ na fíke tŭ shku: pìrdit e pìrdit edhe nuk po doni ju me 

hijdi:s punën se mi:r po e dini ku âºsht e vìrteta// A m lejon me a:rdh tŭ çata dai t dhéut, 

tŭ çata tríma e me fo:l nĭ fja:l?//Hajde!/- i tha// Kur shkoi//Juŋåtjeta!//Juŋåtjeta!// Çka 

kĭni more kshtu çĭ e hŭpt çĭ nĭ motmot a dý vjet pìr kĭt mal?// T vìrtetìn s pe 

xhâºni?//Ani/ i thån// Hajt bre físnike se tý po t epim léje me fo:l//Çyre/ ju t vërtetën nuk 
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po doni me kallxu: e kto xhâºna i da:n veç kóburja//Ata u nalën e thån//Çka po thŏt ha:ll 

Merturja/ çĭtó fja:l po i da:n kobúrja?//Edhe mu:r fund pleçnija//  

  

 Tregoi: Rexhep Hajdar Gashi i lindur 1942 në fshatin Prigodë. Bujk me shkollim 

fillor 4- vjeçar.( prill, 2017). 

 

 

 

4. Magári i pri:n devês 

 

Kur ĭsh kâºn lo:dh nĭ déve/ e ktýne rabaxhíve çĭ kan ba:jt måll me tõ/ ĭsh kâºn 

lo:dh për me co:f// Ai i zoti i devës ju afru: e po i tho:t//A do me ma bâº hallall munîn çĭ 

ta kôm bâº e nuk kam kursy: kurxhâº tut ŋarku:/ e tash çĭ po dŏn me co:f?//Ajo thŏt// 

Krejt po ti bôj hallall/ veç njô nuk mŭj me ta bâº hallall/as kŭrr hallall mos t’ ko:ft!//Po 

çka âºsht ajo?//Hallall nuk mŭj me ta bâº jashta nĭ pu:n/ pse ma çĭtshe magárin me m 

pri:/ e tu kâºn un déve/ ma e mâºdhe edhe ma e výshme se magári e ai mem prî mu:// 

 

Tregoi: Adem Ukshin Avdijaj i lindur më 1955 në fshatin Sine. Bujk me shkollim 

fillor 4-vjeçar. (tetor 2016). 
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5. Musafĭrt e Ramadan Shabâºnit 

 

Paskan pa:s dy ve:t me shku: te Ramadan Shabâºni/ diçka m’e ve:t pìr nifar 

pleçnije// Nejse nisën e shko:jn/ kur shko:jn te shpija e Ramadâºnit/ thrrásin aty edhe 

koka kâºn përxhe:xh Ramadâºni ŋat shpije n’ dŏ hîtha tŭ ly:p diçka//Nejse/ u pìrxhixhet 

Ramadâºni edhe ata e shohin/ e vesin//A âºsht shpíja e Ramadâºnit çĭkjo?//Thŏt po// 

Aty âºsht oda/ hĭni se çĭtash po vi: se jôm tŭ ly:p diçka (nìpìr ato hitha)//Hi:n / kur hi:n/ 

nejse s vanoį Ramadâºni fort edhe híni te ta// Paskan pa:s bukur pu:n ata aty/ u nalën 

edhe n ci:ll/ U paska pa pre: nĭ pu:l edhe u tha//Júve búrrat e fo:rt ju ka interesu: kur e 

kini pa Ramadâºnin n’hitha/ aty tŭ ly:p me shta:g// A kini çèf m ju kallxu: çka kôm ly:p 

aty?//Tho:n po//Thŏt un kam ly:p nĭ fty:r búrri/e kjo fty:r búrri/ ku dŏ me da:l 

kjo?//Nejse kur jau çíti cillìn/ ĭsh kâºn pula/ tha//Ŭn e kam ly:p nĭ vo: búrrat e dhéut/ se 

kjo e zba:rdh nĭ fty:r t’ búrrit// Vója e çe:l zógun/ zógu rrítet e bâºhet pu:l// Ŭn n di:t t 

sódit nashta s kĭsha pa:s me çka me jau kthy: bukìn// Çe e zbárdha ftyrìn tìme me ket 

pu:l çĭ jau preva//Edhe çĭshtu kĭsh pa’ bâº vaki: te Ramadâºni// 

 

 

Tregoi: Nak Rushit Ibrahimaj i lindur më 1946 në fshatin Zhakovë. Bujk me 

shkollim fillor 8-vjeçar. ( qershor, 2017). 
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6. Shóçit i dĕs bába 

 

Shóçit i des bába edhe u kâºn i rí// Hállku çóhen e shko:jn me pa:/ i erdhën 

kallabllak/ ata dŏ ishin kâºn bashk me mu: me shti: n’ dhé// Tha//Ali!/hoja!//A dĭç  

Ramadâºni a?//Diç vallahi!//Apet//Ali!/ a diç Ramadâºni a?//Dĭç valláhi//Kur 

tha i tréti//. 

Ali a dĭç Ramadâºni a//Paj ti pasha Zotin n daç po t bŏj be: me krejt kshíllat e 

katunît se dĭç dhe çaty e kem shti: n dhé//U rahatu: kishe me ktâ/ kur tjetri tha//Ali!//O 

hója!//A haŋìr xhâº kur déshti me de:k?//Po i du:k ta:ll//E i mjéri bába çfar djáli paska 

lâºn!//I mjéri edhe ai ba:b i ýti çĭ t’ ka lâºn tý/ po a hån xhâº njéri kur dŏn me de:k// 

 

 Tregoi: Salih Fetah Hetemaj i lindur më 1933 në fshatin Sine. Bujk pa shkollë. 

 ( mars, 2017). 

 

 

 

7. Nastradini e mre:ti 

 

I kĭsh da:l zâºni Nastradinit si i díshëm e i mrrishëm// Kto fja:l i kishin pa ra: 

n’vesh edhe mrétit// Mrétit i kĭsh pa me:t marak me njo:ft Nastradinin// Nĭ dĭt i kĭsh 

urdhnu: shìrbtórt e vet e ju kĭsh thâºn çĭ me ja çu: Nastradinin mu taku: me tŏ//Mejĭher 

shërbtórt e xhâºjnë Nastradin ee ço:jn te mréti// Kur shkon Nastradini te mréti e ve:t// O 

naltmadhni/ ju pìrxhixha úrdhnit tu:j //Mréti i thŏt Nastradinit// Po çashtu âºsht// 

Arsy:ja pse t’kôm thi:rr âºsht se kôm ni: çĭ je shŭm i meçìm e pata çef me e vìrtetu: se 

âºsht çashtu a jo/ a veç je kah i mashtron pópullin!// 

Nejse/mréti vendósi me ja bâº trí py:tje Nastradinit edhe i thŏt çĭ nìse nuk i dĭn 

çĭto trí py:tje ti nuk je njer i meçìm edhe kry:t kam me ta he:k menĭher// At’her mréti ja 

bâºni Nastradinit kto py:tje //1. Ki: me mĭ njeh sa kime i ka magári yt?//2. Kí mee xhe:t 

dhe me ŋu:l nĭ shìj se ku âºsht midísi i dynjës?//3. Kí mem kallxu: sa vjet kôm me rrnu: 
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ŭn si mret?//Nastradini menĭher ni:s e menohet se çysh mĭ xhe:t pìrxhixhet pìr 

mrétin//Nejse/ del n oborr t mrétit/ síllet e pshtíllet rreth mågárit tŭ e kçy:r// E cakton nĭ 

numìr t’ kímeve çĭ i ka mågári//Tani e merr nĭ hû e ŋu:l midis obórrit t mrétit e tha se kty 

âºsht midísi i dynjës// E për pýtjen e tre:t menon dhe shkon te mréti//Nejse kur shkon te 

mréti i thot// Naltmadhni i kreva detýrat çĭ mi caktóve!//Mréti i thot// Hajde Nastradin 

përxhixhmu tash!// Nastradini i përxhixhet// 1. Mågári jêm i ka 1 milion kî:me/ 2. Midísi 

i dynjês âºsht n oborrin tôn bile e kam ŋu:l edhe nĭ hȗ n to:k bash çaty ku i bjen midísi i 

dynjês// E për py:tjen e tre:t i perxhíxhet se ai ( mréti) ka me jetu: 100 vjet//Nálet mréti 

nȋ co:p hĕr e menon e tani i thŏt Nastradinit çĭ nuk jôn t sakta perxhíxhet e tij// Jo bre/ 

jôn t sakta/ s jôn t sakta/ jôn t sakta/ s jôn t’ sakta/ shtýhet mréti me Nastradinin// N 

fund Nastradini vendo:s e i thŏt mrétit// Naltmadhni/ n ko:ft çĭ menŏn çĭ perxhíxhet e 

mija nuk jôn’ t’ sakta/ hĭn e vìrtetoj edhe vet/ nìse nuk t del çysh pŏt thŏm un/ çe jetìn 

tëm po e dorzoj n du:rt tua//Nálet mréti e menóhet mi:r e mi:r// E sheh çĭ Nastradini sahí 

koka njer i meçìm edhe prej atíj dakíku vendo:s m ja li:dh nĭ rro:g mujore Nastradinit/ se 

u kallxu: njer i meçëm edhe para mrétit// 

 

Tregoi: Halil Fak Dreshaj i lindur më 1930 në fshatin Prigodë. Bujk pa shkollë. 

( shtator, 2016).  
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8. Për mú ru:jt pej dâºmeve e fatkeçsíve 

(Bestytni) 

 

Nâºtên e Bozhíçit e merrke njâºni nĭ pê t zí e ja lidhke nĭ nýje e ai tjetri e 

vetke//çka po li:dh aty?//Po ja lídhi úkut gojên mos mi hâºŋêr xhâºn// Zóti ja 

guro:ft!// Nâºta e sâºntit ja guro:ft!//Çka po li:dh aty?//Po ja lídhi t kéçit gojên mos 

me fo:l keç pêr ne// Zóti ja guro:ft!// Nâºta e sâºntit ja guro:ft!//Çka po li:dh 

aty?//Po ja lídhi mínit gojên mos t na hån dríthin// Zóti ja guro:ft!// Nâºta e sâºntit 

ja guro:ft!//Çka po bôn aty?//Po ja lídhi dhelpnes gojên mos t na i ha púlat//Zóti ja 

guro:ft// Nâºta e sâºntit ja guro:ft!//O Adem/ lidhi ató péla n grazhd/mos t’i la:sht 

kjo nâº:t me da:l jasht// 

 

 

 Tregoi: Sahit Selim Avdijaj i lindur më 1938 në fshatin Sine. Bujk me 

shkollim fillor 4- vjeçar . ( shtator, 2016). 

 

 

 

9. Kijet e vjédhun 

 

Paska bâº vaki: nĭ vên mŭ vje:dh nĭ pên kíje// Edhe i zóti i kíjeve e heton ku âºsht 

hâºjni// Shkon e ka:p hâºjnĭn/ i thŏt çĭ duhet me mu la: se zemra pom ka:n çĭ ti kíjet mi 

ke mâºrr// Ai me t’ vìrte:t kíjet i kĭsh pa mâºrr e njâºnin pré/ e tjetrin pa pré halê// E 

çysh u kâºn adet xhithmo:n/ si para si tash/ me pleç m’u la: hâºjnĭa// ai edhe ja paska 

caktu: nĭ haxhí çísi t Çabes/ e i thŏt//filôn haxhija ka me bâº bé pìr ty se ndryshe nĭçĭn 

pleç me m bâº bé zemra nuk m shnóshet veç filôn haxhija ka me m’bâº bé çĭ nuk mí ke 

mâºrr kíjet//Atâº edhe e ka:p zóri edhe shkon përpara te haxhija atje// I bôn fjált me i 

bâº rixhé haxhi:s çĭ me la: haxhíja/ me bâº bé pìr tô// Kur shkon haxhíja i thŏt kshtu-
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kshtu/ po mi:r thŏt haxhíja veç me m kallxu dogrĭ//A i kĭ vje:dh a nuk i kĭ vje:dh?//Jo 

çebesa kíjet vje:dh i kôm/ veç n ko:ft se munesh me xhe:t ĭ mny:r çĭ me m pshtu: pej 

ksaj//Thŏt ( haxhija)//Po/ n ko:ft se ma jep ti mu: xhysìn e çatí kaut çĭ e ke pre:/ xhysìn 

e míshit//Ky i thŏt://Jo un po ta jepi t xhállin krejt cŏll pshtŏm//Tho:t/jo/ jo/ cŏll xhysìn e 

çatí míshit t punu:m si âºsht te há ŭn xhysìn e míshit kur ta cakton ai ditìn/ un vi: e t’ láj 

tý//Nejse e da:jn ata mĭsh e merr haxhíja e hån e kur vjen díta me shku: me bâº bé 

shko:jn te xhamia n di:t xhumâºje//Ai çĭ i kån hu:p kíjet vjen edhe kur e sheh at haxhi:n/ 

bukur fŏrt edhe kuçet/ thŏt//Aihh mixha haxhi/ me ma bâº hallall se t kŭm munû/ po 

mu: m kájti zemra fort n’ tô edhe veç thash ti me la: atâº//Thŏt/po bre mi:xh edhe kshtu 

hesápi n ko:ft se t i ka maºrr dy kíjet e ti ka haŋìr ky kíjet// Çe bésa e zótit edhe un ti 

kam haŋìr ata kíje!// Sa t ka hak ai n kíje/ çaç t’kôm edhe un’//E me çato fja:l/ ai nuk e 

shtin mô me bâº bé hiç e thŏt//Mi:xh ma bôn hallall çĭ je a:rdh dèj ktŭ/ se ti kur je a:rdh 

me nje:t me bâº bé ti edhe bé bŏn/ e hallall i kófshin n ko:ft se i ka mâºrr masi pe pagu:n 

ti// Edhe e kĭsh pàs pshtu: çaj haxhíja// 

 

Tregoi: Nak Rushit Ibrahimaj i lindur më 1946 në fshatin Zhakovë. Bujk me 

shkollim fillor 8-vjeçar. (qershor, 2017). 

 

 

 

10. Dy zllázën 

 

Dy vllazën njâºni u kâºn i mĕçìm fort edhe e kån thi:rr pìr pleçni/ m the anej-

knej// Po ky çĭ u kâºn puntor/ i ka thâºn ti po shkon/ po bôn sefá atje e lshoma rënin 

edhe mu://Po ta lshoj un rìnin me shku:/ thŏt/ veç ti te filâºni mos shko me fje:t//Se ai e 

ka di:t çĭ edhe ai âºsht i zóti sikur ky/ e ky buda:ll//Ky kur shkoį/ ata s ja lån pleçni:n 

atína/ u kthy:/ kur u kthy: u shtrë n ba:ll t oxhákut e i çíti dý kâºmt atje e po flet n kokërr 

tshpins// Ky edhe po i vje çúdi/ kti t zótit t shpi:s//Tha/e bre bu:rr i fo:rt/ po hi: n llaf me 

tô pede a po merr vesh// Çúdi e mâºdhe/ dy vllazën me kâºn/ dy lísa me kâºn t’ nĭ rrâºje 
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(ai ja ka çi:t meséle) / e njâºni me vy: për hama:r e për çka t du:sh / e njâºni mos me vy: 

as pìr podva:ll t yzyrhanìs //Ky s e kĭsh pa mâºrr vesh hiç//Kur shkoi/ tha//A mújte 

vllá?//Po érdha//Ku ké?//Për kët?//E çka bâº:t?//E da:n / tha valla//  

E kĭsh buda:ll bŏll atje//Mi:r bŏll//Te kush fjet?//Te filâºni ( tu çaj çĭ i kĭsh thâºn ai 

mos shko)//Ani, a fóli xhâº ai?//Tha:/valláhi çashtu/ çashtu/- tha//Ani?// a more xhâº 

vesh?//Jo óbu/ buda:ll ĭsh krejt ai//Tha/pasha Zotin/ çaj lísi çĭ s výke xhâº je ti// Na t’nĭ 

rrâºje jem/ vllazën t nâºns e t bábs// Ai lísi i mi:r jôm ŭn// E mozómakeç t kôm thâºn/ ti 

me pa’ kâºn si je así lísi i mi:r nuk ishe tash// 

  

Tregoi: Salih Fetah Hetemaj i lindur më 1933 në fshatin Sine. Bujk pa shkollë. 

 ( mars, 2017). 

 

 

11. Musafíri 

 

I shkon njâºnit nȋ musafir e ajo shóçja e tij e kĭsh pas çi:t nĭ kryelân t kollomóçit/ 

mirpo at’her u kâºn puna si nerĭm se tash kurxhâº/ na me kta t gry:t //E thŏt haj more 

njéri çka me bâº tash çĭ e kôm çi:t nĭ kryelan t gry:t e duhet t’kollomoçit/ e tash me erdh 

ky musafĭr!//Thŏt//kollaj/ a e di çka/ maroj njå dy rêna t gry:t e çĭtja pìrmí e çka t jet e 

ha:n thmija//E t i ka:p ajo dy rêna t gry:t e t ja çet pìrmi aty//Ky míku ĭsh kâºn unt/ t ja 

nísi po hån// Ky tha//mik ha ma nålt/ ma nålt!//Ai apet//mik/ tha/ ma nålt pak//Ai 

apet//Mâº mik se po ja çet t kuçt atje// Mos ja çĭt t kuçt atje po:sht// 

 

 Tregoi: Abaz Idriz Shabani i lindur më 1934 në fshatin Uçë. Bujk me shkollim 

fillor 4-vjeçar. ( gusht, 2016) 
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12. Nĭ pleçní e Ramadan Shabâºnit 

 

Kishi pa:s me shku: nĭ pleçni: ky Re:xh Hyseni i Gáshit// Ramadan Shabâºni s 

munet me shku: ee çon t bírin edhe i thŏt /rúju edhe mos e merr pleçni:n ti se ata ta lâºn 

ty se je bíri i Ramadan Shabâºnit e aty ka pleçnâºr t fo:rt//kur shko:jn ja lâºn t bírit t’ 

Ramadan Shabâºnit// Po çka bõn ai// Aty dy çĭ ishin ka:p/ njâºni pej atyne dyve/ e merr 

e ja lshon trí líra nxhep// Ky Re:xh Hyséni i Gáshit e heton/ mirpo ja len ktína e ky e 

maroį/ u maru: çashtu çysh tha ky//Kur deshtìn mu da:/ ky Re:xh Hyséni i Gáshit i 

tha//Hë/ kur jemi kâºn na t voxhël/ kur lújshim me púlla/ n at birën n to:k aty/ çka 

shkojke tìŋìrling nuk e nxhéjshim e çatâº çĭ e çojshim n bi:r/ na çatâº e nxhéjshim// Ai 

djáli i Ramadan Shabâºnit nuk e kĭsh pa mâºrr vesh hiç e kthehen/ shko:jn e çképen/kur 

vjen tha//Bír a u maru:?//Po//Ra:t ai n krevet//Allahíle/ a fóli kush xhâº?//Fóli çaj 

budálla i ga:t//E?//Tha/kur jemi kâºn t voxhël e kur lújshim me púlla/ çatâº çĭ shkojke 

tìŋìrling nuk e nxhéjshim, çítâº çĭ hike n bi:r/ çatâº na e nxhéjshim/ çajo âºsht taman 

lo:j//E nxu:r allti:n ai pej nìrjastekut e poj thot//Çĭt páret dejùz se paske hâºŋìr páre/ se 

pasha zótin ai âºsht njer i meçëm/ e kôm di:t si nuk ja kapërcen ti atij/ ti paske hâºŋìr 

páre// Çĭtna páret ktu!//I çíti aį/ tha trí líra//Edhe n dynjêt ti mô n pleçni s kí me shku: 

kŭrr//Ai çĭ hån páre/ ai nuk pleçnon nrèjt!// 

 

Tregoi: Zize Gashi e lindur më 1944 në fshatin Kaliçan. Amvise me shkollim fillor 

8-vjeçar. (janar, 2018).  
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13. Kush pe pĭ tâºmlin? 

 

Ish kâºn n nĭ çarranik tu u bâº nĭfar zarári/ tu e pi: tâºmlin // Edhe baçíca e shpi:s 

nuk pe di se kush pe pĭn tâºmlin// Maçórri ĭsh kâºn msu: mee pi: tâºmlin/ fíje e pi:k/ u 

lpíke mi:r/ u fshíke edhe delke u rrezitke// Dita-dit s pe shen çêni çĭ maçórri âºsht tuu 

tra:sh edhe po i thŏt maçórrit//Çka âºsht puna jóte kshtu çĭ ti je ma i vógìl se un e je 

mâºj e je dalldi:s çĭ pom tu:t kur po t shoh//Heh/ me pi tâºmël edhe ti n çarranik msheft 

pìr pa t pa: kìrkush edhe ti bâºhesh çĭshtu si un’//Ku?// Ani a bôn edhe ŭn me 

shku:?//Un po t kallxoj ku ka e ti provo: vetën//As njô as dy:/ çênit i shishmóhet tâºmli 

edhe ati:na edhe shkon hĭn n çarranik edhe ja ni:s me yrysh me pi tâºmël//  

Tâºmli ti rá ftyrs e kre:s// Edhe u ŋi: tâºmìl bŏll/ mirpo kur du:l nuk mújti mu fshi: 

e mu lpi: si maçórri/ po si du:l pìrjashta n oborr/ baçíca e pa çĭ tâºmlin po e pĭka çêni// 

  

Tregoi:Isuf Murtez Avdijaj i lindur 1952 në fshatin Sine, mësimdhënës klasor 

(qershor, 2017). 

  

 

 

14. Grúja e vé shkon bárrse te búrri tjetër  

 

Njâºni e kĭsh pas nĭ dja:l edhe e kĭsh martu:/ mirpo djáli masi u martu:/ nuk kaloį 

shŭm ko:h/ ĭsh kâºn exhéli e dĕs// Ky pláku tjetìr dja:l nuk kĭsh/ edhe çaį i dĕs/ e i mĕt 

reja//Míku/ bába i çíks/ erdh me pá për dhâºnìrr si i dĭç/ edhe me mâºrr bi:n e vet me 

çu: ncshpi// Tu u da: pej ktij plákut çĭ i dĭç mâºshkulli/ bába i gru:s po i thŏt//Mik un pe di 

çĭ ti sod kí dý de:k/ njô çĭ t diç djáli e njô çĭ po t del edhe róbi pej shpíje// Móra vesh pej 

robve t shpi:s çĭ djáli yt ka trashigímtar t ma vonshìm/bíja koka shtatzâºn/ pra/ kur t 

âºsht kysmet me le: ai thmi:/ ai âºsht i djálit to:n//Ky e merr çíkën ee çon n shpi// Erdhën 

miçt e pe lýpin at gru:n// Bába i asaj gru:s/ kur vijshin miçt me ly:p/ ai u kallxoi çĭ grúja 
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âºsht me yzer/ edhe çaj thmí kur t le: âºsht i atij búrrit t pa:r// E ep e ajo gru: për s dýti 

martóhet// Mas pak kohe ai thmi: n vend se me le: ai ka de:k//Bába i djálit çĭ me:t grúja 

e ve:/ ai lýpi xhak se çaj thmi: u kâºn i djálit tína// Do me thâºn ma kĭni my:t djálin ( 

nípin)//Bába i gru:s tu mos di:t me zgie:dh kĭt pu:n/ ai shkoį e lýpi xhak te i zóti i gru:s ku 

xhĭnet//Kshtu çe ra:n n xháçe njâºni me tjetrin tu ly:p hak//Katûni edhe njerzit e meçëm 

nuk mujtën me zgi:dh at pleçni/ me da:// U detyru:n me mâºrr pej nahi:jeve t largta ata 

çĭ nuk i nxhóhin asnjanìn pa:l t ktyne çĭ jôn t ngatrru:m//I mâºrrin dy njerz t meçìm// 

Ata kur shko:jn i lýpin trí pa:r pleç t ksaj tréve çĭ po i lýpin hak njâºni-tjetrit// Ata edhe ja 

nísin e pe pleçno:jn n praní t atýne pleçve tt trí párve// Njâºni i thŏt tjetrit//E mik çka u 

bâº me çat amanet çĭ ta dhash?//  

Po ...nuk...!// Amaneti çĭ ma dhê ti âºsht kâºn thes i kryp’s// Un e çíta n kerr// 

Kap/ kapërcéva përte uji edhe thési u praptu:/ krýpa ra: n u:j edhe u çkrí// thésin/ nëse t 

intereson diçka për thes/ te un âºsht/ kur t du:sh hajde merre!//Vazhdimi i ksaj pleçnije u 

kallzu: çĭ n pa:st hak/ ka veç te bába i çíks/ pse nuk e ka li:dh thésin nìse e ka dhâºn 

amanet thésin e kryp’s// Pse nuk e ka na:l t bijën për pa le: ai thmî e mos mu martu: te ai 

ku xhínet sot// Kshtu çĭ ai âºsht borçli: me pagu: xhákun e atij búrrit pa:r// 

 

Tregoi: Ramë Avdyl Pacaj i lindur më 1938 në fshatin Kaliçan. Bujk pa shkollë. 

 (shtator, 2017). 
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15. Kâºnga e Rèxh Mehmétit 

 

O Rèxh Mehmeti-o n at Xhurdí-e 

o i ka çi:t n pazár dŏ dhi:-e 

o Beçir-e ága o aį zotni:-e 

o shkon tŭj ve:t more nìpìr çarshí-e 

a s ma pa:t kùn Rexhën-o me sý-e? 

o çatje po:sht-o te çaj bli:-e 

o i ka çi:t-e n pazár dŏ dhí-e 

o Beçir aga ĭsh kâºn karshí-e 

sa po i mån Re:xh çetó dhí-e  

o tuŋatjéta móre zotní-e 

dhi:t e mija e s jôn për tý-e 

o któ e kån nĭ adet t zí-e 

çésin shkelma thérin-o me brí-e 

edhe jôn t fórta o n xhí-e 

s muj ti mje:l beg zója n dimî 

u msú mĭ mje:l malsórja n xhurdí-e 

o tuj ra: bo:r-o tuj ra: shí-e 

Mi:r pe di pa çka ly:p ti-e 

ŏ lyp Celinën-o përmi sý-e 

përmi sý-o n lúle t bállit 

se ù sjôm o pej Badosâºnit 

jôm Krasniçja o píka e djálit 

çĭ ta kúçi- o lúlen e bállit 

ti lâº trû:t përmidis pazárit 

midis pazárit-o trû:t ti tréti 

o dugâºjxhít-o po bâºjn séri 
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o Beçir agën-o haj móre e nxúni shérri o hej! 

  

 

Këndoi: Demë Zeqir Berisha i lindur më 1939 në fshatin Staradran. Bujk me 

shkollim fillor 4- vjeçar. ( gusht, 2016). 

 

 

             

             16. Lúla jo:n, lúle veróre 

  

Lúlja jo:n o lúle veróre-o 

ku e páve djálin têm çĭ e móre-o? 

un e pa:sh o kĕsh tu la: tésha-o 

ai m fóli jalla un késha-o 

Nrejt n shpi jalla un jôm shkue –o 

nâºnës tême i kôm kallxue-o 

me Shabâºnin valla jôm feju: –o 

 

Këndoi: Time Smajl Sadikaj e lindur më 1939 në fshatin Shushicë. Amvise pa 

shkollë. ( janar, 2018). 

 

 

 

17. Ani káj moj çi:k , káj me mâºll 

 

Ani káj moj çi:k jalla káj me mâº:ll-e 

ani ço:jm bácin-o tý me t mâºrr-e 

ani bácit t madh jalla s na i ka híje 

ani ço:jm t dýtin-o vën zotnije 

ani po kĕt t dýtin-o na ŋu:c kólli 
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ani ço:jm t trétin-o vên Sokóli  

 

Këndoi: Sherife Sejdi Pepaj e lindur më 1940 në fshatin Prigodë. Amvise pa 

shkollë. ( janar, 2018). 

 

 

 

18. Lúlja jo:n çka dŏn dóra? 

 

 Lulja jo:n jalla çka dŏn dóra-o? 

dŏn sahátin jalla bårdh si bóra-o 

lulja jo:n çka dŏn pĕrmjeti o? 

don dallâºmën jalla pej Zagrépi-o 

lulja jo:n jalla çka dŏn kâºma o? 

don sanâºllet jalla me katrâºma-o 

lulja jo:n ku tu rŭjt ikballi-o? 

i mi:r vêni/ jalla i mi:r djáli-o 

o ky djáli jalla i pa behâºne-o 

lumja ti o për mesën tâºne-o!  

 

Këndoi: Mone Tahir Zogaj e lindur më 1949 në fshatin Kaliçan. Amvise pa 

shkollë. ( shkurt, 2017). 

 

 

19. Hajdĭn Ága kmishìn me nǐ ví 

 

Hajdin ága kmíshìn me nǐ ví-e-o 

arsimtári çĭ jep xheografí-e-o 

Hajdin ága kmíshìn me nǐ pu:ll-e-o 

arsimtári çĭ jep fiskulltu:r-e-o 
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Hajdin ága o sétrën me púlla-o 

katër káte o i dóket kúlla-o 

dóket kúlla jalla katër káte-o 

dhe n oborr-e jalla nĭ xhami-e-o 

ta çŏn mâºllin si me kâºn Shçípni-e-o 

 

Këndoi: Zike Rexhep Zeqiraj e lindur më 1948 në fshatin Studenicë. Amvise pa 

shkollë. (mars, 2017 ). 

 

 

 

 

20. Káj moj Shkúrte lage prênĭn 

              

Káj moj Shkúrte låge prênĭn 

po t thi:rr nâºna m ja shtru: vênin 

káj moj Shkúrte-o låge tokën 

po t thi:rr nâºna-o m ja mje:l lopën 

káj moj Shkúrte låge prênĭn 

po t thi:rr nâºna mja li:dh çênin 

  

 Këndoi: Hatmone Hysen Maxharraj e lindur më 1952 në fshatin Vrellë. Amvise 

me shkollim fillor 4- vjeçar. ( dhjetor, 2017). 
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KAPITULLI VIII 

 

FJALORTH DIALEKTOR 

 

Leksiku 

 

AÇĬKOJ, kal.-ÓVA,- KU: Veçoj a dalloj dikë nga të tjerët. Ismetin e açĭkóva pĭ shókve e i 

kallxóva çĭ po martóhet Marigóna! 

AÇĬK-AÇĬK, ndajf. Veç e veç. I dau kínxhat açĭk-açĭk, ata t bárdht nĭ âº:n e ata t zi:t n 

anên tjetêr.  

ĂFT,-I m.sh.-E (T). Rënkimi i prindërve, zakonisht kur shprehin paknaqësi ndaj një 

veprimi të fëmijëve të tyre apo dikujt tjetër. E ka nxâºn áfti i nâºn’s se u sįell keç me tõ! 

AHÍ, pasth. Shpreh habi, befasi, keqardhje. Ahí po keç ju kish bâº púna Ismetit bre! 

AHMÁK,-U m.sh.-A (T). mb. I trashë nga mendja, kryetul. Ahmák i madh âºsht Haxhija i 

Bajrâºmit! 

AJ LŎK LŎK LŎK pasth. Pasthirrmë për ndjelljen e viçave. Aj lŏk lŏk lŏk, baloį jêm. 

ÂJ,-A f.sh.-A (T). mb. Dele barrëse ( me barrë). I kôm ble: dý délme âºja. 

AJÔM, palak. Kohë ose stinë e përshtashme për zhvillimimin e një bime, ose për 

kryerjen e ndonjë pune. Ka mâºrr ajôm mi livru: tókat! 

AJRÓRE, f.sh. - E (T). Farkë, mjet farkimi me ajër. E kúça hekrin n zjêrm e fry: me ajróre! 

AKRŎN,- I m.sh.-A (T). mb. 1. I njëjtë me dikë tjetër. 2. Që ka sjellje të ngjashme me dikë 

tjetër. Avdija â֯sht akrŏn me Kujtimin!  

ALAMĔT, ndajf. turq. Shumë, tepër, tej mase. Alamet keç kĭsh pa fo:l Beçiri pìr kojshi 

t’vet. 

ALĬXHYN,-I m.sh -A (T). Festë që kremtohet në fillim të muajit gusht ( më 2 gusht). 

Popullsia myslimane feston deri në drekë, kurse ajo ortodokse- pas drekës. Në Podgur, 

festa e Aligjynit kremtohet në Kodrën e Ilixhes ( Banjë), aty ku kremtohet edhe 
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Shëngjergji. Në këtë ceremoni, e cila është mjaft masive për nga numri i pjesëmarrësve, 

marrin pjesë banorë të fshatrave të Podgurit. Në popull ruhet besimi se në këtë ditë ( të 

Aligjynit) për çdo vit, me rastin e kremtimit bie shi, besim i cili përkon me atributet e 

Alisë ( sipas besimit Islam), përkatësisht Ilisë ( sipas konfesionit të krishterë), si perëndi e 

rrufesë, në analogji me Perunin te sllavët e vjetër, me Zeusin pëllazgjik, Jupiterin romak, 

Indren induse etj. A doni me da:l për alixhyn hiç? 

ALMĬS/E,-JA f.sh.-E (T). Mjet i thjeshtë pune; vegël bujqësore; pjesë e një mjeti, një 

vegle a një mekanizmi pune. Pa almise nuk punóhet shpíja! 

ÅLL, ndajf. E kuqe e theksuar ( e mbyllët). Ju kishin bâº fáqet all pej s nxe:ti! 

ALLSHI:T ( me e) fol. nga turq. E vakë ujin, e bën të përshtatshëm. Allshĭte pak kta u:j se 

koka ákull krejt. 

ĂLLXH,-I m.sh.-A (T). mb. Kalë me qime të kuqe. Ismeti e kĭsh ble: nĭ ka:l ăllxh! 

AMANET,-I m.sh-E (T). Lutje, përgjërim. Amanet kallzom se kópa, spo mŭj me pri:t má 

shŭm. 

AMANETÇAR,-I m.sh. R-RT.mb. Njeri koprrac. Amanetçar â֯֯ ֯sht ai, xhâ֯֯ ֯ pĭ dore nuk i 

pshtŏn, as ethet nuk ti jep. 

AMÉLE m.sh.-JA,-ET mb. Hallet, dertet, problemet, punët e përditshme. Mos e ŋuc 

Idrízin le: n améle t véta! 

AŊARÍ, ndajf. Punë e detyrueshme, pa pagesë nga pushteti a nga dikush tjetër. N koh t 

Turki:s shum búrra kån punu aŋarí për sulltanin! 

AŊLLATI:S, folj. Ngulit në mendje, shpjegoj, ftilloj. Ju kish aŋllati:s n kry:, ja me shku: n’ 

lu:ft, ja nryshe nuk bôn hiç! 

ÂºMATÂ ֯ºN, ndajf.Gjithandej, çdokund. E kĭsh ly:p djalin âºnmatâºn po kìrkund nuk kĭsh 

mu:jt mee xhe:t! 

ARGATĬSHT, ndajf. Punë e kryer pë e kryer për njëri- tjetrin, që i kthet një lloj ( me argat). 

Po shko:jm me pu:nu argatĭsht te agroni! 

ARRNÛSHÊM, ndajf. Veprim që kryhet shkel e shko, pa kujdesin e duhur. Arrnushêm e 

kîsh ly: shpi:n! 

ARRSHAF, m. v.sh. Kumbulla të çara e të tharra me kujdes( thahen në diell). 
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ASÁJNA, përem. Asaj (i/e asaj). Mótra e asájna âsht n gŭrbet!  

ASĬFǍR, dëft. I atillë, i atij lloji, prej atij lloji. Asĭfǎr bári çka po ly:p ti, fshti:r çi munesh 

mee xhe:t. 

ASKÊRRKÚJNA, pakuf. Askujt, asnjërit, kurrnjërit ( pjesëza mohuese: as+kujt), pra në 

këtë rast kemi të bëjmë me mohim të dyfishtë. Askêrrkújna s kôm mi kallxú çĭ po 

shko:jm n mal! 

ASNĬSÊN, pacak. Asnjë gjë (asgjë). Asnĭsên nuk i kĭsh pru: djáli pej Xhermanije! 

ASHÇIHÂºNE,- JA f.sh.-E(T). Dhomë e veçantë për ruajten e ushqimeve, zakonisht dikur 

ruhej qumështi dhe produktet e tij. 

ATA T’ KÊRRSHAVE euf. Del edhe në trajtët: ata t prrónit, ata t nâºts! Për demonët, 

djajtë. As ata t’ kêrrshave nuk mu:jn mii rá n’ fíje ksaj púne!  

ATLLAGÍ,-A f.sh.-JA(T). Mjet për shtrirjen e petëve,tëhollojese. E maróva nĭ atllagí pìr 

píte. 

AVASHI:T ( me u), folj. prej turq. 1. Qetësohet situata e tensionuar, ftohen gjakrat. 2. 

Pushon së rëni shi a borë etj. Ish javashi:t, tash nuk po bike as shi: as bo:r! 

AVI:T-AVI:T pasth. I thuhet kalit që të ecë përgjatë një vije të drejtë. Avi:t, avi:t xhog! 

AVLÍ, ndajf. Tufë e dendur e mjegullës që rri pezull mbi tokë. Ish ra mjegull, ish bâº krejt 

avlí. 

AVŬLLNÂºJ,-A f.sh.-A(T). Avull i madh. U ngrit një avullnajë. Avullon toka, uji etj. Kur u 

çova nâºtje herìt e pa:sh çi mi: to:k ĭsh çu: nĭ avullnâºj e madhe. 

BÁLLZ,-A f.sh.-A (T). Dërrasa që vihen në ballë të dyshemesë së qerres së drunjtë. 

BA:SHK,-A f.sh.-A (T). Sasia e leshit që nxirret gjatë qethjes së një deleje ( dikur njësi 

matëse për leshin ): Ja fáli tezess vet 10 ba:shk léshi t pa la:m! 

BABLŎK,-U m.sh.-A (T). mb. I urtë, që nuk ia prish qejfin askujt! 2. Njeri që nuk i bëhet 

vonë për asgjë. Bablŏk âºsht Selimi, nuk i bâºhet vo:n për kurxhâº! 

BAÇI:C,-A f.sh. –A(T). Ajo që merret me punët e shtëpisë që lidhen me ushqimet, 

bulmetin etj. E shóqja e Râºm’s âºsht baçi:ca e shpi:s! 

BADIFÓKE, -JA- f.sh.-E(T). Portofoli ( kuleta). M’ ka me:t badifókja pa kurrnĭ páre! 
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BAGRAN,-I m.sh.-A(T). Enë prej druri, që përdoret për miell, gjatë bluarjes në mulli apo 

gjatë gatimit. Përdoret edhe si njësi matëse (afërsisht 500 g). Mŭshma nĭ bagrăn mi:ll! 

BAJLLA:G, -A f.sh.-A(T). Pjesë e gomës që i vendoset rrotës së dëmtuar të makinës. Koka 

nevoja me ja çi:t nĭ bajlla:g’ çasáj gû:me, veç sa skoka pri:sh krejt!  

BALI:C,-A f.sh.-A (T). Bushtër, kudër. Ish hî balíca n kóçak e dŏjke mi hâºŋêr púlat. 

BALK, -U m.sh.-A (T). mb. Qen me njollë në ballë. E páva çaty n udhe nĭ çên balk. 

BALO:J,-A m.sh. –A,-JAT. Ka me larë në ballë. Malúshi e kish ble: nĭ balo:j! 

BALŎSH,-I m.sh. –A (T). 1. Cjap me një larë në ballë; 2. fig. Njeri i pandershëm. Bu:rr 

balŏsh â֯֯ ֯sht Zeçíri! 

BALUSHOJ, -OVA, kal. 1. Bëj dikë me balushë, ia ngjyros flokët ose ia prej floket keq ( 

balusha-balusha). 2. Bëj dikë me fjalë, i ngjes fjalë ( e njollos). 

BALLABU:ÇK,-A f.sh.-A (T). mb. Foshnje ( femër) me mbipeshë, tepër e shëndoshur. Për 

mashkullin thuhet: ballabŭç 

BÁLLDEF, -I m.sh.-A (T). mb. Ai që e ka ballin e madh. Ky emërtim është formuar me anë 

të krahasimit ( e ka ballin si def), pra të madh, të gjerë. 

BALLGŬR,-I. m.sh.-A (T). 1. Ushqim pë bagëtinë, misër i bluar trash; 2. Flet shumë, pa 

menduar mirë, nuk i peshon fjala. Shkova n’mulli: ee blóva dŏ ballgŭr. 2. Flet ballgŭr e 

fjala nuk i nxâºn vên! 

BALLNĬK,-U m.sh.-K, -T. Përveç kuptimeve në FGJSSH: 1. Mbathja e patkoit të kalit. Ia 

çíta kálit dŏ ballník t rí! 

BĂMIRS,-I m.sh.-A (T). mb. Bëmirës, ai që i ndihmon të tjerët materialisht. Muhameti 

âºsht bămirs i madh! 

BÂº֯NXH,-A f.sh.-A (T). mb. Grua dembele, trupboshe. Grúja e Ali:s â֯֯ ֯sht bânxh, menxi i 

la:n sy:t e vet! 

BÁR BRÝME, bot. Ilaç për trajtimin e deleve, kur goditen në mushkëri nga brymat e 

forta. E xhéta dŏ bár brýme se mi ka pre:k brýma dhê:t! 

BÁR ÉRE, bot. Bimë malore njëvjeçare e cila, së bashku me alkool përdoret për trajtimin 

e disa sëmundjeve reumatike. 

BÁR GRÚNI, bot. Barishtë aromatike për aromatizimin e ambienteve shtëpiake. 
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BÁR MAJASÍLI, bot. Bimë malore njëvjeçare që rrihet në vende të lagështa. Prej këtij 

bari përgaditet një lloj ilaçi kundër sëmundjes së majasëllit. 

BARDÁKE,-JA f.sh.-E (T). Lloj kumbulle që piqet në muajin korrik (kumbull verore). Delia 

pa lu:jt hiq pĭ vêni i kish hâºŋêr 2 kílla kumlla bardáke. 

BARDHÂº֯N,-A f.sh.-A(T). mb. Lopë e bardhë. E bleva ni lŏp bărdhâºn. 

BÁRDHE,-JA , f. zool. Dele me lesh të bardhë. Për dashin thuhet: bardhokan. 

BARDHI:SK, -A f.sh. –A(T). mb. Dele me ngjyrë krejtësisht të bardhë, pas asnjë nuancë 

ngjyrash tjera. 

BARDHUCÀN, -I m.sh. –A(T). mb. Dash me ngjyrë krejtësisht të bardhë.  

BARNI:SHT,-A f.sh. A(T). Ilaçet, barërat shëruese Mi çi:ti mjeku dŏ barníshta e bâºna 

krejt ma mi:r. 

BÁRRSE,-JA mb. –E(T). Grua shtatëzënë. Gru:ja e Ismetit ĭsh bárrse! 

BÀS,-I m.sh.-E(T). Biseda, tema e diskutimit. Çillóva n’ autobus tu shku: n’Pe:j e me dŏ 

njerz aty ra: basĭ yt! 

BASHKALLÁKÇE, ndajf. Jetesa në bashkësi të gjerë familjare. Da:jt e mi: hale jeto:jn 

bashkallákçe! 

BATALLI:N,-A mb.-A(T). nga turq. Tokë djerrinë. Nuk punohet ajo to:k se çi shŭm vjet 

âºsht batalli:n. 

BATÙN,-I m.sh.-E(T). mb. Tokë e cilësisë së dobët, e pa punuar, djerrinë. E kĭsh tokĕn 

batùn, send n’ dynjè t Zotit pej bereçéteve nuk po u bojke aty. 

BÊ:K, -A f.sh.-A(T). Kështu fëmijët u thonë deleve. Sa bê:ka t’míla kokan çató ble! 

BEG,-U m.sh.-A (T). mb. Arra kryesore, më e madhe, lehtë e dallueshme në ” lojën me 

arra”. Ama bégun se ta fitóva, ose s lu:j me ty mõ kúrr! 

BEGENI:S ( me u) kal.-A,-UN. begeniset, begenisa.Jap pelqimin, pajtohem, aprovoj. Nëse 

jôn begeni:s çíka e djáli, púna âºsht e krýme! 

BELESH, -I m.sh. A(T). mb. Ka apo lopë që e ka të thyer boshtin kurrizor). Lópa e Izlâºmit 

ĭsh bâº bëlesh. 2. ndajf. Fitim pa bërë mund, pa derdhur djersë: Nuk ka me fitu: paré 

bĕlesh, pa púnu kurxhâº. 

BENKI:C,-A f.sh.-A (T). Përparëse për fëmijë. A ja bléve djálit nĭ benki:c? 
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BÈRCI:, -A f.sh.-Í(T). Farat e kungullit bashkë me pjesën e mishit. Ja hóça bèrci:t kuŋullit 

ee shtina mu pje:k. 

BERDËNI:C,-A f.sh. –A (T).nga sllav.Sëmundje e sistemit kardiovaskular te bagëtitë. 

Shkaktohet nga majmëria e tepërt. Jepu nekcia lŏpve se i ka:p berdëníca! 

BERÍSHSĬ (i) mb. Pjesëtar i fisit Berishë. I pari pĭ shókve çi mrríni n’ bje:shk ĭsh kâºn i 

Beríshsi. 

BÈRTHȂºN,-A f.sh.-A (T). Lloj druri, i ngjashëm me pishën. Bèrthâºna âºsht dru i mi:r me 

maru: végla t pun’s. 

BÈT, mb. Shumë i (e) mirë, diçka që është e cilësisë së lartë. Djáli i Smâºjlit bèt e kĭsh 

maru: nĭ shpi:! 

BEZERI:T, -A kal. Qan me zë të lartë. Bërtet me të madhe. Kçyre çíkën se i bezeríti krejt 

kojshi:n! 

BÌRBŎÇ, I m.sh.-A (T). Gurë, copë druri apo ndonjë gjësend i pa vlerë. E xhújta u:kun me 

nĭ bìrbŏç çĭ e gjéta n údhe! 

BI:GZ,-A f.sh. –A (T). Kërrabë që ngulet në tokë. Në të i futet koka deles apo qengjit, për 

ta qethur. Po e marŏj nĭ bi:gz mii çe:th kinxhat! 

BILIGÍ,-A f.sh.-A(T). Lloj guri për ta mbrehur kosën e barit. Ama biligi:n te mreͪi pak 

kosën! 

BI:Z,-A f.sh.- A (T). Mjet këpucëtari për shpuarje. E çpóva gishtĭn me bi:z. 

BIGÁRIHAK, ndajf. Pa të drejtë, pa pritur, pa i pasur borxh askujt, befas, kot. E vrau 

njerin bigárihak, veç hini n xhynah me t shkrétin! 

BIRINXHĬ, ndajf.nga turq. Bukur mirë, mjaftueshëm. Birinxhi e kîsh pas lĭvru: arìn! 

BISHTALAK,-U m.sh.-A (T). mb. Që është vardisës, që i bëhet bisht dikujt. Boll u mûnova 

me largu: po mu bâ֯֯ ֯ bishtalak e m’erdh pìrmǎs. 

BISHTPËRPJE:T,-A. fig. I thuhet femrës që është e llastuar, që e ka vetëm në qejf. 

Bishtpërpje:t je moj çi:k, nuk di çysh ja ke çi:t terzi:n ksaj far pune, po çeshtu nuk bŏn! 

BÍXHE, -JA f.sh.- E (T). Lloj arre që jep fruta, kokrra të mëdha. Shko te bíxhja merri dŏ 

árra. 
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BĬZ, ndajf. Lojë barijsh. Njëri prej lojtarëve i mbyll sytë me njërën dorë, kurse tjetrën e 

vë nën sjetull të kthyer me shuplakë kah lojtarët. Kur t’i bien lojtarët bërtasin:-bĭz. Kjo 

lojë njihet edhe me emrin bizash. Thĭrrĭ shok’t e hajde t’ lu:jm bízash. 

BIZÉNI hid. Hidronim në bjeshkë e fshatit Kaliçan. E píva do u:j Bizéni. 

BJE:SHK,-A f.sh. A (T). zool.1. Emër lope. Është emërtuar kështu, sepse është lindur si viç 

në bjeshkë. Pej krejt lopve, bjeshka âºsht ma e mira! 2. Emër femre.  

BLÉTAZ, ndajf. Lojë burrash. Njëri nga lojtarët i mbyll sytë me njërën dorë, ndërsa 

tjetrën e vë nën sjetull për t’u rënë të tjerëve. Kur e qëllon se kush i ka rënë atëherë ai 

që zihet rri në vend të tij. Prâº:m deri vo:n kemi lu:jt blétaz. 

BLO:ZHD, ndajf. Grimca-grimca, copa-copa, pjesë- pjesë. E kĭsh pă thy: xhâºmin e kĭsh bâ֯ 

blo:zhd! 

BO:GZ,-A f.sh.-A,-(T). Enë e drunjtë në të cilën vendosën lugët. Merri lugt çaty n’ bo:gz e 

çiti n’ sini:! 

BO:JMÍNĬ, mb. Ngjyrë e përhimtë, si ajo e miut .Ismeti e kĭsh ble: nĭ kërr bo:jmínĭ! 

BOKRRI:N,-A f.sh.-A(T). mb.Tokë e thatë, gurishtë, e vështirë për t’u punuar . E kĭsh ble: 

dŏ to:k po ĭsh krejt bokrri:n. 

BÓRA KANJUSHAVE, tog. Bora e pranverës. Bóra e kanjushave nuk çinrŏn gat, menĭher 

çkrîhet! 

BORÓKE,-JA fig.Femër mendjelehtë. E kish krý:t boróke ajo çi:k!  

BOSANI:C,-A f.sh.-A (T). Kasollë e mbuluar me toptha dheu me bar. Në të tilla kasolla 

dikur banonin barinjtë e më vonë përdoreshin për t’i futur vjetat. 

BÖTHPËRTÓKE, mb. Njeri që ka bythët e lëshuara pak poshtë. Mos ma thĭrr ktu at’ 

böthperto:k! 

BÖTHEC,-I m.sh.-A (T). Rripat që i vendosen kalit në pjesën e pasme (sipër bythëve) që i 

mundësojnë për frenimin e qerres. Káli jêm veç me bytheca e na:l kerrin e ŋarkûm plot 

dru.  

BÖTHĔN SHTJE:RR E TUFĔN VJE:RR, fraz. Ai që s’bën asnjë punë, por krekoset ( 

lavdërohet ) kot Nuk ka hajr pej atį çi e ka böthên shtje:rr e tufên vje:rr! 



212 

 

BÖTHPÚLA f.sh.- A(T). Kallo që del rreth gishtërinjëve të dorës. Böthpúlat Ismetit ja 

kishin mlu: krejt du:rt !  

BÖTHSHTJE:RR, fig. I thuhet njeriut të varfër. Sen mas shpírti nuk kĭsh, ai ĭsh krejt 

böthshtje:rr.  

BRA:Z,-A f.sh.-A (T). Hullia, vija që e krijon plori në arë gjatë lavrimit të tokës. 

BRAZI:T ( me u) kal.-A,- UN. brazítet, brazíta. Bie dakord, pajtohet, gjen mirëkuptim, 

bien në një fjalë, janë të një mendjeje. Mi:r po brazíten Fazlija me gru:n e vet! 2. 

Përdoret edhe në kuptim figurativ, p.sh:. Ja dha nĭ bra:z ( d.m.th. Ia dha një rend fjalësh). 

BRE:C, -A f.sh.-A (T). fig. I thuhet foshnjës së porsalindur, që qan shumë. U breca e keçe, 

po kŭrr nuk po i pushojka gója! 

BRESHKĂN,-I mb. Njeri që nuk di të ngopet, që ha shumë. Po breshkâºni çĭ ish kâºn ai 

bre, krejt t’ xhállt po tă hăjke. 

BREVĂN,-I m.sh.-A (T). mb. Ai që ha shumë, që nuk di të ngopet. Brevan â֯֯ ֯sht Hasâºni 

nuk ka kush çĭ e ŋĭn ! 

BRI:T E NXE: ʰT, fraz. Kur ka mbështetjen e dikujt. I ka bri:t e nxe:t pej vllaut t vet, për 

çata i ka hi: ksaj púne! 

BRĬNABÚLLAZ, ndajf. Lojë fëmijësh e barijsh. Briri i buallit, i kaut a lopës vendoset në një 

distancë të caktuar dhe kush e godet i pari atë, e fiton lojën. Beçir hajde a po vjen lu:jm 

brinabúllaz? Kjo lojë njihet edhe me emrin brínaz. 

BRO:ÇE,-JA f.sh.-E (T). mb. E nëpërkëmbur, qyqare, jo e zonja. 

BRŬS,-I .m.sh.- A,-AT. Rrasë guri për ta mbrehur kosën. E bleva nĭ brŭs pìr ko:s! 

BU:K KAJUSHE,-A f.sh.-E(T). bot. ( Petasites officinalis Moench.). Lule që nga pjesa 

anësore i ka 2-3 gjethe të mëdha dhe të rrumbullakëta, ndërsa kërcyelli i saj është i 

veshur me gjethe të vogla dhe të dendura. Në majë ka lulen që është e kokërrzuar dhe 

mjaft e dendur. Dola n’ paza:r ee i bléva tri: lúla bu:k kajúshe! 

BU:K NÓRE, tog. Bukë e pa ardhur, që përgaditet dhe piqet aty për aty. Nânâ֯֯ ֯ e kĭsh pa 

çi:t nĭ bu:k nóre. 
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BÙCÀK,-U m.sh.-A,-AT. Enë për bartjen e ujit me dy çepa. Sot haset shumë rrallë, sepse 

bucaku i dikurshëm është zëvendësuar nga enë të ndryshme plastike. E mu:sha nĭ bùcàk 

uj’! 

BÚHET, folj. Bën marrëdhënie seksuale. Po búhet kúdra! 

BUJA:SHK-A, f.sh.-A,-AT. Copëzat të holla druri që krijohen gjatë gdhendjes së drurit. I 

mora dõ bujashka mii shti: n’zjèrm.  

BÙKAN,-E f.sh. -E,-ET. mb. Arë që jep shumë bukë, e plleshme. 

BŬKDHÂº֯NSE,-JA mb. Grua punëtore dhe mikëpritëse. Bukdhâºnse âºsht gru:ja e Fazli:s! 

BULLDI:S ( me) kal.-A,-UN.Ndodh,rastis.Munĕt me bulldi:s púna gjithçka.  

BURGALEM,-I m.sh.- A, -AT. Lloj i kungullit të egër. Barinjtë ua qesin bagëtive në ditën e 

Shën Gjergjit. Ja çita lõve dŏ burgalem. 

BURUKE:T ( me u), kal. –A, -ET. Krenohet pa arsye, pa bazë. Besarti veç burukétet se sên 

s âºsht púna e tij. 

BURRÈC,-I m.sh.-A,-AT. mb. Ai që nuk i përmban tiparet mashkullore. Ai â֯֯ ֯sht burrec, 

xhyna ʰ âºshht mii thâºn bu:rr. 

BÙTE,-JA mb.1. zool. Dele që ka leshin e butë. 2. Emër femre. Bútja e Rexhépit â֯֯ ֯sht gru: 

púntóre! 

BÙTŬLÓSHE,-JA f.sh.- E,-ET.zool. Emër dhie që është shumë e majme! Ademi e kĭsh ble: 

nĭ dhí bùtŭlóshe! 

BÙZOÇ, -I m.sh. -A, -AT. mb.përq. Ai që i ka buzët e trasha. 

CÁCA, pasht. U thuhet fëmijëve kur i mësojnë të ecin së pari. Cáca- cáca, djáli i nâºn’s! 

CACI:T, kal. –A, -ÍT. 1. Mësoj foshnjën të ecë. 2. fig. keq. Bëj naze, ngurroj për ta kryer 

një punë. Shko bu:rr thu:j Beçírit a po vjen n’ pazár a jo e mos mu cacĭt aty! 

CAKU:LL,-A f.sh. –A (T). Strajcë e vogël, cakule. E mu:sha nĭ caku:ll me pasùl! 

CAKUMPÁKÇE, ndajf. Veprim me përpikëri të lartë. E kru:m punën cakumpákçe!  

CÂŊLA:JK,-A f.sh. -A,-AT. mb. Femër leckamane, zhelane. Po câŋla:jka çĭ ĭsh Ryva! Për 

mashkullin thuhet: câŋlan. 

CÂŊLĂVT (i,e) mb. I,e leckosur. Po i câŋlavt ĭsh bâ º Isúfi. 
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CÂºŊÊL, ndajf. Pezull, pa prekur në tokë. E kápa tavólinìn câºŋêl ee çíta pêrjáshta! Me 

të njëjtin kuptim del edhe fjala: coftíle. 

CÂºŊLA- CÂºŊLA, ndajf.1. Lecka-lecka. Rrustémin e kish kafshu: çêni i kojshi:s ee kish bâº 

krejt câºŋla- câºŋla!  

CÊRCA:LL,-A f.sh.A,-AT. mb. Lopë, dele apo dhi që jep pak qumësht, që milet pak. Lŏpt e 

Bedri:s ishin bâº cêrrcalla, po u mĭlshĭn veç kapak! 

CÊRRK- CÊRRK, ndajf. Pika-pika, cirka- cirka. E mjélke lopën cêrrk- cêrrk! 

CÊRRKA:T kal.-A (T). Shterr plotësisht. Kĭsh cêrrka:t lópa. 

CÊRRKÁTUN (i,e) mb. I, e shterrur, i/e tharë. Prrónin çĭ e páva ĭsh krejt i cêrrkátun. 

CICMÂºDHE,-JA f.sh.-E (T). mb. zool. Lopë me gji të mëdhenj. E kĭsh ble: Sokoli nĭ lo:p 

cicmâºdhe! 

CIKÁT, jokal. v. III.,I- (ÁT). Pikon uji, qumështi apo diçka e lëngshme. Po nîhet úji tu cikát! 

CÍKRRA-CÍKRRA, ndajf. Grimca-grimca, pak e ngapak. E hajke bukën cíkrra-cíkrra. 

CĬKRROJ, kal.- VA, -U.1. E çaj, e thyej pak një enë, një gotë qelçi etj. E paske cikrru: 

gastarën e újt a? 2. Hidhërohem me dikë. Besa-be:s kŏxha kadit ( moti) jem cikrru: 

nêrmjevéti!3. Kursej paratë apo ndonjë gjë. Po i cikrroj páret se nuk m’ dálin mii ble: 

dru:t e dímnit! 

CĬKRRU:M/E (i,e), mb.1. Një enë e krisur apo e plasaritur. Çajo gastáre koka e cikrrúme 

pak. 2. Ai që ka probleme mendore. Hiçu shérrit t’ atį búrri se ni:s mu cikrru: n kry:! 

CĬŊÁRE,-JA f.sh.-E (T). Këmbanë që u vihet bagëtive në qafë. Zakonisht i vihet asaj që i 

prinë tufës. Lòpt jôn ŋat dikun n mal se po nihet cĭŋárja! 

CǏŊÌRR,-A f.sh.-A (T). mb. Që rregullohet ( stoliset) mirë, e veshur me veshje të reja dhe 

sipas një shije të hollë. Ĭsh vèsh’ mi:r e ĭsh bâº cǐŋìrr. 

CIPÊRDONCULLAK, ndajf. Lakuriq, pa rroba.Milicíja e shkíve búrrat ma t’ zot shiptar i 

lejke ka tri nèt cipêrdoncullak mĭdis bóre! 

COFTÁN,-I m.sh.-A (T) mb. keq. Ngordhalaq. Për gjininë mashkullore thuhet: Cofta:jak-a. 

COFTI:N,-A f.sh.-A (T). 1. Si në FGJSSH. 2. fig. Njëri a kafshë shumë e dobët që mezi ecë. 

COK HÍLE, tog. Pikërisht, mu ashtu. Cok híle aį ĭsh kâºn, krejt thojshin jo, po tash e páva 

edhe me sy:t e mį. 
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COKA:T, kal. -A,-T. 1. E hollon kosën, e bën më të mbrehtë. Ai âºsht mjeshtër me coka:t 

kosën. 2. Trokas në derë. Cokãt n’de:r kur don me hi: mrêna se kshtu kallzon kultu:r! 

CŎKAT (i,e) mb. I, e krisur, i cokatur. Fazlija âºsht i cŏkat pĭ kréje! 

COKÊLL,-A f.sh.-A (T). Shtyllë prej betoni në një ndërtesë. Shpi:s duhet me ja çi:t edhe nĭ 

cokêll. 

CŎKOLLÁR,-I m.sh.-R (T). Sharrë elektrike për të çarë drunjë, për të bërë dërrasa apo 

prodhime të tjera nga druri. E dhéza cokollárin se déshta mii ça: dŏ drrása. 

CŎLL, pjes. Vetëm, veç. Vlláu jêm cŏll vétun kish a:rdh! 

COPANI:C,-A f.sh.-A (T). Copëz dërrase a druri që është ndarë nga pjesa më e madhe . 

Shkŏ merre nĕj copani:c e dheze zjêrmin se u mĕrdhi:m s ftofti! 

CU:RR, kal.-A,-RR. I marr të gjitha. Zakonisht përdoret gjatë lojërave të fëmijëve, si: Ja 

cúrra ( ja mora) krejt páret! Krej árrat ja kôm cu:rr Albanĭt! 

CÙB,-I m.sh.-A (T). 1. Si në FGJSSH. 2. Vjedhës ( plaçkitës). Jôn bâº shum cúba xhâº t 

xháll s po lâºn pa vje:dh! 

CŬC, ndajf.Galiç, rri ulur duke shkelur vetëm në thembra. Rrike cŭc e nuk lújke hiç prej 

atýhit. 

CŬCA:VET, kal.-A, -A:V. Grryset, struket, mblidhet. Veç cŭcavet nĭ çóshe e nuk lu:n pej atį 

vêni. 

CÚCĂVT ( i,e) mb. I/e strukur ( i,e tërhequr) në vete. Djáli i Agímit rrĭke i cúcăvt e zâº pĭ 

góje nuk çĭtke. 

CŬKLÁN,-I m.sh.-A,-AT. mb.Leckaman, zhelan.Për femrën thuhet: cukla:jk. Gzimi u dŏke 

si cŭklán! 

CŬKLOJ, kal. -VA,-LU: Leckosem, shqyhem teshash. Jôm cuklu: jôm bâº tâº֯n câº֯ŋla-câ֯

ºŋla. 

CUMRÀK, m. Përveç FGJSSH. 1. U bâº cumràk ( u ngri nga të ftohtit). 2. Vdiç ( E çéli 

sabáhi cumràk).3. Cung i vogël. Merri çata cumráka e bjerĭ n’ oborr! 

CŬMRŬK,-U m-sh. -A(T) mb. Shkurtabiq. Po cumrŭk ĭsh me:t i bíri i Sokólit.  

CŬRRAN,-I mb. zool. Cjap me vesh të curruar.  

CYJ, pasth. Pasthirrmë ndjellëse për delet. Cyj Bardhóka jêm! 
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ÇA:RT, kal.-A, -RT. Prish, zhbën një punëa një gjë. Punojke ditën ee çartke natën! 

ÇA:XH,-A f.sh.-A(T). Bloza, mbetjet nga djegia e drurit, qymyrit etj. Shkŭne oxhákun se 

koka mu:sh plot ça:xh! 

ÇAFĬR,-I m.sh.-A(T). mb. Njëri i shpirtlig, i pa karakter. Çafĭr i madh â֯֯ ֯sht aį dja:l, hiç s’ka 

shpirt. 

ÇAKA:LL,-A f.sh.-A (T). mb. Llafazan i madh, ai që flet pa ndalur. Florími âºsht çaka:ll kurr 

nuk i pushon gója! 

ÇAKĂR,-I mb. Njeriu sytë e të cilit kanë ngjyra të ndryshme, njeri me sy jo të njëllëtë. 

Djali i Malushit â֯֯ ֯sht çåkăr pĭ syve.  

ÇALLAMÍT/EM vetve.,- A (u), I:T.1. Vritem keq, lëndohem shumë. Ĭsh rrxu: pĭ lísit e ĭsh 

çallamít krejt! 

ÇÂŊA E SAMÂ֯RIT,tog. Rripi i samarit që përshkohet nën barkun e kalit apo të gomarit. 

Lidhjă mi:r çâŋên e samârĭt, se mu:jn mu: tu rrxu: tinârt me djath! 

ÇAPËRR,-A f.sh. –RRA (T). Strajcë nga lëkura e dhisë në të cilën ruhej bulmeti, më tepër 

maza. 

ÇAPI:T, kal.-A,-I:T. Përtyp diçka në gojë. Ama pak bu:k t çapítna pak se shŭm kokna 

untu:! 

ÇAPĬN,-I mb. Shumë i/e gjelbërt. Ĭsh i ve:rdh’ çapĭn krejt. 

ÇARAVESHA:JK,-A f.sh.-A, (T). mb.Femër që lëshohet gjymtyrësh , që s’ka kontrollë në të 

sjellë. Çaraveshajka çĭ ĭsh çika e Bardhit! Për mashkullin thuhet: Çaraveshan. 

ÇÁRTUN ( i, e). mb. Përveç FGJSSH. I tërbuar. âºsht bâº si i çártun, e ka hu:p krejt lidhje 

me trûnin!  

ÇARRANIK,-Um.sh.-A,-AT. Hapësirë e veçantë brenda shtëpisë ku lihen bulmetet dhe 

gjërat e tjera ushqimore. E çíti tâºmlin, ee la n çarranik. 

ÇARRATI:S ( me e ), folj. Lëndohem shumë. Ĭsh kân tu mĭ çarrati:s thmi:n, t’mos çello:va 

un’ aty֯  

ÇATĂLL,-I m.sh. -A (T). mb.Njeri me trup të çrregulluar, që ecë në mënyrë shëmtuar. O 

bu:rr, ec mi:r mos u bõ çatall. 
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ÇATALLAN,-I m.sh.-A (T) mb. Ai që ecë shtrembër, i çrregullt, çatall. Jetmiri i Tahirit ĭsh 

bâº çatallan! 

ÇATALLOJ kal. –ÓVA, -U:. Bëj çatall, prish, dëmtoj. E çatallóva kâºmên, gáti e bâºna cŏp 

e fíje! 

ÇATJE, ndajf. Atje, tutje, pak më larg. Çatje e kôm ni:s me maru ni shpi:! 

ÇBI: ( me) folj. Trillon fjalë. Paj vallahi kto jan fjal t’ çbime, se e vërteta kshtu nuk â֯֯ ֯sht 

hiç! 

ÇBU:, palak. Onomatope për zbrazjen e mollëve, apo frutave tjerë. Çysh kem tu shku: 

udh’s për pazar, viç kur ju çprazen móllat pĭ thésit e t bŏnen çbu:! 

ÇE:JZ,-A m.sh.-A (T). Karrocë kali me dy rrota, e pa mbuluar. Mŏti, çéjza u kâºn n mo:d!  

ÇE:RG,-A f.sh. –A (T). Shtrojë që dikur përdorej si dyshekllëk për odën e burrave, 

zakonisht ishin nga leshi. Óda e Arif Jakúpit n tana âºnt u kâºn e shtrúme me çérga. 

ÇEBERR,-I m.sh.-A(T). Enë druri që përdoret për ta vendosur djathin a kosin e kulluar. 

Kçyr n’ mujsh me na marru: ni çeberr e me na pru: n’ bje:shk! 

ÇEDERR-I, m.sh. -E (T). Bezdi, telashe, problem. Nĭçin her ju kôm thâºn mos mem pru: 

çedérre n’shpĭ! 

ÇÉHREBAJAT,-Im.sh.-A (T) mb. I vrenjtur, i zymtë nga pamja e fytyrës, hijerëndë. Ai míku 

i Avni:s ĭsh nifar çéhrebajáti! 

ÇEJZÍT, kal.-A (ÍT). Pajoj, përgaditë pajën. E kĭshin çejzít nusên! 

ÇEKÂºͪ , ndajf. Këtu, këndej. Çekâº ͪ u a:rdh u:j vjet kur pat vêrshíme. 

ÇEKÊ:RRK,-A f.sh.-A (T). Mjet pune nga druri ( mekanizëm) për ngritjen e peshave të 

ndryshme (çikrik). Me çekê:rrk nxorem u:j pĭ búnâºrit!  

ÇEKÊRRK,-A f.sh. - A (T). Lodër fëmijësh prej druri që, kur të sillet, lëshon një zhurmë. Ja 

prûna djálit nĭ çekêrrk me lu:jt me tõ. 

ÇÉLE, -JA f.sh.-E (T). Llojë alergjie, që shkakton të kruara dhe repje të lëkurës.  

ÇELEPI:R, ndajf. Falas, pa pagesë, gratis. Krejt çka âºsht çelepi:r, për pópullin âºsht e mi:r. 

ÇELIBÁR,-I m.v.nj. Llullë ( çibuk) për të thithur duhan. E pĭke ciŋarên me çelibár!  

ÇÊNÇE, ndajf. Mënyrë e rëndë jetese, të jetuarit me shumë vështirësi. Xhaféri bŏll çênçe 

âºsht tŭ jetu:! 
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ÇEPOJ, kal.-ÓVA,-Ú. Godas fort dikë me shuplakë apo me ndonjë mjet tjetër të fortë. Ju 

çepóva shupla:k se nuk pat kush çi e çetson nry:she! 

ÇÈSIM,-I m.sh.-E (T). Ngjitja e deleve në bjeshkë për verim. Edhe pak dĭt nísĭn çèsîmet!  

ÇESKĬN,-I m.sh.-A (T). mb. Kokëfortë, trutrashë. E kĭsh kry:t çeskĭn, hĭç nuk po merrke 

vesh! 

ÇETHNÂºR,-I m.sh.-R(T). Ai që kupton mirë nga qethja e deleve. E thĭrren çethnâºrin mi 

çe:th dhê:t! 

ÇETHNAT (t’), m.vet.sh. Festë, ceremoni e shënuar me rite pune, me rastin e qethjes së 

deleve. Të qethurat realizohen disa mënyrash. Kjo festë, zakonisht organizohet në 

bjeshkë gjatë muajve të nxehtë të verës, në qershor apo korrik, me ç’rast i pronari i 

deleve përgaditë drekë për të ftuarit dhe servohen ushqime tradicionale të 

shumëllojshme. Relikte të mbijetuara të kësaj kremteje veçojmë “kurbanin”, bagëtinë 

që theret me këtë rast, pastaj stërpikjen e deleve me ujë ritual, në të cilin lahen 

gërshërët ( pas përfundimit të qethjeve) dhe duart e qethtarëve, me ç’rast në mënyrë 

imitative u kthehet bereqeti deleve duke theksuar fjalët, si formulë magjike:” ju kthe:ft 

bereçéti e u shtófshi si píkat e shíut”: A t’ ka thi:rr Can Rugóva n t’ çéthna a jo? 

ÇFĂP, palak. Përforcim i foljeve: nxjerr, shtie. Çfap e nxu:r allti:n pej shóke! 

ÇFŬP, palak. Përforcim i foljeve: fshehem, hyj, futem. Veç kur u fut çfŭp e n’ kollomoç. 

ÇI:K SĬ FLLÂºNZA, fraz. I thuhet vajzës që është shumë punëtore dhe e pa përtueshme. 

Vlora âºsht çi:k si fllâºnza. 

ÇIBA:R,-I mb. Pedant, i pastër, që mban pastërtinë . Beçiri âºsht bu:rr çiba:r. 

ÇILE:R,-I m.sh. -RE (T). Dhomë fjetjjej, zakonisht e një qifti bashkëshortor. E ly:m çilérin e 

nusês! 

ÇILIPI:RK,-A f.sh. -A (T). Lloj i lojës së fëmijëve ( lojë me shtaga), një lloj gare se kush po 

e hedhë shtagën ( thuprën) me larg se tjetri. Kjo garë zhvillohet në terrene të thyeshme 

( kodrina të ndryshme). Hajde lu:jm çilipírka/çilipírkas!. 

ÇIRO:JS,-A f.sh.-A(T). Placenta e lopës. A e kĭsh çi:t lopa çirójsen masi e ka bâº víçĭn. 2. 

Mjet për të çveshur misrin. Ama nĭ çirójs po du: me çĭru: dŏ kollomoç. 

ÇIVI:,-A f.sh.- JA (T). Gozhdë e vogël. E kapa fotografi:n me nĭ çivi:! 
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ÇKĂLSHÍTUN (i,e) mb. E shkriftë,e pjekur mirë. Pítja ĭsh kâºn e çkalshítun. 

ÇKRŎJS, -I m.sh.-A (T). Vegël nga metali, përdoret për të shkruar ( për ta stolisur) në dru. 

Dóla n’ Istog mee ble: nĭ shkrŏjs se me výke mee luli:s nĭfar drunĭ çaty! 

ÇLLÙM, pasth. Rá çllùm e n prru:! 

ÇMĬSTOJ, jokal. dhe kal.-ÓVA,- Ú. Nis i pari një punë, bëhem shkaktar për diçka. Çikën e 

Haki:s e çmĭstóva pìr dja:l t’ Halilit. 

ÇO:RD,-A f.sh.- E (T). Kokëfortësia. E ka çordën e fo:rt nuk ngon kërkon hiç! 

ÇŎK-ÇŎK, ndajf. Aty- këtu. Çŏk-çŏk na ka bi: grûni sivjet! 

ÇPŎNKŎJ, folj. Mund thellë. Lu:jta me tõ futboll e kôm çpŏnku: krejt. 2. Shkatërroj dikë. 

N lu:ft ma kishin pas çpŏnku krejt shpi:n! 

ÇPURDHI:T, kal.-A,- UN. Lëviz, nuk rri në një vend. A e kĭ pa djálin çysh ka ni:s me 

çpurdhi:t? 

ÇTHĬRRS,-I m.sh.-A (T). Çlajmërues, revokues lajmi. Kush pĭ júve po bâºhet çthĭrrs masĭ 

koka a:rdh púna dektejna ktu! 

ÇU:B,-A f.sh.-A (T). Grumbuje e duejve të mistrit ( zakonisht nga 10 duej). Ára e Xhaférit 

i çíti 100 çúba ta:ll. 

ÇU:S,-A. f.sh.-A, -AT. Leckë për pastrim. Merre çusên e fshíje pak çet tavoli:n. 

ÇŬBARDHÁN-I m.sh.-A (T). mb. Ai që i ka flokët e bardhë. Djáli i Xhaférit ĭsh çŭbardhán! 

Për gjininë femërore përdoret: çŭbardha:jk. 

ÇUBÚRE,-JA f.sh. –E (T). 1. Enë e drunjtë me hî, që shërbente për larjen e teshave. 

Përdorjej edhe për hedhjen ( pastrimin) e misrit. E kĭsh mu:sh nĭ çubúre kollomoç! 

ÇUFÊRR,-A f.sh.-A (T). Grumbull shkurresh me trup të shkurtër. Afròhu ma ŋàt e mos u 

mshef aty n çufêrr! 

ÇŬK,-U m.sh.-A (T). Gropë e vogël që krijohen në ara nga punimi jo i kujdesshëm i tokës 

apo nga reshjet atmosferike, rruga gropa-gropa. Shíu çĭ ka ra: e kĭsh bâº arên krejt çúka-

çúka. 

ÇŬKO-ÇŬK, pasth. Pasthirrmë për ndjelljen e kalit, mazit. Çŭko-çŭk, çŭko-çŭk durija jèm. 

ÇŬLL,-I m.sh.-A (T). Ushqim për qenë. Zíje dŏ çŭll t ja çoj çênit! 
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ÇUPU:R,-A f.sh.-A (T). mb. Sypatrembur, trim. Ĭsh syçupu:r, nuk dojke me di:t kah del 

plumi! 

ÇUPURI:T, kal.-A, -I:T. Shprish, shpupurit. Sórrat po e çupurítin krejt kollomóçin. 

ÇY:K ÊM ÇY:K, ndajfolj. Plot e përplot. E kĭsh mu:sh vijën çy:k êm çy:k me u:j. 

ÇY:K,-A f.sh.-A,-AT. 1. Koka e sëpatës, çekanit etj. Krejt ĭsh pri:sh çýka e saki:c. 2. mb. 

Kokìfortì. Çýka çĭ âºsht Brahimi! 

ÇYÇEKĂLLEVĔTUN, ndajf. Vetëm, në vetmi. Çyçekăllevĕtun mĭdis bjéshke e nxûni bóra e 

mâºdhe. 

ÇYMEZ,-I m.sh.-E(T). Dhomë ku nuk depërton mjaftueshëm drita dhe oksigjeni. 

ÇYP! pasth. Pasthirrmë larguese për qenin. Çyp he thí bre. Çyp he i rrŭmi dréçit! 

DA:LBÓJE (i,e) mb. 1. I kosumuar së tepërmi. I da:lbóje âºsht ai kerr!2. I Pa vlerë. Shpíja 

e Ismetit âºsht e da:lbóje! 

DA:LMÓDE (i,e) mb. I vjetëruar, që nuk është bashkëkohor. Ballâºnat e rúsit jôn t’ 

da:lmóde! 

DAKTI:S, kal.-A -I:S. Shpërndahet, përhapet, humb kontaktet me njëri-tjetrin. Çysh moti 

shipta:rt jôn dakti:s çeshtu nêpêr bo:t! 

DALLASH, ndajf. Mbrapsht, prapth (antonim i fjalës mbarë). Dallash e kĭshin çe:l 

kanâºllin e u:jit! 

DALLASHÍTNA, vetvet. Ngatërrohem në ndonjë gjë, nuk mund t’ia gjëj fillin. U:dhve t 

Vre:lls xhithmo:n po dallashítna, nuk po dí cillës u:dh mi ra:! 

DALLDI:S kal.-A,-UN. Gëzohet së tepërmi, gati deri në shfrenim. Ĭshin dalldi:s krejt ee 

kishin ka:ll atýhen! 

DAMÂºRDÁLUN, mb. Ai që i ka venat ( damarët) e fryera. Për gjininë femërore thuhet: 

Damâºrdálne: Jo veç Rrustémi, po edhe mjéku ish damâºrdálun! 

DÂºNA, f.v.sh. Darë. I bléva nĭ pa:r dâºna t’ kálit! 

DÁRKA E LÂºM S- tog. Festë. Kremtohet në mes të festës së Shën Gjergjit dhe mesit të 

verës. Ndër viset tjera shqiptare kjo festë njihet me emra të tjerë si: Festat e lëmëve, 

Festa e të korrunave, Festa e malit, Festa e blegtorisë etj. A ju kan thi:rr miçasíja n’ da:rk 

t’lâºms? 
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DBÚHET vetv. Çiftìzimi( ndìrzimi) i kudrìs. Po dbúhet kúdra se dhèt çên shkŏjshin mas 

sájna! 

DE:RSHKÍMUN, mb. Derëfikur, që nuk ka pasardhës. Dérshkímun âºsht shpĭja çĭ nuk ka 

búrra! 

DÉBE,-JA f.sh.- E (T). 1. Enë e drunjtë ku ruhet bulmeti, por edhe gjërat tjera si: kripa etj.  

DEÇÂºNSĬ (i) mb. Banori i Deçanit. I deçâºnsi ka da:l i pári n gára t nótit! 

DEGA:JK,-A f.sh. –A (T).mb. Ajo që harliset shumë. Çyre- çyre degajkên, t’ rrumen e 

dréçit! 

DEGNJO:M, mb. Që i ka degët e njoma. Da:rdh degnjo:m!  

DÊJEM vetv. DÊJ (u), DÊ:J, 1.Skrihet bora. U dêj tóka krejt! 2. fig. Plogështohem, lodhem, 

dobësohem. Ĭsh dêj djáli krejt, nuk ĭsh me:t as 30 kĭlla! 

DÉJMIDÅ, ndajf. Gjithmonë, përherë, pa ndërprerë, në vazhdimësi. Déjmidå, sa he:r u 

kâºn nevoja kemi luftu: për Koso:v! 

DÊJZĬ,-T bot. (P. Natans.L.) Lule barishtore shëruese. Me të, në të kaluarën i kanë 

shëruar të thatit. Gjethet i ka të gjëra, ndërsa në krye e qet një lule të gjatë dhe të 

kokërrzuar. E hanë edhe shtazët. 

DÊP, onom. Shpreh goditjen që i bëhet dikujt. I ra: dêp e dêp, dej e shtrêni pêrtóke! 

DERHÁPŬN, mb. mikëpritës. Familja e Shabâºnit xhithmo:n jôn kâºn de:rhápŭn! 

DÊRSKÂºMC,-A, f.sh.- A,-AT. Pjesë e vekut. Kçyri ŋrehi pak dèrskâºmcat e vékut! 

DI:TSHKIMŬN, mb. I pa fat, fatzi, fatkeq. Ditshkímun tana herêt u kâºn i shkréti e n fund 

e vra:n n lu:ft! 

DIKI:C,-A f.sh.-A (T). Mbulesë shumëngjyrëshe, e punar me dorë. Shum’ dekíca jôn pu:nu 

pĭ xhýshéve tóna! 

DILINRI:S kal.-A, -I:S. Devijim, shmangie nga rruga e drejtë ( e duhur), i ka kaluar kufijtë 

e normales, e njerëzores. Çka jĭni dilinri:s kshtu bre?! 

DILINXHÍ,-A mb. I pa shpirtë, i pasjellshëm, i pandershëm, i pakarakter, i pagdhendur, i 

pa edukatë, i paqëndrueshëm, i pacipë, gënjeshtar, shpifës, faqezi, maskara, tradhtar, 

lapangjoz, zabërhan . Pej dilinxhi:s xhithçka prítet!  
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DĬŊ, ndajf. Përplot, rrasët, fort. E mu:shi traktárin diŋ me sâºn! Me të njëjtin kuptim 

përdoret edhe fjala: diŋa:t. 

DĬTPAPA:M,-I m.sh.- AM –T. mb. I pa fat, i përvuajtur, që nuk i buzëqesh fati. Ditpapámi 

çĭ âºsht Imeri sa her’ níset me shku: te sho:kt diçka i bôn vakí !Për gjininë femërore 

përtdoret trajta: ditpapáme,-ja. 

DĬVAHÂºNE-JA, f.sh.- E, -ET. nga turq. Paradhoma ( korridori) i odës së burrave. 

Divahâºnja duhet mu ma:jt mi:r’ se kur t’ vi:n búrrat âºsht márre mu pa: e pamájtne. 

DO:RKPÚTŬN,-I fig. mb. I varfër. Do:rkpútŭn âºsht djáli i Idrizit! 

DO:SH,-A f.sh. -A,-AT. Dorë e njomë e fëmijës. T’i hâºŋgt nâºna dóshat, po t’ míra i kí! 

DŎGRI ( DŎGRÍLE), ndajf. Menjëherë, në çast, pa ndalur. Dŏgri mrri:m n’ Pe:j! 

DŎŊ/ DÂºŊU m.sh.-DŎŊXH,-I (T). Duaj kashte, sane a misri. E kosíti Idrízi livádhin e i 

dúlen dyçĭn dŏŋxhi sâº:n! 

DŎRÁJUN,-I m.sh.-UN –AJNIT, mb. Që e ka dorën e enjtur nga ndonjë lëndim a plagë . 

Çashtu dŏrájun ju desht me shku: n shko:ll!  

dorështanguar. Mjéshtrin çĭ e kish mâºrr Metúshi pìr shpi ĭsh fŏrt dórmâºrrun. 

DÓRMÂºRRUN,-NI m.sh. –UN-IT. mb. I ngathët nga duart, 

DRAMCŎJ, kal.-OVA,-U:. Grimcoj, thërrmoj. E dramcóva dŏ djath! 

DRÂº:MC,-A f.sh.-A (T).1. Copëza të imëta djathi, dromca. Hatíxhja i mle:dhi krejt 

drâº:mcat e djáthit! 2.ndajf. Qumështi i prishur, i ngjizur. Ish bâº tâºmli krejt drâºmca! 

DRÉÇAZ, ndajf. Keqas, armiqësisht. Boll dréçaz jôn tu e çu: nêrmjevéti! 

DRĔDHA:JK, -A f.sh.-A,-AT.mb. Dhi me brirë të dredhur. E kĭsh ble: nĭ dhí dredha:jk! 

DRÉDHĂS, ndajf. Lojë dhishë përpara se ato të futën në mriz. 2. Mënyrë ecjeje e njeriut. 

Rexhepi ecke drédhăs si mii pa:s nĭçin vjet!  

DRŎJSHÊM, ndajf. Me dro, me dyshime. Folke diçysh drŏjshêm. 

DRYNÛM(i,e) mb. I mbyllur, i burgosur. Zoja e Ahmetit âºsht e drynûme çĭ katêr vjet! 

DU:KET, vetv. Zbutet (zakonisht dardhat), por edhe ftonjt. Ishin du:k dárdhat ishin bâº 

për marak. 

DŬÇ, -I m.sh.-A,-AT. 1. Mbetja e cigares që hidhet. Krahaso nga serb. “pikavac”.2. Çdo 

gjë që është në formë të topthit. Dil biro n’ oborr e mlidhi çata dúça t’ ciŋareve! 3. ndajf. 
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Rri duças, rri keqas, rri mbledhur. 4.E bëj letrën tutlueshëm. Nreçu pak, mos rrĭ dŭç 

ashtu se t’ dhëm shpîna! 

DÚÇA-DÚÇA, ndajf. Toptha- toptha. Pítja delke krejt dúça-dúça! 

DÚÇĬT, m.vet.sh. Lloj i çante ( traste) nga leshi i dhive. I kĭsh ŋarku: dúçĭt me pasŭl e ĭsh 

ni:s me shku: n’pazár. 

DUDŬK,-U m.sh. –A (T).mb. Kokëtrashë. Dŭdúku çĭ âºsht Agimi, kry:t vesh nuk i merr! 

DUHÂº:M,-A f.sh.-A (T). Aromë e keqe, e pa durueshme. I vĭke nĭ duhâº:m go:js sa çi 

mê:t e kre:s ti çitke! Me të njëjtin kuptim përdoret edhe fjala: dû:hm-a. 

DŬP, ndajf. Të qëndruarit e fëmijës në drejtpeshim, duke u mësuar të ecë. Rrĭke çíka 

dŭp, ĭsh tu msu: me e:c. 

DÝPJÉLLSHE, mb.f. biol. Që ka pjellë dy herë ( lopë, dele, dhi, pelë) etj. Kjo lo:p âºsht 

dýpjéllshe! 

DYDÉGSH, -I m.sh.-A (T). Dru me dy degë. Nuk e lâº pa e mâº rr çat lis, çat dydégshin 

çatje! 

DYGRRÊMÇ,-I m.sh.-A,-AT. Tërfurk i drunjtë me dy rrema. E bléva nĭ tfurk dygrrêmç pêr 

sâºn! 

DYKRENÇ,-I m.sh. –A, -AT. 1. Kazmë me dy krerë. Merre dykrénçin e bjeri çeti cúŋu. 2. 

fig. Ai që e ka kokën me majë. Dykrénçi çĭ ĭsh Dauti! 3. zool.( Galerida cristata) zog mali 

me dy krerë. Sod n’mal e nxuna nĭ dykrenç! 

DYZ, mb. I rrafshët, i lëmuar. E kĭsh livru:, arìn e kĭsh bâº dyz krejt. 

DYZEN, fig. I vë të gjitha punët në rend. Valla Tahíri i ka çi:t púnt n dyzen! 

DHE:CK,-A mb. E imët, e hajshme. Koka le: si dhe:ck’ ky thmí. 

DHÊNEL,-A f.sh.-A (T). Copëza druri të mbetura pas gdhënjes së drurit. Ĭsh mu:sh obórri 

plot dhênla. 

DHÊNI, kal.-A,- ÊN. Gdhënd ndonjë dru a dërrasë, holloj, i jep formë. 

DHĬVÇ,-I m.sh.-A (T) mb. Fëmijë që dhihet ndër vete, që nuk mund ta kontrollojë 

nevojën. Për gjininë femërore thuhet: dhívçe. 

DHŎK,-U m.sh.-A(T). zool.mb. Dash i bardhë. Si duket, është formë e shkurtuar e fjalës 

bardhokë. 



224 

 

DHŎKS, pasth. Kur bariu i ndjell delet , dhŏks-dhŏks. ( shih. Berisha 2017:259). 

DHÔM DUKÁTE,-JA f.sh.-E(T). Ajo që i ka dhëmbët e rregulluar mirë, ndonjë prej tyre 

nga materiali i arit. 2. Ajo që është e pasur, që i ka punët në terezi, që e ka mirëqenien 

ekonomike të mirë. Ajo dhôm dukátja e Ali:s i ka bâº sênet mi:r! 

DHÔMNDHÉ, ndajf. Lojë fëmijësh e barinjsh. E hapin një gropëz dhe aty pastaj hudhet 

kuja, e cila mbrehet në njërën anë. Thirri sho:kt e hajde t’ lu:jm dhômndhé. 

DHOMPĬR-I, m.sh.-A(T). Djalli, qoftëlargu. Ktyne here kallxojshĭn pleçt çĭ dhompírat 

delshin vo:n natìn e i tranŏjshin udhtar’t. 

E:R,-A mjek.(rheumatismus versus) Reumatizmi. Imerin e kĭsh ka:p era ! 

EBŬ ( sipas gjasash prej he+burrë) pasth. Përdoret kur duam t’ia tërheqim vëmendjen 

dikujt apo për ta qortuar, por pa pasur qëllime të këqija. Hĭçu tína ebŭ, mos u merr me 

tõ! 

EÇT (i, e) mb. I,e etur. Kur ikìm n’ lu:ft, trí dĭt e trí nĕt kemi nêjt eçt pa mu:jt me pi: asni 

pi:k u:j! 

ĔFSH,-I m.sh.-E (T). Frikë që rrënjoset thellë. Éfshi prej t’déknit nuk híçet le ͪ t. 

EGÊRCAK,-U m.sh. ÇE (T). Vend ku del bar i egër. Livádhi i Afrimit âºsht krejt egêrcak! 

EGÊRSA:V vetv.. Forcohet, shtangohet, i humb lëngjët. Egêrsávet bári. 

ELBÍSHTE,-JA f.sh. –E (T). Lloj dardhe që piqet në muajin korrik. I bléva tre trúpa dárdha 

elbíshte! 

EMÊNFÍKUN,-I m.sh. –UN-IT. mb. Ai që del nga kujtesa e njerëzve, atij që i harrohet emri 

( emërharruar). Edhe Imeri u bâº emênfíkun! 

ERR, palak. ( err e terr). Gjithë ditën, prej lindjes së diellit e deri në mbrëmje. Râºma 

âºsht puntór i madh, err e terr punon n fúsha ! 

ESHKÀN,-I m.sh.-A (T). mb. I tharë, i terur së tepërmi. Duhôn eshkàn! Për gjininë 

femërore përdoren trajtat: eshkâºne, por edhe eshka:jk: Píte eshkâºne ( eshka:jk)! 

ESHTÊNHO:LL, mb. Që i ka eshtrat e hollë, kockëhollë, ashthollë. Ata zaga:r jôn 

eshtênho:ll! 

ESHTÊNXHÂº:N, mb. Që është i gjerë nga eshtrat, eshtërgjerë. Ademi âºsht 

eshtênxhâº:n! 
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ETHET N’BARK , togfj. Të pësuarit e frikës së madhe. E kish pa: arúshën e i kishin hi: 

ethet n’ bark.  

ÈU, pasth. Heu ( por edhe: eu bre). Èu ( hèu / hèu bre) kurçýshe spo mŭj mi ra: n fíje ksáj 

púne! 

ÊNZ,-A, f.sh.-A, -AT. Bloza, pluhuri i sanës. E móra ênzen e ja shtróva lóve ( lópve)! 

ÊRK, pasth. U thuhet deleve për t’i qetësuar gjatë mjeljes. 

FAÇERRÉSHKŬN,-I mb. Ai që i ka faqet e thara, të fishkura.Shefçéti âºsht façerréshkun! 

Me të njëjtin kuptim përdoret edhe fjala: façevéshkŭn. 

FAÇEZDRÍTŬN, -I mb. Që i shndritë fytyra, faqendritur. Djáli i Agimit ĭsh façezdrítŭn! 

FAJI:S kal.-A,-I:S. Infektoj, prish, qelb. Lísi i madh n’ livadh kish ni:s mu faji:s! 

FALI:T, vetv.. Mungon,huq, dështon. Ka fali:t pasúli n’ a:r, hiç nuk po don me bi:! 

FARAKĂT, I m.sh.-E (T). Diçka që ndalohet rreptësisht, pas asnjë diskutim ( shpjegim). E 

kôm bâº farakăt kĭt pu:n, mos u lodh me fo:l ma shŭm rreth saj! 

FÁRFÍKŬN,-I mb. Ai që nuk lë pasardhës. Me të njëjtin kuptim dalin edhe fjalët: 

híseshkîmŭn, fárshkre:t, fárshtérrŭn,! Fárfíknit i mshélet déra me the:rr! 

FĂRS,-I, m.sh. –A (T). Kusherinj, të afërt. Na krejt jemi fars, krejt jemi t’nĭ xhakut! 

FATSHKEPÂN,-E mb. Që i qalon fati,që nuk ka shumë fat. Núsja e Gzimit ĭsh nĭfare 

fatshkepâºnje, çĭ dhèt vjet u martu: e hàle nuk ka bâº thmi:! 

FÊLÇÍ,-A m.sh. -Í(T). Nofull, fulqi. Ĭsh rrxu: e i kish thy: fêlçi:t krejt cópa-cópa! 

FÊLÇÍÁJUN, -I mb.Që i ka nofullat e enjtura, të dala pak jashtë. Me të njëjtin kuptim 

përoren edhe fjalë: fêlçíxhâº:n e fêlçíshtrëmt. 

FÊLÇÍTHY:M,-I mb. Që i ka nofullat e thyera. 

FELEMI:S kal.-A,-IS. Frikëson shumë dikë, i fut tmerrin. Natên nuk guxon me da:l jasht’ 

se felemíset! 

FÊNCĂN,-I mb.-A,-AT. Ai që e prish ajrin, ai që fend. Për femrën thuhet: fênca:jk. A bre 

fêncăn çu del pêrjáshta se krejt na e ke pri:sh ájrin! 

FÊRFLLA:Z,-A f.sh.-A (T). Dredhë e fuqishme ere. Po frýke éra, fêrflla:z po i shkojke krejt! 

FÊRK,-U m.v.nj. Në mes të ditës, natës apo në mes të një veprimi a pune të cakuar. N’ 

fêrk t nâºts u çu: pĭ xhúmit e du:l pêrjáshta! 
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FÊRKASAN, -I mb. Njeri që i fërkon këmbët. Fêrkasán ĭsh Ramizi. 

FÊRKAT, pjes. turq. Vetëm, veç. Fêrkat çitâº e kôm! 

FI:LL. ndajf. 1.Pa vetëdije. I kish pa ra: di:lli n’krý e rrike fi:ll, nuk dishim a âºsht i dekŭn a 

i xha:ll! 2. Menjëherë. Fi:ll po shko:jm te shpija! 

FIJÁT, pavet.-I, -ÁT. Bjen borë e imët ( grimca të imëta); fijon. Ja kĭsh ni:s me fija:t bo:r! 

FIJO:K,-U m.sh.-A (T). Dollap, raft për vendosjen e gjërave të ndryshme. I shtina páret n’ 

fijo:k! 

FIJŬK,-U m.sh.-A(T). bot. (Arrhatanaterum PB). Bar që rritet nëpër sipërfaqet e grurit 

dhe ka pamje të ngjashme me të. Mos i lsho lopt n’ çat livadh se kĭsh shŭm’ ba:r fijŭk e 

munet me ti my:t lŏpt. 

FĬKAN,-I m.sh.-A (T). mb. Shumë i varfër, i fikur. Djáli i Muharrémit po fikâ˚ni çĭ ĭsh! 

FILIKA:Ç,-A f.sh.-A(T). mb. fig. 1. Ai që ka probleme mendore. 2. mb. I llastuar, i pa 

edukatë. Ĭsh filika:ç pĭ kréje.  

FILIKĂLL ,-I mb. I,e vetmuar. Çíka e Selimit, dy vjeç, filikăll ĭsh kâºn n’shpí. 

FILLÁKE,-JA mb. Shtatgjatë, shtatëhedhur. E kish mâºrr nĭ núse filláke! 

FĬNTAK,-U m.sh.-A(T). mb. I ri, i sapoprodhuar, i pa përdorur. Sadría e kish ble: nĭ kèrr 

fĭntak ( t rí). 

FIRNȂº:J,-JA f.sh. JA(T). Sipërfaqe me bimë fieri. Kodra atje nalt â֯֯ ֯sht krejt firnȃ:j! 

FĬSTAR,-E mb. 1. I fisëm ( e fisme) që e do dhe e nderon fisin.2. Që ka të njëjtin fis me 

dikë tjetër, 3. I, e familjes së mirë (të ndershme). Núsja e Lúanit ĭsh gru: fistare! 

FITILAÇ,-I m.sh.-A(T). Kandili i llambës. I bléva dŏ fitiláça n’pazar! 

FIZA:T, kal.-A (T). Hedh, largë. E fiza:ta çaty e hoqa pej udhe! 

FJA:L T’ THÁTA, tog. Fjalë të kota. Agimi ka veç fja:l t’ tháta! 

FJÁLEGÊR,mb. I,e ashpër nga fjalët, fjalërëndë. Kŭnâºta e Selvi:s ĭsh bâº shŭm’ fjálegêr, 

hiç nuk duróhet! 

FJÚ-FJÚ- FJÚ, përçm. I thuhet njeriut, që bën veprime të pa kontrolluara. Hej... fju-fju- 

fju, ti bàsh buda:ll koke! 
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FLAMÚRAZ, ndajf. Lojë fëmijësh e edhe barinjsh. Lojtarët ndahen në dy grupe, ndërsa 

në mes tyre, në tokë, ngulet një shkop mbi të cilin vihet një faculetë, shami dhe njëanë 

vrapojnë për ta marrë më parë. I thírra shóçet me da:l me lu:jt flamúraz. 

FLĔGROHET, vetv. Ndahet në copa të barabarta ( molla, dardha, shalqiri etj). Shihe çysh 

po flegróhet mólla! 

FLŎKRRÚDHT, mb. Ai që i ka flokët e përdredhur, me kaçurrela. Agroni ĭsh flŏkrrúdht! 

FLU:K, jokal. v.III.-A (U:K). Vardiset, i vihet pas, i përcjell me kujdes të shtuar. Ju kish flu:k 

çíkave pêrmas e nuk i lèjke rahat! 

FLU:K, kal. –A ,-U:K. I vardiset dikujt, i vihet pas. Ju kish flu:k çíks hu:j, dojke me hâºŋĕr! 

FLUGÀN,-I m.sh.-A (T). Mashkull i zoti, i shkathët. Dja:l flugàn âºsht Blerimi!  

FRI:SK,-A f.sh.- A(T). Thupërz, rrëmth, degzë druri me të cilën i rrituri e rrah fëmijën. 

Ama nĭ fri:sk tĭ bi: me tõ se nuk po merr vesh nrýshe! 

FRYÇAK,-U mb.I shëndoshur, i trashë, i plotë, me mbipeshë. Çka kŏke bâº kshtu fryçak?! 

FTIGAN,-I m.sh.-A (T). Ai që vuan nga epilepsia, që i bie të fikët. Për gjininë femërore 

përdoret trajta: Ftiga:jk. 

FTÝREGÊR, mb. Dele apo dash me fytyrë të egër( disi më të mbrehtë dhe me njolla). 

Çajo délmja n’ kry: túbe koka fty:regêr! 

FU:RK,-A f.sh.-A(T). Dërrasë ku vendoset ( lidhet) shtëllunga e leshit gjatë tjerrjes ( fúrka 

e léshit, por edhe: tfúrka e leshit). Xhýshja e tjerrke (tirrke) léshin me fu:rk ( tfu:rk). 

FU:T,-A mb. 1. Shumë e zezë . E zezë si fúta! 2. I pa fat, fatzi. Besimi, fu:ta i ŋra:t, krej 

kollomóçin ja kishin hâºŋêr thi:t e egêr! 

FUKA:T, jokal. v. III.-I,-A:T. Lëviz me vrull të madh, lëviz shpejt. Eu po fort po fukátka 

Hakía, a po e sheh i paska nxhi:t skíjat! 

FURRÊJK,-A f.sh.-A (T). mb. Ajo që ha shumë, që s’di të ngopur . Furrêjk e madhe âºsht 

ajo, s’ka kush ç e ŋîn. 

FUSHTÁR,-I m.sh. –R (T).mb. Ai që merret me punët e fushës. Gania âºsht fushtár i zóti! 

FŬTAN,-I m.sh.-A (T).mb. I pa fat, fatkeq. A futâºni i shkre:t, po keç i kĭsh kâºn bre!  

FUZA:J,-A f.sh.-A(T). Terren i përshtatshëm për të rreshqitur, vend me ngrica ( rrugëz) ku 

rrëshqasin fëmijët. Sa e mi:r ĭsh bâº fuzája n’ kódêr! 
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FUZĂK,-U m.sh.-A (T). mb. I shkathët, korpulent, i hedhur. 

GA:L,-A f.sh.-A (T). mb. Lopë, dele a dhi me qime të zeza. Për gjininë mashkullore ( kaun, 

dashin a cjapin etj.) përdoret trajta: galàn! 

GABÉLÇE, ndajf. fig. 1. Punë që kryhet shkel e shko, vetëm sa për të thënë, punë jo e 

mbarë. E kish ly: shpi:n gabélçe! 2. Flas në gjuhën e gebelëve, 3. I pa qartë në mendime, 

konfuz. 

GAFĬL, ndajf. Pa pritmas, befasisht. I ra: djálit gafĭl kur léhi çêni! 

GALÉBE,-JA f.sh.-E (T). Pengesë ndaj dikujt, barrë, obligim, shoqërim me dikë pa 

deshirën e tij etj. Ai bu:rr edhe çaį Bedrija po fort ju kish bâº galébe Nezírit! 

GARRABÎ:N,-A f.sh.-A (T). mb. Kafshë e madhe, por e ligësht ( e dobët). E kĭsh ble: Isufi nĭ 

lŏp garrabî:n! 

GASHTÊR,-A f.sh.- A (T). 1. Lloj guri për ta mbrehur kosën e barit. Ama gashtrên ta mréhi 

pak kosên. 2.Copë djathi në formë trikëndore ( gáshtra e djáthit), 3. Nyja e gjurit të 

këmbës ( gáshtra e gunĭt). 

GATERR,-I m.sh.-E (T). Sharrë elektrike për përpunimin e lëndëve drusore. I çóva dŏ 

trúpa mii ça: n’ gaterr! 

GAVRANÂº:NXH,-A f.sh.-A (T) mb. Ajo që ha shumë, që ngopet me vështirësi. 

Gavranâº:nxha çĭ ĭsh Hýla e Tahírit! 

GAZKEÇ,-E mb. Ai a ajo që qesh me gjërat e hidhura ( me fatkeqësitë e të tjerëve). 

Gazkéçi çĭ âºsht Hetémi! 

GÊRBU:J,-A f.sh. –A(T). Mjet dore me dhëmbë të rënditur vertikalisht, përdoret 

mbledhjen e sanës, kashtës etj. E bleva nĭ gÊrbu:j me mle:dh sâºn! 

GÊRGÊLLI:M,-A f.sh.-A (T). Gëllënjkë, hurpë uji. E pìu veç nĭ gêrgêlli:m u:j! 

GÊRGÊLLÍMA- GÊRGÊLLÍMA, ndajf. Gëllënjka- Gëllënjka, hurpa-hurpa. E pìke tâºmlin 

gêrgêllíma- gêrgêllíma! 

GÊRHÂºN,-A f.sh.- ÂºN (T). Mjet për shprishjen e leshit. 

GÊRMAÇ, -I m.sh.-A (T) mb. zool. Cjap apo dhi që kollitet. Cjápi çĭ e bléve dje ĭsh gêrmaç! 

GÊRVE:LL, -A f.sh.-A(T). Gjurmët që i lë shiu në tokë. Shíu çĭ ka ra: sâºnte i kĭsh lâºn dŏ 

gêrvella n’to:k! 
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GÊRXHO:J,-A m.sh.-A(T). Për ironi ngucet plaku. Për plakën thuhet: gêrxhu:l. 

GÊRRMAZ, -I m.sh.-A(T). Britma. Kur dikush e thërret dikë me zë të lartë. Mos e hap 

gêrrmâºzin se shŭm’ mi:r pot ni:, nuk t’ kôm nĭ killometêr larg! 

GÊRRNAÇ,- A m.sh.-A (T).mb. I mbledhur, i kërrusur, gërmuq. I thuhet një plaku kur 

duam të ironizojmë. Eh more gêrrnaç apo e sheh çysh je bâº ? Për gjininë femërore 

përdoret trajta: gêrrnâºçe. 

GÊRRVA:JK,-A f.sh. –A(T). zool. Emër dhie që lëshon shumë zë. Dhia çĭ e bléva sod po 

gêrvajka çĭ ĭsh! 

GÊRRZHA:T, kal. –A,-A:T. Ngacmon. Mos e gërrzha:t grëjzin!  

GÊRRZHI:TEM, vetv..1. Shqetësohem, brengosem. Nuk gêrzhitet pêr kĭt’ pu:n. 2. Thahet 

së tepërmi. Nuk po e lâº sâºnën mu tha: shu:m n di:ll se gêrrzhitet tepër! Gêrrzhitma pak 

çet ciŋare! 

GI:XH,-A f.sh.-A (T). Hardhi rrushi. Zenuni i mŏll nĭçin gíxha rrush! 

GICILÁN,-I m.sh.-A (T). mb. Ai që ledhaton ( gicilon), ledhatues. 

GILIPTÈR,-I m.sh. –A(T). mb.Me sjellje të çoroditura . Durimi âºsht dja:l gĭlĭpter! 

GODI:T, kal. –A,-I:T. Riparoj, rregulloj, meremetoj. Jôm kah e godĭs shpi:n çĭ ma ka pri:sh 

éra çĭ ka fry:! 

GÓGĬSHT, ndajf. Mënyrë e qepjes së opingave (me retra). Któ kûnra jôn ke:p gógĭsht! 

GOGLŬÇ, ndajf. Po rri gogluç, strukur. Rrĭke goglŭç te ni çóshe e nuk livritke vêni! 

GÓJAS, ndaj. Të futura ( të mbërthyera) gojë me gojë. Gójas i kĭsh li:dh drrásat midis 

véti! 

GŎJC, -I m.sh.-A (T). mb. Ai që i përgojon të tjerët, që merret me tashetheme. Gójci çĭ 

âºsht Sokoli, veç punt e hállkut i intereso:jn! 

GÓJHA:L,-A mb. Përgojues, shpifës. Nuk âºsht mi:r me kâºn gójha:l, po duhet mi kçy:r 

secilli punt e véta! 

GÓJMSHELTI, euf. Ujku. Gójmshelti kĭsh ra: n va:th t dhêne t’ Xhavítit! 

GOLÁRE,-JA f.sh. –E (T). Goruzhdë për t’i servirur gjellërat. Çitma nĭ goláre pasŭl! 

GŎN, ndajf. Pa dashje, pa qëllim. Ismeti gŏn e plagósi mikun e Kadri:s! 
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GŎNU, kal. –OVA,- NU:. Lëndoj dikë shpirtërisht, prek në sedër. Nuk kôm çèf sy:t me ja 

pa: se ma kǎ gŏnû zemrên. 

GORRUVEL,-I m.sh.-A (T) mb. Ai që e ka shtatin e madh ( shtatmadh), por disi i kërrusur 

dhe i pa hijshëm. Për gjininë femërore përdoren trajtat: gorruvéle, gorruvêjk. 

GOXHŬF,-I m.sh.-A (T). Guzhup, jelek pa mëngë. Ja kish ble: xhýshês nĭ goxhŭf! 

GOZHDAR,-I m.sh.-R (T). Copë metali që lidh pjesët e qerrës së kalit. 

GRABI:T, jokal.-A,-I:T. Nxitoj, shpejtoj, ngutem. Po grabíti me mle:dh sâºnên se po don 

me ra: shí! 

GRABĬTSHÊM, ndajf. Nxitimthi, shpejt, ngutshëm. U çu: grabĭtshêm pi xhúmit ! 

GRĂT, ndajf. Kursim, pak, me pakicë. Ferídja pak ma mi:r ĭsh po valla bukên pe ( po e) e 

håjke me grăt! 

GRǍTU, kal.-OVA,-U:. Kursej, ruaj. Po i gratŏj dru:t se nuk m’dalĭn për dimên. 

 GRÉPAS ( GRÉPAZI), ndajf. Duke u grindur, duke u përleshur, duke u kacafytur. Rifáti me 

kojshi:n e vet xhithmo:n kån kalu: grépas (grépazi)! 

GRĬMCAK,-U m.sh.-ÁÇE (T). Një gjë ( send) krejt e vogël, e imët. Pìr nĭ grĭmcak gáti u 

kacafyten Ajeti e Bedrija! 

GROHA:T, kal. –A,-A:T. Rrah dikë. I kĭsh groha:t thmi:n i kĭsh bâº me ka:jt. 

GRÝKHO:LL,-A f.sh.-A,-T. Pushka ( pushkët). E lýpi grýkhóllên me xhu:jt u:kun se i kĭsh hî: 

n va:th t dhêne! 

GRRE:PEM, vetv. Uritem shumë, tej mase. Sod jôm grre:p shŭm, sa çĭ n kâºm spo muj 

rri:! 

GRRŬM, ndajf. Mënyra e mbylljes së derës. E mshéli derên grrŭm, ec e hĭn mrê:na!? 

GRRY:S,-A f.sh.-A(T). mb. fig. Egoist, lakmitar, inatçor. Grry:s âºsht Hasâºni, veç për véti 

menŏn. 

GU:F, folj. pavet.1.Vlon uji a qumështi me shpejtësi të madhe. 2. Rriten bimët me 

shpejtësi të madhe. 3. Përhapet shumë shpejt një sëmundje etj.4. Nervozohet, inatoset, 

vepron me nguti. Shefçeti, veç po gu:f. Mos guf he bu:rr menŏ mi:r e tani fol! 

GU:R N’BI:R (gur n’bíraz) ndajf. Loj fëmijësh që luhet me guraleca, duke i shtënë në 

gropëza. I thírra thmi:n me lu:jt gur n’bíraz. 



231 

 

GU:RR, ndajf. Rrjedhja e pa ndërprerë e ujit, e gjakut nga një plagë etj. E kĭsh pre: dorën 

e i shkojke xhaku gu:rr krejt! 

GU:SH’TJÉRRŬN mb.I pa ngopur, grykës,lakmitar i madh. A edhe at’ gushshtjérrnĭn e kĭni 

thi:rr n dasêm a? 

GU:ZHM, ndajf. Ngatrrueshëm, që nuk i dihet filli. I ka bâº pu:nt gu:zhm! 

GÙGUISUF,-I m.sh. -A(T) zool. Lloj shpendi i ngjashëm me pëllumbin, vidan. Po knon 

gùguisúfi! 

GŬLÇIM,-I m.sh.-E (T). Vështirësi në frymëmarrje. Po i vĭke nĭ gulçim menxĭ po merrke 

fry:m. 

GULUMÉRE, ndajf. E mbushur plot ( një enë me ujë a diçka tjetër). E kĭsh mu:sh tepsi:n 

gulumére me mi:ll kollomóçi! Mŭshma sahâºnin gulumére me pasŭl, mos ma le n’ xhy:st 

ashtu! 

GULLUMUÇ, ndaj. Plot, mbushur deri në fund, për së ngushti, gjëra te hedhura pa 

kujdes. E kĭsh mu:sh sobên gullumuç me tésha! 

GUMU:R,-I m.sh.-E(T). Pjesë e ngritur e tokës, kodrinë e vogël. Hýpa mî gumu:r mi pa: 

ma mi:r shpíjat! 

GÛNXHE,-JA f.sh.-E (T). mb. Arrë, fruti i së cilës thyhet me vështirësi. Ajo a:rr âºsht 

gûnxhe! 

GŬRÀN,-I m.sh.-A (T). mb. Kungull i vogël, por shumë i fortë si . Shko bjeri dŏ gŭrâºna 

pej obórrit! 

GURAPESH,-I m.sh.- A (T). Lloj loje ( gare) me gjuajtje gurësh. Bën pjesë në grupin e 

lojërave më të vjetra ( tradicionale) të shqiptarëve. 

GŬRĬÇ, -I m.sh. –A,-AT. mb.Shtatshkurtër. E more gŭríqi i keç, a me çat bu:rr dý métra ta 

hajke mênja mu ka:p a? 

GURU:, kal.-VA, U:. Mallkoj, ia uroj të keqën. Po ty tu guro:ft gója moj bi:j zéza, po pse 

nuk folshe ku kè vêni, e jo ktŭ! 

GÚRRA,-T f. v.sh. Pjesa hyrëse e çorapëve. Çeto çera:p kokan t’ ŋushta ktu te gúrrat! 

GÚRRA-GÚRRA, ndajf. Mënyrë e qëndisjes. Ma paska ke:p jargâºnin krejt gúrra-gúrra! 
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GŬRRÂºNA, f.v.sh. -AT. mb. Lloj pantollonash me vija, ndryshe njihen me emrin somot 

apo kadife. XhemÂºjli i kĭsh ble: nĭ pa:r pantólla gŭrrâºna.  

GŬRRJÉL, -I m.sh.-A(T). Çurg, gëllënjk. Po e pí edhe ŭn nĭ gŭrrjél u:j. 

GUSHÁJUN,-I mb. Ai që e ka gushën e ënjtur ( të fryrë). Isméti i Mehmétit ĭsh gushájun! 

GÚXHA:R,-I m.sh.–A:R (T). Ai që e ndjek guxhën në lojën e ashtuquajtur gúxhaz. Kõn po 

e bâ֯:jm guxha:r sod mas pari? 

GÚXHAZ, ndajf. Lojë barinjsh me shkopinj. Thirre Bedri:n se po do:jm me lu:jt gúxhaz! 

GÚXHER, pasth. Kështu ngucet ai që ndjek lojën guxhaz. O Bedri, o gúxherr! 

HABERI:S ( me), folj.nga turq. Lajmërë, bëj me dije. E kam haberi:s krejt katunĭn çĭ po 

martohet djali i Rexhepit!  

HAJGARÍS, kal.-A,-I:S.Tallë ( përqesh) dikë, bën shaka. Mos u hajgarís me Izlâºmin! 

HAJSHÊM (i,e) mb. I dobët nga shëndeti, shëndetlig. Për gjininë femërore përdoret 

trajta: e hajshme. 

HAKIKÀT, ndaj. Me gjithë shpirt, me gjithë mendje ( përnjëmend). Ushtrija e Kosov’s 

hakikàt kån luftu: pêr mu shliru: pĭ Serbi:s! 

HĂLLA:LLÇE, ndajf. Shtimi i pasurisë në pajtim me normat fetare e morale. E meriton 

bukën çĭ e hån n, see fiton hallallçe, me nįersën e ballit. 

HALLAKÂº:M,-A f.sh.-A (T). Zhurmë e madhe, e përzier e madhe. Sot ĭsh kâºn pazár n 

Istog e hallakâº:m ĭsh bâº krejt atýhja. 

HALLHÁLLE,-JA f.sh.-E (T). Byzylyk, rrethore dore, dekoruese dore. Ja kĭsh ble: çi:ks vet nĭ 

hallhálle dóre. 

HALLÍS/EM vet.,-A (u),I:S. Ia dal disi, bëj zgjidhje, rroj disi, i bie rreth. Hajt se hallísna 

diçýshe dej n pranve:r e tani kçýrim bâº:jm diçka! 

HĂMÔM T HÝR’S ( n’), fraz., keq. Në djall, vofsh në djall. Shko n’ hămôm t hýr’s e m ki 

lo:dh me któ prrálla!  

HAPĂRE:T/EM vet.- A,E:T. Humb përqendrimin, kujdesin, vëmendjen e duhur ndaj 

gjërave të ndryshme etj. A e páve çysh u haparetke, krejt bojshin hajgáre me tô si me 

aru:sh t bu:t! 
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HAPARETSHÊM, ndajf. Shkujdesshëm, pa vëmendshëm. E hajke bukên haparetshêm si 

me kâºn tu e nje:k ushtrija e krájlit! 

HĂRAMSŬZ,-I m.sh.-A(T). mb. nga turq. I pa dëgjueshëm, që krijon probleme. Hăramsŭz 

e kan’ at’ dja:l, shpírtin jau lódhi prindve t’ vet! 

HĂRÂºMÇE, ndajf. Përtifim ( dobi) në mënyrë jo të drejtë, në kundërshtim me normat 

morale e fetare . Hărâºmçe nuk fitóhet párja! 

HARDHÉCÁZ, ndajf. Lojë fëmijësh. Një kuj gjuhet ( hidhet) tri herë, në përpjekje për ta 

futur në një gropë që bëhet në tokë. I xhéta thmi:n n’ lĭvadh tu lu:jt hardhécáz! 

HARDHUCA:JK,-Af.sh.-A (T)mb.Vajzë e lëvizshme, bredhëse, e shkathët. Çíka e Eminit 

ku:rr nĭ vên spo rrĭke, po hardhucájka çĭ ĭsh! Për mashkullin thuhet: hardhŭcân! 

HASTRETXHI:,-JA m.sh. I: (T). mb. Ai që me padurim vrapon për të dhënë lajmin i pari! 

Hastretxhi: ĭsh Sadíku, menxĭ kĭsh pri:t me kallxu: çĭ įa kishin kthy: Adémit djálin pej 

Xhermani:s. 

HAVÁLE,-JA f.sh.-E (T). Pengesë, kufizim. Hajde more bu:rr hĭn mrêna se nuk kem havále 

pej téje! 

HAZ,-I m.sh.-E (T). Vrulli, hovi. Házi i traktórit âºsht fshti:r mu na:l! 

HÊ:RRK,-A f.sh.-A (T).Gunë e lesht. Hêrrka e çobâºnit. 

HENĔZ, ndajf. Akoma, ende. Henĕz nuk kokan a:rdh pej mâºlit ata djelt’ to:n! 

HÊS, -A f.sh.-A (T). mb. Që ka shumë, që ngopet me vështirësi. Hêsa çĭ ĭsh péla e Ferízit! 

HĬJANĔT,-I m.sh.-A,-AT. mb.Egoist, lakmitar. Djáli i Beçírit, âºsht hĭjanĕt i madh! 

HÌJDI (prej: hej+ti) pjes. Shpreh miratim a refuzim e një kërkese (lutjeje). Jo hìjdi, nuk po 

ti jep as nĭ páre hiç! Po hìjdi shko edhe ti nêjher te da:jt e tu:! 

HÍSEFÍKŬN, mb. Që nuk lë pasardhës ( trashëgimtar), farëshuar. Agúshi u kâºn bu:rr i 

mi:r, po i shkréti dĭç hísefíkŭn. 

HO:K,-A f.sh.-A (T). Kuti e vogël prej kartoni,kuti për shkrepëse a për ndonjë gjë tjetër. E 

shtĭni shkrépzên n ho:k t vet! 

HO:LL ( i,e). mb. Personi me gjendje të dobët ekonomike. Mos e mŭno se i shkreti boll i 

ho:ll âºsht pej takátit!  

HŎJ, pasht. Urdhëro ( hë). Përdoret edhe trajta: hŏja. 
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HÔMSH,-I m.sh.-A(T). Djalë i ri që bën veprime jo fort të matura.  

HŎNRAK, -U m.sh. –ÇE (T) mb. 1.Vend i boshatisur, i pa banueshëm. 2. Tokë e pa 

punuar. Tóka çĭ e kĭsh ble: Fazlįa ĭsh hŏnrak. 

HÓPAS (HÓPAZI) ndajf. Duke e ngrehur pezull. E kĭsh ka:p djálin hópas ee çojke me fje:t! 

HORMŎÇ,- I m.sh.-A(T). Lloj pishe. Druni i hormóçit âºsht i mi:r për mjeshtrí. 

HOTŎZ,-I m.sh.- A (T). Lidhësa e kokës- pjesë e veshjes tradicionale të grave (vesha e 

katunit). Lidhja pak hotózin se ju kĭsh zgi:dh e krejt flokt i kishin da:l jasht! 

HÓU, pasth. Urdhëro( zakonisht kur i përgjigjet dikujt që gjendet më larg). 

HÛ:M,-A antropo., f. Emër i vjetër shqip . Hû:ma e Ahme’ (t) Tahírit. 

HŬÇT ( i,e) mb. fig. I, e krisur, kokëtul( kokëtule). Gru:ja e Beçírit ĭsh e hŭçt krejt. 

HÚJ- HÚJ, pasth.Vaji ( vajtimi) i nusës ditën e martesës. Húj- húj bŏjke núsja! 

HŬJ,-I m.sh.-JE (T). Qejf, dëshirë, merak, ëndje, nostalgji. I kĭsh ra: hŭj me hâºŋêr nĭ pasŭl 

Kosóve! 

HÛJAZ, ndajf. Rrahje me hunj. Valla i pa:sh dŏ búrra çĭ ĭshin kâºn tu rreh hûjaz, midis 

pazárit n’ Istog! 

HŬJNĬK,-U m.sh.-A (T) mb. Që i mbetet hatri lehtë, tekanjoz. Hŭjníku çĭ ĭsh bâº djáli i 

Daútit!Për gjininë femërore: hŭjníke,-ja. 

HŬMI, f.v.nj. Lloj balte që bën shkumë, njëlloj si detergjenti,e që dikur përdorej për 

patrimin ( larjen) e flokëve. Po i láj flòkt me hŭm se m’rritên e m’bâºhen t’fórta. 

HUNCŬŊ,-U. mb. Ai që e ka hundën disi të shtypur,të vogël. Për gjininë femërore: 

huncŭŋe. 

HŬNKÁÇEP,-I m.sh.-A (T) mb. 1. Ai që e ka hundën e gjatë e të hollë. 2. fig. 

Mendjemadh. Hŭnkáçépi çĭ ĭsh vlláu i Selimit! Pìr gjininì femìrore: hŭnkáçépe,-ja. 

HŬNPÊRTO:K, mb. 1. I mërzitur, i zemëruar. 2. Që i ka rënë krenaria, që i ka humbur 

lavdia. 

HÚRRPÁT, kal.-A,- ÁT. Pi me shpejtësi ujin a ndonjë lëng tjetër. Píje u:jt mi:r e mos e 

húrrpát ashtu! 

IBRET,-I mb. I përlyer, i pa pastër, i njollosur. Hĭn láju se koke bâº ibret krejt! 



235 

 

IDÁRE,-JA f.sh.-E (T). Të ardhur të kufizuara, por të mjaftueshme sa për të jetuar. Imer, a 

po mun bôni idáre a jo more bu:rr? 

IHÈRE ( prej një+ herë) ndajf. Njëherë. Ihère i kôm kallxu: çĭ pa e ve:t babên nuk bon me 

shi:t tókên! 

IHÍHÍ, tingullim. thjesht. Shpreh të qeshurit vend e pa vend. 

IKAÍL, ndajf. vetv. Kail, mbushet mendja. Jôm bâº ikaíl çĭ sivjet me da:l n’ bje:shk! 

ILÁKE,-JA f.sh.-E (T). Të afërmit, ata që kanë lidhje gjaku. I kĭsh thi:rr iláket n dasêm! 

IMC/ÒJ kal.,-ÓVA, U: Thërrmoj, bëj grimca të imëta, imtësoj. Imco: edhe pak qeta bŭk! 

IMSHTÀK, -U m.sh.-ÇE (T). Vend me mbeturina drunjsh, thuprash e krandesh. M’ra 

brisku n’imshtak, e lyp e lyp, menxĭ e xheta, gati m’hupi! 

INTERESXHÍ,-A m.sh.-I: (T). mb. Ai që e ndjek vetëm interesin e vet, egoist.Nuk mêrzitet 

ai për kit pu:n, se âºsht interesxhí i madh. 

ISPA:T, -I m. Dëshmitar. A po bâºhesh ispát edhe ti n’ kĭt far púne? 

ISHTAʰ,-I m.sh.-HE(T). Vullneti, ëndja, dëshira. Ajo ka ishtaʰ me ju niʰmu shoçéve d’véta. 

IXHRŎM,-I m.sh. –E(T). Dëshirë e pa plotësuar, merak. I kĭsh me:t ĭxhrom çĭ nuk mujtĭ me 

shku: te daja i vet. 

JARGI:T kal.,-A,-I:T. Bëj me jargë, përjargë. E kĭsh pa: nĭ âºnêrr t kéçe krejt jastêkun e 

kĭsh jargi:t. 

JÁNÃTÔN, -E f.sh.-E(T). mb.Llë molle e shijshme, pak në të thartë. Mo:llat jánãton fort i 

hajshim ktyne hèr! 

JANXHIK,-U m.sh.-A (T). Torbë stofi ( me rrip) që vihet në njërin krah. Dikur përdorej nga 

barinjë për ta bartur bukën, por edhe nga nxënësit për nevoja shkollore. 

JĂPÂNXH,-A f.sh.-A (T). Gunë e leshtë, pallto e gjatë, por pa mëngë. Dikur e veshnin 

barinjtë kur mbante kohë me shi apo borë. Abedini çĭ shkoį me lop kĭsh harru me mâ˚rr 

japânxhĕn me veti, e ka me la:g shiu, ka me bâ ֯ çŭll krejt. 

JAPÂº:NXH,-A f.sh.-A(T). Pallto e trashë leshi, dikur punohej në vek. Pleçt to:n, n vjéshta 

t vóna kur shkojshin me dhên veshshin japâº:nxha. 

JAPÍ,-A f.sh.-I: (T). Shtëpi ( objekt) i destinuar për të banuar njerëzit. Para do vjete japi:t 

jôn kâºn t ftofa e me pak dri:t. 
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JASE, lidh. Trajtë dialektore e lidhëzes (ose). Hĭn mrêna jase dil jáshta! 

JASHNA, pjesz. Variant dialektor i pjesëz ( vetëm, veçse). Babxhýshi jêm i kĭsh pas: 

jashna dy vllázên ! 

JAVASH, ndafj. ( turq.). Ndalë, qetë, me durim. Folke javash çĭ mos me ja pri:sh xhúmin 

djálit! 

JAZI:T ( me u), folj. Kur shtazëve u humb oreksi për një llë ushqimi. Jån jazi:t kuajt e 

menxi po e ha:n otavën ! 

JÉLE,-T f.v.sh. Tufa ( flokët) e kalit. Arbeni e kish ka:p kálin pêr jélesh! 

JERÊM (JERUM), ndajf. Përgjumshëm, disi i trullosur. Ish çu: jerêm n xhýs nâºte e ĭsh da:l 

pêrjáshta. 

JEZĬT,mb. I shkathët , qoftë për të mirë apo për të keq. Jezit â֯sht ai bu:rr! 

JÔN,-I m.sh. JÂºNA (T). Lloj mbulese e lesht e punuar në vek. 

JÚRISH (JYRISH), ndajf. Me hov, me turr. Erdh júrish (jyrish) e ra: n prru:! 

KA:BZ,-A m.sh. –A (T). Arën me të cilin dikur arnoheshin mbathjet, p.sh. opingat nga 

goma etj. Ja nxhita nĭ kabz opâŋs! 

KA:C,-A f.sh.-A (T). Enë e madhe druri (voz) përdoret për vendosjen dhe ruajtjen e pijeve 

alkoolike si: vera, rakia etj., por edhe për gjëra të tjera, siç janë: turshitë, etj. 

KABÍSHTE, -JA f.sh.- E (T). Dardhë që e ka bishtin e gjatë. Hajt çíka jêm del n’ bashçe e 

bimi dŏ dárdha kabíshte! 

KABLOSH,-I m.sh.-SH (T). Tufë leshi në kokën e deles, kur të qethet. I kĭsh çe:th dhê:t e 

dŏ i kĭsh lâºn me kablŏsh. 

KABLOSHAN,-I m.sh.-A(T). mb. Dash me kablosh të gjatë. Për delen thuhet: 

kablúshâºne, por edhe: kablusha:jk: Malúshi e kĭsh ble: nĭ dash kabloshan! 

KABLŬSHAN,-I m.sh.-A,-AT. mb. Djalë i ri, i pa martuar.Me këtë emërtim e hasim edhe 

në këngët popullore të kësaj ane.” More dja:l o kablushan, kallxì baces çka po han...”? 

Për vazjën thuhet : kablushkuçe. 

KACARU:N-A f.sh. –A(T). 1. Lopë e vogël, e pa zhvilluar mjaftueshëm. E kĭsh ble: Avnia nĭ 

lo:p kacaru:n. 2. Femër trupshkurtër. 
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KACAVÁRUN , ndajf. Vjerrur, varur. I kĭsh pa’ thâºn: edhe kacavárŭn me t pa: se nuk 

kôm me kthy: kry:t pĭ téje! 

KAÇAMAK,-U m.sh.-A (T). Lloj ushqimi nga mielli i mistrit, qumështi dhe vaji ( gatuhen së 

bashku). Babxhýshit i kĭsh ra: hŭj me hâºŋer kaçamak! 

KAÇARVELL,-I m.sh.-A (T). Misër me kokrra të rralla. Shŭm kollomóçi sivjet u bâº 

kaçarvell! 

KAÇĔL,-I m.sh.-EJ (T). Hekura që vendosen ( vihen) tek oxhaku i shtëpisë, për ta tharë 

mishin, suxhukun, por edhe rrobat. I çíta dŏ kacĕj rreth e rreth oxhákut! 

KAÇIK, fig. Forcë, fuqi, autoritet për ta kryer një punë të rëndësishme. Fazlíja nuk ka 

kaçĭk mu shtý me kojshi:t e tij.  

KADA:LDÁLE, ndajf. Dalëngadalë. Arúsha u nxhĭtke kada:ldále mâºlit pêrpje:t. 

KADAL, ndajf. Ngadalë, qetë, avash. Po e:c kadal! 

KADALÀN,-I m.sh.-A (T). mb. I ngadalshëm.Na e húpi argátin ai kadalàn! 

KADĬT, ndajf. Që moti, para disa kohe. Koxha kadĭt s’tkôm pa: he bu:rr i dheut, po kah po 

rrin ti ej? 

KAFTORR,-I m.sh.-A (T). Stufë ( ngrohëse) me dru. E kĭsh dhe:z kaftórrin me nxe odên e 

búrrave! 

KAHDŎ, ndajf. Ngado, kurdo. Kahdŏ çĭ t shkojsh e kahdŏ çĭ t vish, ma mi:r se n shpĭ tâºne 

nuk ka! 

KAʰTJEN, ndajf. Kurrsesi, assesi, në asnjë mënyrë. Kaʰtjen nuk mujke mu mâºrr vesh me 

tô. 

KAKURÈK,-U m.sh.-A (T). Bimë që mblidhet nga të rinjtë natën e Shën Gjergjit, për 

dekorimin e mureve të shtëpisë, koshin e misrit, hambarin e grurit, etj. 

KALABŎSH, ndajf. Grumbull, shpesh, dendur, ngjeshur, kokë me kokë.Ishin mle:dh gra:t 

kalabŏsh e veç bojshĭn lláfe! 

KALADĂSH,-I m.sh.-A (T). Boçë pishe. I mledha dŏ kaladásha e po i shti: n’ zjêrm! 

KALAMÊNT, ndajf. Marramendtas, i mirren mendtë. Ecke kalamênt, z’dike kaʰ shkojke! 
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KALANI:C,-A f.sh.-A (T). Pjatë nga balta e pjekur, më e thellë se pjata e zakonshme. I kĭsh 

hâºŋër nĭ kalanî:c drédhza.2. Ndajf. Marramendje, vegime. Ĭsh rrxu: pĭ lísit e sy:t i bojshin 

kalaníca! 

KALAVËSH,-I mb.fig. Djali i ri, paksa i llastuar . Ik more kalavësh, ti s’merr vesh n’ket 

muhabet. 

KALAVÉSHŬN (i/e), mb. I lodhur, i molisur, i rraskapitur. Kŏka smu:t çíka sod, se krejt po 

doket e kalavéshŭn ( e kalavéshne)! 

KABLIÇ,-I m.sh.-A (T). Enë prej druri që përdoret për bulmete. 

KĂLIŊA:L,-A f.sh.-A (T). mb. fig. Femër që i ka këmbët shumë të gjata. Çyre-çyre çat gru: 

çysh koka si kaliŋa:l! 

KĂLIRU:M (i)-me (e) mb. I llastuar, me sjellje të pa kontrolluara. Boll i kaliru:m ĭsh bâº aį 

dja:l i Ferides! 

KALLA:B, -A f.sh.-A (T). Zhurmë ( britmë) e madhe, bujë, nam. Kalla:b t mâºdhe e bâºni 

punên e marte:s s djálit vet! 

KAMALÓSHE,-JA f.sh.-E (T). përkdh. Për përkëdhelje u thuhet këmbëve të njoma të 

fëmijës. 

KANÂº:C,-I m.sh.- ÂºC (T). Mbështjellës- pjesë e kostumit kombëtar te femrave ( vesha e 

katundit). Veshja e tillë ka dy kanâºc: 1. kanâºci i madh ( i përparmë) dhe 2. kanâºci i 

vogël ( i pasmë). Kanâºct e nusês! 

KÂºJS,-I m.sh.-A (T). mb. Ai që shikon vetëm interesin e vet, egoist. Kâºjsi çi âºsht 

Nazmia, ka çef veç punt e véta mii kry: e hiç nuk ni:n pêr tjert! 

KÂºJTJE,-A f.sh.-JE (T). Semanitikisht e barasvlefshme me fjalën: interes. Sod kâºjtja po i 

pri:sh krejt njerzĭt! 

KÂºMĂZ, ndajf. Kalimthi, me nguti, shpejt e shpejt. Kâºmăz u falên e u dvetên Brahîmi e 

Kadria se nuk paten ko: ʰ me nêjt ma shŭm. 

KÂºMKRYÇ, ndafj. Të qëndruarit ulur me këmbë të mbledhura. Ĭsh u:nxh kâºmkryç 

taman si búrrat! 

KÂºMNÂºZE,-JA, f. zool. Dhia që i ka këmbët e bardha! 

KÂºMSÓRRE,-JA f.sh.-A(T). bot.(Colchicum autumnale L.) 
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KÂºMTHÝME,-JA f.sh.-E (T). mb. zool. Dele që e ka njërën këmbë të thyer. Kçyr’ çajo 

kâmthýmja nuk po mŭjka me e:c, nĭmŏj pak se po dojke me me:t n’údhe! 

KAPANĂK,-U m.sh. -ÂºÇE (T). mb. Mot i vrenjtur dhe me mjegull. Moti çĭ dŏ dĭt po âºsht 

shŭm kapanăk. 

KAPÊRTHÚRŬN(i,e). mb.I komplikuar, i ngatërruar, vështirë i 

KĂPRI:C,-A f.sh.-A(T). mb. Lopë me brirë të gjatë e të dredhur, të vendosur sipër kokës. 

Lópa çĭ e bleu Smâºjli dje n’ pazár ĭsh kapri:c, i kĭsh brinat me drédha. 2. fig. mb. Femër e 

llastuar. Kapríca çĭ âºsht ajo, mos paç pu:n me tò. 

KÁPTAZĬ, ndajf. Ngjitas, afër njëri- tjetrit.Káptazĭ i kån shpíjat me Tahirin! 

KAPTJÈLL,-I m.sh.-A (T). Harku i përparmë në djep. Mos e kap djépin për kaptjèll se 

théhet e príshet! 

KĂPUÇGA:T, -I mb. Njeri mendjemadh. Djáli i Smâºjlit âºsht kapuçga:t. 

KARASKA:Ç, -A m.sh.-A:Ç (T). mb. Njeri që endet kot poshtë e përpjetë. Ismeti ĭsh bâº 

karaska:ç, veç u:dhve po rrĭke. 

KARATHI:, mb. I zoti, i aftë, i shkathët. Valla po karathi: âºsht Xhavíti, veç kraht çi nuk i 

ka! 

KARKALLI:C,-A f.sh.-A (T).Femër që bredh shumë.Valla po karkalli:c ĭsh çajo çíka e 

Xhaférit!  

KASTÍLE, ndajf. Enkas, qëllimisht, me shkas, ekskluzivisht. Kastíle ĭshin shku: me vizitu: 

dajên e vet! 

KÁTRĂZ, ndajf. Ndarje në katër pjesë. Beçiri i kĭsh da: djelt e tokên jau kĭsh da: kátrãz! 

KATUNĬSHT, ndajf. Në mënyrë grupore, i gjithë fshati së bashku. Shku:m katundĭsht te 

kryetari i komun’s e i kallzúm pêr hállet tona! 

KĂVJET, ndajf. Moti, që moti, që sa vjet. Kavjét çi na jem a:rdh n’któ livádhe! 

KÊLBAÇ,-I m.sh.-A (T). mb.fig. Ai që liron shumë gazra. Kêlbaç i madh âºsht ai, na mýti tu 

lshu: e:rna t’ kçija.  

KÉRÇÉLE,-JA f.sh.-E(T). Mjet për pëdredhjen ( për t’u dhënë formë), për t’i lakuar 

tërfurqit e drunjtë. E shtina tfúrkun me kthy: n’ kérçele! 
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KÊRDHE:LE,-JA f.sh.-E (T). mb. fig. Për ironi i thuhet njeriut të pa fuqishëm, të lodhur , të 

plakur. Eh more kêrdhélja e kéçe a ti po don mu shty: me Dritónin a! 

KÊRSTI:N,-A f.sh. –I:N (T). Njëra pjesë ( dy rrotat) e qerres së drurit. Kêrstína e pa:r; 

kêrstína e mrâº:m!Dý kêrstínat e kérrit. 

KÉRRHÂºM,-A f.sh.-A (T). Zhurma e mushkërive të një të sëmuari, apo të moshuari. 

Babxhýshit kaʰ merrke fry:m larg ju nike kĕrrhâº:ma! 

KÉRR-KÉRR, pasth. Pasthirrmë ndjellëse për dhinë. Kérr-kérr bardho! 

KÊRRKI:LL,-A f.sh.-A(T). Një lloj kërrabëze për t’i kapur delet për leshi për t’i qethur. Cån 

Rugóva i nxajke dhê:t me kêrrki:ll e i çŏjke mii çe:th. 

KÊRRLESHÂN,-I mb. fig. I zoti, i shkathët. Bŏll kêrrlleshâºna i kĭsh Rrustémi djelt e ma 

shum un s’di gjâº pêr ta! Për gjininë femrore thuhet: kêrrlesha:jk. 

KÊRRPESH,-I m.sh.-A (T). Gojëz ( lidhëse) litari që u vihet kuajve, lopëve etj. për t’i 

mbajtur të lidhur ( kapistër). Çĭtja kêrrpéshin lóps bléme! 

KIMETSHÊM (i),-ME (e) mb. I vlefshëm, i dobishëm, i gratshëm. Mílli i gry:t âºsht ma i 

kimetshêm se mílli i élbit. 

KĬT, -I m.sh.-E (T). Bora që ngjitet në degët e drunjëve. Krejt lísat ishin bâº me kĭt. 

KLLAPÈSH,-I m.sh.-A (T). mb. fig. I pa gdhendur, i ç’rregullt. Bu:rr kllapesh âºsht Bajrâºmi. 

KLLAPÎN,-A f.sh.-A (T). Mbështjellësi i jashtëm i frutit të arrës. Hiçja kllapînên çasáj árre! 

KLLŬP, tingullim.ndajf. Pëlltum. Nuk díta xhâº veç kur e pa:sh çĭ ra: kllŭp e n u:j. 

KO:HSÓSŬN, mb. Që e ka jetën në të sosur, jetëshkurtër. Pleçt jôn ko:hsósŭn! 

KOHANÌK,-E mb. I, e shtyer në moshë., moshatar, bashkëkohas. Rexhépi e Malúshi jôn 

kohanìk! 

KOKÊRDHĂK,-E mb. Që është si i (e) ngurtësuar, e kokërzuar. Krejt tóka e kópshtit t 

Sadíkut ĭsh kokêrdhăk. 

KOKRRŎJ kal.-OVA,-U: (me). Numëroj, rëndis një nga një.E kokrrŏjke kollomóçin! 

KOKRRŎSH, ndajf. Rehat, qetë, komod. Rrike kŏkrrŏsh, sýni nuk ju trêmke! 

KŎMCAN, -I m.sh.-A (T). 1. Mbërthesë prej teli për t’i mbërthyer theshat ( pantollonat 

etj). 2. fig. I thuhet atij që i lyhet dikujt pas. Po çka ju kĭsh bâº kŏmcan ashtu çíks , more 

he mos e la:sht Zoti pa e marru:.  
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KÔMÇ,-I m.sh.-A (T). mb. Për ironi i thuhet njeriut që ka këmbë të gjata. Çka koke rri:t, 

koke bâº nifar kômçi! 

KONAKFÍKŬN, mb. Me gjendje të dobët ekonomike,shumë i varfër. Konakfíkŭn jôn mĭçt e 

Avdýlit! 

KOPA:TEM, vetv. Ndrydh thëmbrat ( shputat) e këmbëve. Nâºna nuk munet me shku: 

n’bje:shk se po kopátet. 

KŎPÊNXHE, ndajf. Mbetet keq për diçka. Valla jemi me:t kopênxhe, s’mujtem mee ble: ni 

kerr mat mi:r! 

KOPĬL,-I mb. 1. Dinak, tinëzar, i fshehtë, dredharak. Kopĭl âºsht djáli i Miftárit! 2. Degët 

anësore në trungun e një bime, që nuk japin frut. Dola n’ kopsht e jau kpúta dŏ kopíla 

patlixhâºnave! 

KOPILI:C,-A f.sh.-A (T). mb.fig. Lopa që pjell për herën e parë . E blĭva nĭ lo:p kopili:c! 

KÓRE,-JA f.sh.-E (T). Gjeneratat, brezat e njerëzve. Korja jo:n edhe pak vjet âºsht e tani 

vjen kórja tjetêr! 

KOSA:Ç,-I m.sh.-A:Ç (T). Ai që e kosit barin me kosë dore, kostar. Halíli kish mâºrr kosa:ç 

e ja kĭsh ni:s me kosi:t livádhin! 

KŎSBASH,-I m.sh. -A(T). mb. Prijësi i kostarëve ( kosáçve). Puna e ma:r o kosbash! 

KRAHARÀM ( KRAHARÂºME) mb. Mundimtretur, ai që bën mundim kot, që nuk i shihet 

puna. Kraharàm âºsht Xhevdéti, hiç nuk po i shíhet púna! 

KRAHŎJ, kal. -ÓVA,-U: Rregulloj, vë në vendin e duhur, ndreq, rregullon. Shkúrta e kĭsh 

krahu: shpi:n se sot po i vishĭn bíjat! 

KRÂºNJA E XHEʰNEMIT,tog. fig. Shumë i dobët nga shëndeti ( shëndetlig). A po e sheh 

çysh je li:g, je bâº si krâºne e xhe ʰnemit! 

KRÝEÁRE, ndajf. Në fillim të arës. Shkŏ merre shátin çatje n krýeáre! 

KRY:BUCÈL,-E mb. shpërf. Kryemadh, kokëbucele. Kah po shkojka ky far kry:bucéli? 

KRY:CŬMRAK,-E mb. fig. përçm. Kokëfortë, kokëtul, i trashë nga mendja. Míku i Izlâºmit 

ĭsh nĭfar kry:cŭmráku! 

KRY:HÚDÊR, mb. mospërf. Ai që e ka kokën e vogël, të imë imët,kryevogël. Çka po ly:p 

tash ai kry:lhúdêr!? 
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KRY:KÁL,-I mb. përçm. 1. Ai që e ka kokën e madhe si të kalit. 2. Kokëfortë, tekanjoz. Ai 

dja:l ĭsh nĭfar kry:káli sa çĭ nuk ĭsh rêni mu kuptu: me tô! 

KRY:ŊŬL, ndajf. Me kokë teposhtë. Ĭsh rrzu: pĭ shkálle e ĭsh ra: kryŋŭl e n’ to:k. 

KRY:PÊRKRY: ndajf. Ndërrim ( shkëmbim) gjësendesh, kokë me kokë, një për një. I 

nrru:m kérret kry:pêrkry: me Sadri:n. 

KRYLÂºN,-A f.sh- (T). Lloj ushqimi nga mielli i misrit dhe yndyra. Kur erdha n’ shpĭ, nâºna 

e kish çi:t nĭ krylâºn. 

KRRU:T,-A f.sh.-A (T). mb. Lopë, dele a dhi e ligë, e dobët. E kĭsh ble: Haxhija nĭ lop 

krru:t! 

KU:LL,-A f.sh.-A (T). Copë masive e metalit, mbi të cilën rrahen metalet tjera të skuqura ( 

mjet pune në farkëtari).Përdoret edhe për rrahjen ( mprehjen) e kosës së barit. 

KUCĬ- KUCĬ, pasth. Pasthirrmë ndjellëse për qenin. Kucĭ- kucĭ, zhŭk! 

KŬÇAN,-I m.sh.- (T).mb.Cjapi që e ka qimën e kuqe. Alija e kĭsh nĭ cjap kŭçan. 

KUÇLŎSH,-I mb.fig. I shëndetshëm, që ka fytyrën e kuqe. Koke shnŏsh, koke bâº kuçlŏsh. 

KŬK-KŬT, pasth. Pasthirrmë ndjellëse për qenin. Kŭt-kŭt sharŏv. 

KULA:R,-I m.sh.-A(T). Rripi i suxhukut. E bléva nĭ kula:r suxhuk. 

KULÁÇE, –JA f.sh.- (T). mb. Mollë që e ka frutin e me ngjyrë të errët( në të kaftë). Po du: 

me shku: me vje:l móllên kuláçe. 

KULMÂºR,-I m.sh.-Âº:R (T). Tjegulla në formë harkore. E kish kry: kulmin e shpi:s e edhe 

kulmâº:rt ja kĭsh çi:t! 

KULMI:S, kal.-A , I:S. I përvishem një pune, një veprimi. Po kulmísna po shkoj n’ kâºm se 

nuk âºsht rênĭ çĭ vjen autobúsi! 

KŬMSHT,-I m.sh.- A (T). Hirrë e zier me tharmë kosi. Kúmshti âºsht e mi:r pêr shne:t! 

KUŊU:JZ/ KUŊU:JZASH, ndajf. Lojë fëmijësh, duke u reshtuar njëri pas tjetrit. Njëri nga 

ta i merr dy shkopinj me të cilët i prek fëmijët në kokë dhe i pyet: a je pjekë? Pastaj të 

pjekurit i ndan në një anë. 

KUŊU:LLÈC, ndajf. Mbetet pa frymë, kur rrëzohet nga ndonjë lartësi a goditet me diçka. 

E rrzóva n’ kokêrr t’ shpin’s, e bâºna kuŋu:llëc! 
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KUŊULLA:R,-I m.sh.-E(T). Vend i ngritur( kodrinëz) në formë të kungullit. Tumbë, 

tumbec i vogël. I kĭsh lshu: xhâº:n me kullo:t n kuŋulláre! 

KUŊULLO:R,-I m.sh.-R (T). Pite me kunguj. Nâºna e kĭsh çi:t pêr da:rk nĭ kuŋullo:r! 

KŬSKŬN, -I m.sh.-A (T). mb. Kokëfortë, i pa dëgjueshëm.Valla kry:t kuskŭn e ka 

Bajrâºmi, fshti:r âºsht mu mâºrr vesh me tô! 

KŬSHAK,-U m.sh.-A (T). Copë dërrase që vihet mbi një tjetër për ta bërë më të fortë ( 

më rezistente). Ja çíta nĭ kushak tavâºnit t’shpi:s. 

KUTI:LL,-A.f.sh.-A (T). Enë druri, masë drithi e mullisit për marrjen e ujemit ( pjesës) për 

shërbimin që e kryen. Mullinxhįa mi mu:r dy: kutílla drith. 

KUTÍ BAKFONĬ, tog. Kuti duhani e metaltë, e stilizuar me mbishkrime dhe vizatime të 

ndryshme. Ama çat kutí bakfoni ta marr nĭ duhan. 

KUTUKLĬNC, -I m.sh.-A(T). Lojë fëmijësh me kut ( shkopth) e klicë. Thĭrre Gzimin, thu:j 

hajde me lu:jt kutuklĭnc. 

KYPS, pasth. Pasthirrmë për ndjelljen e lopëve. 

KYVET,-I m.sh.-E (T). Forca, fuqia, energjia. I mshâºjke çênit me hû: sa çĭi jêpke Zóti 

kyvet! 

LA:T,-A f.sh.-A (T). Sopatë e vogël. Ĭsh tŭj ça: dru:t me la:t! 

LABŎD,-I m.sh.-A(T). Bimë barishtore parazite me shije të athët, që nuk e hanë bagëtia. 

Deshta mii mje:ll dŏ spéca po ĭsh mu:sh kópshti plot labóda! 

LADRÒJ, kal.-OVA,-U:/E. 1. Ngas kalin me shpejtësi të madhe. Mos e ladrò kálin! 2. 

Endem poshtë e lartë, endëm së koti. Bŏll ka ladru: sod, ma mir: u kâºn me kry: nêj pu:n 

kah shpíja! 

LA:GSHT,-A f.sh.-A (T). Vesa e mëngjesit. Halá nuk ĭsh he:k lágshta! 

LĂGT, ndajf. Me lagështirë, lagur. Hala âºsht lăgt me livru: arên! 

LAKÓTE,-JA, f. sh. –E(T). mb. zool. Dhia që e ka veshin pak si të lakuar. 

LÂºŊSHE,-JA f.sh.-E (T). mb. Dardhë shumë lëngshme që piqet gjatë verës. 

LĂRC,-I m.sh.-A(T). mb. Njeri i dyshimtë, që nuk mund t’i zihet besë. Për femrën thuhet: 

larce. Larc â֯sht djali i Halilit, nuk mu:j mii nxân be:s! 

LARÈC,-I m.sh.-A (T). mb. fig.Ai që është jo stabil. Mashkull larèc. 
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LAROJ,-A mb. Ka i larmë, mëzat që ka lara. Kçyre se diçka shŭm âºsht ka pllet larója! 

LATO:JS,-A f.sh.-A (T). Ashklat që krijohen gjatë latimit me brisk. I thash Bujarit me da:l 

mi mle:dh çato latójsa! 

LATU:M/E (i,e), mb. I gdhendur me brisk. Merre çat drunin e latu:m! Bjerma çat thuprên 

e latúme! 

LAZDRA:JK,-A f.sh.-A(T). mb. Femër e llastuar. Ajo âºsht lazdra:jk e madhe. 

LE:S,-A f.sh.-A (T). Trinë e ndërtuar nga dërrasat që përdoret për të bartur gjëra të 

ndryshme ( ngrihet me anë të forcës fizike). 

LÉCE,-JA mb.zool. Dhi e bardhë,por me kokë të zezë. E kĭsh pje:ll dhia nĭ léce! 

LÉÇE,-T f.v.sh.-E (T). Litarë për lidhjen e bagëtisë. 

LEÇENĬK,-U m.sh.- A(T). Byrek ( pide) e gatuar me miell misri. Nâºna kĭsh çi:t leçenĭk pêr 

da:rk! 

LEÇI:T kal.-A,-I:T. Përzë, dëboj, izoloj, shkëpus kontaktet ( marrëdhëniet). Osmâºnin e 

kĭshin leçi:t pĭ katŭnit! 

LÊN,-A f.sh.-A, -AT. Kokërrza (të ngjashme me lajthitë) që i prodhon druri i bungut dhe i 

qarrit. I lshóva dhi:t e po i ha:n dŏ lêna. 

LEPÊNC,-I m.sh.-A(T). mb. Dinak, dhelprak. Djáli i Binâºkut âºsht lepênc kâ֯mt s’munesh 

me ja pa:! 

LEPŬRŎSH,-I m.sh.-A (T). mb. fig. Frikacak. Ai dja:l âºsht lepurŏsh, pĭk zemre nuk ka! 

LESHATŬK,-E mb. Që e ka leshin e dendur ( të shpeshtë) dhe të gjatë. Dash leshatŭk. 

LESHDREDHŬN, mb. I zoti, i shkathët, punëtor. Valla ma leshdredhŭn se djáli i Nezírit as 

nuk munësh mee xhe:t! 

LESHTRA:SH, mb. Që e ka leshin e trashë. Délme leshtra:sh! 

LETRÈDH,-I m.sh.-A (T). mb. Ka, kalë, dash apo cjap i pa tredhur mirë. Káli çĭ dje e bleu 

Avnįa ĭsh letrèdh! 

LI:DHC E MARHÂºM, tog. Mbështjellëse për kokës (lidhëse), pjesë e veshjes kombëtare 

të Dukagjinit ( veshës së katundit). I shtîna mii punu: li:dhc e marhâºm te nĭ gru: e 

Stréllcit. 
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LI:SH,-A f.sh.-A (T). Infeksion lekuror ( kërpudhë lëkure) te njeriu, apo te ndonjë kafshë. 

Ju kĭsh mu:sh ftýra plot lísha. 

LÍDHĂZ, ndajf. Formë ( stil) i lojës së mundjes. Të dy garuesit e kapin me duar njëri-

tjetrin dhe përpiqen ta mundin kundërshtarin. 

LĬDHC,-I m.sh.-A (T). mb. fig. I fortë, i zoti. Ma lĭdhc se Malúshin nuk munesh mee xhe:t, 

veç lodhesh! 

LIGA:JK,-A f.sh.-A (T). mb. fig. Femër e dobët. Çíka e Haki:s ĭsh liga:jk! 

LIGĂVT ( i,e). mb. I lodhur, i molisur. T’ligăvt jemi bŏll, po halá jemi xha:ll! 

LIGRA:Ç,-A f.sh. –A (T). Mjet druri për të hequr saqin ( kakinin). E maróva nĭ ligra:ç se ĭsh 

pri:sh e vjétra! 

LÌGSHTAN,-I m.sh.-A(T).mb.Shëndetlig, hallpak.Gzími i Agímit âºsht nifar lìgshtâºni. 

LIKA:Ç, -A f.sh.-A (T). Thupër me të cilën largohet viçi që të mos thithë në lopë. Hinja 

viçit lika:ç e ço: n’vên t’vet! 

LIKTY:R,-A. f.sh.-A (T). Thupër për lidhjen e dengjeve të tallës së misrit. I préva dŏ liktýra 

pêr kollomoç! 

LĬŊ- LĬŊ, ndajf. Mënyrë e ecjes, disi si në majë të gishtërinjëve. Ecke aty lĭŋ- lĭŋ si me 

kâºn tu kcy:! 

LIŊA:T,-A f.sh.-A(T). Rrufa, grip sezonal( zakonisht gjatë dimrit). M’ka pre:k nĭ liŋa:t e 

menxĭ po rri: n’kâºm. 

LÍSNA, f. sh.-AT. Sëmundje e lukthit që i prek delet, kryesisht gjatë stinës së pranverës. 

Vjen si rezultat i konsumimit të dushkut të lisit. Lísna ja kĭsh pre:k dhê:t Rexhépit! 

LIVÓRENJO:M, mb. Që e ka lëvoren e njomë. Shélnje livórenjo:m! 

LKÊJ kal.- LKÊNA, -LKÊ. Ndjek hap pas hapi, i vihet pas, vardiset. Ju kĭsh lkê çíks hu:j! 

LKU:RFO:RT, mb. Që e ka lëkurën shumë të fortë. Drŭni i fráshnit âºsht l’ku:rfo:rt! 

LMÀSHK,-U m.sh.-ÇE(T). Lym që shtresohet në vende të ndryshme si: në ujë, në lëngun 

e djathit dhe të bymetërave tjerë etj. Krejt djáthi ĭsh bâº lmashk! Lmâºshku i kĭsh mlu: 

gu:rt e búnâºrĭt! 
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LME:Z,-A f.sh.-A(T). Dru i hollë e i gjatë, që përdoret për t’i shkundur pemët e ndryshme 

si arrat, kumbullat etj., por edhe për të rrahur fasulen ( për ta zveshur nga bishtajët). 

Merre lmézên e shkŭni çató árra! 

LO:ÇK, ndajf.Shumë mirë, knaqshëm. E kĭsh nre:ç shpi:n lo:çk! 

LOGI:T, kal.- A,-I:T. E bëj të rrafshët, nivelizoj, sheshoj. Sadria e kĭsh logi:t kópshtin e kĭsh 

bâº fort mi:r! 

LOKÓ- LOKÓ pasth. Përdoret për t’i ndjellur viçat. Lokó- lokó baloj! 

LŎNÇ-I, mb. I ngathët. Lŏnç i madh ĭsh djáli i Brahimit! 

LŎNT (i/e) mb. I/e ngathët. Rifati ĭsh martu:, po gru:ja e tį ĭsh fort e lŏnt! 

LÔŊ,-U m. Shëllirë. Pêr da:rk na çitên lôŋ t’ spécave! 

LOPAN,-I m.sh.-A (T). mb. Budalla, i padijshëm, kokëbosh. Ah, po lopan i madh ĭsh aį! 

LU:GZ,-A f.sh.-A(T). anat. ( Ventriculus,-i m.) lukthi, stomaku. Po çóna po e pí pak ŭj se 

pom dhêm lúgza! 

LU:L,-A f.sh.-E (T). mb. Lopa që e ka një larë ( lule) në ballë. 

LŬKSH, pasth. Përdoret për ta larguar viçin. 

LULA:T, kal. –A ,-A:T. Stërmbush, mbush deri në grykë. E kĭsh mu:sh traktorin me sâºn e 

kish lula:t! 

LULĂK,-U m.sh.-A (T). Brez i qëndisur, rrip stofi me të cilin lidhet fëmija në djep. I kĭsh 

li:dh djálin n djep me lulăk! 

LŬLCÀN,-E. mb. I, e zverdhur. Ĭsh smu:t diçka Agimi se ĭsh bâº lŭlcàn. 

LŬLCOJ, kal.-ÓVA,- U:. Ngjyros me ngjyrë të verdhë. 

LŬLCT (i,e). I, e verdhë. E kĭsh ble: nĭ lúle t lŭlct si limÂºni. 

LÚME,-T (t) f.sh. euf. Orët. I kĭsh zate:t ( i kishte takuar) ato t’ lúmet! 

LVORŎJ kal.-ÓVA ,-LVORU: Heq lëvoren e ndonjë peme ( fruti) a të ndonjë druri (lisi). 

Me të njëjtin kuptim përdoret edhe fjala: lvori:s. Po i lvorŏj dŏ mólla. 

LÝSHÊM, ndajf. Ngjitur me njëri tjetrin, puthitur mirë. Fort lýshêm ishĭn çato drrása! 

LÝSHÊM, ndajf.Me vranësira, i vrenjtur, zymtësi. Sod havája kŏka lýshêm! 

LYRTHAN,-E mb. Ai që ka shumë lyertha. Viç lyrthan! Lo:p lyrthâºne! 
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LLAÇKAVI:T kal.-A,-I:T. Ngjyros shkujdesshëm. E kĭsh ngjy:rŏs’ shpi:n, e kĭsh llaçkavi:t 

krejt. 

LLAGÊM,-I m.sh.-E (T). Hendek, pengesë për të kaluar rrugën. Krejt u:dha ĭsh bâº me 

llagêma. 

LLAPŬÇI:T kal.-A,-I:T. Llapashit, laj keq, pa kujdesin e duhur. Téshat veç i kĭsh llapŭçi:t, 

kurçýshe nuk i kĭsh la: hiç! 

LLASKUC,-I m.sh.-A,-AT. mb.Njeri me moral të ulët. Pej llaskucĭt nuk duhet me pri:t 

burrni: 

LLASKŬCHÂºNE, -JA f.sh.-E,-ET. Sjelljet jo të mira, të pa ndershme. Kjo pu:n’ âºsht 

llaskŭchâºne, lidhje s’ka me moralin .. 

LLO:FK,-A f.sh.-A (T) mb. Tokë që mban shumë lagështi. Tóka çĭ âºsht llo:fk nuk i bon 

bereçétet! 

LLOÇI:T kal.-A, I:T. Përbalt, përlyej, njollos me baltë. Çíka i paska lloçi:t krejt téshat! 

LLOÇŎMÍ,-A m.sh.- Í (T). Tufë, kope e madhe kuajsh, ujqërish etj. 2. fig.Grup i madh 

njerëzish. Familja e Idrizit e ka nĭ lloçomi thmí. 

LLOÇOVI:N, -A f.sh.-A (T). Reshje atmosferike të dendura ku krijohet shumë baltë. Któ 

di:t u ra: shŭm shí e krejt údht jôn bâº lloçovi:n!  

LLOKA:T kal.-A,-A:T.Tund fort diçka të lëngshme në një enë të mbyllur. Llokate kósin 

para se me çi:t me pi:! 

LLŎKMAXHÍ, -A m.sh.- Í (T). mb. Egoist, lakmitar. Mentori âºsht dja:l llokmaxhí! 

LLU:G,-A f.sh.-A (T). 1. Pjesë e vogël mali, sipërfaqe me shkurre të dendura dhe me 

ferra. Llúga e Ramadâºnit! 2. ndajf. fig. I humb filli një pune. Nuk po dĭke kry:t ku e ká, 

krejt púnt ju kishin bâº llu:g! 

LLU:LL,-A f.sh.-A,-AT. Pushim gjatë orarit të punës, ndër pushimet më të gjata (përveç 

atij të mesditës) të argatëve në arë. Në këtë pushim pihet duhan, prej nga e ka marrë 

emrin ky lloj pushimi. Kur po do:jm me da:l n’ llúlla o Bajram Dúli ooo? 

LLULLA:T, kal.-A,-A:T. Pi duhan me llullë. Po shum duhâºnin po e llullatke Tahiri!  

LLULLI:T kal.-A ,-I:T. Godas dikë, i bie dikujt. Po ta llŭlliti nĭ shupla:k po rrĭ çaty e mos fŏl! 
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MAÇALLU:Ŋ,-A f.sh.- A (T). 1. Dopëz druri me gungë, nyjë në majë. Maçallu:ŋa e 

tupâºnit. 2. euf. Organi seksual mashkullor. Ahméti e kísh maçallu:ŋên e mâºdhe! 

MAÇALLUŊ-A f.sh.- (T). Gungë (lythë) në kokë apo në ndonjë pjesë të trupit. Çka tu 

paska rri:t çekjo maçalluŋ çĭ t’paska da:l n’kry:!  

MAÇĬNTÓRE, -JA f.sh.-E (T). Rrobaqepëse, ajo e njeh mirë punë punën me makinën 

qepëse. Gru:ja e Alushit âºsht maçĭntóre e mi:r! 

MAGARI:C,-A f.sh.-A (T). Mjet për gdhendjen e drurit. E bleva nĭ magari:c se deshta mi 

ha:p dŏ zhlepa ( gojìza)! 

MALLO:T,-A f.sh.-A (T). euf. Organi seksual mashkullor.E kĭsh çi:t mallótên pêrjashta! 

MALLU:SH,-A f.sh.-A (T). mb. Lopë me qime të kuqe pak në të lumbardhme. 2. fig. Vajzë 

e pashkathët. Eh moj mallúsha e nâººn’s po menxi pĭ çŏn kâºmt tua! 

MANÂº,JA f.sh.-A (T). Thelbi, çështja kryesore ( kyçe). Manâºja âºsht me kry: pu:n. 2. 

Kujdes i veçantë. Kjo pu:n e ly:p dŏ manâº, nuk bâºhet bash gjithçýshe. 

MÂº:RRUNMSÝSH (i)/ MÂº:RRNEMSÝSH (i e) mb. bestyt. Që ka marrë mësysh, e ka 

zënë syri i keq.Çebésa e Zótit çíka e Beçírit âºsht e mâº:rrunesýsh! 

MÂºNXHEMÝKUN / KNE mb.1. I pa pastër,që e zë myku në magje dhe në orenditë e 

tjera shtëpiake. Mâºnxhemýkne âºsht gru:ja e Avdýlit! 2. mb. fig. I varfër, magjethatë. 

Shpíja e Izlâºmit âºsht mâºxhemýkne!  

MARHÂM,-A f.sh.-A (T).Pjesë stofi nga pambuku a mëndafshi e punuar në vek. Lidhëse 

koke ( vendoset poshtë fytit) pjesë e veshjes tradicionale në Trevën e Podgurit ( Vesha e 

Katûnĭt). E bleu nĭ marhâºm pêr núse! 

MARĬFET,-I m.sh.-E (T). Njerëzi, humanitet, altruizëm. Núsja e Bekimit kĭsh shum 

marĭfet! 

MÂRRŬNVĔSH ( i,e). mb. I kuptueshëm. Shko xhâºje Sylên se aį âºsht koxha i 

mâºrrŭnvesh! 

MASBJE:SHKSĬ (i). mb. Banori i pasbjeshkës ( banorët e fshatrave boshnjake në pjesën 

malazeze të pasbjeshkës). I masbjéshksĭ kĭsh ra: n‘ Pe:j me shi:t bylmet! 

MASXHAH,-I m.sh.-E (T). Tregu i kafshëve. I pata dy lo:p n’ masxhah, njâºnên e shíta e 

tjetrên jo. 
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MAXHITÓRE,-JA f.sh.- E (T). Ajo që kujdeset për përgatitjen e ushqimit në një familje. 

Gru:ja e Ismetit âºsht maxhitórja e shpi:s. 

MAZU:JK,-A f.sh.-A (T). Maz femër i moshës rreth dy vjeçare.Koka bâº mazújka me 

nxhi:t n kerr! 

ME:XH,-A f.sh.-A (T). Vijë ndarëse midis pronave të tokave, rrip i ngushtë toke mes 

arave e livadheve. E thúra arên dej n me:xh! 

MEÇA:V,-A f.sh.-A (T). Erë e fuqishme, shoqëruar me reshje shiu e bore. Istogu me një 

varg fshatrash shquhet për këtë lloj ere. Ja kĭsh ni:s me fry: meçáva, tash ka me ra: shi: e 

bo:r! 

MELLI:SHT,-A f.sh.-A (T). Tokë që përmban shumë mellë. Livádhi i Xhavítit âºsht krejt 

melli:sht! 

MÊNJEÇÁRTŬN, mb.Mendjeprishur,temperament. Mos hĭn n ‘ teláshe me at 

mênjeçártŭn! 

MERDHE:ZET, vetv. Skuqet në fytyrë. Avnia kur flet xhithmo:n merdhezet. 

MÊRDHICA:JK, -A f.sh.-A (T). Femër që s’i bën ballë të ftohit. Po mêrdhica:jka çĭ ĭsh çíka 

e Ibishit, veç te zjêrmi po rrike! Për mashkullin thuhet: mêrdhican! 

MÊRTHEHET vetv. Ia nis vajit, të qarit. Kur du:l te déra e oborrit mu pêrcje:ll me nâºnën 

pla:k ju mushên sy:t me lot e u mêrthy: me kajt! 2. eufemizëm për sharjen. Atį ka me ja 

mêrthy: me nâºn, me ba:b e me krejt çka ka! 3. Ngutem. Mos u mêrthe more bu:rr se 

mrri:m bŏll! 

MI:RASHĔJTAZ, ndajf. Pa të keq, shtruar.Un po shkoj me bâº dert me ta: e me fo:l 

mirashĕjtaz! 

MI:RKÂºMJE/JA f.sh.-E (T). Mirëqenia, gjendja materiale ( ekonomike) 

MĬCAK/E mb. I vogël, i imët. Pasŭl mĭcak! 

MĬFTAÇLI:,-JA m.sh. LI: (T). mb. Nevojtar për gjërat më elementare- jetësore. Ky vên ka 

shŭm’miftaçli: . 

MISÍR,-I m.sh.-R (T). Kungull ushqimi. E pjekêm nĭ misír e du:l shŭm i âºmël. 

MÍVA:D,-A f.sh.-A (T).Tokat që nuk ujiten, që nuk i kap uji. Mívádat tháhen herêt. 
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MJÉLA, ndajf. Sasi qumështi, aq sa milet një lopë, dele, dhi, etj., afërsisht 3-7 litra. Çĭt 

mje:l tamâºl e nxûnĭ kos! 

MJĔLC,-I m.sh.-A (T). mb.fig. Ai që shfrytëzon vetëm të tjerët. Po mje:lci çi â֯:sht Ismeti i 

Imerit! 

MLLAK,-U m.sh.-A (T). Shkop i trashë, stap i trashë. E préva nĭ mllak!  

MLLAKI:SHT –A, f.sh.-A (T). Mal me dru mllaku. Kah shkóva n’bje:shk, u na:la pak me 

púshu n’ mllaki:sht t’Sútit! 

MLLE:Z,-A f.sh. -A,-AT. Lloj druri, i ngjashëm me ahun. N’mal i préva dŏ drû mlléze! 

MO:LL LÁLÇE bot. Lloj molle me mish të fortë dhe me shije të thartë.  

MO:LL SHÊRBETE bot. Molla të embla dhe me shumë lëng. 

MO:LL XHÝLE bot. Lloj molle me formë shumë të rrumbullakët. 

MOCANIK/E mb. Moshatar/e. Isúfi âºsht mocanik me Xhaférin! 

MOJTU: ( me e) folj,mojtoj,-ova. Kur qengji thithë një gji më shumë se tjetrin. A e páve 

çat delme e kĭsh mojtu: kínxhi? 

MŎKTH,-I m.v.nj. Lloj bari që rritet në bjeshkë dhe ka aromë të këndshme. Dola n’ 

bje:shk ee mledha dõ mŏkth! 

MÓME,ndajf. Falas. Pa pagesë. Móme Avnia ja ka ly: shpi:n Avdi:s!  

MRÉHŬNCAN,-I m.sh.-A (T). mb. I mbrehtë nga fytyra, i ligësht nga shëndeti. Djáli i 

Haxhi:s ĭsh i lĭg e nifar mréhŭncani! Çíka e Haxhi:s ĭsh nĭfar mrehŭncájke! 

MU:SHÊL, -A f.sh.-A,-AT. Thërrime,grimca të imëta. Kjo fjalë rrënjet i ka te folja mbush. 

Uji koka bâº krejt me múshla! 

MŬLE pasth. Shpejt, ngutu, vrapo, eja shpejt, shko shpejt. Mŭle se po dŏ me ra: djáli n 

u:j! 

MUNĬMÇA:R,-I m.sh.-A,-RT. mb. Ai që bën shumë mund, që mundohet shumë duke 

punuar. Dja:l munĭmçár âºsht Sokoli, ka de:rdh shŭm njers n’ at’ shpi: 

MURRI:C,-A f.sh.-A (T). mb. Lopë me qime të murrme. E bléva nĭ lo:p murri:c! 

MURRŎJ,-I m.sh.-A (T). mb. Ka me qime të murrme. E kôm ble: nĭ ka murrŏj! 

MUSHKAN, -I m.sh.-A (T). zool. Cjap a dash me fytyrë (turinj) si të mushkës, me qime të 

zeza si të thinjura. E préva çat dáshin mushkan! 
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MUSHKI:-A, f. zool. (Equus mulus) femra e mushkut. Edhe fjala mushkë ka dy gjinitë si te 

rastet: uk-uki, at-atki etj. 

MUTO:JS,-A f.sh.-A (T). Tapë mbyllëse për buritë. Prodhohen nga druri ose nga leshi. 

Mãronaj dŏ mutójsa pêr buríja! 

MÝDEHO:LL,-I m.sh. LL(T). mb. Me oreks të dobët, i ndjeshëm në ushqime. Râºma nuk e 

hån pasúlin se âºsht koxha mýdeho:ll! 

MÝTHAS, ndajf.Ulur në bythë. 

MYRTYÇYP,-I m.sh.-A,-AT. mb.përç. Kokëfortë, i llastuar. Ik more myrtyçyp, se ty nuk 

âºsht púna met mâºrr kry:t vesh. 

MZĂT,-I mb. fig. I pa pjekur, që vepron me nguti, që nuk logjikon shumë. Ai dja:l’ ĭsh 

mzat hesapĭ, kollaj po u nxéjke, s’dike as çka bojke.  

N’TPÂº:N, ndajf. Shkurja e nusës në shtëpinë e prindërve të vet, shkuarja e grave në 

gjini.Núsja e Fitimit çĭ nĭ ja:v ka shku: n’tpâº:n! 

N’XHÉTJE, ndajf. Tjetër kund, në një tjetër vend. N’xhétje duhet me ly:p çáre. 

NAFAKPRE:M/E mb. Fatkeq, i pa fat. Zeka âºsht nafakpre:m se çĭ sa ko:h po muno:het 

me shku: n Xhermôni e po e kthejne n xhy:st údhe! 

NAKSON,-I m.sh.-A (T).mb. Ai që është pëson ndonjë dëmtim truri. Ĭsh rrxu: Shefçeti pej 

kulmĭt t’ shpi:s e pej asáj díte ĭsh bâº nakson! 

NAMUZLÍ,-JA m.sh.-I: (T). mb. I drejtë, parimor,bë, parimor,bëmirës. Sejdi Jakupi u kâºn 

bu:rr fort namuzlí, shóçin nuk e ka pa:s! 

NÂºTJE,-JA f.sh.-E (T). Mëngjesi, paradita. Néstra nâºtje kam mu çu: me shku: n’pu:n. 

NARTH, jokal. Mërdhij, kam të ftohtë. Po shkoj po véshna ma trash se jôm ka narth! 

NAVILK,-U m.sh.- NAVILÇ-(I), -IT. Grumbull bari, sane, otave apo kashte. E mlo:dha 

livádhin ee bâºna navilç. 

NÊJNJÂºNA, përem. Ndonjëra. Nêjnjâºna pej néve duhet me shku: xhíthçýsh. 

NÊJNJÂºNI, përem. Ndonjëri. Nêjnjâ֯ni pej atyne i ka fajet. 

NÊRBÁKZ,-A f.sh.-A (T). Rrip që i vihet kalit a gomarit nën bark. A ja lídhe xhógut 

nêrbákzên? 

NÊRDÝZASH, ndajf. Me dyshim, me mëdyshje. Nêrdýzash u nis me shku: n’ Pe:j. 
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NÊRGON kal. -ÓVA,-GU: Ushqej foshnjën me qumësht gjiri. Nêrgimi i thmi:s âºsht pu:n e 

mi:r! 

NÊRHÛ:NZ,-A f.sh.-A (T). Grepa metali që i vihen viçit në turinj për të mos e thithur 

lopën. Ja çíta víçit nêrhúnzat! 

NÊRKEHET vetv. Çrregullim mendor i kafshëve. Po e thrras veteri:nâºrin se pom doket 

çeky dash âºsht kaʰ nêrkehet. 

NÊRKÝME,-JA f.sh.-E (T). Dhi pak e trullosur. 

NÊRMJE:TZ,-A f.sh.-A (T). Rrip toke midis të mjellave në arë. Prashĭtja kapak kollomóçit 

nêrmjétzat se tani nuk i del ba:r! 

NÊRSKÂºMC,-A f.sh.-A (T). 1. Kleçkë. Çka po ja shtin nêrskâºmcên çik’s a po don me rrxu: 

a? 2. E vë në kurthë. Ja shtini nêrskâºmcën e nuk e la me pêrparu: e me e:c pêrpara. 

NÊRVA:D,-A f.sh.-A (T). Toka që ujiten, që i kap uji. Edhe kur âºsht nxe:t nêrváda nuk 

tháhet! 

NÊRZEHET, vetvt. Mbarësohet. Âºsht a:rdh’ kóha, po nêrzehen dhêt. 

NÊT, ndajf. Shtrirë. Rrike nêt xhith ditên, kurxhâº nuk punojke. 

NGOJ, vetv. –OVA, -NGU: Dëgjoj, jam i dëgjueshëm ndaj të tjerëve. Ma mi:r me ngu: 

nâºnên se njérkên! 

NISESŎS, ndajf. Fillim e mbarim, gjithnjë, përherë, vazhdimisht. Nisesŏs, i kam fo:l pêr t’ 

mirên e tij! 

NĬSHK, -U m.sh.- A (T). Dhimbje te pjesa e brinjëve të njeriut. Mu ka çu: nĭ nĭshk e fry:m 

spo mŭj marr. 

NRÉÇNE,-JA f.sh.-E (T). Kënagjeç, dita që përcillet vajza te burri. Kush po shkon pej juve 

n’nre:çne t’ Kabashve? 

NRRO:JS,-A f.sh.-A (T). Instrument frymor që ndërtohej prej thekrës, tërshërës apo nga 

druri i shtogut. 

NXHĬM, ndajf. Radhazi, menjëherë, njëri pas tretrit. Musa shkoi n’ ma dý he:r nxhĭm! 

NYLLĂVT, ndajf. Me lagështi. Ĭsh nyllǎvt me livru: arên, duhet me lâºn muu kullu: tóka! 

NJATJETA, palak. Shkurtesë për tungjatjeta ( kur dikujt i drejtohemi me përshëndetje 

dhe me urimet që të ketë jetë të gjatë). Njatjeta a ĭni çysh ĭni? 
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ŊARKO:JS,-A, f.sh.-A (T). Copë e punuar prej leshi, me toja të trasha , për të ngarkuar 

enë, bukë, dru etj. A ma çíte n’ ŋarko:js bukên e argatve! 

ŊÁTA-ŊÁTAZ, ndajf. Afër, pranë njëri-tjetrit. Me Afrimin i kemi shpijat krejt ŋáta-ŋátaz. 

ŊELC,-I m.sh.-A (T).mb.Ai që përsërit klasën! Djáli i Fazli:s âºsht ŋelc, gati krejt nísha i ka 

nótat! 

ŊÊRSHEN kal. ÉVA,-Y:. Joshë, nxit qentë. U afru: diçka te shpįa, çoʰu:e ŋêrshej çêt. 

ŊREHACÅN,-I m.sh.-A (T).mb. Ai që ngrehet në të sjellë dhe në të ecur. Ŋrehacån ĭsh 

djáli i Xhavitit! Për femrën thuhet: ŋrehacâne 

O:R-O:R, ndajf. Herë-herë. O:r-o:r i kujtóhet me shku: me vizitu: xhyshên çĭ jeton 

n’vetmí! 

OBŬ pasth. ( prej o burrë). Përdoret për t’ia tërhequr dikujt vëmendjen apo të qortohet 

pa të keq. Hiçu asáj púne obŭ! 

ÓÇA, pasth. Përdoret për t’i orientuar lopët ( gjedhet) apo për t’i ngadalësuar ato. Óça 

de mŭrri:c! 

ODABASH-I , m.sh.-A (T). mb. Ai që mban rendin në odën e burrave.  

ÓJNA, f.v.sh.-T. Ngurrimi, hezitimi, përtesa. Boll ju bâºni ójna dej sa e çu:n n mal me 

mâºrr dru:! 

ONŎR,-I m.sh.- E (T). Eshkë për zjarr. Përdoret për të ndezur cigarën apo zjarrin. Kur 

onóri âºsht i mi:r zjêrmi dhézet ma leʰt. 

ÓRA E LI:G, tog. mit. Çasti i fatkeqësisë. E kish mâºrr óra e li:g. 

OROK,-U m. Kohë e caktuar për ta kryer një punë punë a veprim. Afrimi tash e ka 

orókum me ja kthy: páret Ademit! 

ÓRTA E ARGÁTVE, tog. Grup bujqish të organizuar që e punojnë tokën bashkërisht për 

një kohë të caktuar. 

ÓRTA, ndajf. Mesatarisht ( mesatare), mjaftueshëm, knaqshëm. Mjéshtrit órta kĭshin 

punu:, as shŭm as pak! Núsja ĭsh órta, as fort e mi:r po as fort e kéçe! 

ORRNÎC-A f.sh.-A (T). mb. Tokë e pa punuar, djerrinë që shfrytëzohet vetëm për kullosa. 

I çíta kualt me kullo:t n’ orrnîca! 
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ŎS, -I m.sh.- A (T). Pjesa e qerrës ku vihen ( vendosën) rrotat. E ly:va ósin se po du: me ja 

nxhi:t kérrit rrótat.  

OTÊRRG,-U m.sh. XHE-T. Ortegu, por përdoret edhe për vërshimet e fuqishme që 

zbresin me rrëmbim nga bjeshkët. Rá shí i madh e u lshu: otêrrgu pej Shkálls Kaliçâºnit 

ee mu:r krejt rráfshin! 

OTKŎS,-I m.sh.- A (T). Bari që tubohet nga kosa gjatë kositjes. Musa kur kostike e kapke 

otkosin e xhâºn! 

OVROM, ndajf. Pshtjellim, lëmsh. I kishin hi: kualt n‘ báshçe e ovrom e kishin bâº atýhen 

krejt! 

PABÂºMMI:R (i) mb. Që nuk i bën mirë kujt, jo bëmirës, egoist.Malúshi âºsht i 

pabâºmmi:r! 

PADREDHÍ (i,e) mb. I pasherr, i pahile, i pa djallëzuar. Sadria âºsht i padredhí. 

PAGO:J (i,e) mb. 1. Njeri i qetë, i urtë, që nuk flet shumë. Brahimi âºsht i pago:j, píka e 

djálit âºsht. 2. Ai që shikon vetëm punët e veta. Shpresa âºsht e pago:j, veç punt e véta i 

kçy:r! 

PAHESÁP (i,e) mb. I panumërt, i pallogaritshëm.Kur u çu:m nâºtje e pa:m çĭ kĭsh ra: bo:r 

e pahesáp! 

PAJASÍ,-A f.sh.- Í (T). Ceremoni familjare, festë, kremtë familjare, si dasma etj. Na kãn 

thi:rr kusherĭt n’ pajasí! 

PAJTŎN,-I m.sh.-A(T). Karrocë kali me dy rrota. Kallxojke míxha çysh para dŏ vjéte ka 

udhtu: shŭm me pajton. 

PAKÊRKŬNSHŎÇ/E (i,e) mb. I pashoq, shumë i mirë. Kadria âºsht bu:rr i pakêrkŭnshŏç! 

Ferídja âºsht gru: e pakêrkŭnshóçe! 

PAKÊRRPESH (i,e) mb. fig. I/ e pafre, i harlisur. Ajo gru: ĭsh e pakêrrpesh! 

PAKÔJSHÊM/ME (i,e) mb. I, e pashije,i pakëndshëm. Bostôn i pakôjshêm. Pjépên e 

pakôjshme! 

PAKÝVET (i,e) mb. I pafuqishëm, i papushtet, i paautoritet. I pakývet âºsht Fitimi, as rŏbt 

e shpi:s nuk ja mâºrrin n do:r! 
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PALAVI:T, kal.-A,-I:T. fig. E rrah dikë, e shtrij përtokë. E palavíti mi:r se djáli i Sokolit e 

lypke me ja bâº çashtu!  

PALOGÍTUN (i, e) mb. Pasheshuar, parrafshuar. A:r e palogítun ( por edhe: e palogítne. 

PALU:SK,-A f.sh.-A (T). mb. fig. I,e fshehtë, tinëzar-e. Ma palu:sk se Malushin nuk po 

mujshe me xhe:t! Asnjâºna pej çíkave t’ Shabâºnit nuk âºsht ma palu:sk se Emínja! 

PALLAZŬZ,-I m.sh.-A (T). mb. Zuzar, i poshtër, shpirtlig.O hiçmu atį pallazúzi allahíle! 

PALLŎSH, -I m.sh.-A (T). 1. Shatë që i ka veshët e gjerë. Fitimi e kĭsh ble: nĭ sha:t pallŏsh. 

2. mb. fig. Ai që e ka fytyrën e gjerë ( fytyrëgjerë). 

PĂM- PĂM, ndajf. Lojë fëmijësh. Është emërtuar sipas zhurmës që bëjnë fëmijët.Thirri 

thmi:n e kojshíve me lu:jt păm- păm! 

PĂMARRU:SHÊM, ndajf. Pa u turpëruar. A e páve çysh folke ashtu pamarru:shêm djáli i 

Hasâºnit! 

PAMÂRRŬNVESH (i,e). mb.I pakuptueshëm, kokëfortë. Bŏll i pamârrunvesh âºsht djáli i 

Zymérit! 

PANDRAVËL,-I m.sh.-A (T). mb. Zhelan, leckan. Hakia edhe n’ sheher del pandravël. 

PANJÉHŬN (i) mb. I panumëruar, i pallogaritur.Ky duhôn âºsht i panjéhŭn! 

PÂºNÊL,-A f.sh.-A (T). Leckë, diçka e grisur. Ju kĭsh bâº xhampéri si pâºnêl. 

PÂºNLA- PÂºNLA ndajf. Lecka-lecka. I paska ve:sh dŏ pantólla krejt pâºnla- pâºnla! 

PĂPÇ, ndajf. Përvjen nga onomatopeja e tipit pap, pra një lloj krisme. p.sh. Kĭsh bâº 

ndeshje nĭ kamįon me nĭ autobus e ishin bâº păpç krejt ( shtypur krejtìsisht)! 

PĂRŎSH,-I m.sh.-A (T). Zgjatim druri që vendoset në krye të tërfurkut të drurit për 

mbledhjen e sanës. Çitja ní parŏsh tfurkut se veç me dy rrêma nuk munësh me mle:dh 

sâºnên.  

PARTITĬDJE, ndajf. Dy ditë më parë, para dy ditësh. Partitĭdje deshtêm ( por edhe: 

dashtêm) me shku: te da:jt po nuk na u bâº púna e nejtêm n’shpĭ 

PARTITĬDJESHÊM /ME ( i,e) mb.I, e para dy dite. Ky mish âºsht i partitdjeshêm! Kjo bu:k 

âºsht e partitĭdjeshême! 

PASHÈRR (i, e). Që nuk bën lajka, dredhi. Drita âºsht e pashèrr! 
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PATÂºMÊL (i,e) mb. E paqumësht, që jep pak qumësht. Bŏll e patâºmêl âºsht lópa e 

Çerimit! 

PAVLE:FT (i,e) mb. I, e pavlerë. Páre e pavle:ft u kâºn dinâºri!  

PĂVRA:M/ME ( i,e) mb. Ndonjë pemë që bjen nga degët, por nuk dëmtohet, nuk 

ndrydhet. Merre çat ftu: e shtĭne mrêna se koka i pavra:m! E mora çat mo:ll se koka e 

pavráme! 

PÁZ/ÊM,-MA f.sh.-MA (T). Tufë, grumbull penjsh të zgjatur. Xhýshês ju ŋatrru: pázma e 

pêjve! 

PAZDRUGU:M/E (i,e) mb. I papërpunuar në zdrukth, i pa lëmuar. Ky dru âºsht i 

pazdrugu:m! 

PEDÁTEM vetv. Ballafaqohem me hallet e jetës. Çeshtu po pedátem me pu:n t’ shpi:s! 

PEDMĂ, folj.urdh. Ma jep! Pedma çat çekiç, çka po pret!? 

PÉLAZ, ndajf. Lojë barinjsh. Njëri grup e formon një rreth dhe grupi tjetër u hidhet atyre 

në shpinë. Grupi i dytë i rri të parit mbi shpinë, përderisa të mos ju shpëtojë topi nga 

dora. Është emërtuar sipas asaj që hamshori i kërcen pelës dhe ajo rri pa lëvizur. U 

mlŏdhêm koxha dŏ sho:k e lujtêm pélaz! 

PELÇĬK, -U m.sh.-A (T). Masë për matjen e gjatësisë (afërsisht sa shuplaka e hapur e 

dorës). E kpu:ta drunĭn nĭzet pelçĭk. 

PÈLIM, -I mb. Diçka që ka shije të athët, të hidhët. E píva nĭ çaj po pèlim ĭsh kâºn krejt. 

PÊLKEJ kal.-ÉVA,-LKY: Përdredh këmbën a dorën. Ra:sh nĭ gro:p ee pêlkéva dórên! 

PÉLZA, f.v.sh. Mjet për të bartur dru etj. E maroį nĭ pe:lz e shkoį mii ba:jt dŏ dru:! 

PĔŊ,-U m.v.nj. Një send me vlerë që lihet si garancion ( mbulesë) për diçka. E mora n’ 

bâº:nk nĭ kredí e mu desht me lâºn pêŋ kérrin têm! 

PÊRCA:LL kal.-A,-A:LL E lë viçin për të thithur lopën vetëm pak, që të milet më lehtë. E 

lshóva víçin nêr lo:p e tash po du: mee pêrca:ll! 

PÊRFTON, vetv.-VA,U:. Kaloj pranë tjetrit pa mos u vënë re. Çesajde pêrftoį djáli i 

Maksútit, a nuk e páve a? 

PÊRFULI:T vetv. –A, I:T. Nxitohem, ngutem shumë. Isa xhithmo:n kaʰ t’ punon pêrfulítet 

shŭm. 
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PÊRGAZOJ kal.-VA,U:. Llastohet,djallëzohet. Valla shŭm ishĭn pêrgazu: thmija e 

Nexhátit! 

PÊRGAZU:M/E (i,e) mb.I,e llastuar, i/e djallëzuar. Shŭm ĭsh e pêrgazu:me nusja e Haki:s! 

PÊRLÓSHET, vetv.-SHA, O:SH. Përmallohet, i mbushën sytë me lot. Mos u bo bu:rr i lig, 

çu: e mos u pìrlŏsh aty! 

PÊRPJEKT (i,e) mb. Fëmijë i pa rehatshëm, që s’rri urtë, që nuk zë vend lehtë. Djáli i dájs 

âºsht shŭm i pêrpjekt! 

PÊRSEK,- U m.sh.-ÇE (T). Dollapi. E çita bukên n’ pêrsek! 

PÊRSKÊJT, ndajf. Afër, rrëzë. Pêrskêj bjeshke âºsht ájrĭ ma i fresk’t! 

PÊRSTAFAT, ndajf. Enkas, posaçërisht. Ish a:rdh pêrsafat, veç me na vizitu:. Pêrstafátçe e 

ka maru: kit’ tavoli:n, veç pêr thmí t’ vet. 

PÊRSTRŬP, ndajf. Shkurtazi. Kah shkóva n’ Pe:j i ráva pêrstrup nuk shkóva u:dhs 

kryesóre! 

PÊRVJELAT, m.v.sh. Festë që organizohet me rastin e qethjes së deleve. I kĭsh pêrvje:l’ 

dhêt Hasâºni, se kishin ni:s mii pje:ll.  

PÊRVJÉLAT, ndajf. Koha e qethjes së deleve ( një lloj rituali i përvitshëm). Căn Rugóva t’ 

shtunên i kĭsh pêrvjélat! 

PÊRZHAGS,-I m.sh.-A(T). Eufemizëm për gjarpërin. Pêrzha:gsit e shti:n kry:t xhithkah! 

PÊRR! pasth. Pasthirrmë ndjellëse për pulat. Pêrr tiki -tik, pêrr tiki-tik! 

PÊRRÇ,-I m.sh.-A (T). Cjapi që ruhet (lihet) për mbarësimin e dhive. Cjápin e zí po e ru:j 

pêr pêrrç! 

PÊRRÇ-PÊRRÇ, parth.Pasthirrmë citëse për cjapin që t’i hipë dhisë! 

PĔSHU:M/E ( i,e) mb. Fëmijë i pa rehatshëm. I peshu:m ju kĭsh bâº Rifatit djáli! 

PĔTAK,-E mb.fig. Për ironi i thuhet atij që e ka kokën pak si të shtypur. Brahim Kameri e 

kĭsh kry:t pĕtak! 

PÉTAZ, ndajf. Lojë barinjsh me thupra. Të gjithë lojtarët garojnë që ta gjuajnë më larg 

thuprën, duke e prekur në tokë, dhe kush e gjuan më pak është humbës. Na sho:kt e 

klasĕs dulem me lu:jt pétaz! 

PETULLA:JK,-A f.sh.-A (T) mb. Femër lajkatare. Gra:t e sódit jôn’ bâº petullájka. 
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PI:K E PÊS, ndajf. Të shpërndarë gjithandej. Thmija e Halilit jôn çke:p, jôn bâº pi:k e pês! 

PICAGǍT, ndajf. Diçka që e ka formën e ngushtë, por të gjatë. E kĭsh mje:ll nĭ kopsht 

picagăt! 

PĬCK, ndajf. Kur dikush i ka punët ngusht, zihet ngusht. I ka punt pĭck! 

PĬCKÓJSE,-JA f.sh.-E(T). Pjesë e lojës së guracakëve. Pasi që të përfundojë loja , fituesi ka 

të drejtë ta pickojë humbësin ( kundërshtarin). Tash ju jini n’ pickójse! 

PĬKLĂN/ PIKLA:JK mb. Ai a ajo që ka shumë pikla në fytyrë, por edhe në pjesët e tjera të 

trupit. Djáli i Hashimit âºsht krejt pĭklan! Mótra e Endrítit ĭsh pikla:jk. 

PIKLOJ kal.-VA,-KLU: Qendis me pikla, duke e zbukuruar me forma dhe motive të 

ndryshme. 

PIKLOSHE,-JA f.sh.-E (T) mb. Dhi me shumë pika në fytyrë, por edhe në pjesët e tjera të 

trupit. 

PIKZE:Z,-A f.zool. mb. Delja që në fytyrë ka pika të zeza. 

PIŊALO:S ( me u), folj. Pispilloset,stoliset, zbukurohet. Ĭsh piŋalo:s çíka e Nezirit e ĭsh da:l 

n’Pe:j! 

PIRINISHŎN, ndajf . Fort, tepër, jashtëzakonisht shumë. E kĭsh rreʰ e kĭsh bâº perinishŏn 

PISKA:Ç, -A f.sh.-A (T). bot. ( Silene vulgaris L.). Lloj luleje që fëmijët ia vënë në ballë 

njër-tjetrit dhe po që se ndrydhet, kërcet. Sipas gjasash emrin e ka marrë sipas krismës ( 

piskamës) që ajo bën. 

PISHÃK,-U m.sh.-A (T). bot. ( lat. Pinus montana Mill.). Pishë halore.Nga ajo përfitohen 

pishëza ( copëza) për ndezjen e zjarrit! E prûna nĭ pishãk pĭ bjeshke! 

PĬSHLAK, ndajf. Kur dikush vardiset së tepërmi pas dikujt. Kaʰ shkojke Mehmeti edhe 

Xheladini pishlak mas tína! 

PIZÁTET, vetv. Ngucet, ngacmohet. Mos u pizatni midis veti o thmíja! 

PLANCÁKE,-JA f.sh.- E(T) mb. zool. Dhi me bark të madh. Avnia e kĭsh ble: nĭ dhi: 

plancáke! 

POBRATIM,-I m.sh.-A (T). nga serb. Vëllami, ai me të cilin je i vëllazëruar. Përdoret edhe 

trajta e shkurtër ( pobro-vëllam). E thírra edhe pobratimin n’ dasêm t’ djálit! 

PŎJA, folj. Eja, afrohu. Pŏja çetu ŋat méje ! 
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POLÁR,-I m.sh.- R (T). Ai që u bën roje ujërave, fushave, vreshtave etj. Erdh polári e 

m’tha çi sâºnte e kôm rênin e ujit me vadi:t. 

POLLOVER,-I m.sh.-A (T). Jelek pa mëngë, nga pambuku a nga leshi. Ma kĭsh maru: 

nâºna nĭ pollover shŭm t’ mi:r. 

POSTA:J, -A f.sh.-A (T). Lëkurë deleje a dashi. Dája ma fáli nĭ pusta:j t’ dáshit. 

PŎZLLOM,-I m.sh.-A (T). Ahëri për bagëti, stalla. I lshóva xhâº:n pej pozllâºmit. 

PRISHO:T,-A m.sh.-A (T).mb. fig. Përvjen nga prishë ( i prisht). Shëndetlig. Ec more 

prishóta i keç, a po e sheh vetên se çysh je bâº? 

PRĬTS,-I m.sh.-A(T). Ai që i pret dasmorët. Azémi i kĭsh pa:s 100 prítsa n’so:b t’vet ! 

PRŎJSHÊM, ndajf. Qetë, me gjakftohtësi. Mullaʰ Ze:k Bêrdyna i Radafcit u kâºn bu:rr i 

mi:r, xhithmo:n ka fo:l e ka punu: prŏjshêm e pa ŋuti:! 

PRRÉKNA, vetv. Uritem së tepërmi. Valla jôm lo:dh e çebésa edhe jôm prre:k ûje! 

PRRÉKŬN( i,e) mb. I,e uritur. Djáli mu dhĭmt shŭm se çashtu i prrékun u ni:s e shkoį 

n’mal! 

PSHTJELLAK,-U m.sh.-K (T). Pjesa e përparme dhe e pasme e veshjes së grave të 

Dukagjinit-Kosovë, e njohur ndryshe si “ Vesha e Katunĭt”. 

PUCĬT (i,e). mb. I puthit, i saktë. 

PUCĬT, ndajf. Puthitur, saktësisht. E bléva nĭ pa:llt e m’ra pocĭt pêr trúpi. 

PUÇAVÊR,-A m.sh.-A(T). mb. I stëvjetëruar, i grisur, i pavlerë. Nuk véshet aį xhamper se 

kŏka puçavêr.  

PŬP, ndajf. 1.Kërcim për së gjati. Kcei pŭp ee kaloį gardhin. 2. ndajf. Menjëherë, pa 

vonesë, shpejt. Erdh pŭp e te na, veç kur e kemi pa:! 

PUPXHĬK, ndajf. Këmbadoras. Pupxhĭk u zhdje:rg pĭ kodrês se ĭsh kâºn ákull i madh! 

PURREL,-I m.sh.-A(T). mb. Shkurtabiç. Metushi ĭsh shtatpurrel! 

PŬS E DRÍ,fraz. Gjendje e pa favorshme, e rëndë. Shóku i Demîrit i kĭsh pŭnt pŭs e drí! 

PŬSAN,-I m.sh.-A(T).mb. Fatzi, qyqan, jo i zoti për të kryer një punë si duhet! Ahmet 

pŭsâºni, nuk po e sheh çi e:rdh dimni e asnĭ dru: nuk e ka n’ oborr! 

PUSHKA:L,-A f.sh.-A(T). Mjet loje për fëmijë. Kërcet ngjashëm me revolen, por nuk vret. 

Albani e kĭsh maru: nĭ pushka:l po shŭm po i kêrsitke. 
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PÝKOJ kal.-VA,U: 1. I vë pykat një druri për ta çarë. Shtĭnja pýkat ta ça:jm çĭt lis o Ahmet! 

2. Përgaditem mirë për ta kryer një punë. 3. fig. E vë dikë për muri.4. Ngelem a dështoj 

në një punë. Çetash jôm pýku: hiç nuk po dí kah me ja ma:jt! 

PYKA:JK,-A f.sh.-A(T).mb. fig. E zonja, e shkathët. Boll pykájk ĭsh e bíja e Bajrâºmit! Për 

mashkullin thuhet: pykăn! 

RÂº:ŊT, asnj. Punët e e përditshme të shtëpisë. Po i bojke râºŋt e shpi:s!  

RAZÍ,-JA f.sh.-I: (T). Bashkëpajtim, pajtim i dyanshëm. Fort kån razí kunâºtat e vógla! 

RE:XHEM, vetv. Bëhem imun ndaj një sëmundjeje a ndaj një problemi. E ka re:xh kóha, 

ka bâº shŭm munim aį bu:rr’.  

RĔKT, ndaj. Kur dikush e humb vetëdijen, nga një sëmundje apër arsye të tjera. Ĭsh ra: 

rĕkt e sên nuk dĭke, as nuk e kuptoį çi shku:m bile! 

REPA:JK,-A f.sh.-A (T) zool. mb. Dhia që ka lëkurën e rjepur. Për cjapin thuhet: rjepãn. 

RĔSH, ndajf. Shpesh, por imët. Rësh kĭsh bi: gruni! Rĕsh po bĭke shí!  

RĬTOHET, vetv. Mban lagështi. Po i ajrosĭ pak çeto sóba (dhoma) se kŏxha shŭm jôn ritu:! 

RĬTUSHÊM, ndajf. Lagët, me lagështi. Sóba e búrrave xhithmo:n po rrĭn rĭtushêm! 

RĬTÚSHÊM/ME ( i,e) mb. I,e lagët. Mos e vesh çet xhamper se koka pak i ritúshêm! 

RO:G,-A f.sh.-A (T). Vend i zhveshur pa drunjë, sipërfaqe që mbetet pa u lëvruar. Ĭsh 

me:t ára krejt róga! 

RÓGA- RÓGA, ndajf. Njolla-njolla, vija-vija, shënja- shënja. Nazmia e ka nxhyro:s shpi:n 

po ju kĭsh bâº krejt róga- róga! 

RRA:XH,-A f.sh.-A(T). Incident, problem, shqetësim. Rráxha nuk âºsht e mi:r pêr 

kêrkâºnin. 2. Gjëra shtëpiake të vjetëruara, të dala nga përdorimi. Hîna e pastróva 

shpi:n, sa rráxhat ishin kâºn’ n’ tô, mênja mos me ta mâºrr. 

RRAFSHJÂºNI/JA mb. Banori i fshatrave të rrafshit. Shazoten (pasha Zotin) po m’ dóket 

ja mrríni rrafshjâºni e na halá pa u çu: pĭ xhúmit! 

RRAHÍSHT,-A f.sh.-A (T). Toka pune, dikur pyje, topa të hapura. 

RRALLI:N,-A f.sh.-A(T). Vend që nuk ka mbirë fara mirë. Kokan me:t dŏ rrallína nêpêr a:r! 
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RRAMADÁK,-U m.sh.-A(T). Shkop i shkurtër me të cilin fëmijët i shkundin arrat, por 

edhe pemët e tjera. Valoni e kĭsh ka:p nĭ rramadák n’ do:r e ĭsh kâºn tuj shkûn dŏ árra 

n’báshçe t’ Ali:s! 

RRANXÍTEM,vetv. Shkoj deri në qoshe, në rrëzë, në skaj. Çka e kĭ rranxi:t shpi:n ktŭ, ŋat 

obórrit t’ Salihit! 

RRÂºNX,-A m.sh.-A (T). Fshatrat e buzë bjeshkëve, buzëbjeshka. Rrâºnxa jôn ma puntór 

se rráfshi! 

RRAPABAP, ndajf. Pakujdes, shkel e shko. Gru:ja e Selimit i bôn pu:nt e shpi:s veç hajt 

rrapabap çashtu ! 

RRAPAKA:L,-I mb. Kokëtrashë, që s’merr vesh, që s’ kupton. Kojshįa i Rexhepit âºsht 

koxha rrapaka:l! 

RRAPO:T,-A f.sh.-A (T). anat. ( calvaria, ae, f. -calva) Pjesa e sipërme e kokës ( kafkës). I 

ra me gu:r n’ rrapo:t t’ kre:s e ja lshoį xhákun cêrrjel! 

RRASAPET,-I m.sh.-A (T) mb. Gurë i hollë, në formë petake. Gu:r rrasapet! 

RRASPĬLLÀN,-I m.sh.-A (T). mb. Që ka moral të ulët, që i ka në qejf femrat e huaja. Bu:rr 

rraspĭllàn! 

RRÀST, ndajf. Fort, shumë. Rràst e kĭsh mu:sh traktorin me sâºn! 

RRAXHAXHÍ,-A, mb. Ai që krijon probleme, i padëgjueshëm, konfliktuoz. Ai dja:l âºsht 

rraxhahxhí, lkúra i krúhet mos me bâº probléme. 

RRÇÉTH ( me u), vetv.1. Ndjen të ftohtit. 2. Dridhet nga marrja e ndonjë lajmi jo të mirë. 

Po rrçethet se po fry:n éra. Mu rrçeth trupi kur mora vesh çĭ kĭsh de:k Izlâºmi. 

RREBÈ,-JA m.sh.-E (T). Tekat, shprehitë e dikujt. Rrebèt e kêrkújt nuk muj mii ngu:. 

RREKNĬM,-I m.sh.E (T). Tatëpjetë e madhe. I çíta sod lo:pt me kullo:t anej po udha ĭsh 

shum rreknĭm! 

RREKNÝ ( me u). Derdhet, zbrazet, rrokulliset. Kĭsh ni:s me u rrekný gúri i madh, pĭ kódre 

e me rá n’ livádhe! 

RREKNYSHÊM, ndajf. Thyeshëm, thikëteposhtë. Valla nuk mŭj me shku: anëj se shŭm 

rreknyshêm âºsht údha! 
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RREPTĬM,-I m.sh.-E (T). Rrebesh shiu, shpesh i shoqëruar me breshër dhe erëra të 

fuqishme. Rá shí rreptĭm! 

RRÉSHKE,-JA f.sh.-E (T). 1. Korja ( shtresa) e djegur e byrekut, bukës a e ndonjë ushqimi 

tjetër. Agimja xhithmo:n ka pa:s çe:f mii hâºŋêr rréshket e fli:s! 2. Korja e lëkures së 

përgjakur në një plagë. Mŭ kĭsh bâ֯ rréshke kâºma çĭ e vráva dje!  

RRETĬM,-I m.sh.-E(T). Pjesa e poshtme e pshjellakut ( pshollakut) të veshjes së grave në 

Dukagjin, që punohet me kërrabëza. Xhýshja shŭm mi:r i çitke rretímat e pshollakve! 

RRETÍT kal.-A,-I:T. Arnoj çorapet, pantollonat e shqyer etj. Po i rretíti pak kta pantólla. 

RREZBI:T (m’u) folj. I lodhur nga puna e rëndë a nga ndonjë sëmundje. Ĭsh rrezbi:t 

Xhavíti sa çĭ menxi e njófta kur e pa:sh! 

RRFA:T,-A f.sh.-A(T). Degë e hollë lisi. E fshíva nĭ rrfa:t n’do:r e i túta çêt gáti na hôŋrên! 

RROGOJ, kal. –VA,-U: fig. Punoj për pak para, paguhem pak. Ĭsh kaʰ rrogŏn te djáli i 

Muʰarremĭt! 

RRŎK, ndajf. I,e papjekur, pa zier. Po i hajke spécat rrŏk! 

RROKA:T, kal.-A,-A:T. Përplas, shkund, tund diçka. E rrokáti kuti:n po nuk u nike kurxhâº 

mrêna sáj! 

RROKATEM, vetv. Më humb zotësia për të menduar dhe gjykuar drejt. Hasâºni kĭsh ni:s 

mu rroka:t! 

RROKÁTUN/NE ( i, e). mb. E çrregulluar psiçikishgt. Hasâºni ĭsh bâº plak i rrokátun! 

RROKOPÊNĔL,-A f.sh.-A(T). Gjërat e imëta të shtëpisë. Ĭsh mu:sh shpíja plot me 

rrokopênla! 

RROKOTEL,-I m.sh.-A(T). 1. Rreth nga druri a plastika për të lozur fëmijët e vegjël. E 

shtini djálin n’ rrokotel! 2. mb. I zoti, i shkathët.Çebésa bŏll dja:l rrokotel ĭsh i biri i 

Bajrâ˚mit! 3.Përplas diçka. Mos e rrokotel ashtu djépin se po e rrxon çíkên! 

RROŊA:J, ndajf. Me rrëmbim,me nxitim,shpejt. I mu:r thmi:n rroŋa:j si xherçína e shkoį 

n’ xhiní t’vet! 

RROPOÇUK,-U m.sh.-A (T). mb. fig. Shtatshkurtër dhe i plotë (i trashë). Rropoçúku çĭ ĭsh 

bâº nípi i Izlâºmit! 

RROPOÇUK,-U m.sh.-A(T). Shtatshkurtër. Çerimi â˚sht bu:rr rropoçuk. 
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RRŎSH, ndajf.Shkurt, mënyrë e qethjes së deleve. Ksi rêni dhêt i çétha krejt rrŏsh!  

RRÓSHE, -JA f.sh.-E(T). Dardhë e rrumbullakët që piqet në vjeshtë. Ka frutin e fortë ,por 

me shije të mirë. Hatixhja i kĭsh ble: dŏ dárdha rróshe! 

RROSHOJ,kal.-VA,U: Prej, qeth flokët shkurt. Shko djalo rroshŏj pak çató flŏk se koke bâº 

si aru:sh! 

RRŎSHT ( i,e) mb. I,e rrumbullakët. Pleçt ton i bájshĭn plísat e rrŏsht! 

RROTOFÈJZ,-I m.sh.-A (T). Makineri bujqësore për imtësimin e tokës ( dheut). Emërtimi i 

kësaj makinerie është motivuar mbi mënyrën e funksionimit të tij ( sillet ashtu si rrota). 

Po ashtu ka edhe dhëmbëzit për prerjen e copëzave të dheut. A i ráve kópshtit me 

rrotofèjz 

RRU:NX,-A f.sh.-A (T) mb. 1. Dele e re që ende nuk ka lindur. Çajo tu:b e dhêne i kĭsh 

edhe dŏ rrúnxa! 2. Vajzë e re, e papërvojë.  

RRU:ZAR,-I m.sh.-R (T). Tjegull në formë harkore që u vihet skajeve të pullazit. A i ke ble: 

rruza:rt pêr kulm t’ shpi:s! 

RRUMÂºTI kal.-A, -Âº:T. Përplas, rrapëlloj. Po çka po e rrumâº:t derên ashtu bre? 

RRÛMAZ, ndajf. Disi, në njëfarë dore. Bŏll rrûmaz po e shtyjshin se papu:nsí e mâºdhe o 

bu:rr! 

RRUMLLOJ,kal.-VA, -U:. Bëj zhurmë, prish qetësinë. Mos um rrumllo ksajde, shko ma 

larg se pom peŋŏn! 

RRUPUPLA:S, kal.-A,-A:S Përplas derën, dritarën etj. Me sa kĭsh fuçí e rrupuplaske derên! 

RRUPUPLIK, ndajf. Këmbadoras. Rrupuplik po shko:Jn pu:nt n’ Koso:v! 

RRŬS, -I m.sh.-A(T). Grykës i madh, që nuk di të ngopet. Eu, po rrúsi çĭ ĭsh Ferizi bre! 

RRUSFÀJ, ndajf. Shpejt, pa kontroll, pa menduar. I harxhíti páret rrusfàj! 

RRÝPAZ, ndajf. Stil loje në mundje. Është emërtuar kështu, sepse kundërshtarët e kapin 

njëri-tjetrin në rryp. Ĭshin ka:p rrýpaz e u rrokshin nêrmjevéti ! 

RRYPAVI kal.-VA,-A:V. Pres mishin në formë gjatësore (në formë rripi). E rrypavi míshin 

ee çíti mu tha:! 

RRZHMI:C,-A f.sh.-A(T). Mjet për t’i fryer zjarrit. Kováçi(farkëtari) e fry:n zjêrmin me 

rrzhmi:c.  
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SABÍ,-A m.sh.-I (T). Fëmijë i vogël, foshnje. N’ lu:ft i kån vra: edhe sabi:t e Zótit! 

SAHÍ, ndajf. E vërtetë, e saktë, drejt. Sahí po t kallzoj! 

SĂJGI:S, kal.-A,I:S. Respektoj, nderoj të moshuarit. Çika e Avdi:s shŭm e sajgĭske hallên e 

vet! 

SALLAMADÍ, ndajf. Kot, pa punuar. Ta ka prú Zóti sallamadí, sên me do:r mos me pre:k! 

SAÓRA, ndajf. Shumë shpejt, menjëherë. Sa óra e kry: punên e kthena te ti!  

SARRAKÚÇEM vetv. Skuqem ( mërdhezem) në fytyrë. Asaj çíke po i sarrakúçet ftýra! 

SATÊR,-A em.f. –RA (T). Mjet prerës që përdoret për t’i gdhendur thundrat e kuajve. 

Sátra e nallbâºnit duhet me kâºn e mre:ʰt.  

SAXHAK,-U m.sh.-A(T). nga turq. Mjet metali për ta mbajtur zjarrin. Çitna dõ prŭsh n’çet 

saxhak t’nxehem pak se koka bâº ftoft. 

SEI:SHT,-A f.sh. –A(T). Tokë e punuar ( pjellore), zakonisht afër shtëpive të banimit. 

SÉNE,-JA f.sh.-E (T). Viti, motmoti. Kjo séne ka mâºrr tha:t! 

SENT, -I m.sh.-A(T). Momenti i volitshëm, i përshtatshëm. Avdi:s i ka a:rdh sénti me bâº 

páre. 

SEPET,-I m.sh.-E (T). Shportë e thurur nga thuprat, përdoret për vendosjen e rrobave, 

por edhe për bukë gje gjëra të tjera. Sepéti i téshave! 

SÉRĬ, ndaj. Befasisht, me habi, çuditërisht Veç jôm ka t’ kçyri pêr sérĭ! 

SERÍTNA/SERITEM vetv. Çuditem, befasohem. Edhe vet po serítna pĭ ksaj far’ púne. 

SINÍ,-A f.sh.-I (T). Sofra e bukës. Hajdeni me hâºŋêr bu:k se u shtru: sinía! 

SIXHĬM,-I m.sh.-A(T). Spango, litar i hollë që përdoret për lidhjen e duajve tër lidhjen e 

duajve të kashtës, sanës, tallës etj. Nêse del n pazár bléje ni top sixhíma! 

SKAJÓRE, -JA f.sh.-E(T). Pjesa e skajshme e një dërrase a e ndonjë lëndë drusore. Shkóva 

n’ sha:rr t’drúve e i mora dŏ skajóre! 

SKAREP,-I m.sh.-A (T) mb.fig. I dobët nga shëndeti( shëndetlig). Djáli i Blerimi ĭsh skarep! 

SKARRAFEL,A m.sh. –A(T) mb. Shtatgjatë, por i dobët nga shëndeti. Djáli i Gzimit ĭsh 

nifãr skarraféli, i ga:t dy métra. Çíka e Azemit ĭsh nĭfar skarrafélje, veç asht e lku:r ĭsh 

bâº! 

SKÊJE, ndajf. Qoshe, skaje. Shko skêjeve se po t‘shke:l kérri! 



265 

 

SKLLOTŎN ( po), folj. Bjen borë e përzier me shi! Nuk po bĭke shŭm bo:r, veç po 

skllotŏjke kapak ! 

SKŎKA:LL, -A f.sh.-A(T). 1. Mollzat e faqeve. Ĭsh lo:dh me shpi:rt, i kĭshĭn da:l skŏkállat 

pêrjashta. 2. Goditja në kokë me anë të gishtërinjëve. 

SKOPÁN,-I m.sh.-A(T).mb. Cjap i rritur dhe i tredhur që mbahet për ta bartur këmborën 

në tufë. 2. fig.I thuhet një mashkulli që nuk i do femrat! Po skopâºni çĭ ĭsh Ilázi, krejt 

fêmnat e dynjĕs mii pa:s nuk po i vyshĭn xhâº! 

SKRĬPCAN,-I m.sh.-A(T). mb. Fëmijë shëndetlig. Djáli i Shçipes ĭsh skrĭpcan! Për femrën 

thuhet: skripcu:l, por edhe: skripca:jk.! 

SKYPE, pasth. Pasthirrmë për ta ndërsyer qenin. Skype Zhuko skype! 

SMET,-I m.sh.- JE(T). Grumbull i madh bore nga ndërhyrja e njeriut, prej nga e siguron 

ujin e pijes. Nestra kem me shku: mi ni:ʰmu Hasâºnit me bâº smet n’ bje:shk. 

SMO:LL,-A f.sh.-A(T). Masë rrëshinore e pishës. Ka aromë të mirë dhe përdoret për 

shërimin e plagëve dhe infeksioneve të ndryshme. Smólla âºsht e mi:r me çi:t n’ va:rr! 

SMONI:C,-A f.sh.-A(T) mb. Lloj toke me shumë lagështi, e vështirë për t’u punuar. To:k 

smoni:c! 

SŎRRAN,-I m.sh.-A(T). mb.Ai që ka pika të vogla në fytyrë. Koka bu:rr sŏrran.  

SPARI:S kal. ITA,-I:T. Zverdhet,dergjet, vyshket. Ĭsh spari:t krejt barĭ, po dojke mu: tha:! 

SPARĬM-I etnog. Vizita fillestare e familjes së nusës. Po i vĭshin pêr sparĭm nusês s’ 

Jetónit! 

SPI:C, ndajf. Plot e përplot. E kísh mu:sh traktórin spi:c me dru:! 

SPICÁT kal.-A,A:T. Mbush, stërmbush. E kĭsh spicát bárkun me bŭk! 

SPĬKT, ndajf. Kur diçka vihet në vend të pa përshtatshëm, gati për të rënë. E lásh kofen 

me u:j n’ spĭkt t’ballkonit, kollaj mŭnët muu de:rdh. 2. Kur lihet kohë shumë e shkurtër 

për të kryer një punë apo veprim. E kôm aeroplanin n’ spĭkt, ishalla po mŭj me mrri: me 

ko:h! 

SPIRŬC,-I m.sh.-A(T). mb. Fëmijë ngucakeq, që nuk rri rehat. Rrĭ aty more spirŭc e mos 

mĭ ŋŭc thmi:n! 

STÊRLÉÇE f.v.sh. Gënjeshtra. Valla na mýti tu na thy: stêrléçe! 
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STÊRVÁJ ndajf. Shkapërderdhur, shkepur, shpërndarë. Daútit ja nxŭni shíu sâºnên 

stêrváj! 

STOG,-U m.sh.-STOXHE (T) Mjeti druri që përdoret në mullirin me ujë, për të bluar 

trashë apo imët . Mullinxhįa ĭsh kâºn tu e maru: nĭ stog pêr mulli:! 

STRI:NC,-A mb. fig.1. E shkathët. 2. Foshnjë e imët, e pazhvilluar mjaftueshëm. Ajo çi:k 

ĭsh stri:nc!  

STRŬFULLŎG,-Um.sh.-XHE(T).Qerdhe zogjsh. Strufŭllógu i dallêndýshes! 

STRUHE:R,-A f.sh.-A(T). Vend ku nuk e kap era. Hîna n’struhe:r se gáti m’mýti éra e 

fuçishme. 

SU:T,-A f.zool. Lopa që i ka brirët shumë të shkurtër. Shabâºni po dojke me pre: lopên 

su:t! 

SÚMŬLL,-A f. zool. Lopë që e ka trupin disi të rrumbullakët. 

SURDA:R,-I mb. Njeri i pa edukatë, i pa sjellshëm, pa kulturë. Kojshia i Beçirit âºsht nifãr 

surdári, kurxhâº nuk âºsht púna e tį! 

SURŎJ,-I mb. Ka që i ka qimet ngjyrë hiri. E kĭsh ble: Izlâºmi nĭ ka: surŏj. 

SŬT, ndajf. 1. Qethje e tërësishme e deleve. I ka çe:th dhêt i ka bâ֯ sŭt! SY:K,-A f.sh.-A (T) 

mb. Delja me shumë pikla në fytyrë. 

SÝMÎ/SÝMÎNI, mb. Ai që ka sytë e imët, si të miut. Ĭk more sýmí! 

SYGÊMT,-I m.sh.-A (T) mb. Ai që i ka sytë e shtrëmbëruar, syvëngër. 

SYKAPSŎLL,-I m.sh.-A (T). mb. Ai që ka sytë e hapët, të zgurdulluar. 

SYLAʰ, -I m.sh.-E(T). Pushim gjatë shërbimit ushtarak. Djáli i Rexhepit ĭsh a:rdh te shpija 

pêr sylaʰ!  

SHAKLLĂMA:JK,-A f.sh.-A(T). mb.Ajo që flet shumë, pa ndalur. Llafazane. Po 

shakllăma:jka çi ĭsh çika e Sherifit! Për mashkullin thuhet: shakllămăn! 

SHALAKÁTET, vetv. Ec ngadalë duke u lëkundur, duke u luhatur. Ec ma çpejt, mos u 

shalakat! 

SHÁRA- SHÁRA, ndajf. Me pulla a lara të zeza. Çêni i Fazli:s ĭsh krejt shára- shára! 

SHASHTRÍSNA vetv. Frikësohem së tepërmi. Ademi shashtríset me da:l natên vetun 

pêrjáshta! 
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SHAZOTEN, palak. Shkurtesë për ” pasha Zotin”. Shazoten kŭrr nuk e kam di:t se nuk e 

kisha lâºn pa a:rdh me t pa:.  

SHEGA:VNA vetv. Bëj shaka, humor. Nuk ka xhâº t’ kéçe kur shegávet shóku me shókun!  

SHEGÁREM (por edhe: SHEGÁRNA) vetv. Tallem, mahitem, shegatem. Po shegárna pak 

me Enverin! 

SHEGŎJ,- m.zool. 1. Ka, dem. 2. fig. Ai që është kokëtrashë. Po shegŏji çĭ je bâº kry:t vesh 

nuk po t merr! 

SHÊJ,-A f.sh.-A (T). mb. Dhuratë e falur. Dája çĭ erdh pĭ Xhermŏni:s krejtve na prúni ka nĭ 

shêj! 

SHĔJOHET, jokal. Piqen pemët a perimet. Ka ni:s mu shĕju rrúshi. 

SHFÊNSHÊM, ndajf.Lëshueshëm nga gjymtyrët. Çka po rrĭn ashtu shfênshêm? 

SHIBLOJ, kal.-VA,-U:. I vë dikujt shibla, e njollos dikënd. Ferídja nuk la: kôn pa e shiblu:! 

SHKALAFÊNC,-I m.sh.-A(T). mb. Ai që ësht i ngathët. Po shkalafênci çĭ ĭsh aį dja:l! 

SHKAMCOJ, kal.,-ÓVA,-U:. Zbërthej, demoloj, prish diçka. E shkamcóva kulmin e shpi:s 

vjetêr! 

SHKAPŬRDHT ( i, e) mb. I shkathët, i shpërdhit. Çíka e Besnikut ĭsh shŭm e shkapŭrdht! 

SHKEPŎJ jokal.-VA,-U: Çaloj, ecë me vështirësi. Nuk muj me e:c, po shkepŏj se po m 

dhêm kâºma.  

SHKEPTĂZ, ndajf. Ndaras. A lu:jm shkeptáz çitash se bŏll nĕjtêm o búrra?! 

SHKÊRDHY:M/E (i,e) mb. I zoti( e zonja), i,e aftë. Ma t’ shkêrdhy:m se Hajdini nuk 

munësh mee xhe:t, veç lódhesh! 

SHKLLŬM, pasth. Tregon zhytjen në ujë. Çysh kem tu nêjt me Ahmetin, veç kur ra: 

shkllŭm e n’ŭj! 

SHKO:FTLÁRG,-U m. Eufemizëm për djallin. T’ rro:ft shko:ftlárgu! 

SHKRE:BZ,-A f.sh.-A(T). Sëmundje që godet këmbët e deleve, dhive etj. I kĭsh ka:p 

shkrélbza dhêt e Sokolit! 

SHKRE:P,-A f.sh.-A (T). mb. fig. Femër e dobët, shëndetligë. 

SHKU:LL,-A f.sh.-A (T). Mashë zjarri. E bleva nĭ shku:ll pêr zjêrm! 
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SHKY:S,-I m.sh.-A (T). Ai që gjendet mirë në situata të vështira, depërtues. Shkýsĭ çĭ âºsht 

djáli i Malúshit! 

SHLLĂP-SHLLĂP, ndajf. Ecje e pa kujdesshme. Fazlia ecke shllăp-shllăp! 

SHLLAPUTAN,-I m.sh.-A (T). mb. Ai që ecë në formë të çrregullt, që i ngre këmbët disi 

zvarrë. 

SHLLU:Ŋ-A f.sh.- A(T). Grumbull leshi që vihet në furkë për ta tjerrë. I bléva n’ pazár trí 

shllúŋa lesh. 

SHMARK,-U m.sh.-ÇE(T). nga (Shën Marku).etnogr. Festë e përvitshme që kremtohet më 

8 maj në vendin e quajtur “Kodra e Ilixhës ( Banjës së Pejës) . Aty mblidhen njerëz nga të 

gjitha fshatrat e Podgurit dhe më gjerë, të të gjitha kombësive. Po ashtu, marrin pjesë 

instrumentistë e grupe të ndryshme orkestrash. Me dominimin e fizharmonisë e të 

muzikave luhen valle të ndryshme, këngë e lojëra. Ka shumë vite që ky manifestim ka 

marrë karakter panairi, në të cilin tregtarët endacakë ofrojnë prodhime të ndryshme për 

shitje, kryesisht industriale. Vlen të theksohet këtu se popullsia shqiptare, përkundër 

pranisë së përhershme në këtë festë, e konsiderojnë atë si festë të popullsisë rome, 

ndërkaq, nuk e fshehin pohimin e tyre se ata ( romët), mbajnë festën më të mirë të vitit, 

festën kur dilet nga dimri, pra festë kjo, që ka të bëjë me rite që lidhen me ringjalljen e 

natyrës, me kultin e bimësisë, i cili në këtë kremte simbolikisht shpreh plleshmërinë. 

SHMÍTÊR,-I m.sh.-A (T). entongra.Festë pagane që kremtohet me 8 nëntor. Dimni te na 

âºsht pej Shmítri e dej n’Shinxherxh! 

SHNŬKS,-I m.sh.-A(T). mb. Ai që përpiqet vetëm të përfitojë, egoist, lakmitar. Po shnŭksi 

çĭ âºsht Emini! 

SHO:KZ,-A f.sh.-A (T). Shokëz, brez, për ta lidhur foshnjë në djep. Hasîmja ja kĭsh maru: 

djálit nĭ sho:kz djépi! 

SHOFAÇOK, ndajf. Lojë fëmijësh, symbyllazi. Agron apo vjen me lu:jt shofaçok? 

SHÓRTE,-JA f.sh.-E(T). Fidane pemësh të ndryshme. I bléva dŏ shórte t’ mo:ll’s e déshta 

mii mje:ll! 

SHPĂNKOJ, kal.-ÓVA,- NKU: Rrah dikë shumë. E rréha djálin e kojshi:s e shpănkóva! 
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SHPĂNKU:M/E (i,e) mb. I, e lodhur, i,e dërrmuar, i,e rraskapitur.Çíka e Xhaférit ĭsh e 

shpănkúme! 

SHPATULLĂK,-Um.sh.-A (T). mb.Gur me formë disi të shtypur, shpatuk. Duhet mee xhe:t 

nĭ gur shpatullăk çi me nêjt ma mi:r! 

SHPATULLĂN,-I m.sh.-A (T). mb. I fuqishëm, i fortë, muskuloz. Hajt shpătullâºni i Ba:b’s 

bĭna dŏ u:j! Për femrën thuhet: shpatulla:jk! 

SHPÊNKÉÇE, -JA f.sh.- E(T). Lloj zogu, i cili gjatë natës nxjerr zë të trishtueshëm( të 

qirrur). Sipas besimit popullor, këndimi i këtij zogu afër ndonjë shtëpie sjell diçka të keqe 

për atë familje. Knojke shpênkeçéja n’ buŋa t’ Fazli:s! 

SHPÉRLAME,-T ( t’) f.v.sh. Mbetjet ( mbeturinat) e ushqimeve që u ngjiten enëve ( 

tlâºna). 

SHPÉRTHËKOJ kal.,-VA,-U: Hap këmishën, ia zgjidh mbërthyeset (pullat). Djáli i ba:b’s, 

nuk duhet mee shpérthëku: kmíshén se tash âºsht móti i ftŏft! 

SHPÉRTHËKU:M, ndajf. Zhveshur, çkopsitur. Ashtu çysh po don ti, shpÉrthëku:m, nuk 

shkohet n’mal o djáli i mi:r! 

SHPÉRTHËKU:M/E ( i,e) mb. I veshur holl, a me këmishë të hapur. N’ kit t’ ftoft ĭsh da:l i 

shpérthëku:m! 

SHPESHTI:N,-A f.sh.-A(T). Mal i shpeshtë, i dendur. Dikur mâºlet e bjéshkve tóna ma 

shum jôn’ kâºn shpeshtína, e jo ashtu çysh jôn sod, nĭ lis çetu e njô çatje, sa çe edhe 

minĭn e sheh tŭ ec: n’ mal ! 

SHPIJANĬK,-U m.sh.-A (T) mb. Përparimtar, punëtor i madh, që është në hap me kohën. 

Shpijanik âºsht Selimi, di:t e na:t punon pa da:. 

SHPJE:RDH, folj. -DHA,-E:RDH. Mund thellë, fitoj meritueshëm. I kôm mu:jt thmi:n e 

kojshíve, i kôm shpje:rdh krejt! 

SHPJERDHT, ndajf. Kokulur. Djali i kojshi:s shpjerdht shkoį te shpíja e vet!  

SHPO:RDH, kal.-A,O:RDH. Heq dorë nga ndonjë plan, dëshirë a qëllim, ndërron mendje. 

Salihi e kĭsh shpo:rdh at’ pu:n, nuk po shkojke n’ Xhermŏni!  

SHPŎJC,-I m.sh.-A (T). Shpues metali për t’i shpuar rripat e opingave. Ama nĭ shpŏjc ta 

çpŏj pak çet rryp! 
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SHPŎRDHT (i,e). mb. fig. Dyshues, skeptik. Diçysh i shpŏrdht u doke n’at pu:n! 

SHPŎRDHT, ndajf. Me dyshim, me skepticizëm. Bŏll, shpŏrdht ĭsh tŭ e kry: at’ shko:ll.  

SHPU:LL,- A f.sh.-A (T). 1. Shuplaka e dorës. 2. fig. Kur dikush pëson keq, dështon. E mu:r 

shpu:ll ftyr’s. 

SHTALB, fig. Ai që është i papjekur mendërisht, që nuk e ka formimin duhur. Shtalb ĭsh 

pej kréje, i kĭsh mêtt e thmi:s. 

SHTAVI:T kal.-A,-I:T. Zbus, bëj me elastik. E kôm çi:t dŏ duhõn mu shtavi:t! 

SHTERPNĬM,-I m.v.sh. Bagëtitë që kanë shteruar, që nuk milen. A tu ka rri:t a tu ka 

zvo:glu shterpnĭmi sivjet ? 

SHTÊRRBA:JK,-A f.sh.-A (T). Ajo që nuk ka dhëmbë. Ĭk anej more shtêrrba:jka e kéçe! Për 

mashkullin thuhet: shtêrrban! 

SHTÊRRMÂ:Z,-A f.sh.-A (T).zool . Lopë që nuk pjell dy vjet radhazi, por që vazhdon të 

milet ngapak. Po i ma:j dy lo:p shtêrrmâºza! 

SHTI:Z,- A f.sh.-A (T). Mjet i mbrehtë druri për pshtjelljen e penjve të leshtë. Bába ma 

kĭsh maru: nĭ shti:z me tje:rr lesh! 

SHTIHÓNA vetv. Shtirem, inskenoj. Ajo gru: âºsht tuu shtihu: se hiç nuk âºsht smu:t! 

SHTIHU:M/E (i,e) mb. I shtirur. Ajo gru: ashtu po bâºhet si e shtihúme se hiç nuk âºsht 

smu:t! 

SHTÍZASH, ndajf. Lojë barinjsh me shkopinj. Është emërtuar kështu ngase shkopinjtë 

hedhen në fomë shtizash. Ishin da:l n’livádhe me lu:jt shtízash! 

SHTRĔZ,-I m. 1. Fije të imëta bore që gjatë mëngjeseve dimërore ngjiten nëpër degët e 

pemëve. Sod koka díta e vrŏnt e paska shŭm strĕz. 2. akull mbi lumë, që nuk është i 

ngjitur. 

SHTRŬMT, ( t’). asnj. Shtroja për kafshët. Pêr t’ shtrŭm t’ xhâº:s, çka po boni sivjet? 

SHTRUŊ,-A f.sh.-A (T).Vend në derën e vathës ku mjelen delet, dhitë, etj. I çova dhêt n’ 

shtruŋ mii mje:l . 

SHÚJĂN,- m.sh.-A,-AT. Ai që nuk di të flasë. Nuk e kam di:t çĭ djáli i Isufit ĭsh shújăn! 

SHURRXHÁKE,-JA f.sh.-E (T). mb. Sëmundje e bagëtisë që ua bën urinën e kuqe si gjaku. 
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SHUSHÁTNA vetv. Hesht, nuk flas, nuk nxjerr zë. Ĭsh shusha:t, ĭsh ra: n’ hall, hiç s’po dike 

kaͪ m’ ja ma:jt! 

SHŬSHKT, ndajf. Zbrazët.Thuhet për bishtajat e fasulës që nuk kanë marrë frut, kanë 

mbetur ka kokrra. Sivjet krejt pasulĭ ka me:t shushkt. 

SHYTĔL,-I m.sh.-A (T). mb. Ai që nuk nuk kupton, kokëtrashë. Besimi i Tafílit âºsht nifăr 

shytéli! 

T’HUJÍTNA vetv. Me ngelet hatri. Kollaj t’hujítet gru:ja e Smâºjlit! 

T’THÓRE,-JA f.sh.- E(T). Njësi për matjen e gjatësisë ( afërsisht sa këmba e njeriut). E 

mâºta çăt lis, e du:l tri: kâºm e nĭ t’thóre! 

T’THÚR, ndajf. Rrotull. Bjeri t’thúr, mos shko udh’s shkurt! 

TAKAHYT,-I mb. Ai që ka është me ngecje mendore. Ĭsh nĭfar’ takahyti nuk ĭsh pu:n mu 

mâ˚:rr vésh me tò. 

TALLAZ,-I m.sh.- A(T). Vrulli, fuqia e erës. Qyteti i Istogut dhe disa fshatra përreth, gjatë 

vjeshtës dhe pranverës, shpesh goditën nga erëra të fuqishme, që janë mjaft 

shkatërruese. Duhet m’ju ru:jt tallázit t’ e:r’s se t’ fshi:n me vétĭ! 

TAMARŬK, ndajf. Kapërthurur, mbërthyer mirë. E kĭsh li:dh djálin n’ djep e kish bâº 

tamarŭk! 

TÂ˚MLEBO:R,-A f.v.nj. Qumësht me borë dhe sheqer. Po e marŏj pak tâmlebo:r! 

TÂºN, përem.Të gjithë. A jôn a:rdh tâºn shoókt? A ini tâºn mi:r? 

TĂPRRĂP, ndajf. Shpejt, papritmas. Ěrdh tăprrăp pĭ Xhermani:s e e maroį shpi:n! 

TARASHKA:T ( me e) folj. Trazon, shqetëson, prish rehatinë. Kojshia i keç xhithmo:n dĭn 

me t’ tarashka:t! 

TEDĔL, mikrotop. Vend ku buron ujë, mikrotoponim në fshatin Vrellë. 

TEKÊRRLAÇ,-I m.sh.-A (T). zool. (Picus maior). Pikth, qukapik. Çyre çysh ĭsh nxhi:t nĭ 

tekêrrlaç n’ çat mo:ll! 

TERĬG,-U m.sh.- A (T). Erë e lehtë, puhizë. Ĭsh flladi:t koha, po fryke nĭ terig. 

TÊRPIJÂ˚N N’ FJA:L fraz. Ai që flet shumë. Mos u bŏ têrpijâ֯n n’fja:l, se kshtu nuk bân. 

TÊRSKA:T ( me u), folj. Përplaset fort, qerrja e kalit në rrugën me gropa. Kah shkìke n’ 

mal krejt kerri u tërskatke n’ato u:dh t’ kçįa. 
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TÊRTHORŬM/E (i,e) mb. I ngatërruar, i lidhur. Valla Ismeti âºsht i têrthorŭm pĭ asáj 

gru:je cĭk nuk guxon me bâº! 

TERZĬTE, folj.urdh. Saktësoje, shënjestroje saktë. Rregulloje, siguroje. Terzite mi:r e tani 

puno: me maçi:n. 

TÊRRHA:T ( me), folj. Kur kali fryn për hyndësh. U nike tu têrrha:t káli. 

TÊRRME:K ( me u), folj. Me mirren mendtë, kam marramendje. Nuk guxoj me hi:p nalt 

se têrrmekna. 

TÊRRS-TÊRRS, pasth.Pasthirrrmë nxitëse gjatë mbarësimit të deles. 

TFU:RK,-A f.sh.-A(T). Mjet druri për vendosjen e shtëllungës së leshit. 

TI:SK,-A f.sh.-K(T). Frikë e madhe. E pava ni xhárpên t’ madh e m’ka hi: tíska n’bark! 

TÍKO- TÍKO, pasth. Pasthirrmë ndjellëse për pulat. Kaméri ĭsh da:l n’ báshçe e tíko- tíko i 

nĭllke púlat e véta ! 

TIS,-I m.sh.-A(T). Lloj druri shumë i fortë që rritet në Bjeshkët e Nëmuna. E maróva nĭ 

djep tísi. 

TĬTA, folj.urdh. Mos ashtu.Ju thuhet fëmijëve kur urdhërohen apo qortohen për të mos 

bërë ndonjë të keqe . Tita, mos bŏ shérre se t‘ rre ʰ nâna! 

TOLLOXHI:T kal.-A,-I:T. Turbulloj, përziej. Mos e tolloxhĭt ujt (ujin)! 

TOPÍTET vetv. Trashet tehu i sepatës, thikës, shpatës etj. Koka topi:t kjo thi:k, po e u 

dashka me mreʰ ! 

TRAKANI:C,-A f.sh.-A(T). Mjet druri për mbylljen e derës(ngujore) . A ja nŏve trakani:cên 

dy:rve t’ obórrit se po fry:n éra?  

TRĂP,-I m.sh.-A (T). Gropë që hapet në tokë për t’i ruajtur patatet për një kohë më të 

gjatë. Ismeti e mloį nĭ trap t’ kompírave! 

TRASHU:K,-A f.sh.-A(T)mb.Lopë që është disi e trashë. E çíta trashukên me kullo:t!  

TRÛJ, folj. Mallkoj, nëm, shaj. Mos i trûj zojt se ata s’kan faj! 

TRUMHA:Z kal.-A,-A:Z. Përplas, godas, lëndoj fort. Dauti ĭsh rrxu: pej lísit e ĭsh trumha:z 

fort sa çĭ i kĭsh thy: edhe bri:t! 

TRŬMHE:LL-A, f.sh.-A(T). mb. Njeri i pagdhendur, kokëtrashë. Po trumhélla, çi ĭsh 

dhâºnrri i Izlâºmit, hăj medet hăj! 
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TRŬP, ndajf. Shkurt, rrugës më të shkurtër, më afër. N’ dăç me shku: n’ Istog hĭn trŭp se 

mrri:n ma shpëjt! 

TRUPOJ kal.-ÓVA,-U: Kaloj përmes një rruge më të shkurtër .E trupóva livádhin e Kadri:s 

e dóla ŋat jázit me u:j! 2. Pres ( sharris) lisat në dy ose më shumë pjesë. Po i trupoj çeta 

trúpa t’ píshave! 

TUFON vetv. Lulëzon. Ka ni:s e po tufon kollomóçi! 

TÚRRA- TÚRRA ndajf. Herë-herë, hove-hove, Po shkon traktóri diçka si me túrra- túrra!   

THÁRBÚN (i,e) mb. I tharbët, i thartuar. Tâºmél i thárbún. 

THÁRPÇE,-JA f.sh. –E(T). Mollë me shije të thartë. Ka frute të vogla dhe me ngjyrë të 

kuqe. Sadíku, midis obórrit e kĭsh nĭ mo:ll thárpçe. 

THATCĂN,-I m.sh.-A(T). mb. I dobët nga shëndeti, thatanik. Djali i Januzit ĭsh nĭfar 

thătcâni! 

THEKA:T kal.-A,-A:T. Ngacmon, qetë apo deshtë therin me brirë njëri- tjetrin. Kíjet çĭ i 

bléva t’ êjten n’ masxhaʰ shŭm po thekátên midis véti! 2. Kur dikush e ngacmon dikënd 

me fjalë. Ata dy búrra shŭm po thekátên me fja:l!  

THELBSHTJERRJŬN/NE mb. Me thelb të shtjerrur, të vyshkur, të përtharë. Pasúl 

thelbshtjerrjŭn! 

THELLU:T,-A f.sh.-A (T).1.Thellësi e madhe. Kokăn hí lo:p nĭ thellu:t. 2. Rrugë pa krye, 

punë e komplikuar, vështirë e zgjidhshme. Avnia fŏrt po hĭn thellútave. 

THEPA:JK, -A f.sh.-A(T) mb. E zonja, e shkathët, punëtore. Gru: thepa:jk! 

THÍ I BÍRI’ THÍUT, fraz.fig. Ai që është shumë kokëfortë dhe që vepron vetëm sipas 

tekave të tij. Thí i bírĭ thíut âºsht djali i Smâºjlit, xhithmo:n bôn veç çka ti tho:t mênja e 

vet, nuk ni:n pêr fja:l t’ kêrkujt hiç!  

THÎJAS, ndajf. Keqas, me vështirësi të mëdha. Thîjas boll shku:m n’ bje:shk. 2. Thîjas po e 

kalojshin nêrmje véti ato dý gra! 

THÍKAZ, ndajf. Lloj loje me thika. Shënjohet një vend i caktuar dhe në drejtim të tij 

gjuhet me thika. Kështu lojtarët garojnë se kush do ta ngulë thikën më afër shenjës së 

caktuar. 

THĬKPÊRPJE:T ndajf. Drejt përpjetë, pingul përpjetë. U:dht e mâºlit jôn thĭkpêrpje:t  
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THĬKTEPO:SHT ndajf. Drejt teposhtë, pingul teposhtë. Jetóni i Hazírit u lshu: me skíja 

thĭktepo:sht! 

THÍNCA (me) ndajf. Bisedë, dialog që zhvillohet duke thumbuar ( ngacmuar) me fjalë 

njëri-tjetrin. Sa nêjta te Xhemîlja, tâºn kohên m’ folke veç me thínca! 

THINCA:T kal.-A,-A:T. Përçaj, shkaktoj ndasi. Isméti e MentÓri kishin ni:s mu thinca:t 

nêrmje véti! 

THINE:SH,-A mb.fig. Ajo që shfaq sjellje arrogante. Gru:ja e Xhavítit po thinésha çĭ ĭsh, 

kry:t vesh nuk po i merrke! 

THMIJĂÇ,-I m.sh.-A(T). mb.fig. Mendjelehtë, ia paformuar. I ka bâº 50 vjet, po pej mênve 

âºsht thmijăç! 

THŬMT ( i,e) mb. I dobët nga shëndeti, hallpak. Tezáku i Burímit ĭsh nĭfar djáli i thŭmt! 

THŬNRÁKE,-JA f.sh.-E(T) mb. Lopë, dele a dhi me thundra të gjata(të mëdha). Délme 

thŭnráke! 

THÚPRAXHÍ,-JA m.sh.-I,-I:T. Ai që punon shumë me thupra. E kĭsh thi:rr thúpraxhi:n me 

ja thu:r kópshtin! 

THÚRĂS, ndajf. Kur shman rrugën kryesore. Jemi shku : thúras e jo kaͪ i kôm ra : 

xhithmo:n. 

THÝSHÊM ndajf. Kur dikush nuk ka marrëdhënie të mira me dikënd ( kur nuk ka raporte 

miqësore). Réxha halá ĭsh thýshêm me Mustafên!  

U:LZ,- A f.sh,-A,-AT. Lloj druri, jo shumë i fortë, i ngjashëm me ahun. Rritet përgjatë 

ultësirave, por edhe në zona të larta. I sharríta dŏ dru: úlze. 

UDHTÁRÇE, ndajf.fig. Punë a veprim që kryhet shpejt e shpejt. Valla çashtu udhtárçe e 

hoŋêr pak bŭk, se sa e:rdh pĭ mâºlit, menĭhër i çíti xhâº:n me kullo:t! 

UFU:LL,-A f.sh.-A(T). Lloj i lepjetës ( barishtë) me shije të thartë. Rritet nëpër livadhe dhe 

shërben për gatim të byrekëve të ndryshëm. I xhéta dŏ ufúlla n’ livadh. 

UHÚ pasth. Shpreh mospajtim, kundërshtim, paknaqësi. Uhú, jo valla hiç nuk po punoj, 

pse nuk po punon ti?! 

ÛJ,-A f.sh.-E (T). Uria. Po e ha:m pak bu:k se na ka mâºrr ûja ( përdoret edhe: únja). 

UJC-I, m.sh.-A(T). Lëngu amiotik që e liron lopa kur të lindë ( të pjellë). 
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UJCĬTSHÊM/SHME (i,e) mb.Me lagështirë. Po rrĭn i ujcĭtshêm ky  

UJKI:,-A /UJKE:SH f.sh.- UJKIJA(T). Ujk i gjinisë femërore. Ĭsh afru: ujkía ŋat kínxhave, ĭsh 

kâºn ka i ka:p mi hâºŋêr.  

UJS,-I m.sh.-A(T). mb. Kungull shumë i lagësht, që nuk ka shije të mirë. Kúŋujt sivjet na 

kan’ da:l krejt újsa! 

ÚMI, m. 1. Plori i parmendës. Ja nrróva umíhin pllúgut. 2. fig. Mos e lsho aç fell umíhin ( 

Mos më prek në sedër). 

ŬNT(i,e) mb. I, e uritur, i pangopur. Dja:l i ŭnt! 

ŬNT,ndajf. Pa u ngopur, me uri. Jepi bu:k se kŏka ŭnt! 

ÚNXHNA vetv. Ulem. XhafÉri âºsht puntór i madh, xhi:th ditên nuk únxhet me púshu 

trúpin e vet! 

ŬRUP-ŬRUP ndajf.fig. Copa-copa, grima-grima. E kĭsh çky: çÊni tópin ee kĭsh bâº ŭrup-

ŭrup! 

ÚSHÊL,-A f.sh.-A(T). Irritim i lëkurës nga kontakti me ndonjë bimë a insekt. Ĭsh ra: çíka n’ 

hítha e ĭsh bâº úshêl krejt! 

UTRI:N,-A f.sh.-A (T).nga serb. Pronë e pa pronar që shfrytëzohet nga të gjithë. I lshóva 

kualt me kullo:t n’utri:n. 

ŬTH,-I m.sh.-E (T).1.Parazit që i dëmton kulturat bujqësore. Krejt kollomóçin e kĭsh pri:sh 

úthi. 2. fig. Lukthi. Po m’ dhê:m úthi! 

UZDA:,-JA f.sh.-A (T). Rrugëzgjidhje. Çdo pu:n e ka uzda:n e vet!  

VAKARRIM,-I m.sh.-E (T) Ngecje, ngadalësim. Çdo pu:n i ka edhe vakarrímet e véta! 

VAKARROJ kal.-ÓVA,-U:.Ngec, ngadalësoj,ngatërroj një punë dhe nuk ecë mbarë. Valóni 

veç po i vakarrŏn pu:nt! 

VALVÍTNA vetv.,A (u),-I:T. Përpëlitem, nuk mund të qetësohem nga ndonjë shqetësim a 

brengë.  

VARGI:S kal.-A,-I:S. Rëndit njëri pas tjetrit, i vë në një radhë.I kĭsh vargi:s dhÊt si fĭshekt 

njâºnên mas tjetrês. 

VASÊRVA:G,-A f.sh.-A(T). nga gjerm. Mjet pune për matjen e saktësisë së sipërfaqeve të 

ndryshme. Pedma vasêrvágên ta shoh çet zit, a âºsht’ i nrejt’ a i shtrêmt. 
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VÁZHGA- VÁZHGA, ndajf. Vijza vija, njolla-njolla. Ka ra: shí i madh e tóka ĭsh bâº krejt 

vázhga- vázhga. 

VAZHGA:T jokal.,-A,-A:T. Eci duke zhurmuar, zhapëlloj. Mos i vazhga:t kâºmt! 

VAZHGI:N,-A f.sh.-A (T). Gjurmë, shenja, vija, që krijohen në rrugët malore gjatë 

tërheqjes zvarrë të drunjëve. Kĭsh çi:t trúpa pĭ mâºlit se vazhgi:n ĭsh bâº vêni asajde! 

VE:RDH (i,e) I,e gjelbërt. Krejt bári koka bâº i ve:rdh! 

VÉGZA-VÉGZA, ndajf. Mënyrë e qendisjes me gjilpër. Nâºna e vet ja kĭsh maru: nĭ 

xhamper e ĭsh végza-végza! 

VESVÉSE,-JA f.sh.-E(T). mb. Jepet( shprehet), përkushtohet së tepërmi në një gjë. 

Vesvésja çĭ âºsht Bésa, nuk e bŏn trúpin e vet rahat pa i kry: krejt tjert. 

VESHATÓRE,-JA f.sh.-E(T).mb. Ajo që kupton mirë mbi veshjen kombëtare. Mâºna âºsht 

veshatóre e mi:r! 

VESHBA:RDH,-A f.sh.-A (T) mb. zool. Dele e zezë, por që ka vetëm një vesh të bardhë. E 

thírra veterinâºrin se veshbárdha âºsht diçka smu:t! 

VĔSHGA:T,-A f.sh.-A(T). fig. Lloj gjilpëre për qepjen e opingave. Ku âºsht xhylpâºna 

vĕshga:t se nâºna déshti mii ke:p çeto opâºŋa? 

VETMEVÉTI- përem. Me vetën, vetmevete. Jôm bâº me fo:l vetmevéti! 

VETULLŎSH,-I m.sh. -A(T).mb. Ai që i ka vetullat e trasha, gati të ngjitura njëra me 

tjetrën. Sadria, i bíri i Sadíkut ĭsh nĭfar vetullóshi! 

VI:L,-A f.sh.-A (T). Delja që lehtë dallohet nga të tjerat, ka fytyrë me vijëza! A e ke pa: 

kŭn se u hu:p víla? 

VĬGLU:SH,-A f.sh.-A(T). mb. Delja që ka disa vizla kah këmbët dhe në fytyrë. Délme 

vĭglu:sh! 

VĬKA:T kal.-A,-A:T. Bërtet me zë të lartë, lëshon zë të fuqishëm. Vĭka:t bu:rri! 

VINJĂK,-U m.sh.-A(T). gjerm. Gjaketë, pallto e shkurtër me kapelë ( veshje dimërore). 

Veshe vinjâºkŭn se koka bâº ftoft! 

VÍSHKŬLL, ndajf. Duarthatë, pa asgjë. Hamdia ĭsh me:t víshkŭll, pa asnĭ páre n’ xhep!  

VIZA:JKE,-JA f.sh.-E(T). mb. Lloj molle që e ka lëkurën me viza. Ráza i mjélli dŏ mólla 

vizájke! 
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VIZĂK,-U m.sh.-A(T). Lojë fëmijësh. Vizatojnë disa katrorë në tokë dhe nëpër ta ecin 

vetëm me një këmbë duke mbajtur një guralec në dorë. Dri:t a po vjen t’lu:jm’ vizăk? 

VĬZLLÓRE,-JA f.sh. –E(T). mb. Opinga për femra që shkëlqejnë. Rába e Hetémit i kĭsh ble: 

nĭ pa:r opâºŋa vĭzllóre! 

VLLA:K,-A f.sh.-A(T). Mjet druri për tërheqjen zvarrë të drunjëve. Me vlla:k i çíta dru:t 

dej ku i ka:p traktóri. 

VLLAÇI:T fig. Pësoj ndonjë të keqe, më ndodhë ndonjë e ligë. E ka thy: kâºmên, e ka 

vllaçi:t mi:r! 

VRIŊ-T m.v.sh. Zingjirët. E lídha çênin me vriŋ! 

VRÔNÇ,-I m.sh.-A (T) mb. Kalë me qime të murrme. Ka:l vrônç! 

XÉKÊRR,-I m.sh.-RRA (T) zool. Zekth. I kápi xékrri lo:pt! 

XEKRRÂN,-I m.sh.-NA (T) mb. Grindavec, tekanjoz. Bu:rr xekrrân! 

XI:X,-A mb. 1. E re, e sapo prodhuar. E kĭsh ble: nĭ pu:shk’ xi:x!. 2. E bukur. Ajo çi:k ĭsh xi:x 

krejt! 

XINXA:R,-I m.sh.-AR (T). Udhëheqës ( kryesues) i një grupi njerëzish. 

XĬNXÓRE,-JA f.sh.-E(T). E zgjuar, e shkathët, e mençur. Shqípja âºsht çi:k xĭnxóre!  

XÓGĬ- XÓGĬ, pasth. Pasthirrmë që e përdorin fëmijët për joshjen e zogut. Xógĭ- xógĭ,, 

hajde ktu more xógu (zógu) i vogêl! 

XÚFKE,-JA f.sh.-E (T) mb. Mollë me shije të thartë. Arífit i kĭsh ra: çe:f pêr dŏ mólla xúfke! 

XHAHĬL,-I m.sh.-A (T). mb. Pa ndjenja, i pashpirt. Xhahil âºsht aį, as thmi:n e vet nuk i 

don. 2. fig. I, e djegës. Kjo spe:c koka shŭm xhahĭl. 

XHALLNÍ,-A f.sh.-I: (T).fig. Pasuria, prona. A kĭni far xhallníje?! 

XHALLNOJ kal. –ÓVA,-U:. Punoj, siguroj të ardhurat e mjaftueshme për të jetuar. 

Xhallnoj vet, pa m’ nimu: kêrkush! 

XHENERÍKE f.sh.-E,-T . Lloj kajsie që piqet në muajin korrik. Dru: xheneríkje! 

XHEPARŎSH,-I m.sh.-A(T). mb. Hajdut, vjedhës. Mos u bôn xheparŏsh se nuk t’ka híje, se 

as ba:b as babaxhysh nuk i ke pa:s hâºjna. 

XHGŬFT, ndajf. fig. Me gjymtyrë të lëshuara teposhtë, varur. Mos ec ashtu xhgúft po ec 

pak ma mi:r. 
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XHINÍ,-A f.sh.- I (T). Familja e nusës. E çu:n nusên n’xhiní t vet! 

XHVO:JS,-A f.sh.-A(T). Mjet i mbrehtë druri a metali për ta qeruar (zhvoshur) misrin. 

Merrni xhvójsat e hajdeni n’ a:r me çeru: kollomŏç! 

XHÝMERT (i,e) mb. Dorëlirë, mikëpritës, bukëdhënës, altruist. Çíka e Zymerit âºsht shŭm 

e xhýmert.  

XHYPNER,-I m.sh.-E:R(T). Kërrabëza për të thurur çorapë a veshje të tjera. Xhýshja i mu:r 

xhypne:rt me punu: pak se sod sii ka pre:k me do:r! 

ÝMÊRNXI:M/E mb. Jetënxirë. Bu:rr ýmêrbxi:m! 

ÝMÊRSÓSUN/E mb. Jetëshkurtër, i pajetë. Plăk ýmêrsósun! 

YKS, pasth. Pasthirrmë ndjellëse për delet. Yks bardho:k, yks! 

YMERLI:,-A m.sh.-I(T) mb. Mbijetues, jetëgjatë. Ymerli: ĭsh kâºn’ Agrºni, çfar’ taksiráti t’ 

madh páti edhe pshtoį.  

YRRNEK-YRRNEKndajf.Lloj-lloj, llojesh të ndryshme, shumëngjyrësh. Ka yrrnek-yrrnek 

njerzish! 

YST,-I mb.nga turq. I paparashikueshëm, i jashtëzakonshëm. Po ýsti çi m’ka da:l djáli i 

Rrustémit, kŭrr nuk e kĭsha pa di:t çĭ âºsht çaç i pabe:s! 

YZÊR-, I m.sh.-YZRE,-ET. turq. Ndodhi, ngjarje. Jéta ká xhithfar ýzri! 

ZAGUSHÍTNA vetv.. ÍTA,-I:T Ndjej zjarrmi, më zihet fryma, sikletosem. Sot ka mâºrr nxeʰt 

i madh, jôm zagushi:t shŭm. 

ZAMARIS kal.-ÍTA,-I:T. Përcjell, ndjek, vështroj me kujdes. Zamarĭte pak çíkên e vogêl se 

po shkon dej n‘ shitóre! 

ZANOJ kal. -ÓVA,-ANU: fig. Lëndoj, i bëj dëm dikujt, i shkaktoj një të ligë. Po ti e paske 

zanu: dorên moj bij zéza! 

ZANU:M/E (i,e) mb. I vrarë, i lënduar. Çashtu i zanu:m tuj shku: xháku va:d, ĭsh a:rdh pĭ 

shkĭlle! 

ZÂºSHTJÉRRUN/E mb. Zëngjirur, zëmekur. Bu:rr zâºshtjérrun! Gru: zâºshtjérrne! 

ZDÊRHÂºNA jokal. Lëshohem gjymtyrësh. Çka ĭsh zdêrhâº ajo çi:k ashtu more?! 

ZDRI:T kal.- ÍTA,-I:T. E godas dikë, i bie dikujt shuplakë. Djáli sa gríma, u çu e ja zdríti njô 

t’ mi:r! 
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ZDŬHÅN,-I mb. I fortë, i qendrueshëm.Çebesa koxha zdŭhån koka ky dja:l! 

ZEMÊRKÓPUN ( prej zemër+kopun /plasur) mb. Zemërplasur, që vuan shumë. Agimi u 

kâºn zemêrkópun me pa: Kosovên e li:r! 

ZGATO:J,-A m.sh.-A(T). mb. Shumë i gjatë. Kusheríni i Hamdi:s âºsht nifăr zgatºje!  

ZGRAPCŎJ kal.-ÓVA,-CU: Shkalloj drurin, i bëj shkallëza. E kĭsh mâºrr shárrên e ĭsh kâºn 

tu e zgrapcu: dérên e shpi:s! 

ZGŬRLÂº:J,-A f.sh.-A (T). Zgurajë lisi. Çyre nĭ dhélpên u mshèf n’ çat zgŭrlâ֯j t’lísit! 

ZĬMU:K,-A f.sh.-A(T). mb. Lopë me qime të zeza. A níve çĭ zĭmukên e Tahírit, prâº:m e 

kĭsh hâºŋêr arúsha n’ bje:shk? 

ZĬNXHĬN,-I m.sh.-A(T). turq.mb. I pasur, i kamur. Avdylgasht xhithmo:n jôn kâºn zinxhína. 

ZHABLAN,-I m.sh.-A(T). mb. I papastër , i çrregulluar, i pakrehur. Ĭsh nĭfar’ zhablâºni, ĭsh 

sikur mos mu pa la: ku:rr!  

ZHAGIS kal.-ÍTA,-I:T. fig. Zvarritet, prolongohet kryerja e një pune. Mos ma zhagĭt bu:rr 

çat pu:n, krýma pak ma shpejt.2. Tërheq zvarrë. I zhagíta dŏ dru: pĭ bjéshke. 

ZHAGŬT,-I mb. fig.Përtac, dembel. Valoni âºsht nifar zhagúti. Për femrën thuhet: 

zhagu:t-a. 

ZHAŊÊRLÍ,-T. f. Copëza dhjami të pjekura. I thăsh Xhevátit mii kçy:r zhaŋêrli:t se jôn’ mi: 

shporet e mu:jn muu dje:g! 

ZHAŊLĂN mb. 1. I pazoti, i ngathët. Sadíku âºsht zhaŋlăn, nuk âºsht i zoti i kurçkáfĭt! 

2.mb. I papastër. Ramadâºni âº֯ sht zhaŋlăn se nuk láhet kŭrr! Për femrën thuhet: 

zhaŋla:jk. 

ZHAVELL,-I m.sh.- A (T).mjek. Sëmundje që vjen nga të ftohtit. Xhĭth dimĭn nuk na u hŏç 

ky zhavell! 

ZHEGÊR,-A f.sh.-A(T). Qafëza druri që u vihen në qafë qeve a kuajve për të tërhequr 

ngarkesa të ndryshme etj. 

ZHGARDHONA vetv. –ÓVA,-NU: Lodhem nga pleqëria, rrezbitem. Iméri krejt u 

zhgardhnu: pĭ pleçnįe! 

ZHUMÍLE,-JA f.sh.-E (T). Mbeturinat e drurit. I mlédha dŏ zhumíle e i shtína n’ zjêrm. 
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ZHURLAVI:C,-A f.sh.- A (T) mb.Llafazane, që flet shumë . Ajo gru: âºsht zhurlavi:c nuk e 

din hiç kur duhet mu na:l tu fo:l. 

ZHVJĔLLC,-I m.sh.-A (T). Vegël e drunjtë për endjen e penjve. Nuk vanoį shŭm ee múshi 

nĭ zhvjĕllc pêj! 
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Përfundime 

 

Komuna e Istogut shtrihet në pjesën veriperëndimore të Kosovës dhe përfshin 52 

fshatra, shumica dërrmuese shqiptare. Parë nga aspekti gjuhësor, e folmja shqipe e 

këtyre anëve (Areali gjuhësor i Istogut me rrethinë) përkon me grupin e gegërishtes 

verilindore, por përmban edhe disa veçori e karakteristika vetjake, vënia në pah e të 

cilave përbën interes të veçantë për dialektologjinë, por edhe për gjuhësinë shqiptare 

përgjithësisht. 

Rëndësia e studimit të të folmeve dhe e dialekteve të shqipes nuk është zbehur 

as në ditë tona, përkundrazi, studimi i tyre ka marrë vlerë edhe më të madhe, edhe më 

të rëndësishme, sepse siç ka thënë Çabej: “gjuha është një prej shenjave të para të 

kombësisë”, pra nga gjuha dhe përmes gjuhës shkruhet historia e popullit (kombit) që e 

flet atë, prandaj në këtë drejtim, edhe shqyrtimi i arealit gjuhësor të Istogut me rrethinë 

përbën interes të veçantë. 

Si përfundim të këtij trajtimi, shkurtimisht do t’i përmbledhim ato tipare e veçori 

fonetike-fonologjike, morfologjike, fjalëformuese, sintaksore dhe leksikore të arealit 

gjuhësor të Istogut, të cilat mendojmë se paraqesin rëndësi të veçantë për shkencën e 

dialektologjisë, andaj meritojnë të vihen në dritë.  

  

Fonetika (theksi).- Shumë fjalë të gurrës orientale, që në gjuhën burimore dalin 

me theks në rrokjen e fundit, në shqipen e Istogut e kanë zhvendosur theksin për një 

rrokje para, pra nga theksi fundor në atë parafundor, p.sh.: páre (paré), dajre (dajré), 

ága (agá), xhenâº:ze (xhenazé), tenxhére (tenxheré), penxhére (penxheré), tenéçe 

(teneçé). Lëvizja e theksit është e hetueshme edhe te një numër fjalësh me burim sllav, 

veçmas te një tufë toponimesh dhe mikrotoponimesh, p.sh.: Staraséll (Staraselló)30, 

                                                 
30

 Mikrotoponim në malet e fshatit Mojstir. 
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Studeníc (Studenicá), Kashíc (Kashicá), Prigód (Prigodá) etj. Në këtë kuadër, me theks 

parafundor shqiptohen edhe një dorë emrash të gjinisë femërore të gurrës orientale, që 

dalin me zanoren é të theksuar, p.sh.: Emíne, Feríde, Hatíxhe etj. si dhe fjalët e tipit: 

sefá, sevdalí, Fazlí, Shukrí. Nga ana tjetër, te një vistër fjalësh theksi është zhvendosur 

nga tema e fjalës në prapashtesën përkatëse, p.sh.: xhănarí, mĭlicí, puntorí, bostâºnxhí, 

specăxhí, laknăxhí etj. 

- E folmja e Istogut ka tri seri zanoresh: a) Zanore të shkurtra që ndeshen në 

rrokje të tipit të mbyllur: plĕp, lŏg, lĭs, dăsh, fĕrr, lŏg, shtŏg, lăgt, măs, hă, punŏ, kallxŏ, 

kcĕ, pĭ etj.  

b) zanore të mesme që dalin në rrokje të hapura, me pozicion në mes të fjalës: 

djáli, grúni, kérri, térri, i vógli, térjela, thési, thérra, lógu, shtógu, lágu, máti prágu, 

krúj, blúj, lívroj, lívdoj etj.;  

c) zanore të gjata që janë përftuar për shkak të pozitës së tyre në fund të fjalës, 

pra kur ato gjenden në rrokje të hapur si, p.sh.: tepsi:, kusi:, raki:, shpi:, kojshi:, vlla:, 

ka:, ha:, pi: etj., mirëpo zanore të gjata ndeshen edhe te rrokjet që përfundojnë me 

bashkëtingëlloret l, ll, r, p.sh.: ka:l, za:ll, kuma:r, katuna:r, kulma:r, ba:r, tu:ll, pe:l, 

shke:l etj; në emrat e pashquar të gjinisë femërore, ku ka rënë ë-ja fundore, p.sh.: 

shpa:t, bu:k, thi:k, lo:p, to:k, gro:p, fu:sh etj; te pjesoret e foljeve, si p.sh.: berti:t, kosi:t, 

prashi:t etj., si dhe në aoristin sigmatik: pa:sh, dha:sh, la:sh etj. 

- Zanoret e gjata ndeshen edhe në rastet kur kemi të bëjmë me shkrirjen e dy 

zanoreve, p.sh.: me: pa: (me e pa), me: sha: (me e sha), me: pru. Me zanore të gjatë 

dalin edhe disa emra vetjakë, p.sh.: Ru:sh, Mâ:l, Ra:m, mirëpo kur ata shoqërohen me 

patronime, atëherë zanorja e gjatë kthehet në të shkurtër, (Rŭsh Mehmetja, Măl Sokoli, 

Răm Alija) etj. 

- E folmja në studim, ashtu sikurse edhe disa pjesë të tjera të gegërishtes, për 

dallim nga toskërishtja në vete përmban, përveç zanoreve gojore edhe ato hundore, që 

ndeshen në këto raste: 

- kur pas zanores ka ekzistuar një bashkëtingëllore hundore dhe e cila ka rënë, 

p.sh.: mullî, fshî, lpî, pê, hû, gû. 
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- kur pas zanores gjenden bashkëtingëlloret hundore: n, m, p.sh.: nâºna, sâºna, 

brÿma, frÿma, fshî, gatûn, shkrûn etj. Edhe emrat “mentë dhe dhentë theksohen si: 

mêt, dhêt, ngjashëm si në të folmen e Shalën së Bajgorës, por që dallon nga e folmja e 

Moravës së Epërme e ndonjë tjetër (Zymberi 1973:80).  

- Hundorësia në këtë të folme është e llojit primar dhe sekondar. Ja disa 

shembuj: Nâºna, bâºna, sâºna, thâºna, rrfâºna, dhâºmi etj. Në shembuj e dhënë dhe 

në të tjerë të këtij lloji, zanorja hundore â del me nuancë labializimi dhe për këtë shkak e 

kemi shënuar kështu (âº). 

Prania e zanoreve hundore (â, ê, î, û, ÿ) nuk është e natyrës absolute, sepse siç 

thamë, ekzistojnë edhe përjashtime, p.sh.: labializimi i zanores hundore â në â˚ etj. Nga 

ana tjetër, kur kemi të bëjmë me zanoren – ë, ajo është vetëm e tipit gojor. Ndodh 

kështu për shkak të natyrës specifike të kësaj foneme të shqipes. 

- Zanorja a te disa fjalë kalon në i dhe e, por edhe në zanoret hundore -ê dhe -ô,  

p. sh.: a>e: krevet (krevat), lejthi (lajthi)a>i: livroj (lavroj); a> ê: nêl (lart), lêrg-

(larg); a> ô: kôm (kam), jôm (jam).  

- Zanorja e në disa raste ka kaluar në zanoren hundore ê, por edhe në –i, p. sh.: 

e>ê: pêm (pemë); e>i: shiçer (sheqer), minil (mendil). Kjo zanore elidohet te nyja e rasës 

gjinore para një emri të shquar që përfundon me zanoren a, p.sh. zoti shpi:s, drita 

hâºns, zâºni nâºns, ka:sht gruni, bu:k kollomóçe etj. 

- Zanorja ë ruhet mirë te rrokjet nistore të mbyllura të disa fjalëve që formohen 

me anë parashtesave stër, nër, nëpër etj. p.sh.: stërnip, stërkopil, nërvada, nërmjetza, 

nëpërmjet etj.  

- Zanorja ë bie nga përdorimi në rrokje të mbyllur nistore të fjalëve si, p.sh.: kta 

(këta), kto (këto), ksaj (kësaj), ktu (këtu), knej-knena (këndej), kshtu (kështu) etj., si 

dhe në rrokje të mbyllur fundore, p.sh.: lopt/ lo:pt (lopët), flokt/flok:t (flokët), kraht 

(krahët) etj., kurse te një dorë fjalësh bashkë me zanoren –ë ka rënë e gjithë rrokja e 

fjalës, p.sh.: thmi: (fëmijë), dý mi: (dy mijë), fî (finjë) etj. 

- Zanorja- ë nuk dëgjohet edhe te shumësi i emrave të tipit: ushtar, hoxhallar, 

student samâº:r etj. si dhe te parafjalët dhe te nyjat e përparme të tipit si: n’ (në), t’(të) 
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Spikasin edhe raste të tjera të rënies së kësaj zanoreje, p.sh.: disa folje të mënyrës 

dëftore, koha e tashme, veta e parë dhe e dytë e shumësit, si: puno:jm, shko:jm, 

livro:jm, kno:jm, kallzo:jm etj. 

- Zanorja i ka kaluar në y te fjalët e tipit: kryp (kripë), rryp (rrip), dyrek (direk), 

çylum (qilim). 

- Zanorja o në pozitë nistore është delabizliazuar në a (o˃a) p.sh.: apet (opet), 

por spikasin edhe raste të kalimit të o në y (o˃y) p.sh.: çyfte (qofte), xhyks( gjoks) etj. 

- Zanorja u kur gjendet me pozicion në rrokjet fundore që mbyllen nga 

bashkëtingëlloret ll ose r alternohet në ì (u˃ì) p.sh.: flutër ( flutur), hekër (hekur) etj. 

- Zanorja y te një dorë fjalësh delabializohet në i (y>i), p.sh.: Imer (Ymer), çístek 

(çystek), tĭm (tym), hî (hy), kurse te disa tjera, zanorja -y kalon në –u (y>u) p.sh.: rushfet 

(ryshfet), burek (byrek). 

- Togu zanor -ue në të shumtën i është nënshtruar procesit të monoftongimit, 

p.sh. gru: (grue), kallxu: (kallxue), me livdu: (me livdue) etj. ndërkaq, ruhet i plotë 

vetëm te një numër i kufizuar fjalësh (te brezi i moçëm). Kontraksioni i togut -ue, sjell 

zgjatjen e zanores –u, p.sh.: gru: (grue), thu: (thue), prru: (prrue), me sakatu: (me 

sakatue) etj. 

- Togu ngjitës ie në të shumtën është monoftonguar në zanoren–i të gjatë (i:), 

p.sh.: kam zi: (kam zie), kam ni: ( kam nie), di:ll ( diell), mi:ll (miell). 

- Edhe togu-ie në të shpeshtë është monoftonguar (reduktuar) në vetëm 

bashkëtingëlloren e gjatë i:, p.sh.: me zi: (me zie), me përzi: (me përzie), me shti: (me 

shtie) etj. 

 

- Togu ye në të shpeshtën është alternuar në zanoren -y të gjatë: kry: (krye), me 

ly: (me lye), me çky:(:( me çkye) etj. 

- Togun ae e ndeshim të monoftonguar (tha, dha, pa), por ruhet te brezi i 

moçëm (pae, thae, dhae) etj. 

- Grupi vo vihet re vetëm të një numër i kufizuar fjalësh: votër, vorr, voj, vo:k, i 

vokt. 
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- Sistemi bashkëtingëllor.- Inventari i fonemave bashkëtingëllore në të folmen e 

Istogut me rrethinë përmban 27 fonema bashkëtingëllore, prej tyre (17 të zëshme : b, 

d,dh, g, j, l, ll,m, n, nj, r, rr , v, x, xh, z, z dhe 10 bashkëtingëllore të pazëshme (të 

shurdhëta) siç janë: c, ç ,f, h, k, p, s, sh, t, th, kurse çiftet e bashkëtingëlloreve janë: p-b, 

t-d, f-v, k-g, ç-xh, s-z, c-x, th-dh, sh-zh.  

- Bashkëtingëllorja b shurdhohet në p te fjalët e tipit: i kalpt (i kalbët), i tharpt (i 

tharbët) etj. 

- Bashkëtingëllorja t proklitike kur është në pozicion para bashkëtingëlloreve të 

zëshme b, g shkon e kalon (sonorizohet) në d, p.sh.: d’ ba:rd, d’ zi, d’ gritht, d’grunit etj. 

- E folmja e Istogut në asnjë rast nuk i ka ruajtur bashkëtingëlloret palatale q dhe 

gj, në vend të tyre përdoren afrikatet ç dhe xh. 

- Fonema nj në pozicion nistor të fjalëve, në të shumtën (me disa përjashtime) 

jep n, p.sh.: nĭ (njì), nĭlloj (njìlloj), nĭsoj (njìsoj), nĭmên (njìmen) etj. 

- Bashkëtingëllorja f ka kaluar në th te fjala: thmi (fëmijë). 

- Glotalja h kur ndiqet nga bashkëtingëllorja–t shkon e kalon në f, pra bëhet 

ndërrimi cilësor i këtyre tingujve, p.sh.: i ftoft (i ftohtì), t’ ftoftit (tì ftohtit), njófta 

(njoha), ftófa (ftoha) etj.  

- Bashkëtingëllorja s prapa bashkëtingëlloreve të tipit: l, ll, m, n, t, r kalon në 

konsonanten c (s>c) p.sh.: te disa emra mashkullorë që dalin me ës si: rjepc (rjepës), 

pshtjellc (pshtjellës), rrënc (rrënës) etj. Bashkëtingëllorja s kalon në c edhe kur është në 

pozitë nistore të fjalëve p.sh.: ci:c (sisë), ndërkaq, në një rast s në pozitë fundore ka 

kaluar në z p.sh.: taz (tas). Bashkëtingëllorja s para buzoreve b,v dhe para 

bashkëtingëllores d, nën ndikimin e disimilimit, sonorizohet në z. Kjo ndodh kur s e 

kryen funksionin e pjesës mohuese (Ibrahimi 2005:93).  

p.sh.: z’ bashkóhet (s’bashkohet), z’ vjen ( s’ vjen), z’duhet ( s’duhet), z’díhet ( 

s’dihet), z’dal (s’dal) etj.  

- Bashkëtingëllorja z në pozicion para bashkëtingëlloreve të zëshme kalon në 

afrikaten x, p.sh.: menxi, kallxoj etj. 
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- Te shumë fjalë, veçmas tek ato me gurrë orientale, bashkëtingëllorja faringale –

h, dëgjohet fare pak, p.sh.: njo ͪ , sho ͪ, Alla ͪ, xhynaͪ etj. 

- Bashkëtingëllorja g jotizohet në j te fjala: zoj (zog), kurse afrikatizohet te fjalët: 

bríxhe (breg), shtíxhe (shteg) etj. 

- Grupet e vjetra konsonantike të shqipes, përgjithësisht nuk ruhen. Grupet nd e 

mb në pozicion nistor janë rrudhur në bashkëtingëlloren m, përkatësisht n, p.sh.: mre:ti 

(mbreti), mle:dh, nrýshe (ndryshe).  

- Dukurisë se metatezës i janë nënshtruar fjalët e tipit: pshtú (shpëtu), hamak 

(ahmak), trŭbull (turbull), i trŭbullt (i turbullt), hulát (luhat), Mejrem (Merjem) pshtŏj 

(shpëtoj), ndërkaq proteza ka vepruar te fjalët: çatje (atje), çanej (andej), çatýne 

(atyre), çeknej (këndej), çáta (ata), çásajde (asajde) etj.  

- Epitezë kanë pësuar disa folje të kohës së tashme, të mënyrës dëftore, në 

numrin njëjës, p.sh.: mshélĭ ( mshel), thérĭ (ther), nxérrĭ (nxjerr), por edhe disa përemra 

dhe disa ndajfolje: atína (atij), asájna (asaj), dikújna (dikujt), knéjna (këndej), anéjna 

(andej) etj. Nga ana tjetër, dukurisë së sinkopës (rënies së tingujve në trup të fjalës) i 

janë nënshtruar fjalët e tipit: lóve (lopve), kuále/kuaje (kuajve), shpí (shtëpi), vétlla 

(vetulla), pétlla (petulla), asimtári (arsimtari), kpút (kìputì), knŏj (kìndoj), kcèj 

(kërcej) etj., kurse apokopë (rënie në fund të fjalës) kanë pësuar fjalët, si:: Nur (Nuridin), 

Llŭk (Llukman), mên (mend), vên (vend), krym (krimb) etj. 

 

Morfologji.-  Ndryshimet morfologjike në arealin gjuhësor të Istogut me rrethinë 

janë më të pakta se ato fonetike, ndërkaq edhe ato, që ekzistojnë janë të ngjashme me 

grupin e të folmeve të gegërishtes verilindore, megjithëkëtë kemi vënë re edhe disa 

veçori me interes dialektor. Ja disa nga këto tipare dalluese: 

- Në të folmen e Istogut, për dallim nga disa pjesë të gegërishtes, por ngjashëm 

me të folmen e Deçanit (Mehmetaj 2006:181) i takojnë gjinisë femërore emrat e tipit: néra, 

líbra, pjépna etj. 

- Ruhen disa emra asnjanës, sidomos kur shoqërohen me përcaktorë, p.sh.: kta 

djath, kta kos, kta uj, kta kos, çata mish, çata mi:ll etj. 
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- Emrat asnjanës prejfoljorë, të tipit: t bërtítnit, t íknit, t nxhéshnit, t écnit, t 

hâºŋrit, t pímit etj., por edhe ata prej mbiemërorë të tipit si: t zít, t kèçt etj., nuk kanë 

numër shumës, sepse kur përdoren në plural, kalojnë në gjininë femërore, por vihen re 

edhe përdorimet paralele të gjinisë femërore, si: dý t bërtítne, dý t íkne, dý t nxhéshme, 

dý t écne, dý t hâºŋre, dý t píme etj. 

- Shumësi i emrave mashkullorë del përmes trajtash të ndryshme. Më i shprehuri 

është shumësi mashkullor me mbaresën -a që është karakteristikë edhe e të folmeve 

fqinjësore, p.sh.: doktorra, profesora, inzhinjera, shofera, autobusa etj. 

- Përveç 5 rasave të shqipes letrare, këtu përdoret edhe rasa thirrore, e cila ka 

pamjen e rasës emërore në trajtën e pashquar, por që shoqërohet me pasthirrmat 

përkatëse për të dy gjinitë. Për mashkullore: o, ore, more, ndërkaq për femërore 

përdoren pasthirrmat: oj, moj, mori, p.sh. //O Hysen o/ŋutu more/ se na nxuni nâºta// 

Oj Hatíxhe/ moj po a po nȋ:n mori/ bĭna dŏ u:j t ftŏft oj// etj. 

- Te shkallët e mbiemrit, përveç sipërores, mjaft dendur përdoren edhe disa fjalë 

(zakonisht emra) që nuk emërtojnë ndonjë send, por shërbejnë për të vënë në pah 

karakteristikat e atyre sendeve, p.sh.: //i rí ganz/ e re fla:k/ e ftŏft ákull/ e nxe:t va:l// 

etj. 

- Përemrat pronorë të vetës së parë njëjës, kur prona dhe pronari janë në njëjës, 

dalin me – j (me funksion hiati). Ky tip përemrash u ngjitet emrave, p.sh.: shpįa jême, 

nâºna jême, vllau jêm etj. 

- Përemrat pronorë-vetvetorë – vet, i véti, e vet, e vétja (e véta), d vett, d vétat 

përdoren në vend të përemrave pronorë e mbiemrave të vetës së tretë: i, e sáj; i,e tij; 

i,e týne, p.sh.:// Shkoį n katun t vet// Nuk âºsht mi:r me harru: njeri t vétin// Âºsht 

mi:r çĭ secilli mĭ kçy:r pu:nt e véta// Krejt Krasniçen i ka t vett//. Këtu spikasin edhe 

trajtat e përemrave pronorë të tipit si: i tíj, i sáj, i týne të cilët, në vetën e tretë të 

njëjësit e zgjerojnë formën me –na, p.sh.: i, e atína; i, e asájna (sájna),p.sh:.// I kallxóva 

Ismetit çĭ kjo to:k âºsht e atína t prigódsit//. Djálit têm ja bâºna me díje se ky livadh 

âºsht i asájna çĭ e patìm pa: nĭ her n’ pazár!// etj. 
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- Sistemi foljor i këtij areali gjuhësor përmban shumësi trajtash foljore, por që në 

rrymë të moteve, shumë prej tyre i janë nënshtruar procesit të analogjisë dhe, kështu, 

janë krijuar trajta të reja. Parë nga aspekti i kategorisë gramatikore të kohës së foljes, në 

ligjërimin e zakonshëm (kallëzimor) përdorim më të dendur kanë kohët e përbëra, 

veçmas koha e kryer dhe e kryera e plotë (më së e kryer), ndërkaq kohët tjera foljore, 

p.sh. koha e ardhme e përparme, e tipit do të kem lexuar etj., si dhe koha e tashme e 

mënyrës kushtore kanë përdorim shumë të rrallë.  

- Disa trajta foljore të diatezës pësore-vetvetore, në kohën e kryer të mënyrës 

dëftore kanë dy trajta (forma) të përdorimit, p.sh.: pjéka-póça, njéka-nóça, nxérra-

nxóra, vjéla-vóla,pshtjélla-pshtólla, vjélla-vólla, pshtýva-pshtéva etj. 

- Përdorimi i pjesëve të pandryshueshme të ligjëratës në të folmen tonë, 

gjithherë e më shumë po bëhet më i dendur dhe më i zakonshëm, çka do të thotë se kjo 

e folme, por edhe të folmet e tjera të shqipes përditë e më shumë po ndikohen nga 

shqipja letrare (standarde). 

 

Fjalëformimi.- E folmja në shqyrtim edhe në fushën e fjalëformimit paraqet 

interes dialektor, sepse përmes shqyrtimit dhe analizimit të mënyrave dhe mjeteve 

fjalëformuese mund të hetohen më imtësisht shumë aspekte dhe veçori dialektore të 

këtij krahu të shqipes. 

Mënyrat më të shpeshta fjalëformuese në trevën gjuhësore të Istogut janë:  

- Parashtesimi.- Parashtesat më të shpeshta në të folmen e Istogut janë: ç, kăca 

(kaça), kăla, kăra, m, mí, n, nìr, pa, păra (păr), pĕr (pìr), s, çpìr , k (ka), z.  

- Prapashtesimi.- Formimi i fjalëve me anë prapashtesash është mënyra më e 

shpeshtë dhe më prodhimtarja nga të gjitha format e tjera, prandaj edhe më kryesorja.  

Prapashtesat më të shpeshta janë: a:t (-atë), a:v (-avì) ăvt, ăç (a:ç), acăk, ăj ( 

a:j), ăk, ăn/ a:jk, âºr/a:r/are,ăz, c, e:sh ( eshì), èc, hâºne, i:c ( icì), i:n (inì) , i:sht/ ĭsht, 

i:t, ĭm/i:m, lí, llăk, m, í, ŏk, óle, ŏj, tár, tóre, u:k ( ukë), û:ŋ (ungì), ŭsh/ u:sh, nĭk, t, z. 

- Formimi parashtesor-prapashtesor i fjalëve: Pìrmallŏj, pìrçáfĭ, pìrtrîj, 

zbŭkurŏj, zbardhŏj etj., si dhe emrat e llojit: nĕrgo:jc (pjesë e frerit të kalit), nĕrskâºmz 
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(pjesë e vekut), përkry:s (pjesa e sipërme e opingës), zbărdhĭm (zbardhje), pìrmallĭm 

(mallëngjim), përshtátje etj. 

- Paranyjëzimi.- I msúm, i árdhŭn, i mshélŭn, i djégŭn, i dáshtŭn, i korítŭn, i 

vra:m, i mrríshìm, t’ dálŭn etj. 

- Kompozimi.- Temat motivuese mund të jenë emërore, mbiemërore, foljore e 

ndajfoljore: shpĭrli:g, sýkeç, zemĕrmi:r, çăfga:t, fjăltha:t, trŭpshkŭrt, sýkŭç, lèshkŭç, 

façèkŭç, vĕshllavĕsh, hŭnshtrìmt, xhákdérdhje, mĭkprítje, púndóre, bábxhysh, nănlóke 

etj. Kompozitat mund të jenë: këpujore (fjalë dy e më shumë gjymtyrëshe me lidhje 

bashkërenditjeje), 

 p.sh.: kuçezĭ, mĭsheshpi:rt etj., dhe kompozitat përcaktore, p.sh.: kryçýtet, 

leshmâºce, gójsho:sh, bĭshtkpútŭn, dhômçátall etj. 

- Përngjitja.- Mozomokeç (mos+ o+Zot+ma+keq), herdŏkúrdŏ (herë+do+kur+do), 

tâºnahérĕt (të+ gjitha + herët), hămadreç (ha+ more+ dreq),tekdernĭ (tek+deri+në), 

përvjet (për+vjet), fărefĭs (far+e+fis), thashethâºne (thash+e+theme), paradíte 

(para+dit+e), masdíte (pas+dit+e) etj. 

- Konversioni.- (ndërrimi i kategorisë leksiko-gramatikore) përfshin një numër të 

kufizuar njësish leksikore, p.sh.: nga foljet: hap, çull, krip, ndryshk, pshesh etj., 

formohen emrat e tipit: hápi, çúlli, krýpa, ŉrýshku, pshéshi etj. 

 

Sintaksa.- Në të folmen tonë, ashtu si edhe në pjesët e tjera të gegërishtes, 

bëhet zëvendësimi i mënyrës lidhore me trajtat e paskajores.  

- Së shpeshti paskajorja del pas foljes gjysmëndihmëse duhet, p.sh.:// Duhet me 

msu: për me pêrparu://Fjála çĭ jepet duhet mu ma:jt//Miçsi:n duhet me ru:jt për ko:h t 

ga:t! //Nâºna e bába duhet mu désht si sy:t e bállit!//.  

-Në disa raste paskajorja dhe lidhorja përdoren përkrah njëra-tjetrës, p.sh.: Jêpu 

(epŭ) dhêne u:j me pí/ se jôn eçtu:// Jêpu (êpu) dhêne t pi:n u:j/ se jôn eçtu:// Thĭrri 

thmi:n me hâºngìr bu:k/ se jôn ŭntu:/ Thĭrri thmi:n t ha:n bu:k/ se jôn ŭntu: // etj. 

- Kur kryefjala shprehet me një emër kolektiv, atëherë edhe kallëzuesi del në 

numrin shumës, p.sh.: // Njerzįa shóhin se çka po ndo:dh n kĭt vên// Udh’heçsįa 
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hajshin e pĭshin e na veç kçyrshim// Hállku shóhin púnt e véta// Burrními shko:jn n 

dásêm e thmíja rri:n te shpíja. 

- Kur kryefjala është një emër fshati ose krahine, kallëzuesit nuk del stabil, pra 

herë është në numrin njëjës e herë në shumës, p.sh.: /U mlòdh Vrélla// U mlodhên 

Vrélla// Flèt Prigóda pêr búrrat e Isníçit//Flásin Prigóda pêr búrrat e Isníçi// Riníja e 

Istógut punon shŭm// Riníja e Istógut puno:jn shŭm // etj. 

- Në sistemin gjuhësor të Istogut më së shpeshti përdoren parafjalët e tipit: 

nëpër, pa, për, ka ͪ , me, pĭ 

- Mjaft qartë bëhet diferencimi gjinor i përcaktorëve (numërorëve) themelorë 

tre/ trí, pra përcaktori tre përdoret për gjininë mashkullore, p.sh.:// Tre búrra/tre 

sho:k/ tre mĭç/ tre mu:j/ tre lísa//; ndërkaq, ai trí përdoret për gjininë femërore, p.sh.: 

// Trí mótra/ trí shóçe/ trí çytéte/ trí mólla/ trí délme (por edhe trí dhên)/ trí msu:se// 

etj. 

 

Leksiku.- Fjalësi i kësaj idiome gjuhësore është mjaft i pasur dhe përmban një 

varg dukurish vetjake, të trashëguara nga fazat e hershme të shqipes. Kështu, janë 

përvijuar një varg njësish leksikore që shquhen për autoktoninë dhe lashtësinë e tyre siç 

janë: xhakbâºme (grua me moral të ulët, për shkak të të cilës mund të lindin konflikte të 

shumta), ballgur (miell misri i bluar trashë që përdoret për ushqim kafshësh), japâº:nxh- 

veshje barinjsh në formë të palltos e prodhuar nga leshi i deleve), pázêm (grumbull 

penjsh), kukêl (gjendje e rëndë, krizë) etj. 

Pra, për sa i përket leksikut dialektor të Istogut, përgjithësisht mund të thuhet se 

shqipja e këtyre tërthoreve i ka ruajtur shumë fjalë që janë në zanafillë të saj, sepse 

duke u përdoruar në një hapësirë gjeografike relativisht të ngushtë, është prekur më pak 

nga ndryshimet. Aq më tepër ka ndodhur fenomeni i ruajtjes (konservimit) tek emrat e 

vendeve, sepse ata i janë përcjellur njëri-tjetrit nga një numër i kufizuar njerëzish,pra, 

duke qenë një e folme në një zonë të kufizuar, është e natyrshme që të ruajë, nëpërmjet 

emrave të vendeve, fjalë që janë në zanafillë të gjuhës shqipe. Nëse do ta kishim pasur 

të shkruar gjuhën që nga kohët e mugëta, do të shihej se fjalët që nuk i ruan gjuha e 
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folur, do të ishin të ruajtura në këto shpate malesh,sepse mali dhe lugina në trojet 

shqiptare janë librat më të vjetër që historia njerëzore ka shkruar në për këto hapësira 

ballkanike. Ja një shembull sa për ilustrim: Në bjeshkët e fshatit Shushicë gjallon emëri i 

mikrotoponimit Bregu i Hâºnit. Mënyra se si shqiptohet sot në Istog, të shpie në 

antikitet kur Kaonia në shqiptimin e sotëm, atëherë shqiptohej Haonia (Parke 1967:261). 

Sipas dëshmive të antikitetit, Haoni, i biri i Priamit të Trojës, u vendos në Butrintin e 

sotëm në jug të Shqipërisë dhe e gjithë krahina mori emrin e tij Haonia.  

Sipas Dionis Halikarnasit, autorit të antikitetit, edhe kodra e Butrintit, në kohën e 

tij quhej Troja (Dionis Halikarnas II:51) pra, kemi në Epir emërtimet Haoni dhe Troja. Të dy 

këto emërtime i gjejmë dhe në Istog. (Trojani- miktrotoponim në fshatin Veriq). Si 

mundi që këto dy emërtime kaq të vjetra erdhën dhe në këtë pjesë veriore të trojeve të 

sotme shqiptare? Mendoj se dy janë rrugëkalimet. Troja është quajtur dardane, ashtu 

siç quhej në antikitet territori i Kosovës së sotme, pra kjo pjesë e Dardanisë mund të 

ketë pasur lidhje të drejtpërdrejta me Trojën dardane. Mundësia e dytë është që Kaonia 

dhe kjo pjesë e Dardanisë, pra Istogu i sotëm, të kenë qenë në marrëdhënie më të 

ngushta atëherë. Për ta përforcuar këtë mendim po sjellim dhe një shembull tjetër. 

Gjejmë në Istog dy emërtime me emrin Polana, njëri është emërtim fshati dhe tjetri 

është mikrotoponim në bjeshkët e Istogut (Króni i Polâºn`s). 

Në kohën e Strabonit kemi prej tij njoftimin se në kufi të Epirit me Ilirinë, në tokë 

të Ilirisë gjendej mali Polyan (Straboni VII: 9). Në hartat e autorëve evropianë e gjejmë 

lumin e sotëm të Gjanicës (lum në Fier të Shqipërisë) me emrin Polana. Pra, mali quhej 

Polyan (sipas të gjitha mundësive mund të ketë qenë Shpiragu i sotëm) dhe lumi quhej 

Polana. Pra, emri Polana është një emër i vjetër i shqipes dhe shtegtimi i tij tregon për 

marrëdhënie të ngushta, deri në emërtime të përbashkëta në trojet shqiptare. Po të 

kemi një studim të plotë dhe shkencor të të gjitha trojeve shqiptare, mund të arrijmë në 

hapin e rëndësishëm dhe të përcaktojmë se deri në cilën periudhë kohore shtrihen 

rrënjët e fisit tonë në këto troje. Sigurisht që emra vendesh, akoma më të vjetër, do të 

lidhin njërën krahinë shqiptare me tjetrën. Atëherë, dëshmitë e mbledhura në mënyrë 

shkencore, do të formojnë provën e plotë dhe të padiskutueshme të origjinës sonë. 
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Emrat e njerëzve dhe të fiseve përbëjnë një tjetër pasuri mbi të cilat mbështetet 

dhe do të mbështet shkenca jonë albanologjike. Le të shohim mbiemrin Myrtaj në 

fshatin Uçë të Istogut. Ky mbiemër është i përhapur në të gjithë Shqipërinë, çfarë tregon 

se është një mbiemër shqiptar me shtrirje të gjerë. Krahas mbiemrit Myrtaj, gjendet po 

kaq dendur dhe emri Myrto që përdoret për njerëz, prej nga ka dalë dhe mbiemri. 

Antroponimi Myrto dhe patronimi Myrtaj nuk kanë vetëm një shtrirje të gjerë në 

hapësirat shqiptare, por dhe një dendësi në përdorimin e tyre. Kërkimet na shpien në 

thellësi të mijëvjeçarëve, ku gjejmë emrin Myrto (Polibi, libri 37), ku plaku Myrton dhe 

djali i tij Nikanor, banorë të Kaonisë, ishin përkrahës të Romës. Shohim që në kohën e 

Polibit emri mbyllej me bashkëtingëllore, çfarë e nxjerr qartë gjininë e tij mashkullore, si 

emër i gjuhës shqipe: Myrton-Myrtoni, por dëshmia e Polibit nuk është e vetme. 

Straboni, na e jep këtë emër si emër deti në përshkrimin e mëposhtëm:  

“Deti i Sicilisë prek (kufizohet) me detin e Kretës, me detin Saronik e me detin 

Myrton i cili gjendet midis ishullit tì Kretìs, Argolindìs dhe Atikìs” (Strabon 1805: 341). 

Për fund duhet thënë se dokumentimi i dialekteve, i cili po transformohet me 

shpejtësi drejt gjuhës letrare kombëtare, duhet të bëhet me shpejtësi. Në trojet 

shqiptare janë të gjitha mundësitë që ky dokumentim të bëhet i plotë, sepse specialistët 

e mirëfilltë nuk mungojnë. Kur të arrijmë ta plotësojmë këtë detyrë, atëherë do të themi 

se e kemi plotësuar detyrën para brezave: brezave të shkuar nuk ua humbëm emrin dhe 

pasurinë gjuhësore që ata krijuan në mijëvjeçarë, kurse brezave të ardhshëm do t’u 

lëmë një pasuri mbi të cilën do të mbështeten në të ardhmën.  
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Simbolet fonetike 

 

[:] = zanore e gjatë 

[ ̆ ] = zanore e shkurtër 

[ ̂ ] = zanore hundore 

[ ê ] = zanoren hundore e hapur 

[ ö ] = o e mbyllur që vjen nga një -u ose -y e theksuar  

[ ì ]= tingull gjysmëzanor 

[í ]= zanore e theksuar 

[ ĕ ] = zanore e shkurtër -e që vjen nga një -ë  

[ âº ]= zanorja a hundore e labializuar 

[m, n]= bashkëtingëllore të ardhura si rezultat i asimilimit të grupeve mb, nd, 

që theksohen më të zhurmshme se m, n të zakonshme 

[ ŋ ]= bashkëtingëllore grykore, hundore sonante, e ardhur nga asimilimi i 

grupit -ng, që theksohet me një hundorësi të theksuar 

[/] = zëvendësim për presën (shenjë e pikësimit) 

[//] = zëvendësim për pikën (shenjë e pikësimit) 

 

 

Shkurtesat për literaturën e konsultuar 

 

BSHSH - Buletini i shkencave shoqërore 

BUSHT, SSHSH, Buletini i Universitetit Shtetëror të Tiranës, Seria e shkencave 

shoqërore 

DSSH - Dëfteri i Sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485. 

GJA, SF - Gjurmime albanologjike, seria e shkencave filologjike 

GJA, SFE - Gjurmime albanologjike, seria folklor dhe etnologji 

DSH - Dialektologjia shqiptare 
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KPSA - Konferenca e Parë e Studimeve Albanologjike 

KDSA - Konferenca e Dytë e Studimeve Albanologjike 

SF - Studime filologjike 

SGJ - Studime gjuhësore (dialektologji) 

FGJSH - Fjalori i gjuhës shqipe 

SFHGJSH - Studime për fonetikën historike të gjuhës shqipe 

KD - Kërkime dialektologjike 

F - Filologjia 

SGJFSH - Studime gjuhësore në fushë të shqipes 

LHGJSH - Leksiku historik i gjuhës shqipe 

QSA - Çështje të studimeve albanologjike 

ADGJSH - Atlasi Dialektologjik i Gjuhës Shqipe 

DRSSH - Defteri i Regjistrimit të Sanxhakut të Shkodrës 

 

 

 

Shkurtesa të tjera 

 

ant. - antonim 

as. - emër i gjinisë asnjanëse 

astr. -term nga astronomia 

b. - banor 

bestyt. - sipas besëtytnive 

biolog. - term në biologji 

bot. - botanikë 

bujq. - term nga bujqësia 

dëft. - Përemër dëftor 

Duk. - Dukagjin 

e. - emër 
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etnogr. - term në etnografi 

euf. – eufemizëm 

f. - emër i gjinisë femërore 

fet. - fjalë apo shprehje fetare 

fig. – kuptim i figurshëm 

fj.ndërm. - fjalë e ndërmjetme 

fj.u. - fjalë e urtë 

fjalëform. - trajtë (element) fjalëformues 

fol. - folje 

folk. - folklor 

fq. - faqe 

gjuh. - term në gjuhësi 

hiperb. - në kuptimin hiperbolizues 

hist. - historicizëm 

hom. - homonim 

iron. - me ironi 

Ist. - Istog 

jokal. - folje jokalimtare 

kal. - folje kalimtare 

kat. - katund 

keq. - me kuptim keqësues 

kryes. - kryesisht 

Ks. - Kosovë 

lidh. -lidhëz 

lidhor. - përemër lidhor 

m. - emër i gjinisë mashkullore 

mallk. - mallkim 

mb. - mbiemër 

mit. - nga mitologjia 



296 

 

mjek. - nga mjekësia 

moh. - pjesëz mohuese 

mospërf. - me ngjyrim mospërfillës 

ndajf. - ndajfolje 

nr. - numër 

nj. - njëjës 

pacak. - i/e pacaktuar 

palak. - fjalë e palakueshme 

parafj. - parafjalë 

pask. - paskajore 

pasth. - pasthirrmë 

pavet. - folje pavetore 

për. - përemër 

përb. - me ngjyrim përbuzës 

përc. - përcjellore 

përçm. - me ngjyrim përçmues 

përf. - me vlerë përforcuese 

përmb. - përmbledhës 

përshënd. - përshëndetje 

pës. - forma pësore 

pj. - pjesëz 

pjes. - pjesore 

Pod. - Podgur 

r. - rasa 

rr. - rasa rrjedhore 

rrallë. - me përdorim të rrallë 

sin. - sinonim 

sh. - numri shumës 

shak. - me shaka 
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shar. - me ngjyrim sharës 

tall. - më ngjyrim tallës 

tingullim. -tingullimitues 

thjesht. - i ligjërimit të thjeshtë 

ur. - urim 

v. - veta 

veter. - term në veterinari 

vetv. - vetvetore 

vjet. - i vjetruar 

zakon. - zakonisht 

zool. - zoologji 

zvog. – në kuptimin zvogëlues 
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