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A ka sot
gjakmarrje?
Nga: XHAFER MARTINI

K

ësaj pyetjeje shumica e atyre, që
ftohen të japin gjykime, sidomos
në emisione televizive, por edhe në
veprimtari më serioze, i përgjigjen:
Po, ka gjakmarrje, dhe numërojnë të
ngujuarit, madje edhe fëmijët e
shkollave fillore. Përgjithësisht në
vendin tonë del karroca para kalit,
prandaj nuk është çudi që me një
problem kaq delikat dhe, njëkohësisht, kaq të vështirë, ftohen për të
dhënë mend njerëz që, për t‘u dukur
se dinë, i presin fjalën njëri-tjetrit
dhe ngrenë zërin në qiell.
Që në fillim duhet thënë se Kanunet (flas në shumës se nuk është
vetëm Kanuni i Lekë Dukagjinit) janë
produkt i shoqërisë parashtetërore.

Nikollë Kaçorri i Lurës
- Tribun i Shqipërisë
Nga: ABDURAHIM ASHIKU

N

ikollë Kaçorri lindi në Krej –
Lurë në vitin 1862...
Kush ka udhëtuar drejt Lurës, pasi
ka kaluar Kurbneshin dhe
Mërkurthin, qafën që ndanë Dibrën
me Mirditën, nuk ka se si të mos
jetë befasuar me ato livadhe në prehër të maleve, me pyjet e pishës,
bredhit dhe arnenit, me blegërimën
e deleve dhe qengjave në kullotë e
këngët e thëllëzave labirinteve të
barit në lulëzim, me Krejë – Lurën,
lulen e bukur në tufën e lulefshatrave me emër të përveçëm e mbiemër të njëjtë: Krej – Lurë, Fushë –
Lurë, Pregj – Lurë, Borie – Lurë, Gurë
– Lurë...
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OPINION

Pylli shqiptar,
shekuj larg
Europës
Nga: Haki KOLA

A

mbasadori i Spanjës ne Tirane,
Manuel Montobio, na kujtoi pak
para mbylljes se vitit 2010, nga emisioni Shqip, qe Shqipëria është mbi
një shekull e gjysme prapa Spanjës
dhe ka shumë për te bere veçanërisht
lidhur me reformat për token. Një
ekspert i mirënjohur shqiptar, pjesëtar
i panelit, u përpoq te sqaronte me
argumente, se kjo reforme është
pothuaj e kryer dhe e pranuar nga shumica e popullsisë. Me gjuhen e diplomatit, Montobio përsëri e gjeti
hapësirën qe me mirësjellje te kujtoje qe shume procese te pronësisë
se tokës, qe Spanja dhe shume vende
te Evropës perëndimore i realizuan ne
shekullin e XVII, asokohe nuk ishin
ne axhenden e perandorisë osmane,
dhe për pasoje mbeten te panjohura
nga popujt qe ishin bere pjese e saj.
FAQE 7
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Jeta dhe
veprimtaria
e Dom Nikollë
Kaçorrit
INTERVISTA

Nga: SALI AJAZI - FAQE 4

Duhet të jesh shkrimtar për të
shkruar dhe jo të shkruash
për të qenë shkrimtar
Nga: DALIP GRECA

Një grusht
dhé Lure për
Dom Nikollë
Kaçorrin
Nga: HEKURAN VLADI - FAQE 4

Që kur lexova romanin 'Rrëketë" të shkrimtarit Ramiz Gjini, ndjeva
një lloj magjepsje me stilin e tij të krijimit dhe gjatë promovimit në
Nju Jork i thashë se, ky roman më duket se mbetet i hapur për një të
dytë, për të ndjekur fatin e personazheve që vinin nga humbëtira e
Bibollit, ku banorët e tij vuajnë nga mërzia e thellë e shumë prej
tyre na bëhen të dashur edhe pse gati të gjithë janë me vese. Ata,
antiheronjtë e Ramizit lëvizin në kaosin e kohës, marrin vendime
trimërore, dhe me seriozitetin e tyre të duken ca naivë e ca shvejkjanë. Ramizi i ka punuar me durim e mjeshtri karakteret dhe duket
se i dashuron marrëzisht antiheronjtë e romanit të tij, që sapo fitoi
Çmimin Kombëtar "Petro Marko". Ftesës për një bisedë, fituesi i
çmimit iu përgjigj me kënaqësi.
LEXONI NE FAQEN 8



PORTRET
Dëbimi i
dhunshëm nga
vendlindja,
Filati i Çamërisë
Nga: HYSEN LIKDISHA
FAQE 14
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Redaksia e gazetës “Rruga e Arberit” i uron bashkëpuntorit të saj, gazetarit, poetit e
publicistit Mevlud Buci në këtë 60 vjetor të lindjes, suksese dhe sa më shumë
krijimtari.I këndoftë gjithmonë pena në duar për punën, jetën dhe njerëzit

Posta e
Gazetë e pavarur.
Nr. 2 (58). 2 - 28 Shkurt 2011
Redaksia e gazetës falënderon
lexuesit dhe bashkëpunëtoret e saj
për mesazhet dhe shkrimet e sjella
për botim.
Redaksia u kujton bashkëpunëtorëve të saj,Haki Përnezha, Selman
Meziu, Pjetër Jaku, Xhelal Roçi, Nin
Gj. Rajta, Mentor Hoxha, Shehat
Cami, Rexhep Torte, Hysen Uka,
etj, se shkrimet e tyre, për arsye
vendi nuk janë botuar në këtë
numër.
Ato do të botohen në numrat e ardhshëm të gazetës “Rruga e Arbërit”.
Kujtojmë bashkëpunëtorët, të cilët
duan që shkrimet e tyre të botohen
patjetër në numrin e radhës, të
konfirmojnë më parë sjelljen e
materialit në numrat e telefonit të
redaksisë ose emailin e gazetës.
Shkrimet priten në redaksi deri më
datë 20 të muajit.
Gjithashtu, ju kujtojmë
bashkëpunëtorëve se shkrimet
deri në dy faqe daktilografike
kanë përparësi botimi.
JU LUTEMI, QË SHKRIMET QË
VIJNË PËRMES EMAILIT, TË KENË
PATJETËR ZANOREN “Ë”.
Gazeta publikohet falas në internet
me datë 7 të muajit pasardhës.
Ju falënderojmë që jeni
pjesë e gazetës!

aktualitet

Dibra e Madhe me shesh e shëtitore moderne

I

nvestimet e dobëta me dekada nga
ana e shtetit dhe dhëmbi i kohës,
kanë bërë që qendra e qytetit të Dibrës së Madhe të mbetet e pandryshuar. Pushteti vendor aktual ka
marë nismë që Sheshi “Skenderbe”
dhe qendra e qytetit të fitojë pamje
moderne dhe më funksionale.
Argëtim Fida, kryetar i Komunës
Dibra e Madhe , në mbledhjen e pare
të Këshillit të Komunës në këtë
fillimvit para këshilltarëve, deklaroi
se, “Në vazhdën e projekteve të reja
infrastruturore pushteti vendor ka
menduar edhe për rregullimin e qendrës së qytetit. Aktualisht në komunën tonë nuk ka as zgjidhje ideore
as edhe projekt zbatimi për qendrën
e qytetit. Përveç investimeve tjera në
projekte të cilat i miratoi Këshilli i
Komunës, në Buxhetin për vitin
2011, planifikuam një shumë financiare që të fillojë nisma për përgatitjen e projektit ideor për zgjidhjen
teknike të rregullimit të Sheshit Skenderbe dhe të rrugës kryesore të
qytetit deri të Shtëpia e Pensionistëve, që ajo të shndërohet në zonë
për këmbësorët. Pas miratimit të
zgjidhjes ideore, do të duhet të përgatitet edhe projekti teknik i zbatim-

it. Këto janë faza që kërkojnë kohë
dhe mjete financiare të konsiderueshme. Duke patur parasysh se
komuna jonë tashmë ka hyrë në disa
procese të investimeve te Universiteti dhe për disa projekte tjera infrastrukturore, një pjesë e të cilave ka
mbetur të paguhet edhe në këtë vit,
do të përqëndrohemi që deri në fund

të vitit të hecim para me projetin
ideor, por nëse krijohen mundësi
edhe me projektin e zbatimit. Parakushte këto që vitin e ardhshëm komuna jonë të lobojë te institucionet
e shtetit ose te donatorët e huaj për
mjete financiare”. Ai më tej,shtoi se,
“vetë realizimi i projektit te Sheshi
“Skenderbe” dhe te rruga kryesore e

qytetit, për tu kthyer në zonë këmbësorie, kërkon të hartohen 12 projekte, duke përfshirë parkingun qëndror nëntokësor, vendosjen e kanalizimit të ri atmosferik, vendosjen e rrjetit të ri të telefonisë, elektrifikimit,
ndriçimit publik, pllakëzimet dhe
mbjellja e drunjve të rinj dekorativë.
E tërë kjo do arrijë në disa milionë
euro, gjë që vështirë do të mund ta
përballonin me buxhetet e tyre edhe
qytet e mëdha, aqë më pak ne me
buxhetin tonë vetanak. Do të angazhohemi që sa më parë Dibra e Madhe ta
ketë gati këtë projekt. Pas kësaj pushtetet vendore në vitet që vijnë realizimin do ta bëjnë sipas fazave, që kjo
idegradualisht të bëhet realitet”. Me
rëndësi është, vazhdoi ai, “që ne të
kemi një vizion si e duam të jetë qendra e Dibrës së Madhe në të ardhmen.
Vetë projekti teknik mund të arrijë disa
dhjetëra mijëra euro, sepse përbën
në vete një sërë projektesh. Kjo për
komunën tonë është ngarkesë e madhe, sepse edhe të hyrat janë reduktuar. Megjithatë ne do t’i hyjmë kësaj
pune, me shpresë që hap pas hapi
edhe ta realizojmë”, tha në fund kryetari Argëtim Fida.
Rexhep TORTE

Neglizhencë e Shqipërisë dhe Maqedonisë

Vendkalimi Bllatë, gëzim dhe zhgënjim
Nga: Rexhep TORTE

A
DREJTOR:
Rakip Suli
KËSHILLI BOTUES:
Musa Riçku
Shaqir Skarra
Bujar Karoshi
Kontribuan për këtë numër:
Rexhep TORTE
Abdurahim ASHIKU
Dalip GRECA
Xhemail ALI PECI
Xhafer MARTINI
Petrit FETAHU
Shefqet HOXHA
Haki KOLA
Sali AJAZi
Hekuran VLADI
Shehat CAMI
Hysen LIKDISHA
Nerilda MEDA
Sakip CAMI
Elliott - HASAN MOGLICA
Shemsi DACI
Ilmi DERVISHI
Adresa e gazetës:
Rr. “Zenel Baboçi”,
Pall. “Ferar”, Tiranë
Tel. +355 4 22 33 283
E-mail: rrugaearberit@gmail.com

Opinionet dhe komentet
e botuara nuk shprehin
domosdoshmërisht
qëndrimin e redaksisë

snjëherë nuk është mjaft të shk
ruhet për kufirin. Sipas llogjikës
së shëndoshë një vend që ndodhet
afër kufirit është e udhës të ketë një
vazhdimësi zhvillimi dhe begatimi
të gjithanshëm, si rezultat i lëvizjes
së lirë të njerëzve, ideve, mallrave,
kapitalit dhe kulturës. Për fat të keq
kjo nuk po ndodh me zonën kufitare
të Dibrës së Madhe edhe pas 20
viteve të demokracisë. Rekomandimet e Unionit Evropian këtu po
arrijnë me shumë vonesë.
BARA SHUMË E RËNDË E
KUFIRIT
Fjala kufi ta ftoh shpirtin. Të shtyn të mendosh e të ndjesh se ndodhesh para një caku prej ku nuk mund
të kalosh lirisht, kur të duash dhe sa
të duash. Kjo don të thotë se të jetosh në kufi , është të jetosh ndryshe
nga të tjerët, do të thotë se tri anët i
ke të lira, ndërsa njëra është e zënë,
e se për të kaluar matanë lypsen tjera
rregulla e formalitete. Ndryshe nuk
mund ta kalosh kufirin, përveç asaj
pike të vetme ku është vendosur trau
dhe se mund ta kalosh vetëm me
pasaportë. Po të provosh ta kalosh
ilegalisht biesh ndesh me policinë
dhe ligjin.
Këtë gjendje është duke e përjetuar zona kufitare e Dibrës së Madhe
tashmë gati një shekull. Fillimisht
me vrasje e djegie nga forcat serbe
që kishin dëshirë të dalin në det, e
më pas plagë shpirtërore e fizike që
i shkaktoi perdeja e hekurt gjysëm
shekullore e kufirit e vendosur, nga
sistemi monist jugosllav dhe nga
diktatura enveriste.

HAPJA E KUFIRIT GËZIM E
ZHGËNJIM
Më 9 qershor 1992, pas gjysëm
shekulli, me ardhjen e demokracisë,
për herë të parë u bë edhe hapja e
kufirit të vendkalimi kufitar Bllatë te
Dibra e Madhe, kur nga të dyja anët,
vërshuan afër 200 mijë njerëz për të
vizituar të afërmit dhe për tu çmallur. Nga ky hap i parë i demokracisë
filluan edhe vizitat intensive të delegacioneve shtetërore mes Shqipërisë
dhe Maqedonisë, duke nënshkruar
shumë marrëveshje e protokolle të
bashkëpunimit ndërshtetëror dhe të
regjimit kufitar.
Me vonesë prej tre vitesh pas
nënshkrimit, më 15 qershor të vitit
2000, filloi zbatimi i Marrëveshjes
për qarkullimin e vogël kufitar
ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë, për banorët e zonave kufitare
deri 10 kilometra thellësi në dy anët
e kufirit. Sipas kësaj marrëveshje
banorët e dy anëve të kufirit pa vizë
e pa pagesë, mund ta kalonin kufi-

rin e të qëndronin në anën tjetër dy
herë në muaj nga 24 orë. Për ndjekjen e zbatimit të kësaj marrëveshje
u themelua komision i përzier mes
dy shteteve, për ta zgjatur afatin e
qëndrimit, sepse koha e qëndrimit
nuk mjaftonte për ceremonitë dasmore ose mortore, e as rrezja prej
10 kilometrave. Por ky komision nuk
u takua asnjëherë.
FLUKSI I DOBËT I MALLRAVE
Aktualisht vendkalimi kufitar i
Bllatës te Dibra e Madhe edhe pse i
pajisur me personel adekuat policor,
doganor dhe fitosanitar ka pamjen e
alivanosur, me një fluks të dobët
njerëzish, automjetesh dhe mallrash.
Gjendja e vështirë ekonomike në
dy anët e kufirit imponon nevojën e
domosdoshme të aplikimit të standardeve ndërkombëtare të qarkullimit
të lirë të njerëzve, mallrave, ideve,
kapitalit dhe kulturës, si rrugë e vetme
që çon drejt prosperitetit ekonomik
dhe zvogëlimit të kontrabandës.

Liberalizimi i regjimit të vizave
në këtë pikë doganore nuk solli
ndonjë ndryshim të madh. Kjo për
vetë faktin se mallrat me prejardhje
shtazore dhe mallrat e aksizës janë
të orientuara të çdoganohen në vendkalimin kufitar Qafë Thanë te Struga. E tërë kjo ka bërë që, e para këtu
të reduktohen mallrat vetëm në tulla e tjegulla, dhe e dyta, tregtarët nga
kjo zonë e Shqipërisë, duhet të bëjnë
qindra kilometra më shumë rrugë për
të arritur në destinacion, gjë që e rrit
dukshem edhe çmimin e mallrave që
transportohen nga Maqedonia ose që
kalojnë transit nëpër Maqedoni.
Fajin për këtë gjendje në vendkalimin kufitar Bllatë te Dibra e Madhe e kanë të dy shtetet, për vetë faktin se nuk krijojnë mundësi që në
këtë pikë kufitare të mund të kalojnë
më shumë mallra.
Mosfunksionimi sa duhet i vendkalimit kufitar Bllatë frenon zhvillimin e gjithmbarshëm të kësaj zone
verilindore të varfër në Shqipëri dhe
Maqedoni.
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Atë lajm nuk do të doja ta kisha shkruar, nuk do të doja ta kisha dhënë. E shkrova dhe
e dërgova për ti kërkuar ata njerëz, ata djem nënash e prindër fëmijësh, për të
zbardhur një të vërtetë, një tragjedi që nuk kishte pse të ndodhte.

kujtesë
NJË LAJM QË S’DOJA TA KISHA SHKRUAR PËR ...

Heshtja e shtetit rreth një tragjedie
Nga: ABDURAHIM ASHIKU

I

shte 13 mars i vitit 1996, mbrëmje e
Ditëverës, mbrëmje kur Dibra nga të gjitha
anët, luginës së Drinit e Maleve - kështjella të
historisë së lashtë, merr flakë, ndez zjarret e
festës së lashtë pagane, vendos në portat e
shtëpive kukrekët e gjelbër me lulet e thanave
të porsaçelura, mbrëmje kur fëmijët i thyejnë
njeri tjetrit vezët e kuqe në kampionatin “kush
e ka vezën më të fortë”. Ishte nata kur therej
Gjeli i Ditëverës e familja mblidhej rreth
vatrës në ngrohtësinë e shpirtrave të gëzuar.
Atë ditë, atë mbrëmje përcolla drejt gazetës
“Zëri i Popullit”, korrespondent i së cilës isha,
një lajm që nuk do doja ta kisha shkruar kurrë...
Lajmi origjinal ishte ky:
MAQELLARA NËN TRYSNINË E NJË
TRAGJEDIE DETARE
Lajmi i zi arrin në Maqellarë. Komisariati i
Vlorës njofton komisariatin e Peshkopisë se
një djalë i ri nga Maqellara e Dibrës është
gjetur i vdekur në breg të detit, nxjerrë nga
valët e ftohta të tij.
Njerëzit e familjes, me dhimbjen e madhe
për njeriun e tyre të dashur nisen për të marrë
djalin e vdekur. Në Vlorë mësojnë se kufoma
nuk është gjetur në brigjet e detit shqiptar por
në anën tjetër të detit, në brigjet e Otrantos.
Në Maqellarë të Dibrës është hapur mort.
Familja Qoku pret e përcjell njerëz, pret të
vijë djali i tyre i shtrenjtë.
Por në Maqellarë tmerri i vdekjes është më
i gjerë, më i madh, i pranishëm në dhjetëra
familje. Kjo lidhet me faktin se njëkohësisht
me djaloshin Qoku janë nisur në drejtim të
Vlorës, e më tej me gomone në drejtim të
Italisë, tre mikrobusë me djem të rinj, rreth
30 vetë. Deri tani për ta nuk ka asnjë lajm,
asgjë që të qetësojë zemrat e ngrira nga tmerri
të nënave, baballarëve, motrave, grave, fëmijëve, të afërmve të këtyre familjeve.
Një djalë i ri është gjetur i vdekur në brigjet e detit italian. Dhjetëra djem të tjerë nuk
dihet ku janë, nuk dihet në se kanë arritur në
brigjet e ëndrrës së tyre për një jetë më të mirë
apo i kanë përpirë dallgët e zeza të detit. Familjet pranë zyrave të postë telekomunikacionit
pyesin në adresa të ndryshme në shtetet fqinj
dhe nuk marrin përgjigje.
Duke uruar që djemtë të kenë arritur shëndosh e mirë në Itali e familjet e kësaj zone të
mos shohin gjëmë e kob, Maqellara kërkon të
hidhet zyrtarisht dritë mbi këtë ngjarje të rëndë,
të qetësohen zemrat e ngrira të prindërve.
Abdurahim Ashiku
Dërguar më 13 mars 1996 dhe botuar në
“Zërin e Popullit” më 14 mars 1996
***
Asokohe nuk mund të flitej për faks e internet. I vetmi mjet për të përcjellë lajmet ishte
telefoni.
Kiçua e kishte lënë turnin. Lajmin e mori
Hamdiu, redaktor i gazetës, ish mësues në
shkollën e mesme të përgjithshme të Peshkopisë. Iu luta që të mos bëjë asnjë ndërhyrje as
në titull dhe në asnjë fjalë. Unë në tërë jetën
time si gazetar (edhe sot) i kam frikë redaktorët. Një rresht i shuar apo i shtuar hap plagë
që nuk mund të mjekohen me asnjë lloj korrektimi të së nesërmes. Iu luta që ta verifikojë
në burime nga Tirana saktësinë e lajmit.
Redaktorit nuk i ishte ndenjur pa i “futur
duart”, pa shtuar, transformuar e politizuar.
Një foto e lajmit që po përcjell e tregon qartë
atë (Foto 1).
Lajm u botua më 14 mars, Ditën e Versë –

Foto 1. Shkrimi në gazetën “ZP”, 14 mars 1996

1996. Në Sofrën dibrane të Ditëverës – 1996
mungonin djem të rinj nga Maqellara, Greva,
Melani, Brezhdani, Reçi...
Lajmin e mbyllja me fjalët... Duke uruar
që djemtë të kenë arritur shëndosh e mirë në
Itali e familjet e kësaj zone të mos shohin
gjëmë e kob, Maqellara kërkon të hidhet zyrtarisht dritë mbi këtë ngjarje të rëndë, të qetësohen zemrat e ngrira të prindërve.
Atë lajm e shkrova mes dhimbjes e lotëve,
e shkrova për të ngritur njerëzit në këmbë për
ti kërkuar djemtë e Dibrës.
Shtetit i takonte ti kërkonte. Shteti heshti
për ditë e ditë të tëra. Vetëm më 27 mars 1996
radiotelevizioni shqiptar, i vetmi zë dhe dritare e kohës, dha një lajm të shkurtër, të thatë
si të jepte një ndodhi të zakonshme në rrugë.
Në ditarin tim atë ditë shënoja:
E mërkurë 27 mars. Qielli qan. Dibra mërdhin. Televizioni shqiptar, pas 18 ditë heshtjeje më në fund bëhet i gjallë. Spikerja njofton thatë se në brigjet e Italisë është gjetur një
kufomë dhe se 29 dibranë të nisur me një skaf
më 9 mars kanë humbur..
Dy ditë më pas, më 29 mars 1996 në “Zërin
e Popullit” u botua një tjetër shkrim imi me
titull KU JANË DJEMTË E DIBRËS ?... (Foto 2)
Në shkrim, ndër të tjera shkruaja:
“...Heshtjen...e theu më në fund ajo që
duhet ta kishte thyer e ndjekur ditë për ditë,
që nga 9 marsi e në vazhdim. Ministria e
brendshme më 27 mars njofton se më 19 mars
në bregdetin e Otrantos, është gjetur kufoma
e një djali tjetër, i pa identifikuar, njeri prej
29 dibranëve të larguar në drejtim të Italisë
më 9 mars.
Lajmi ka tronditur Dibrën. Shpresat e
përcjella në lajmin se djemtë e Dibrës kanë
përfunduar në Korfuz të Greqisë është venitur.
Lajm më të kobshëm, dhimbje më të madhe Dibra nuk ka përjetuar ndonjëherë.
Urojmë që ai të jetë i rremë dhe djemtë e
saj të kthehen tek nënat, motrat, nuset, fëmijët, të dashurit e tyre që i presin me lot në
sy.”
Pas tij, po në Zërin e Popullit u botua shkrimi “Ku bie Santa Maqellara?” me firmën
Q. Hamzaj... (Foto 3)
Ndonjë lajm shkurtër botuan edhe “Koha
jonë” dhe “Gazeta Shqiptare”
Shteti, partia në pushtet, nuk dha asnjë
lajm, qoftë edhe me dy rreshta në organin e
vet, Rilindjen Demokratike. Shtetit dhe partisë në pushtet ato ditë nuk i interesonin valët
e egra të Jonit e Adriatikut që merrnin jetë
njerëzish. I interesonin valët e fjalimeve dhe
premtimeve në linjën e zgjedhjeve të njohura

Foto 2. Shkrimi në gazetën “ZP”, 29 mars 1996

të 26 majit 1996, zgjedhje që do të çonin në
tragjedinë e madhe shqiptare 1997...
***
Shteti vazhdoi të heshtte edhe kur karrocën
e tij u vunë ta tërheqin kuaj të tjerë.
Tetë vjet më pas nga Athina mësoj se...
Ministri i Rendit Publik, Igli Toska, ka shkuar
sot paradite në Maqellarë të rrethit të Dibrës,
për të informuar familjarët e 29 personave të
humbur në 10 mars të vitit 1996 në detin
Adriatik, mbi përfundimin e hetimeve të bëra
nga strukturat e Policisë së Shtetit mbi fatin e
këtyre personave...
...Ministri i Rendit Publik ka shkuar në
familjen e Abdulla Hakorja (në fshatin Brezhdan - A. A.), i cili ka humbur djalin në këtë
ngjarje tragjike, ndërsa u ka dhënë familjarëve
lajmin e hidhur ka qenë i pari që i ka ngushëlluar sipas zakoneve të vendit. Ministri Toska
ka premtuar në emër të qeverisë se do të shihen të gjitha mundësitë për të ndihmuar financiarisht fëmijët e viktimave.
Ministri do të deklaronte:
...Në përfundim të hetimeve rezultoi se të
29 shtetasit nga Maqellara e Dibrës dhe tre
personat që drejtonin skafin nga Vlora janë
mbytur. Nga kontrolli i dokumentacionit përkatës rezultoi se në vitin 1996 Policia Italiane
ka njoftuar Policinë e Vlorës për gjetjen e dy
kufomave me emrat Sulejman Qoku dhe Petrit Qoku nga fshati Kllobçisht i Maqellarës
dhe më pas edhe katër kufoma të tjera të cilat
nuk mund të identifikoheshin për shkak të
dekompozimit...
Aso kohe, nëpërmjet një gazete në emigracion i përcolla ministrit Toska një Letër të
Hapur ku ndër të tjera i shkruaja:
Ju i nderuar Ministër flisni edhe për katër
kufoma të tjera të cilat... “nuk mund të identifikoheshin për shkak të dekompozimit”. Një
përgjigje të tillë mund ta presësh nga kushdo
por jo nga një ministër rendi. Çelësi për identifikimin e kufomave tashmë është kaq i njohur sa është bërë dhe po bëhet edhe në dhjetramijëra apo më shumë njerëz - viktima të
Cunamit, është ADN-ja. A është bërë, qoftë
edhe një veprim i vogël në testimin e atyre
kufomave nëpërmjet testeve bashkëkohore. Me
njoftimin që dhatë Ju, mendoj se keni sjellë
një tronditje të re, të thellë, midis familjarëve
të viktimave. Ata, me siguri, duan të dinë
emrat e atyre djemve, të marrin eshtrat dhe t’i
varrosin në fshatin e tyre, pranë dhembjeve të
tyre. Këtë, i nderuar Ministër, duhet ta bëni.
Dhe ta bëni sa më shpejt të jetë e mundshme”.
Igli Toska, Ministër i Rendit Publik në fjalimin e tij në Kuvend të enjten më 15 janar

Foto 3

2004, deklaronte...
“Për të qenë realist e objektiv dhe për të
mos lejuar kontrabandën e spekulimeve nga
çdo anë që vjen, jo thjesht për statistika, por
për të ekspozuar para parlamentit një kalendar nekrologjik në hapësirën tonë detare ju
kujtoj se: Nga 31 dhjetori 1992, kur është
regjistruar mbytja e parë kolektive e shqiptarëve, deri më 28 mars 1997, pra për 4
vjet e gjysmë, kanë humbur jetën 129 vetë.
Nga 21 nëntori 1997 deri më 09 janar 2004,
kur u regjistrua e fundit, kanë humbur jetën
84 viktima”
Më tej, si të donte të lante fytyrën e krimit
të heshtjes ndaj tragjedisë dibrane nga të dy
krahët e politikës shqiptare vazhdon...
“... Në këtë paraqitje që është e para që
bën një Ministër Rendi në Kuvend për këtë
problematikë që ka penalizuar Shqipërinë prej
vitesh e vitesh, do të isha i padrejtë të mos
përmendja edhe tragjedinë e 30 dibranëve në
09 mars 1996 që u mbytën; askush nuk tentoi
t’i shpëtonte dhe mizorisht fakti iu fsheh publikut dhe familjeve të tyre! “
Vonë, tmerrësisht vonë, shteti shqiptar u
prononcua për Tragjedinë Dibrane të 9 Marsit
1996.
...Pas 15 janarit 2004, për 7 vjet të tjerë,
nuk u fol më asnjë fjalë për humbjen e madhe
dibrane, dosjet e krimit u arkivuan, drejtësia
shqiptare heshti dhe vazhdon të heshtë. Ngjarja vazhdon ti fshihet publikut dhe familjeve në det lotësh...
***
Atë lajm nuk do të doja ta kisha shkruar,
nuk do të doja ta kisha dhënë. E shkrova dhe e
dërgova për ti kërkuar ata njerëz, ata djem
nënash e prindër fëmijësh, për të zbardhur një
të vërtetë, një tragjedi që nuk kishte pse të
ndodhte.
Nuk më dëgjoi kush.
Lajmin po e përcjell edhe sot, SOT MË 9
MARS 2011, pas 15 vjetësh, në përkujtimoren
e pesëmbëdhjetë...
Po e përcjell në nderim të atyre djemve,
“Luleve të Ditëverës”, filiza të rinj të jetës që
humbën midis tallazeve të ftohta të Otrantos.
Pjesë nga libri në dorëshkrim
“Tragjedi dibrane”
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Një grusht dhé Lure për JETA DHE VEPRIMTARIA
Dom Nikollë Kaçorrin E DOM NIKOLLË KAÇORRIT
Nga: HEKURAN VLADI

U

gjet, u gjet më në fund… U gjet pas 50 vitesh mohim dhe 1 shekull
pritje. U gjet pas kërkimeve të dëshpëruara të një nipi në SHBA, pas
trokitjeve derë më derë të një historiani në arkivat e huaja, pas këmbënguljes së priftërinjve për të mbajtur amanetin e tij që të prehej në atdhe. U gjet
Dom Nikollë Kaçori dhe atë nuk e gjetëm ne. Na e bënë dhuratë këta
zemërgjerë që përmenda më lart, por edhe ne nuk e lamë pa gjë… I bëmë
një pritje të zezë, në ca ambiente të zeza, të mbështjellë me një rreckë po
kaq të zezë, që nuk kuptohej nëse ishte një valixhe e falur nga dikush, apo
një thes mbeturinash për riciklim. Shkurt, për faqe të zezë! Tonën, jo tënden…
Por, nuk ishte faji ynë, ishte krejt i yti, Dom Nikollë Kaçorri! Kur prite
100 vjet, të rrije edhe ca ditë të tjera. Dom-i ynë i dashur, gjete momentin
e keq për t’u kthyer në Shqipëri. Siç duket, ty nuk të thanë që burrat e
Kuvendit tonë kishin radhën për t’u mbledhur, pasi kishin lënë në mes një
çështje madhore për të diskutuar. Ishin shumë të zënë për të të nderuar në
aeroport siç e meriton, sepse akoma nuk kishin mbaruar librin e sharjeve
deri në gjenezë. Me nënat, motrat dhe gratë ishte gjithçka në rregull, por në
fis kishin akoma punë… Edhe gratë e Kuvendit, duke nisur që nga kryeburrnesha e besimit tënd, ishte me axhendë të ngjeshur atë ditë që erdhe ti,
Dom. Ajo dhe gratë e tjera po miratonin me qeshje, buzëqeshje e ngërdheshje degjenerimin e burrave dhe me raste, edhe i plotësonin fjalitë. Këtë
të fundit e di që nuk e beson dot, sepse me të drejtë mund të pyesësh se
ç’duan gratë në Kuvendin e Burrave? Ehhh, je 100 vjet pas Dom, mos u
trondit… Quhet barazi gjinore dhe po t’i dëgjosh në kuvendim, janë fiks
njësoj. Aq perfekte po arrihet kjo barazi, sa me këtë ritëm, shumë shpejt do
të shndërrohet në Kuvendin e Grave, edhe pse emrat pjesëmarrës janë shumica të gjinisë mashkullore dhe vazhdojnë të mbarojnë me germën I dhe
U. Gramatikisht them dhe këtë e kupton mirë ti Dom, se ke qenë dhe
gjuhëtar i madh. Meqë ra fjala, me alfabetin tënd, përkthimet, studimet e
veprat e tua, u arsimuan shumë profesorë, pedagogë. Me emrin tënd si
temë diplome u bënë edhe doktorë. Por edhe këta ishin të zënë kur erdhe ti,
Dom. Po jepnin mësim në universitetet private dhe si për ironi të fatit,
njëri prej tyre po shpjegonte pikërisht legjendën tënde… Nuk mund ta linte
atë orë mësimi, Dom. Teorikisht i kushtoje 50 euro, praktikisht 1 mijë lekë
karburant deri në Rinas…
Të thashë që në fillim që zgjodhe ditë të gabuar për t’u kthyer, Dom! Në
ndonjë kohë tjetër, do të të nxirrnim edhe vetë ministrin e Kulturës të të
priste në aeroport, por atë ditë që erdhe, ai ishte shumë i zënë duke bërë
bisedime ndërkombëtare për eshtrat e një patrioti, me të cilin Ti shpalle
Pavarësinë dhe krijove Qeverinë. I kanë humbur në dheun e duhur, por
gjithmonë i kërkon në vende të gabuara, ose me emra të gabuar. Ministrit
tonë vijojnë t’i vijnë përgjigje të dëshpëruara dhe të gëzuara njëkohësisht:
“Referuar të dhënave tuaja, qytetari Qemal Ismaili është i gjallë e është në
jetë, është në dritë të vërtetë…”. Mos ia vër re, ashtu si shumë politikanë të
tjerë sot, edhe ai mendon për zgjedhje të ardhshme, ndërsa ti Dom mendoje vetëm për breza të ardhshëm. Nuk ka rëndësi nëse është Ismail Qemali apo Qemal Ismaili, në këtë rast ai është një votues më shumë. Po ashtu,
nuk ka rëndësi nëse është i gjallë apo i vdekur, në këtë rast ai është një
mundësi manipulimi më shumë. Megjithatë, lutu, lutu me gjithë forcën
tënde Dom, që mos t’i gjejë ato eshtra, ndryshe do të t’i sjellë edhe ato në
thesin e zi ku të kanë futur. Shumë ngushtë për Ty aty, mendo për të dy…
Ah, Dom, si nuk prite edhe ca për t’u kthyer në atdhe! Vetë Presidenti i
Republikës do të të dilte para dhe zyra e shtypit do të bënte një njoftim
fisnik, ashtu siç e meritoje. Por, më vjen keq të ta përsëris, zgjodhe ditën e
gabuar për të ardhur. Kryetari i Shtetit ende nuk e kishte sqaruar se sa doli
Arsenali me Gallatasaraj, ndërsa i ka ngelur problem madhor dhuna e tifozëve në stadiumet e Laçit, kur luajnë ekipet e pensionistëve… Një problem të tillë me çështje dhune ka pasur këto ditë edhe zyra e shtypit pranë
Kryeministrit. Zakonisht kryetarit të Qeverisë nuk i shpëton gjë, por më
shumë se sa faji i mediatikëve të tij, ka qenë i kreut të opozitës. As ai nuk
u ndje se do të vije Ti. Hmmm, duket si plan “mafioz” i kundërshtarëve
politikë, të kanë përdorur edhe të vdekur, Dom. Po të kishte reaguar kryeopozitari, do të reagonte edhe kryemazhoritari. Do të ishin organizuar edhe
dy konferenca shtypi në selitë përkatëse, do të ishin shpërndarë e-maile dhe
disa foto, por jo të thesit të zi ku je Ti. Besoj që shkrepjet e aparatit do të
ishin bërë mbi ndonjë arkivol të marrë me qira, me plot lule të freskëta të
vendosura nga sipër me montazh kompjuterik…
E kupton Dom tani në çfarë kohe je kthyer? Por meqë erdhe, rri… Vendi
yt i lindjes, Lura, ka 100 vjet që po të pret. Të ka bërë gati edhe dheun për
Ty. E ka gjetur të butë, në një lëndinë të gjelbër, pranë liqejve. Aty ku dielli
lind i përkëdhelur dhe po ashtu perëndon. Atë ditë që Ti erdhe në aeroport,
patriotët e tu ishin të vetmit që u përulën para atij thesi të zi. Të përmalluar, por edhe të poshtëruar për atë çfarë panë, qanë në vend të grave para
teje. U bënë gati të të merrnin e të të çonin në Lurë, por… Gjithë jeta dhe
pasjeta po të shkon me “POR”, Dom. Është pak turp të ta them, por fshati
yt nuk ka më rrugë. Edhe ajo udha e kuajve që përshkove ti kur ishe fëmijë
2 shekuj më parë, është prishur. POR, si gjithmonë me POR… Nëse nuk
shkon Dom Nikollë Kaçorri në Lurë, do të shkojë Lura te Dom Nikollë
Kaçorri. Sot, në ceremoninë e varrimit që u bw në Durrës (në mungesë të
një rruge për ta çuar në vendlindje) secili nga ne do të marrë me vete një
grusht dhé, të cilin e kemi sjellë posaçërisht nga Lura. Dom, ne nuk jemi të
denjë për Ty, por me një grusht dhé Lure, shpresojmë në faljen tënde.

Nga: SALI AJAZI
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indi në Krejë Lurë nga dy prindër
me besime të ndryshme fetare, I
ati katolik e ëma muslimane. Të dy
prindërit i vdiqën shpejt dhe Nikolla mbeti jetim në moshë të njomë.
Kjo fatkeqësi e tij u kompesua nga
pjestarët e familjes së madhe të
Kaçorrit. Ata e shikonin Nikollën e
vogël si djalin e tyre. Sejcili prej tyre
dhe i tërë fisi ndiqnin zhvillimin dhe
mirërritjen e tij. Kjo traditë fisnike e
kësaj familje u duk vazhdimisht pasi
u interesuan për ta arsimuar në perëndim. Fati i tij ishte se në Lurë vjen
Ipeshkvi i Jezuitëve Imzot Anstrzo
nga Durrësi, kur Nikolla ishte rreth
moshës dhjet vjeçare. Me interesimin e pjestarëve të familjes dhe
dorën e shtrirë të autoritetit kishtar
iu hap rruga e jetës dhe perspektivës.
Dërgohet në një kolegj në Romë ku
siç thuhet në karakteristikën e
tij(pështypjet më të mira) “Kaçorrin
e veshin si nxanës propogande dhe e
vendosin me shokët për filozofi”.
Mbaroi ma vonë studimet e larta në
Universitetin e Zekingut në Zyryh të
Zvicrës dhe kthehet me tre profile
studimi: teologji,filozofi dhe shkenca politike-juridike. Të gjitha i vuri
në shërbim të fesë dhe atdheut. U
shugurua dhe vjen në Lurë. Familja
e Kaçorrëve, fisi dhe dajat i improvizojnë një dasëm simbolike pa nuse
por duke shijuar pjesmarrësit shijet
e një dasme Lure Nikollë Kaçori u
brumos me arsim e dije kristiane me
besën ndaj Zotit e në shërbim të tij.
Shpesh herë kur vinte në Lurë u fliste
për terrin që kishte mbuluar Shqipërinë. Udhëzonte në emër të fesë
dhe të kombit për të ndaluar gjaqet,
thirrje për bashkim e vllazërim. ”Të
gjitha gjaqet ju t’i falni, pushkën
turkut të mos ia ndalni” Kjo ishte
dhe mbeti jo vetëm porosia për të
tjerët, por motoja e tërë jetës së vet
të shkurtër 49 vjeçare, për ta bërë
realitet kthimin nga terri në dritë për
Shqipërinë. Rrethi i tij miqësor e shoqëror ishte i gjërë por dhe kundërshtarët me të cilët u përplas nuk ishin
të pakët Këto ishin pushtuesit dhe
veglat e tyre. Beteja me ta bëhej se
ato donin që Shqipëria të kishte zhvillim, ishin kundër gjuhës dhe të
shkruarit shqip. Me këto përplasje
Kaçorri u bë figura më simbolike e
shoqërisë së kohës, modeli i patriotizmit dhe i ashpërsisë kundër padrejtësive të kohës. Veprimtaria e tij
fetare zhvillohej në kishë njësoj si
për katolikët dhe muslimanët.
Predikimi i tij bëhej për shqiptarët e
jo për fetarët. Thënja e Vaso Pashës
se :”Feja e shqiptarit është shqiptaria” Kaçorri e kishte bindje për veprim. Përmbajtjen e kësaj thënje lapidare, dalur nga mendja e goja e një
shqiptari të madh. Me vrullin rinor
ai përballonte në fushën e dijes të
gjithë kundërshtarët qofshin fetarë,
qofshin pushtetarë. Të gjitha debatet
i kishte të fituara. Në planin politik,
bashkë me atdhetarë të dëgjuar organizoi dhe mbështetit popullatën e
varfër të Kurbinit të cilët u nxitën
për kryengritje në vitet 1905-1907.
U quajt nga të huajt “Rektori

Dom Nikollë Kaçorrit:
”Mos deksha pa hedhur një
urë nga Kunora e Lurës deri
në Zvicër që Europa të vijë
e të shohë se Lura asht
froni i Perëndisë me shtatë
mrekullitë e saj”.
shpirtëror i kësaj episkopate”. Ideja
e tij dhe e Dom Shtjefën Gjeçovit
ishte për ta bërë Kurbinin qendër e
model të kryengritjes së armatosur
për të gjithë Shqipërinë. Aktiviteti i
tij patriotik qe i gjithanëshëm. Në
këto rrethana u bë kleriku më karizmatik i kohës. Energjitë e tij ishin të
pashtershme në të gjitha veprimtaritë
patriotike, për të zgjuar masat nga
gjumi i shekujve, për t’ju hapur sytë
nga errësira shekullore. Lidhjet e tij
me shumë patriot brenda e jashtë
vendit dhe aktiviteti i tyre i përbashkët solli atë që e gjithë bota shkroi e
tha se Shqipëria fitoi pavarsinë! Nëntori i parë 1912 që nxorri në pah birin e Lurës dhe të gjithë Shqipërisë
Dom Nikollë Kaçorin, si figurë të
shquar të kombit tonë. E bashkë me
të mbledhjen e kuvendit historik të
Vlorës që e pati fatin dhe meritën e
shpalljes shtet të pavarur e Sovran.
Ky qe kulmi i historisë kombëtare,Ky
kuvend e zgjodhi Dom Nikollë
Kaçorrin zëvëndësin e parë të Ismail
Qemalit, Nënkryetar të Qeverisë.
Këto të dy figura arritën të zgjidhen
duke marrë 100 përqind të gjitha
votave të delegatëve. Veprimtaria,
zgjuarsia dhe devotshmëria e nxorri
në rrjeshtin e parë të shtetit të parë
shqiptar si personalitet i shquar e plot
dinjitet pas 500 vjet robërie. Jeta e
tij nuk erdhi e lehtë por erdhi
nëpërmjet luftës, përpjekjeve, burgimeve e keqtrajtimeve por edhe me
fitore historike. Burgu i Jedi Kules i
nguli si thikë sëmundjen e rëndë e
të pashërueshme që i mori edhe jetën

në duart e mjekëve të Vjenës. Në momentet sa historike aq edhe me
rreziqe, në prag të ngritjes së flamurit, ai me kurajo ngrihet e
thotë:”Nëqoftë për nesër të desim
sod. O sod o kurrë!” Këtu kishte
parasysh se liria dhe vdekja ishin
pranë njëra tjetrës. Duke pas parasysh se emri dhe vepra e Dom Nikollë
Kaçorrit i ka bërë nder tërë Shqipërisë,
me veprimtarinë shumë dimensionale mendoj se është lënë në harresë
me qëllim e me keqdashje përreth
një shekull. Fakti që emri i tij është
vendosur vetëm në një mur avllie të
kishës dhe vetëm në një shkollë të
Lurës, na jepet e drejta si familjarë
të Kaçorit dhe të krejt Lurës për
drejtësi historike. Historia e çdo vendi pasqyron dhe vlerëson figurat historike duke emërtuar qytete, rrugë,
lagje, institucione. Shpreh bindjen
se nëntori i tretë për Dom Nikollë
Kaçorrin tashmë do jetë ndryshe.
Sjellja dhe rivarrimi i eshtrave të tij
në vendin tonë ishte dhe një amanet
i tij. Ky evinement kaq i rëndësishëm
u realizua nga veprimtaria aktive e
Pjetër Logareci nga Shkodra, Prifti i
emisionit katolik në Vjenë Dom Prek
Kaja dhe djali i Fran Kaçorrit i
mbështetur nga i gjithë fisi i Kaçorrit. Sot eshtrat e Dom Nikollë Kaçorrit prehen në kishën “Shën Luçia” ku
punoi, predikoi dhe jetoi për gadi
23 vjet. Busti i tij afër portit të Durrësit u përurua në kuadër të 90 vjetorit. Mendojmë dhe shpresojmë se
viti 2012 të jetë ndryshe, të jetë një
vit vlerësimi për figurën dimensionale të Dom Nikollë Kaçorrit. Të
zbukurohen sheshet e qyteteve në
Vlorë,Tiranë,Dibër dhe Lurë me bustin e tij. Figura e tij do tju bënte nder
këtyre qyteteve dhe do të ishte një
pavdekësi për Lurën që e lindi dhe e
rriti. Me këtë rast do të kujtonim
fjalët e Dom Nikollës që ka thënë :”
Mos deksha pa hedhur një urë nga
Kunora e Lurës deri në Zvicër që Europa të vijë e të shohë se Lura asht
froni i Perëndisë me shtatë mrekullitë e saj”.

Shkurt 2011 - 5

nr.
58

in memorium

Nga: ABDURAHIM ASHIKU

N

ikollë Kaçorri lindi në Krej –
Lurë në vitin 1862...
Kush ka udhëtuar drejt Lurës, pasi
ka kaluar Kurbneshin dhe
Mërkurthin, qafën që ndanë Dibrën
me Mirditën, nuk ka se si të mos
jetë befasuar me ato livadhe në prehër të maleve, me pyjet e pishës,
bredhit dhe arnenit, me blegërimën
e deleve dhe qengjave në kullotë e
këngët e thëllëzave labirinteve të
barit në lulëzim, me Krejë – Lurën,
lulen e bukur në tufën e lulefshatrave
me emër të përveçëm e mbiemër të
njëjtë: Krej – Lurë, Fushë – Lurë,
Pregj – Lurë, Borie – Lurë, Gurë –
Lurë...
Këtu e kaloi fëmijërinë Nikollë
Kaçorri, midis Kaçorrëve të vjetër e
të rinj, fisi më i madh i Krej – Lurës,
e kaloi në gjirin e Luginës së thepisur të Mallës, lumë që mjel gjinjtë e
liqeneve të Lurës lart maleve, Zabelit të Nikës mbushur me tregime e
legjenda, Shkëmbit të Kuq që i qëndron fshatit si shpatull e Pregj – Lurës
si monument, Bjeshkës së Lugjeve
në zemër të së cilës sa herë flladiti
ballin me ujin e burimit të ftohtë...
Një fotografi midis “kaçorrëve”
dhe të tjerë të Krej – Lurës më ka
ardhur mes relikteve të kohës së shkuar deri këtu në emigracion. Një
“natyrë e qetë” me Krej - Lurën në
një prag mbrëmjeje është pranë e
pranë.
Nuk e gjeta fotografinë e lapidarit, anës rrugës e ballëpërballë fshatit, nderim për Nikollë Kaçorrin.
Nuk e gjeta as fotografinë me tabelën
e madhe ku shkruhej “Shkolla 8vjeçare Dom Nikollë Kaçorri”...
Nikollë Kaçorri i takon Krej Lurës, Lurës mbarë. Është vendlindja e tij, janë rrënjët e tij, është dashuria e parë e madhe që do ta udhëhiqte
drejt dashurisë së dashurive, Dashurisë për Shqipërinë.
Jeta e solli që Nikolla i vogël të
merrte rrugën e studimeve teologjike,
të merrte titullin “Dom”, “Imzot”,
të quhej Dom Nikollë Kaçorri, të
thërritej Imzot Kaçorri...
Jeta e solli që Nikollë Kaçorri të
veshte për tërë jetën kostumin e
klerikut...
Shpirti atdhetar, kultura e gjerë,
bëri që Nikollë Kaçorri të ishte një
tribun i vërtetë i Shqipërisë...
Nikollë Kaçorri ishte zë i veçantë
në Kongresin e Manastirit (nr. 3 në
fotografinë e kongresistëve), Kongres
i cili hodhi themelet e shkrimit të
Gjuhës Shqipe. Pjesëmarrja e tij është tepër domethënëse, flet thellë,
shumë thellë...
Nikollë Kaçorri ishte pjesë e Kongresit të Elbasanit. Një tjetër
domethënie e madhe në vlerën e tij
atdhetare...

Shteti shqiptar duhet ta
kishte pritur Dom Nikollë
Kaçorrin në aeroportin
“Nënë Tereza”, ta kishte
pritur me tërë protokollin
e tij shtetëror, që nga
Presidenti, Kryeministri
dhe gjithë të tjerët. Ishte
rasti që shteti shqiptar të
shtronte “qilimin e kuq”,
të rreshtonte truprojën e
nderit, ta shoqëronte me
marsh funebër pritjen në
tokën e tij Nikollë Kaçorrin, pse jo ta ulte në
gjysmë shtize Flamurin
Kombëtar, atë simbol që
ai e mbajti mbështjellë pas
trupit për 94 vjet...

Nikollë Kaçorri i Lurës - Tribun i Shqipërisë
Nikollë Kaçorri ishte Nënkryetari
i Qeverisë së Parë të Shqipërisë, ishte krahu më i shëndoshë i Ismail
Qemalit...
Këto tri vlera e “zhveshin” Nikollë
Kaçorrin nga kostumi i klerikut për
ti veshur “Kostumin e Atdhetarit”...
Nga sa kam lexuar për Dom Nikollë Kaçorrin, biografët nuk na japin vlera të veçanta teologjike. Ata të
gjithë, pa përjashtim, ndalen tek vlerat e tij Atdhetare e ndihmesa e jashtëzakonshme në formimin e shtetit
të parë shqiptar, vlerën e madhe të
NËNKRYETARIT të Qeverisë së
Vlorës...
Parë me këtë sy Nikollë Kaçorri,
përpara se ti takojë kishës katolike si
Dom Nikollë Kaçorri, i takon Shqipërisë si Atdhetar, pushtetar e shtetar, si anëtar i Kuvendit të Vlorës,
si Nënkryetar i Qeverisë së Vlorës...
Pse i veçoj këto anë të jetës dhe
veprimtarisë së Nikollë Kaçorrit?
I veçoj për të thënë se varrosja e
Nikollë Kaçorrit “në altarin e Kishës
“Shën Luçia”, ku ai shërbeu për 24
vjet,” nuk duhet të ndodhte.
Dy vende do ti bënin nder dhe

lavdi varrosjes së eshtrave të Nikollë
Kaçorrit.
Nderi i parë i takon vendlindjes,
Krej – Lurës. Një varr monumental
në Krej – Lurë do ti jepte figurës së
Nikollë Kaçorrit përmasa ndërkombëtare. Turistët e së ardhmes në
rrugëtimet drejt bukurive të fshatrave,
livadheve, pyjeve dhe liqeneve të
Lurës, një varr monumental i Nikollë
Kaçorrit do tu fliste më shumë se
volume të tërë historie, do tu fliste
më shumë se njëmijë leksione të
tolerancës fetare, karakteristike në
marrëdhëniet midis katolikëve dhe
myslimanëve në trevën e Lurës.
Njerëzit e mëdhenj kanë gjetur prehje dhe lavdi në vendlindje.
Nderi i dytë i takon Vlorës. Një
kompleks monumental ku të vihen
bashkë, pranë e pranë, eshtrat e Ismail Qemalit, Dom Nikollë Kaçorrit, Isa Boletinit, Vehbi Dibrës (Agollit) dhe anëtarëve të tjerë të Qeverisë së Vlorës, do të ishte një muze i
gjallë i historisë së Shqipërisë së Pavarur, muze që do ti fliste botës
mbarë.
Hulumtohet se “petku i klerikut

katolik”, nën diktaturë, e zbehu figurën e Dom Nikoll Kaçorrit, e ngushtoi në një urdhër për veprimtari patriotike e me ndonjë lapidar apo emër
shkolle në vendlindje.
Pyes: Pse u hesht për Nënkryetarin e Qeverisë së Vlorës Dom Nikollë
Kaçorrin gjatë regjimit monarkik të
Ahmet Zogut?
Pyes: Pse Vatikani me shtrirje të
fortë në Austri, nuk u kujdes që të
paktën të vendoste një rrasë të madhe mbi varrin e këtij Shenjti të katolicizmit me mbishkrimin “Këtu prehet Dom Nikollë Kaçorri” por për
94 vjet e la në harresë të plotë ?
Pyes: Pse gjatë këtyre 20 vjetëve
demokraci nuk u bë asnjë hap për të
gjetur dhe sjellë në Shqipëri eshtrat
e këtij Shenjti dhe Atdhetari të madh
në rrugë institucionale, shtetërore?
Dom Nikollë Kaçorri, vepra e
madhe Atdhetare e tij, u la në harresë të plotë nga shteti shqiptar.
Eshtrat e Dom Nikollë Kaçorrit i
gjetën dhe i sollën në Atdhe njerëz
me zemër të madhe.
Ishte prifti kosovar Dom Pren
Kola, që shërben për besimtarët ka-

tolikë të Kosovës në Vjenë, i cili
mundi të identifikojë varrin e Dom
Nikollë Kaçorrit...
Përpjekjet e priftit kosovar në
Vjenë nuk qenë të lehta. Atij ju desh
të kërkojë me ngulm për tre vjet radhazi ndër dokumentet e Bashkisë së
kryeqytetit austriak, së bashku me të
afërmit e tij.
Imzot Damian Kurtit thotë se
Dom Nikollë Kaçorri nuk i përket
vetëm famullisë katolike “Shën
Luçia” të Durrësit...
...Duhej që të çlirohej Kosova,
duhej që ajo të bëhej Republika e
dytë shqiptare në Ballkan, Evropë dhe
Botë, duhej që Dom Pren Kola të
kërkonte me dashuri e durim atdhetari që Dom Nikollë Kaçorri të kthehej në Atdhe përgjithmonë.
Shteti shqiptar duhet të kërkojë
ndjesë publike për indiferentizmin
e tij ndaj Nënkryetarit të Parë të
Qeverisë Shqiptare.
Shteti shqiptar duhet ta kishte pritur Dom Nikollë Kaçorrin në
aeroportin “Nënë Tereza”, ta kishte
pritur me tërë protokollin e tij shtetëror, që nga Presidenti, Kryeministri dhe gjithë të tjerët. Për turp të
botës arkivoli me eshtrat e Nënkryetarit të Shtetit të Parë Shqiptar nuk u
vendosën mbi ndonjë shtrat topi, por
mbi shtrat të një karroce të zakonshme mallrash udhëtarësh.
Ishte rasti që shteti shqiptar të
shtronte “qilimin e kuq”, të rreshtonte truprojën e nderit, ta shoqëronte me marsh funebër pritjen në tokën
e tij Nikollë Kaçorrin, pse jo ta ulte
në gjysmë shtize Flamurin Kombëtar,
atë simbol që ai e mbajti mbështjellë
pas trupit për 94 vjet...
Thashë që Nikollë Kaçorri duhet
të varrosej në Krej – Lurë...
Thashë që Dom Nikollë Kaçorri
duhej të varrosej në Vlorë...
I tërheq.
Nderin e madh Dom Nikollë
Kaçorrit ia bënë klerikët, kolegët e
tij të një shekulli më vonë. Midis
tyre ai është më ngrohtë.
I lehtë i qoftë Dheu i Atdheut
Dom Nikollë Kaçorrit, Dheu i truallit të famullisë “Shën Luçia” të Durrësit.
Athinë 16 shkurt 2011
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opinion

Vështrime

Mëso shkollën e vendit...
Nga: SHEHAT CAMI

T

ë shkruash për Dibrën dhe dibranët, është sa e lehtë,
po aq edhe e vështirë. Është e lehtë për arsyen e
thjeshtë, se ke të bësh me një territor me plot ngjarje
historike, me luftetarë të jashtëzakonshëm, e në fund të
fundit, me njerëz të urtë e punëtorë. Po pse thashë që
është e vështirë? Kjo fjalë, pra, “e vështirë”, mbase nuk
është plotësisht e gjetur. Do të ishte më e saktë një
fjalë, më e vështirë se “e vështira”. Dibra dhe dibranët
janë një universitet më vete. E kam dëgjuar shumë herë
këtë fjalë, ndaj dhe e kam peshuar shumë herë atë. Njëherë e një kohë, një mik i imi, pasi mbaron universitetin me nota të shkëlqyera, emërohet agronom sektori.
Vjen një ditë të bukur pranverore tek babai im dhe i
bashkohet bisedës sonë. Gjatë bisedës, miku im e pyeti babain, se nëse e quante normale që ai ishte agronom sektori me universitet, me të gjitha dhjeta, ndërsa
përgjegjës sektori, një njeri, që nuk kishte më shumë se
katër vjet shkollë.
Babai, duke thurur një duhan, po e shikonte mikun
tim me habi.
- Përse më shikon, - e pyeti ai tim atë?
- Po ti nuk e ke mbaruar gjithë shkollën, - i tha babai
dhe ndezi cigaren.
- Edhe pse nuk ma dhe përgjigjen, s’ka gjë, një herë
tjetër besoj se do ta marr një përgjigje dhe do ta shihni
edhe ju nëse e kam mbaruar shkollën apo jo.
Kështu tha miku im dhe bashkë me babain, tani të
ngritur në këmbë, shikuan për disa çaste njëri-tjetrin në
sy. Pasi u përshëndetëm, miku im iku. Por mua më bëri
përshtypje, biseda ndaj dhe nuk rrija dot pa e pyetur babain, se pse nuk i dha të drejtë mikut tim? Babai heshti
për një moment, pastaj m’u kthye: “Universitet më të
madh se universiteti i vendit, nuk ka, kur ta mësoni këtë,
atëherë jeni të kompletuar për t’u bërë përgjegjës. Mbaro
shkollën e lartë dhe o burra përgjegjës! Prit, mor bab,
prit, se përgjegjësi aty është. Mëso edhe pak, mëso shkollën e vendit dhe të bën vetë puna përgjegjës”- më
thotë babai pak sa me zë të ngritur dhe u largua.
Të njëjtën gjë ma thotë miku im më vonë, pas shumë
vitesh. I kishte thënë një plak duke udhëtuar nga Dibra për
në Tiranë, se universitet i të gjithë universiteteve është
universiteti dibran. Eshtë një thesar i madh. Eshtë një metodë, më mirë të themi, se është një model i jashtëzakonshëm, ku njeriu gjendet përpara të panjohurave. Koha e
sotme e vërteton më së miri një gjë të tillë. Të vendosur
tashmë në lagje heterogjene, me prurje nga gjithë vendi,
me kultura dhe nivele të ndryshme, me mentalitete e koncepte të ndryshme për jetën dhe jetesën, logjikisht i drej-

tohesh metodës së krahasimit. Çdo shkencë në botë, e ka
njohur veten e saj, kur ka përdorur metodën e krahasimit.
Në cilin nivel je, çfare vlerash ke? Si është tradita dhe si
është ruajtur tradicionalja? Si bëhet përcjellja e traditës
nëpër breza? E mjaft pyetje të tjera të vijnë në mendje, kur
je përballë metodës së krahasimit. Ndaj kjo është mënyra
më e mirë për të njohur vetveten. Vetvetiu mendja të shkon tek bisedat e kujtimet e hershme. I analizon ato e në
horizont të shfaqet përsëri DIBRA. E në imagjinatën tënde
shtrirja gjeografike e saj. Një shtrirje jo e vogël. Nga Stebleva në jug, në Kalis në veri dhe nga Qafa e Bullit në
perëndim, në malet e Radikës në lindje. Kjo është Dibra e
sotme. Siç e shihni ka një shtrirje mjaft të madhe territoriale. Ka aktualisht tre qendra administrative. Eshtë Peshkopia; Dibra e Madhe dhe Bulqiza. Një shtrirje mjaft e përshtatshme për biznes. Me male të lartë e të ulët, me fusha
pjellore, për pemëtari e për perime, për grurë e për misër.
Me lumin e Drinit që e përshkon mes për mes gjithë Dibrën, si dhe me lumenj të tjerë të vegjël e të mesëm, që
janë një pasuri e madhe për Dibrën.
Të shkruash në një shkrim për gjithë Dibrën është e
pamundur. Por unë dua të bëj thjesht një prezantim të
vogël e modest, të kësaj mbretërie të madhe, gjeografikisht, historikisht, tradicionalisht. Një vend që e ka mrekulluar i madhi ZOT. Njerëzve të mirë ALLAHU u jep pasuri në të gjitha drejtimet, pambarimisht. Janë shkruar
libra të tërë e të tjerë do të shkruhen për Dibrën dhe
dibranët, por përsëri do të mbetet diçka pa u thënë.
Tani le të vijmë tek ajo për të cilën e nisem këtë shkrim.
Pse Dibra është universitet? Kjo trevë ka një kod të veçantë
tradite e muhabeti. Një trevë me rregulla të përcaktuara
që në kohët e lashta, për një bashkëjetesë ndër farefisnore të shkëlqyer. Norma dhe rregulla, që do t’i kishin
zili edhe mjaft shtete me demokraci të zhvilluar sot në
botë. Dibra është universitet, se po të shkosh në disa
zona të saj, hyn e del pa kuptuar asgjë. Të jesh në një
tryezë, të flasësh të njëjtën gjuhë dhe të mos kuptosh
asgjë. Kjo është Dibra. Zgjuarsia dhe puna, mikpritja
dhe pastërtia janë vlerat më të medha të kësaj treve.
Eshtë folur, flitet dhe do të flitet vazhdimisht për këto
virtyte krahinore. Unë lutem për vete, u lutem edhe të
tjerëve, që sa të munden t’i ruajnë këto vlera e në mundën
t’i pasurojnë ato. E si për të plotësuar këtë universitet
popullor, sot në kryeqendrën e Dibrës, në Peshkopi,
është hapur një universitet i profesioneve të ndryshme,
i shkencave të ndryshme. Aty do të dalin profesionistë
të zotë, që bashkë me universitetin e popullit, pa dyshim që do të bëhen jo vetëm faktorë të profesioneve të
tyre, por edhe LIDERË të tyre. Uroj që ato të ndihmojnë
njëri-tjetrin.

“SHKRIMI I PARË”

Krenaria e të qënit pjesë e Dibrës…

P

ër Dibrën time të shtrejntë më duhet të flisja shekuj
të tërë dhe sërish të mos e përshkruaja ashtu siç i ka
ënda asaj.Ngrihet në verilindje të Shqipërisë dhe pasuron peizazhet shqiptare me perlat e saj si 7 liqenet e
mrekullueshme të Lurës. Më pas krenaria jonë lartësohet me malin më të lartë të Shqipërisë, malin e Korabit,
rrjedhshmëria e jetës së qetë pasqyrohet në lumin më të
gjatë, Drinin e Zi, por s’mund të lë pa përmendur
as Bjeshkët e Dibrës që të falin një aromë freskie si
edhe të zhysin në një qetësi përrallore. Siç duket edhe
nga peizazhet tona, natyra është treguar shumë e
kujdesshme dhe ka qëndisur çdo cep të Dibrës, duke i
dhënë asaj një larmishmëri të bukurisë natyrore, si edhe
bujare, duke i dhënë peizazhe të tilla. Dibra ndryshon
çdo stinë dhe këtë ndryshim njerëzit e shohin më shumë
në bulevardin e Peshkopisë, ku është dhe qendra e Dibrës, çdo stinë sjell me vete një bukuri të vecantë për
këtë vend. Po filloj me pranverën, ku shkrirja e borës
shoqërohet me daljen e luleve të para, ato të cilat jo
vetëm që të sjellin një ngrohtësi me ngjyrat e tyre, por
të përcjellin një aromë aq të këndshme, e cila të mban
të lidhur me natyrën, pikërisht pemët e blirit, që mbulojnë gjithë bulevardin e Peshkopisë në këtë stinë të
pëcjellin këtë emocion dhe aromë të jashtëzakonshme.
Vera dhe dielli përveç të mirave dhe kënaqësive që të
falin, të sjellin edhe lodhjen, këtë lodhje e qetësojnë
pikërisht këto pemë, të cilat formojnë një hije për të
gjithë kalimtarët që kalojnë nën to. Vjeshta dhe rënia e
gjetheve e bëjnë bulevardin të vishet në flori dhe të
ngjasojë si “princ” i Dibrës. Përveç të ftohtit, plaku dimër

Peshkopisë i bën çdo vit një dhuratë… Eshtë pikërisht
ajo pelerinë e bardhë, e cila mbulon gjithë qytetin, duke
bërë që pastërtia dhe bukuria të shkrihen së bashku duke
sjellë Peshkopinë në formatin e një “nuseje dibrane”.
Ah, Dibra ime, vatra e mikpritjes, bujarisë, krenarisë! Si
nuk u lodhe duke i ruajtur këto veti me kaq fanatizëm?
Por mesa duket këto veti të bëjnë të ndryshosh nga kulturat e vendeve të tjera, këto veti duhet t’i ruajmë edhe
ne, me fanatizmin që i kanë ruajtur e përcjellë të parët
tanë, sepse këto veti për të cilat ne e mbajnë kokën
lart... Por pasuria natyrore nuk është e vetmja pasuri që
ka Dibra jonë. Në qoftë se pasurinë natyrore ia ka dhuruar natyra Dibrës, pasurinë kulturore ia kanë dhuruar
të parët tanë, duke i shtuar asaj vlera edhe në këtë drejtim.
Kush është ai që kur shikon një valle dyshe burrash nuk
thotë: “Kjo është krenaria dibrane!” Kush ështe ai që kur
dëgjon një këngë dibrane nuk thotë: “Kjo është vlera e
vërtetë e Dibrës”. Bilbilat dhe valltarët e Dibrës po e
përmbushin misionin e të parëve tanë për përcjelljen e
vlerave kulturore dibrane. Këtë gjë duhet të përpiqemi
të bëjmë edhe ne, pra, të mbrojmë vlerat e vendit tonë,
sepse në qoftë se na i rrëmbejnë ose na i
nënvlerësojnë,Dibra jonë humbet pasqyrimin e saj
me vendet e tjera, sepse kultura ka qenë dhe do të ngelet pasqyra që na lartëson në krahasim me vendet e tjera.
Dje pasqyra e Dibrës kanë qenë gjyshërit tanë, të cilët e
kanë përmbushur misionin. Sot jemi ne që duhet ta përmbushim, që nesër t’jua lëmë si detyrë fëmijëve tanë!
NERILDA MEDA
Shkolla “Sami Frashëri”, Tiranë

Ne jemi “Rruga e Arbërit”
Nga: HEKURAN VLADI

T

ë gjithë dibranëve iu ka pëlqyer
rikthimi në fjalorin e tyre i togfjalëshit “Rruga e Arbrit”. Duket qartë
se është përkëdhelur subkoshienca e
tyre (duhet të them e jona). Dhe kjo
është një gjë e mirë për të cilën i
kam falënderuar iniciatorët dhe
veçanërisht Z. Suli që në krye të
herës. E kam falënderuar jo vetem
për iniciativën shumë qytetare të tij
për lobimin mbi ndërtimin e rrugës
për Dibër, por edhe që thjesht ky togfjalësh më thotë shumë më tepër se
një rrugë e asfaltuar me dy korsi e
me ca metra anash. Iniciativa për
lobimin e ndërtimit të një “rruge
njerezish” për Dibër e rrethinat e saj
shpresoj që realisht të shndërrohet
në Rrugen e Arbrit. Eshte i rëndësishëm për ne ky togfjalësh se na tregon më shumë se nga kemi ardhur e
kush jemi.
Nuk është gjenerata jonë që e nisi
Rrugën e Arbrit. Ajo u nis e u shkel
shumë kohë më parë nga baballarët
e kombit shqiptar, që nga Skënderbeu gjer tek Dom Nikollë Kaçorri e
Iliaz Pashë Dibra. Ajo u nis e filloi
të shkelet edhe nga baballarët tanë
në fund të shekullit XX(pas 1990).
Ata që tani ne i shëtisim spitaleve
për t’iu zbuluar diagnozën e që në
cdo spital iu gjejnë nga një sëmundje të ndryshme. Ata që morën borxh
lekët e kamionit ku ngarkuan rrobat,
fëmijët e 2 m3 dërrasë për të ndërtuar një barakë në Tiranë. Ata që pasi
kishin punuar për gjysëm buke në
ditë për 50 vjet në Ilirinë e VjetërTrojet e Skënderit kapën mistrinë e
çekiçin për të ndërtuar Tiranën e shekullit XXI. Ata e bënë këtë sakrificë
në perëndim të moshës vetëm për
një qëllim, vetëm për një mision shkollimin tonë, integrimin tonë në
metropolin e një shteti të Europës.
Shumëkush prej moshatarëve të mi,
djem a vajza, burra a gra mund të
ketë harruar se çfarë bënë këta baballarë të shekullit XXI për ta. Këta
bashkëmoshatarë, me diploma universitare e pas-universitare, në gjimnaze e nëpër fakultete, që flasin nga
2-3 gjuhë të huaja e që përdorin kompjuterin më mirë se brokersat e
New Yorkut mund të kenë harruar,
apo mund t’iu vijë si nëpër ëndërr
koha kur erdhën në Tiranë. Mund të
kenë harruar ose aq më keq duan ta
harrojnë se si baballarët e tyre ktheheshin të cfilitur nga puna 16 orëshe
e që përpara se të uleshin në sofrën
që kishin marrë prej Dibre, Kukësi,
Puke, Mirdite, a tjetërkundi, për të
ngrënë vaktin e vetëm të ditës, i pyesnin ata se si iu shkoi shkolla, çfarë
note kishin marrë në provim. Shumë
prej tyre mund të kene harruar se disa
prej këtyre baballarëve nuk u kthyen
kurrë, se ranë nga skela, i shtypi betonierja, apo përfunduan në spital.
Po ua kujtoj të gjitha këto, pasi

dëshiroj e lutem për të kundërtën.
Por dhe sikur volume të tëra të shkruaj, nuk mund të prek në subkoshiencen e këtij brezi sa togfjalëshi Rruga e Arbrit. Rruga e Arbrit pasi
ne e meritojmë atë. E meritojmë se
që kur i kanë thëne toka e Arbrit ne
e kemi larë këtë rrugë me gjak e me
gjakun tonë është spërkatur cdo
qoshe e Shqipërisë. Cdo qoshe e
kësaj të 1913-ës dhe e asaj të para
1913-ës. E meritojmë se kemi punuar vullnetarisht nëpër miniera e
hidrocentrale që të ndërtohej ajo që
u ndërtua për 50 vjet.
E meritojmë pasi Tirana është
kryeqendra e Arbrit e jo e grekut,
është kryeqendra e shqiptarëve që e
duan atdheun e flamurin e vet e jo e
atyre që e shitën, e coptuan, e përdhosën për 50 + 20 vjet. E meritojmë
se ne ngritëm në mes të kryeqendrës
së Arbrit bastionin më të madh të
lëvizjes demokratike pas 1990-ës. Në
këtë qytet ku komunizmi u kishte
ngrirë buzeqeshjen tiranasve të urtë
duke e mbushur me sigurimsa nga
mbarë vendi ne formuam barrikadën
e pakapërcyeshme të qëndresës për
demokraci.
Por, vec dhe një gjë para se ta
mbyll. Nje kineast në Lurë, aty rreth
viteve 86-87, pati thënë - E kemi dhe
një rrenë në fund. E kishte fjalën për
ata dokumentarët e Enverit që
jepeshin para filmave, por që kishte
harruar ta vinte në fillim. Desh “e
hëngri keq” për këtë fjalë. Në fakt
shprehja ishte një zhargon që përdorej gjatë të ngrënit të një vakti për
të treguar që kishte dhe një asortiment më shumë. Edhe unë e kam
“një rrenë” në fund. Patetizmi me të
cilin u mundova të shprehem më lart
e ka një burim. Arsyeja që më dërgon në keto shtigje patetike të të
shprehurit e ka dhe ajo rrugën e vet.
Ajo është rruga e gënjeshtërt ku disa
prej bashkëmoshatarëve të mi mendojnë se mund të integrohen. Ajo
është rruga e asfaltuar pa asnjë kanalizim nga poshtë. Ajo është rruga ku
“harraqët” mendojnë se mund të
kapardisen majë makinave të shtrenjta duke u thënë bashkëpatriotëve të
vet që jemi drejtorë, shefa, kryetarë
e kemi ba pare, kemi ba milona. E
kjo vec rrugë nuk është. Ju lutem mos
më keqkuptoni, pasi nuk e kam fjalën
për rrugët e Bathores të shtruara me
asfalt e që sa të bjerë 1cm shi, të
duket Bathorja si bregu i Nilit. Herën
tjetër do të bëhen më të mira. E kam
fjalën për atë rrugë që bashkëmoshatarët e mi të mos përpiqen ta ndjekin, por t’a nënçmojnë. Ajo nuk
është rruga e tyre, ajo është rruga e
servilizmit, mashtrimit e hajnisë.
Rruga e tyre është Rruga e Arbrit.
Si përfundim, ju bashkëmoshatarë
e bashkëpatriotë të mi, pa asnjë
mëdyshje po iu them: Ne e meritojmë Rrugën e Arbrit, se NE JEMI
RRUGA E ARBRIT.

Për opinione dhe komente mund të na shkruani në adresën: “rrugaearberit@gmail.com”. Tel. 00355 4 22 33 283.
OPINIONET DHE KOMENTET E BOTUARA NUK SHPREHIN DOMOSDOSHMËRISHT QËNDRIMIN E REDAKSISË
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mbasadori i Spanjës ne Tirane, Manuel
Montobio, na kujtoi pak para mbylljes se
vitit 2010, nga emisioni Shqip, qe Shqipëria
është mbi një shekull e gjysme prapa Spanjës
dhe ka shumë për te bere veçanërisht lidhur
me reformat për token. Një ekspert i mirënjohur shqiptar, pjesëtar i panelit, u përpoq te
sqaronte me argumente, se kjo reforme është
pothuaj e kryer dhe e pranuar nga shumica e
popullsisë. Me gjuhen e diplomatit, Montobio përsëri e gjeti hapësirën qe me mirësjellje
te kujtoje qe shume procese te pronësisë se
tokës, qe Spanja dhe shume vende te Evropës
perëndimore i realizuan ne shekullin e XVII,
asokohe nuk ishin ne axhenden e perandorisë
osmane, dhe për pasoje mbeten te panjohura
nga popujt qe ishin bere pjese e saj.
Me Osmanet u ndamë para nje shekulli.
Shkollat e Universitet jane shtuar ne vendin tone
deri ne inflacion. Degradimi i tokës duket nder
problemet qe e vecon Shqiperine nga vendet e
tjera te Evropes, e ben pothuaj te pangjashme
me asnjë tjeter. Jetojme ne vendin me te eroduar te kontinentit, me erozion aktiv i cili po
avancon ne gërryerje te thelluara si dhe ne rrëshqitje masive. Reagimi i shoqërisë sone eshte
krejt sporadik, kur ndodhin tronditje te mëdha
sociale si mbytja e Shkodres, apo rebelimi i
dukatasve. Ne kurikulat e shkollave problemi i
erozionit e degradimit te tokes pothuaj se nuk
ceket fare. Po keshtu per mediat e shkruara apo
vizive. Te heshtura jane lidhur me kete
shqetësim te madh kombëtar universitetet, akademia e shkencave apo pjesa politikeberese e
shoqerise. Fort rralle gjenden prononcime publike qe te analizojne sepse Shqiperia po e humbet token e maleve dhe kodrave apo alternativat e zgjidhjet e mundeshme. Koalicini Nderkombetar i Tokes, nje organizate nderkombetare
qe mbeshtet te drejtat njerezore per token, ka
vendosur qe te zhvilloje punimet e asmamblese
se rradhes si dhe nje konference nderkombetare me pjesëmarrje te mbi 50 shteteve, mbi te
drejtat per token pyjore e kullosore ne Shqiperi, ne majin e këtij viti. Historia e 200 viteve
te fundit dëshmon nje heshtje dhe injorance te
vazhdueshme te shqiptareve lidhur me kete hall
te tyre, dhe nje shqetësim te ngritur ne vijimesi
nga Albanologe e njerëz te ditur qe kane vizituar vendin.
Argumentet e Montobios me sollën në
mendje faktin, qe reforma dhe te drejtat per
tokat pyjore dhe kullosore janë akoma atje ku
i ka lënë perandoria osmane. Pas një projekt
tentative qe pyjet dhe kullotat tu shpërndaheshin banoreve sa për te plotësuar nevojat e
tyre, cekje jetëshkurtër te bere nga qeveria
Noli, ne periudhën e mëpasme ata janë kthyer ne tabu te paprekshme si nga ish mbretëria
ashtu edhe nga qeveritë komuniste e ato pas
tyre.
Tema duket si tabu, e paprekur nga media,
as nga partitë politike, duket si inekzistente
edhe nga inteligjenca e bujqësisë e pyjeve apo
nga shkolla e universitetet përkatëse. Nje
dashakeqje e ligj apo reforma beresve përkundrejt banoreve lokale, pasojat e se ciles i paguan
shkatërrimi e humbja e tokes. Një hendek i
madh kohor ndoshta dhe psikologjike me
Evropën për ku jemi nisur, nje heshtje gati dy
shekullore, një shurdhëri kokëfortë, qoftë edhe
padije që i ka kushtuar kombit, shkatërrim të
bimësisë pyjore e kullosore, humbje masive te
shtresës së sipërme të tokës që vlerësohet mesatare vjetore e humbjes në mbi 60 milion tonë
ne vit qe merret nga lumenjtë, rreth 20 tonë
toke per banore e humbur ne çdo vit, ulje drastike të pjellorisë së tokës e varfërim të banoreve të zonave rurale, dëmtim te rezervuarëve te
hidrocentraleve, infrastrukturës rrugore e vaditëse, humbje të rezervave ujore kombëtare,
si dhe përmbytje të vazhdueshme nga lumenjtë, si ato që sapo u përjetuan në Shkodër e
pjese të tjera të ultësirës perëndimore. E gjithë
kjo katastrofe ekologjike ka ardhur si rezultat i

Pylli shqiptar, shekuj larg Europës
mbi përdorimit historik te këtyre resurseve, nga
sundimi i tragjedise se te perbashketes, mosdija e makutëria, si pasuri e askujt. Ligji parashikon dënime qofte e dhe per prerjen e nje druri.
Është e vështire te imagjinohet nëse populli do
te akuzonte qeverite e tij per shkatërrimin
sistematik te pasurise se kombit, me akuzen qe
nuk e ka deleguar pergjegjesine e menaxhimit
tek banoret rurale me gjithe kuadrin perkates
rregullator, duke shkelur te drejtat baze te njeriut, duke e mbajtur si prone te shtetit dhe
keqpërdorur ate. Si duhet te ishte denimi per
shkaktaret e shkatërrimit te gjithë tokes malore e përmbytjes periodike e shkatërrimit te
ekonomise se fushoreve?????
Evropa per ku jemi nisur nuk ka erozion.
Nuk mjafton qe atje te shkojme pa viza. Duhet edhe qe te mesojme se si e ka zgjidhur
problemin e ruajtjes se tokes. Evropa ua ka
dhene pergjejgesine e menaxhimit te pyllit dhe
kullotes vendasve, atyre qe kane jetuar e jetojne prane ketyre burimeve, ku karakteristika
kryesore është përdorimi nën kapacitetin natyror dhe shtimi i vazhdueshëm i sipërfaqes dhe
volumit të biomasës pyjore.
Duke e zvarritur ne shekuj e duke mos e
shtruar kurrë për debat e zgjidhje, neve po
humbasim dheun tone. Nga pikëpamja sociale
vazhdojmë të bëjmë një shkelje fatale te te
drejtave universale te njeriut banor te zonave
rurale. Deklarata Universale e të Drejtave të
Njeriut, e proklamuar nga Kombet e Bashkuara
rreth 60 vjet më parë (1948), i njeh çdo qenie
njerëzore të drejtën themelore për ushqim.
“Çdo kush ka të drejtën për një standard adekuat jetesë, për shëndetin dhe mirëqenien e
vetes dhe familjes së tij duke përfshire edhe
ushqimin...Me hyrjen në fuqi të Konventës
ndërkombëtare për të drejtat Ekonomike, Sociale si dhe Kulturore (ISECR) 1976, realizimi
i të drejtës së ushqimit u shëndrrua në një
obligim ligjor për 156 vende qe e firmosën
atë. E drejta për ushqim, është e drejta për të
pasur burimet për tu ushqyer me dinjitet. Kjo
nënkupton që çdo shtet është i detyruar të
mundësoje çdo person qe te prodhoje ushqimet
apo tu mundësoje atyre aktivitete qe mundësoje gjenerimin e të ardhurave me të cilat të
blejnë ushqimin. Për komunitetet qe kane në
afërsi pyje, kjo realizohet duke rregulluar juridikisht marrëdhëniet me pyllin e rregullimet

ligjore të së drejtës mbi tokën pyjore.
Shteti shqiptar i pas viteve 1990 hoqi dore
nga administrimi i dhive lopëve apo deleve.
Çuditërisht ai vazhdon te jete pronar i kullotave te vendit. Pyjet bashke me kullotat qe
zotërohen nga shteti zëne mbi 60% te territorit te vendit. Kane kaluar 162 vjet, qëkur
lëvizja fshatare në të shumtën e vendeve te
Evropës perëndimore fitoi dhe qeveritë filluan
te rregullojnë te drejtat e fshatarëve mbi tokën
bujqësore, pyjore e kullosore. Bujkrobërit fituan lirinë, bashke me të drejtën që nevojat për
prodhime pyjore e kullosore ti siguronin nga
toka per te cilen ato moren pergjegjesine ta
menaxhojne dhe te drejten te perfitojne nga
prodhimet e saj. Shpate të tëra malore te alpeve te Evropës, ne ate kohe të shfrytëzuara tej
mase për nevojat e industrisë minerare e te
prera rrah, filluan te vishen e janë shëndrruar
aktualisht në ekosisteme mjaft te stabilizuara,
që prodhojnë e shtohen. Qe ne vitin 1871,
Austria e përfundoi regjistrimin e tokes.
Pa e bere akoma vitin ne Shqipëri, Ambasadori i nje mesdhetar ne emër edhe te vendeve
te tjera evropiane, i sfidon eksperte e politikane shqiptare duke u thëne publikisht, qe nuk
e keni filluar zgjidhjen e problemit te tokës.
Përmbytjet, shembjet, rrëshqitjet, zjarret e
shpyllëzimet masive dëshmojnë për shkallen
e larte te degradimit dhe pasojat e kësaj
zvarritje. Universitetet, studentet, pedagoget
e profesorët si dhe titujt ne bujqësi e pylltari,
kane qene përherë ne rritje. Po kështu zërat se
pyjet po pakësohen. Duket si paradoks qe shkencat sociale, juridike apo ato te burimeve
natyrore nuk e cekin problemin e koklavitur te
se drejtës mbi këto burime.
Dukatasit ne jug te vendit, ka vite qe
përpiqen te japin alarmin. Përgjigja nga qeveria
dhe opinioni i Tiranes është se protestuesit
nuk zotërojnë dokumente pronësie. E njëjta
behej me popullin si i Kakomese dhe e dhjetëra rasteve te tjera. Kambana e Dukatit na
thërret per te reflektuar dhe per te guxuar qe ta
shtrojmë problemin. Ndryshe nga shkencëtaret e politikanet ne Tirane ata se bashku me
qindra fermerë ne mbare zonën malore e kane
propozuar zgjidhjen. Duhen te njihemi me
zgjidhjet e propozuara si nga Dukatasit ashtu
edhe shumica e zonave rurale. Deklarimi krenar e bajat nga politikanet e administratoret,

qe banoret rurale nuk kane dokumentacione
pronesie, eshte i vertete, por eshte i pamjaftueshme. E pamjaftueshme eshte edhe ajo qe
shteti nuk mban evidenca mbi sasine e drurit
qe digjet per ngrohje nga popullsite ruale, apo
te biomases qe u merret kullotave. I teri kombi paguan dhe secilit nga ne i ulet mirëqenie
familjare, duke vuajtur pasojat e asaj qe shteti
kurrë nuk e gjeti terezine ta diskutonte dhe si
i thone ti legalizonte marredheniet e banoreve me kete pjese te territorit te vendit
Po bëhen tashme shekuj qe qeveria e ka
zgjidhur problemin, ashtu sic na mesuan Osmanllinjte, duke mbështetur “spahinjtë” saj
ne zonat rurale, te cilët kane marre gjithmonë
pjesën e madhe te burimeve natyrore, duke i
lumturuar banoret e tjerë, me mundësinë qe
edhe ata te vjedhin pak nga “pasuria e shtetit”
duke prere, djegur e shkulur rrënjët e pyllit e
kullotur tinëz shtetit ne çdo pëllëmbe te vendit. Shija e mallit te vjedhur dhe gogoli i taksave dhe i përgjegjësive nëse malësoret bëhen
pronar, ka qene një hashash për tu mbyllur
gojën banoreve duke i shendrruar këta te fundit ne konkurrente me firmat shfrytëzuese te
pyjeve, ne betejën qe kush te marre me tepër.
Evropa na e dha paralajmërimin, qe te fillojmë te zvogëlojmë me te distancën shekullore lidhur me te drejtat per token pyjore e
kullosore. Ne mbare vendin kjo toke po kalon
ditët me te vështira, objekt degradimi dhe shkatërrimi. Pamjet e dhëna ne emisionin fiks
fare, lidhur me gjendjen aktuale te mbulesës
pyjore nuk kane nevoje për komente, ata te
kujtojne rrobat e reja te mbretit me te cilat
kemi veshur te gjithe kodrat dhe malet e vendit. I duhet thirrur ndërgjegjes kombëtare per
te guxuar me menduar ne mënyre afat gjate.
Nëse shtrohet problemi se si te ndahet me
shtetasit shqiptare përgjegjësia per te mire
administruar token pyjore, kjo do te shënonte
fillimin e reformës me te madhe e reale ne
vend, qe hap pas hapi do ti shendrronte banoret, ne banore dinjitoze te vendit te tyre. Hap
pas hapi mund te fillonte edhe shërimi i tokës
pyjore shqiptare.. Skemat per te paguar kontribuuesit e sheruesit e tokes per shërbime
mjedisore mund te viheshin ne funksionim.
Shkollave do tu mundësohej te bëheshin me
reale e me te lidhura me problemet e tokes se
kombit te tyre
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Ne jetojmë në New York, por nuk shkëputemi dot nga e shkuara jonë, nga mbresat që
na ka lënë jeta atje, të mira apo të këqia qofshin ato. Në këtë sens, nuk e kam patur të vështirë.
E vështirë është të marrësh përsipër, të shkruash për gjëra që nuk i njeh.

intervista

Duhet të jesh shkrimtar për të shkruar
dhe jo të shkruash për të qenë shkrimtar
Nga: DALIP GRECA

Q

ë kur lexova romanin 'Rrëketë" të shkrim
tarit Ramiz Gjini, ndjeva një lloj
magjepsje me stilin e tij të krijimit dhe gjatë
promovimit në Nju Jork i thashë se, ky roman
më duket se mbetet i hapur për një të dytë,
për të ndjekur fatin e personazheve që vinin
nga humbëtira e Bibollit, ku banorët e tij vuajnë nga mërzia e thellë e shumë prej tyre na
bëhen të dashur edhe pse gati të gjithë janë
me vese. Ata, antiheronjtë e Ramizit lëvizin
në kaosin e kohës, marrin vendime trimërore,
dhe me seriozitetin e tyre të duken ca naivë e
ca shvejkjanë. Ramizi i ka punuar me durim e
mjeshtri karakteret dhe duket se i dashuron
marrëzisht antiheronjtë e romanit të tij, që sapo
fitoi Çmimin Kombëtar "Petro Marko". Ftesës
për një bisedë, fituesi i çmimit iu përgjigj me
kënaqësi.
Romani “Bibollasit fitoi çmim të parë për
vitin 2010. Si ndjehet autori Ramiz Gjini?
Ndjehem mirë, pasi u vlerësua seriozisht
një punë disavjeçare... Veç kësaj, ky vlerësim
më ka shtuar edhe kurajon për të punuar më
tepër, ndoshta më me itensitet; pra, do kemë
ca kërkesa më shumë ndaj vetes. Por çmimi
ka edhe një funksion tjetër, sepse të nxjerr nga
hija dhe te vendos në dritë të diellit, pra zgjon interesin tek lexuesi. Nëse një autor vlerësohet sepse me të vërtetë ka vlera, është mirë;
në të kundërt, çmimi të vret.
Në ç’kuptim të vret?
Sepse, pas çmimit, lexuesit thonë: “Pa ta
shikojmë njëherë si shkruaka ky autor, që na
paska fituar çmim kombëtar”. Dhe pasi të të
lexojnë e mos të të pëlqejnë, nuk të lexojnë
kurrë më, edhe sikur të fitosh nja njëqind
çmime radhazi. Prandaj komisionet lypsen të
jenë të përbërë nga njerëz kompetentë, njohës
të mirë të letërsisë, që të japin vlerësime të
sakta e të drejta.
E prisnit çmimin “Petro Marko”?
Ka vite që shikoj reagime mjaft pozitive në
adresë të krijimtarisë time, ndaj është normale,
që një ditë të vlerësohesha. Ngase jam vlerësuar si rrëfimtar i mirë, tregimet e mia janë
përkthyer e botuar edhe në gjuhë të tjera. Në
këtë sens, e kam pritur çmimin. Nga ana tjetër,
unë kurrë nuk kam shkruar për të fituar çmime.
Nuk është ky qëllimi im. E kam thënë edhe
herë të tjera: të shkruarit, nuk e kam as qëllim
në vetvete dhe as luks. E kam mënyrë të vështirë jetese. Sepse ndërsa bëj dy punë, pa llogaritur këtu opbligimet familjare si prind, lodhem aq shumë sa nganjëherë them ta braktis
fare krijimtarinë... Mirëpo ja që nuk e braktis
dot.

da kujteses se tij, në koshiencë dhe subkoshiencë gjithë të shkuarën. Madje në subkoshiencë gjendet e arshivuar gjithë informacioni i brezave, që kanë kaluar. Tek një shkrimtar,
kjo arshivë është më e madhe pasi shkrimtari,
i ka vëzhgimet më të thella. Ne jetojmë në
New York, por nuk shkëputemi dot nga e shkuara jonë, nga mbresat që na ka lënë jeta
atje, të mira apo të këqia qofshin ato. Në këtë
sens, nuk e kam patur të vështirë. E vështirë
është të marrësh përsipër, të shkruash për gjëra
që nuk i njeh.
“Bibollasit” është një vijimësi e romanit
“Rreketë”. A do të kemi në të ardhmen një
tjetër roman për të krijuar kështu trilogjinë e
Bibollit?
Me ymër të zotit, shpresoj që po. Kanë nisur të më vërviten në kokë imazhe skenash të
reja. Tashmë e kam krijuar një lloj universi ku
sillen personazhet e mi. Pra, jam në “tokën”
time të begatë dhe e di mirë çfarë do të bëj. E
njëjta gjë më pati ndodhur edhe pasi kisha
publikuar romanin “Rrëketë”. Ne kemi biseduar njëherë bashkë për këtë, madje ju më keni
nxitur.
Keni arritur të krijoni një galeri mjaft të
pasur tipash dhe karakteresh, gati të gjithë me
vese, por të gjithë jetësorë. Këto janë pjellë e
fantazisë suaj, apo i keni njohur në jetë?
Vëzhgimet jetësore janë shumë të rëndësishme për një shkrimtar. Mirëpo jeta, në pamje të përgjithëshme, është një prozë e rëndomtë
dhe si e tillë, nuk duhet kopjuar pikë për pikë.
Kam vënë rè, që shumë shkrimtarë bien në
këtë kurth. Jeta nuk duhet marrë shabllon, por
duhen rrokur momentet suksesive, vlera e
madhe e së vërtetës, që përcakton egzistencën
njerëzore. Të thuash, ta zëmë, kjo histori bazohet në një ngjarje të vërtetë, është normale,
por të thuash, kjo histori është e vërtetë, ndërkohë që e ke shkruar shumë keq, është e papranueshme. Sepse jo çdo gjë që ndodh në jetë
është art. Puna është, që artit tënd t’i japësh
jetë. Dhe këtë se bën dot po se njohe mirë
jetën. Kur një shkrimtar ka njohuri mbi jetën,
kur ai e di mirë se si funksionon ajo, mund të
shpikë histori mjaft interesante, që në të
vërtetë, nuk kanë ndodhur, por lexuesi i beson. I beson sepse gjen aty brenda shpirtin e
vet, dëshirat, vesin e mirë dhe të keq, urrejtjen, dashurinë, natyrën - gjithshka i përket.
Në lidhje me karakteret, mund të them, që

Ndjehem mirë, pasi u vlerësua
seriozisht një punë disavjeçare...
Veç kësaj, ky vlerësim më ka shtuar
edhe kurajon për të punuar më
tepër, ndoshta më me itensitet;
pra, do kemë ca kërkesa më shumë
ndaj vetes. Por çmimi ka edhe një
funksion tjetër, sepse të nxjerr nga
hija dhe te vendos në dritë të
diellit, pra zgjon interesin tek
lexuesi. Nëse një autor vlerësohet
sepse me të vërtetë ka vlera, është
mirë; në të kundërt, çmimi të vret.
për t’u pëlqyer një karakter nga lexuesi, ai duhet
mveshur me ndjenja universale. Sepse djenjat
njerëzore universale, kurrë nuk ndryshojnë,
pavarësisht se në çfarë vendi jetojnë njerëzit.
Vetëm koha ndryshon. Ndryshimi mes
njerëzve, qëndron tek filozofia e tyre dhe
morali i kulturës së vendit ku ato jetojnë. Pasionet, humbjet, dashuria, xhelozia, frika dhe
lufta në kohërat e sotme, nuk kanë asnjë ndryshim me ato të kohërave të shkuara. I vetmi
ndryshim qëndron në atë, se çfarë provokojnë
këto ndjenja universale brenda karakterit.
Si janë raportet mes imagjinatës dhe realitetit në veprën e R. Gjinit?
Mendoj se janë raporte të shkrira me njëra
tjetrën. Sepse po nuk pate imagjinatë, nuk
bëhesh kurrë një shkrimtar i mirë. Për një shkrimtar, imagjinata është më e rëndësishme
se njohja. Shikoni kolumbjanin Gabriel Garsia Markes. Në romanin e tij të titulluar “Njëqind vjet vetmi,” fitues i çmimit nobel, na
sjell një letërsi si reportazh i krijimit, me plot
detaje madhështore, që mund të ketë pjellë
ndonjëherë imagjinata e një shkrimtari. Një
roman i gjithi imagjinatë, por që thotë të vërteta të mëdha. Njohja është kulturë dhe ka një
rol mjaft të rëndësishëm, por të shkruash vetëm
me kulturë, nuk është e mjaftueshme. Fundja,
prandaj quhet krijim. Lypset talent.
Duke u marrë me romanin, mos keni ndërmend të braktisni tregimin, që ju lëvroni po
aq mjeshtërisht?
Ky rrezik është evident, për vetë faktin që
proza e gjatë, kërkon një angazhim shumë të
madh, pasi kemi të bëjmë me tjetër strukturë.

Në romanin tim “Bibollasit”,
personazhet nuk kanë absolutisht
natyrë komike. Ata i shikojnë dhe
mendojnë gjërat me shumë seriozitet. “Ushtari i mirë Zhvejk”, ta
zëmë, nuk bën humor, kur i thotë
eprorit të tij: “Siurdhëro, unë jam
një idjot i lindur”. Ai e thotë këtë
me shumë sinqeritet dhe krejt
seriozisht. Kësisoj krijohet situatë.
Nëse Zhvejku do të tallej, do të
ishte karagjoz.

Kur e mësuat faktin që romani juaj kishte
fituar çmimin si romani më i mirë i vitit?
E mësova një ditë para se të shpalleshin
fituesit. Miku im, botuesi Bujar Karoshi, më
solli një e-mail, ku më uronte. Atë ditë qe
marrë vendimi, kurse të nesërmen u zhvillua
ceremonia në Ministrinë e Kulturës. Me gjithë
dëshirën time, ishte shumë vonë për mua të
fluturoja nga New York-u në Tiranë, për t’u
gjendur në ceremoninë e ndarjes së çmimeve,
ndaj u paraqit botuesi në emër tim.
Romani i vendos ngjarjet në Shqipëri, por
është shkruar në New York. Nuk e patët të
vështirë?
Një shkrimtar shkruan sipas eksperiencave
që ka përjetuar, nuk ka shumë rëndësi në cilin
vend të globit ndodhet. Gjithsecili ruan brencyan magenta yellow black



Tregimi është më konçiz dhe i lidhur ngushtë
me një parim themelor estetik: me sugjestivitetin apo nëntekstin, që mund të jepet me një
frymë. Kurse romani, kërkon të ndalesh edhe
në detaje të vogla, të cilat në aspektin kompozicional, janë të domosdoshme për
lëndën në tërësi. Pra, një roman, merr shumë
angazhim dhe kohë për t’u shkruar, ndaj bën
të harrohet disi tregimi. Por unë e dua shumë
tregimin e shkurtër si gjini letrare dhe do të
vazhdoj të merrem gjithmonë me të.
Në paraqitje, nuk dukeni tip që bini në “sevda” me humorin, ndërsa skenat që përshkruhen në roman si dhe shumë personazhe të
diktojnë të qeshurën...
Për të bërë humor, mendoj se duhet zgjuarsi dhe seriozitet i madh. Humori në një vepër është një element shumë i vështirë. Ai nuk
duhet të burojë vetëm nga fjala në vetvete,
sepse atëherë, ky është humor batute. Humori
duhet t’i ketë rrënjët e ngulura tek situata. Në
romanin tim “Bibollasit”, personazhet nuk
kanë absolutisht natyrë komike. Ata i shikojnë
dhe mendojnë gjërat me shumë seriozitet.
“Ushtari i mirë Zhvejk”, ta zëmë, nuk bën
humor, kur i thotë eprorit të tij: “Siurdhëro,
unë jam një idjot i lindur”. Ai e thotë këtë me
shumë sinqeritet dhe krejt seriozisht. Kësisoj
krijohet situatë. Nëse Zhvejku do të tallej, do
të ishte karagjoz.
Nganjëherë ndodh, që vihet shenja e barazimit mes rrëfimit të një ngjarje që i ndodh
krijuesit në jetë dhe një krijimi të mirfilltë
artistik. Ku qëndron ndryshimi, sipas jush?
Mendoj, që mes një ngjarje që i ndodh krijuesit dhe një krijimi të mirfilltë artistik, nuk
ka asnjë shenjë barazimi. Letërsia është letërsi, është krijim i mirëfilltë dhe nuk ka si të
ndodhë. Pra, letërsia nuk ndodh, historitë ndodhin. Mund të shkruash njëzetë e katër orë pa
u ndalur, por puna është, si e shikon ti atë
ndodhi për ta bërë letërsi dhe çfarë kërkon të
thuash me të. Cili është mesazhi që përcjell?
Nuk mund të thuash, ta zëmë, unë do ta shkruaj kështu, sepse kështu ka ndodhur.
Kam pasur njëherë një përplasje të vogël
me një shkrimtare të komunitetit shqiptaroamerikanë. Më solli një tregim ta shikoja, të
cilin, ia kishin lexuar tre-katër të tjerë para
meje dhe i kishin thënë, që tregimi ishte një
gjë e rrallë, një kryevepër. Për ta ndihmuar, i
thashë: ky tregim nuk më pëlqen, nuk bën.
Përse ta gënjeja? Ia kisha pëlqyer një tregim
para këtij, sepse nuk e kishte të keq, por ky
tjetri vërtet nuk bënte. Kjo histori, i thashë,
nuk mund të ndodhë kështu, nuk ka logjikë,
ka shumë inkonseguenca... “Uaaa... “T’i qenke fare”, u çudit ajo. “E pra, në daç beso, në
daç mos beso, kjo ngjarje kështu ka ndodhur.
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botime
Bibolli është një vend imagjinar ku sillen
gjithë personazhet e librave të tu, jo vetëm të
prozës së gjatë, por edhe ato të tregimeve. Si
u krijua ai?
Bibolli, është një topos letrar, është atdheu
imagjinar ku kam vendosur personazhet, që
kam në gjithë librat e mi. Ai nuk ndodhet në
asnjë hartë të botës, por mund të njësohet fare
mirë me Shqipërinë, e ndoshta edhe me ndonjë vend tjetër. Mendoj se është gjë e bukur për
një shkrimtar të krijojë vetë një univers letrar,
në të cilin të ndodhë gjithshka ai dëshiron të
ndodhë. Këtë e kanë bërë edhe autorë të tjerë
para meje, nuk është se e kam shpikur unë.
Gjithë puna është, që aty të gëlojë një jetë e
gjallë plot situata, një jetë me tipa, karaktere
dhe detaje që zgjojnë asosacione tek lexuesi.
Unë desha ta ndërtoj këtë univers letrar dhe
caktova një vend në imagjinatën time, të cilin
e pagëzova me një emër. E quajta Biboll. Kaq
ishte e gjitha. Mendoj, që jeta ime nuk do të
mjaftojë për ta rrëfyer krejt Bibollin. Gjithësesi, do të përpiqem të bëj sa të mundem.
Le të kthehemi edhe njëherë tek çmimi. Ka
patur ca shkrime si reagime kundër. A mund
të thuash pse ka ndodhur kjo ?
Eshtë e vërtetë që ka patur ca reagime
kundër. Edhe unë i kam lexuar nja dy shkrime,
të cilët, për vetë faktin se i kanë shkruar humbësit, janë të pabesueshëm. Njëri qe anonim,
ndaj s’ia vlen të ndalem. Kurse tjetrin e ujdisi
Ardian Klosi dhe e ka publikuar në “ResPublica” . E titullonte “Të jetosh në taraf” dhe shkruante, që çmimet janë ndarë, medemek, sipas tarafeve.
Që në frazën e parë më ka bërë të qesh,
sepse gjeta aty atmosferën që krijojnë tipat në
romanin tim “Bibollasit”. Pyeste lexuesin, se
si duhet të jetë të jetosh në taraf. Pra, ky Ardiani, që ka lindur dhe është rritur mes tarafit,
kur dy miljon shqiptarë nuk kishin as bukë të
hanin, nuk e ditka se si është të jetosh në taraf!
Nuk them se është faji i tij pse ka lindur dhe
është rritur mes tarafit, por të mos luajë të
paditurin për një gjë që e di shumë mirë. Unë
nuk dua te merrem me te kaluarën e tij, me
atë kohë te regjimit komunist, ku siç shprehet
vetë ai “Punoja si redaktor në shtëpine botuese
“ Naim Frasheri” dhe “ende nuk kishin ardhur
në pushtet të fortit.”
Por, askush nuk e beson, që këta pushtetarët e sotëm, janë më të fortë se ata të djeshmit. Qofsha i gabuar, por mua personalisht,
këta të sotmit më duken më të butë se ata të
djeshmit.
Para do kohësh, Ardiani më pati kërkuar leje
të fuste nja dy tregime të miat në një antologji,
që e quajti “Shqipëria tregon”. Pra, i pëlqyen
tregimet prandaj dhe i kërkoi. Ia dhashë lejen
dhe i botoi. Madje me atë rast, bëri edhe një
shkrim-prezantim në gazetën “Shekulli” ku fliste
mirë për krijimtarinë time. (Lexuesi i rregullt i
gazetës “Shekulli”, e mban mend këtë). Pastaj,
kur u ndane çmimet dhe nuk fitoi, u zemrua
dhe bëri një shkrim tjetër, tashmë kundër. Pra,
njëherë thotë je shkrimtar i mirë, njëherë tjetër
thotë, je shkrimtar i keq. Kësisoj, nuk të beson
njeri. Në fakt, Ardiani është një përkthyes shumë
i mirë dhe jam i sigurtë, që në të ardhmen do
ta fitojë çmimin. Thjeshtë duhet të durojë, t’i
japë kohë vetes …
Atëherë, për ta mbyllur, edhe një pyetje
standarte: çfarë ka në planet e afërta krijuese
Ramiz Gjini?
Po punoj për një vëllim tjetër me tregime
të shkurtëra. Kam filluar edhe të përkthej ndonjë gjë që më pëlqen. Koha do ta tregojë vetë.
(Marrë nga gazeta “Dielli”, USA)
cyan magenta yellow black

Elliott - Hasan Moglica boton vëllimin me poezi “Brenga e mërgimit”

Vargje të dhimbjes njerëzore

K

ur lexon poezitë e ndjera të Elliott-Hasan
Moglicës, shikon si në ekran zemrën e
copëtuar të tij që vuan nga dashuria dhe malli për atdheun. Pas romanit “Fundi tragjik i
një dashurie” dhe vëllimit poetik “Gjithë bota
në Kosovë” si dhe të disa botimeve të tjera
publicistike, shkrimtari dhe poeti E. H. Moglica, pas një pause të gjatë shkaktuar nga emigrimi i tij në Kanada, paraqitet para lexuesit
shqiptar me vëllimin poetik “Brenga e
mërgimit”.
Brenga e mërgimit është rrjebull i madh
që ka rrethuar zemrën e poetit. Ky rrjebull si
duket nuk ka për tu përtharë derisa autori një
ditë do të kthehet në atdhe, në vendlindjen e
tij, në Moglicë të Dibrës, ku në vitin 1915
shovinistët serbë varrosin të gjallë gjyshin e
tij, mësuesin dhe patriotin Hasan Hoxhë
Moglica. Babagjyshi im Hasan Hoxhë Moglica, martir i luftës për liri dhe dituri, është
frymëzimi im i pandalshëm, thotë poeti në
parathënien e vëllimit të tij.
Autori ka botuar në SHBA dhe në Kanada,
por kësaj here ai kërkon të paraqitet para lexuesit të tij, para shqiptarëve me ide dhe mesazhe të reja demokratike, me më shumë mall
e dashuri, në ndonjë rast deri në skajshmëri,
por kjo ndodh tek mërgimtarët. Ja si e shpreh
ai mallin për atdheun në poezisë “Larg Shqipërisë” :
Larg Shqipërisë më është djegur zemra
Trupi, nga maja deri tek thembra.
Më është djegur shpirti për rrugët me gurë,
Dhe për urat ndërtuar me drurë.
Më ka marrë malli për dasmat shqiptare,
Për burrat, gratë dhe fëmijët, dorë për dore në valle.
Të pi raki shqiptare, kumbull a rrush ç’të jetë,
Të pi dhallë apo hirrë, ç’të ketë.
Më ka marrë malli të shoh zogjtë, pishat,

Të kuvendoj një orë me shokë nën hije tek
lisat.
Mu dogj shpirti, të ha mish qengji dhe të rri
nën hije të rrushit,
Të ha byrek shqiptar pjekur nga thëngjilli,
nga prushi.
Më ka marrë malli të lexoj gazetat dhe të
thith ajrin,
Për të prekur hithërat, gjembat, lulekuqet dhe
barin.
Ani, le të më djegin, më ka marrë malli
Le të më thonë i çmendur, malli një hap
larg.
Në këtë vëllim poetik që ndryshon për nga
stili dhe subjekti që trajton, autori paraqitet
me temën e mërgimit, por edhe denoncon padrejtësitë kombëtare dhe ndërkombëtare, shkeljen e të drejtave të njeriut etj. Ja si shprehet
autori në një nga poezitë e tij:
Shqipëria s’është bunker,
Ndryshon e do të ndryshojë,
Shqipëria s’kërkon Hitler,
Shqipëria don të lulëzojë.
Shqipëria shumë ka qarë,
Me barknjomë e barktharë,
Njëqind vjet s’do të presë,
Nga të sajtë prerë në besë.
Po të nisemi nga dy vargjet e fundit kuptohet fare qartë mesazhi
dhe revolta e autorit, thirrja e tij. Është një thirrje për klasën politike
shqiptare për dekomunistizimin e plotë të shoqërisë shqiptare, për
demokratizimin e saj, për një marrveshje politike mbarëkombëtare
shumë të gjatë që do ta çojë vendin atje ku dëshiron populli, ku dëshironin rilindasit shqiptarë, për ta bërë një zonjë të vërtetë në Europën
e zhvilluar dhe moderne, ku emigrantët nuk do të kenë më nevojë të
enden rrugëve të botës, por do të punojnë për lulëzimin e Shqipërisë.
Sakip Cami, poet, publicist

Dy fjalë të autorit rreth librit
(Babagjyshi im Hasan Hoxhë Moglica, martir i luftës për liri dhe dituri, frymëzimi im i pandalshëm)

ELLIOTT - HASAN MOGLICA

Nëse nuk beson, pyet po deshe tim shoq, sepse
ka qenë edhe ai aty”. Çfarë t’i thoja? Kësisoj
mund të shkruajnë të gjithë. Një ndodhi, sido
që të jetë, duhet ngritur në art. Dhe për ta
bërë këtë, duhet talent. Pra, lypset të jeshë
shkrimtar për të shkruar dhe jo të shkruash për
të qenë shkrimtar.

D

ikur, diku, dikush në Kanada më pyeti
kush ishte sekreti im që merrem me të
mësuar e të shkruar?
Dy përgjigjet e mija ishin sa të thjeshta
aq dhe origjinale:
Së pari: për të mësuarin unë e konsideroj
leximin si ushqimi i trurit. Nëse e ndërpres
atë do të mbetem një copë mish me dy sy.
Së dyti: përsa i përket të shkruarit e kam
shumë të thjeshtë, dëgjoj me kujdes çdo
ndjenjë të zemrës time dhe i shkruaj duke
dëshiruar që ndjenjat e mija të jetojnë më
gjatë.

Të dashur lexues!
Libri me poezi “Brenga e mërgimit” që keni
në duar, është një mikro-pjesë e krijimtarisë
time e larë me lotët e zjarrta të mërgimit. Në
të janë përfshirë krijime të periudhës së viteve
2002 - 2007. Personalisht, nuk mund të merrem me komentin e tyre pasi kam nderin t’ia
lë komentet lexuesit.
Ç’është poezia për mua ? Poezia është arti
që më ka dhënë mundësinë të shpreh mendimet dhe emocionet e fshehta. Poezia më
ka lejuar të shpreh njëherësh mallin e dhimbjen e zemrës që ndjej duke qenë larg mëmëdheut. Nëpërmjet këtyre vargjeve të thjeshta jam
munduar të shpreh ndjenjat, të cilat i kam
patur të pamundura ti shpreh në komunikimet
e zakonshme.
Si mërgimtar, duke shkruar këto vjersha dhe
poema mërgimi enkas për ju lexues, me kujtime të çastit dhe ëndërrime të shkuara më
është dukur vetja sikur isha duke notuar në
detin e pafund të krijimtarisë. Çuditërisht pas
krijimit të çdo poezie kam ndjerë një qetësi
të përkohshme shpirërore, deri në momentin
e fillimit të akumulimit të poezisë tjetër.
Ndërsa pothuajse kisha përfunduar së shkruari këtë libër, një profesor tek “Niagara College Canada” më pyeti: “Ç’të motivon të
merresh me të shkruar në gjuhën shqipe kur ti
jeton në një vënd anglisht-folës, dhe kur sot
po diplomohesh mësues i gjuhës angleze si
gjuhë e dytë ?”
Përgjigja ime ishte e shpejtë: “Babagjyshi
im, patrioti shqiptar Hasan (Hoxhë) Moglica,
ishte arsimdashës e mësues i gjuhës shqipe.
Armiqtë e Shqipërisë ia dogjën shtëpinë për ti



djegur librat në gjuhën shqipe, e futën të gjallë
në varr për të heshtur , ndaj unë kurrë s’mund
të harroj atë akt që më motivon të shkruaj në
gjuhën e nënës.”
Duke shtuar, në lidhje me shprehjen ‘jeton
në një vend anglisht-folës’ përgjigja ime ishte
me pak spec djegës, “Emigrimi është si prushi
vullkanik ku detonohet torturimi” , duke u
referuar një nga poemave që sapo kisha përfunduar së shkruari në mërgim. Së fundi, duke
e mbyllur qarkun e përgjigjes i thashë: “Në
lidhje me fjalën ‘të merresh’ unë mendoj se
përfshin si krijuesin (mua) ashtu dhe lexuesin
(shqiptarët).”
Duke ju falenderuar nga zemra për mbështetjen e krijuesit shqiptar jashtë mëmëdheut,
dëshiroj që këto poezi të mbeten një dhuratë
shprese shqiptare për sejcilin. Duke shpresuar se ju kam sjellë një kandil të ndezur nga
thellësitë e zemrës sime mërgimtare, mendoj
se ju kam sjellë një mesazh shpirtëror në emër
të mijëra emigrantëve shqiptarë që po vuajnë
nëpër dyert e botës. Mendoj se mund ta keni
dëgjuar shprehjen e emigrantit: “...Po mbajnë
qentë më mirë se mua!”
Le ta mbyll këtë parathënje me poezinë
“Mërgimtari”:
“Shkruani e mësoni,
Zakon shqiptari.
Mos më harroni,
Mua, mërgimtarin.
(Nga qyteti i Toronto, të Provincës së
Ontario-s, Kanada. I juaji, i torturuari,
Elliott-Hasan Moglica,
(24 Shtator 2010, ora 20:22)
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Kësaj pyetjeje shumica e atyre, që ftohen të japin gjykime, sidomos në emisione televizive, por edhe në veprimtari më serioze, i përgjigjen : Po, ka
gjakmarrje, dhe numërojnë të ngujuarit, madje edhe fëmijët e shkollave fillore. Përgjithësisht në vendin tonë del karroca para kalit, prandaj nuk është
çudi që me një problem kaq delikat dhe, njëkohësisht, kaq të vështirë, ftohen për të dhënë mend njerëz që, për t‘u dukur se dinë, i presin fjalën njeritjetrit dhe ngrenë zërin në qiell.
Nga: XHAFER MARTINI

K

ësaj pyetjeje shumica e atyre, që ftohen të
japin gjykime, sidomos në emisione
televizive, por edhe në veprimtari më serioze,
i përgjigjen: Po, ka gjakmarrje, dhe numërojnë
të ngujuarit, madje edhe fëmijët e shkollave
fillore. Përgjithësisht në vendin tonë del karroca para kalit, prandaj nuk është çudi që me
një problem kaq delikat dhe, njëkohësisht, kaq
të vështirë, ftohen për të dhënë mend njerëz
që, për t‘u dukur se dinë, i presin fjalën njeritjetrit dhe ngrenë zërin në qiell.
Që në fillim duhet thënë se Kanunet (flas
në shumës se nuk është vetëm Kanuni i Lekë
Dukagjinit) janë produkt i shoqërisë parashtetërore.
Nuk mund të thuhet që kanë lindur në kohën e komunitetit primitiv, ku vërtet nuk kishte
autoritet shtetëror, por nuk kishte as edhe jetë
të organizuar. Rusoi thotë se në komunitetin
primitiv njerëzit jetonin pak a shumë si shtazët e egra. Të kësaj natyre ishin të gjitha llojët
e marrëdhënieve, duke pasur këtu parasysh,
në radhë të parë, marrëdhëniet e riprodhimit
njerëzor. Takimet dhe bashkimet seksuale ishin
të rastit, me partnerë të ndryshëm, që nuk
mbaheshin mend. Nuk dalloheshin këto bashkime seksuale nga afeksioni reciprok, por
bëheshin në bazë të instinktit natyror, si tek
kafshët. Njerëzit nuk kishin një vendbanim të
përhershëm, as kasolle, as ndonjë pasuri.
Gjithë veprimtaria e tyre karakterizohej nga
gjetja e ushqimit dhe sigurimi i ekzistencës
në mënyrë individuale. Ata ishin në një stad
jete, ku sundonte barazia.Kjo barazi merr fund
sapo disa prej tyre siguruan diçka më shumë
se të tjerët dhe tepricën filluan ta rezervonin.
Kështu, dalëngadalë, u krijua prona vetjake.
Në procesin e punës lindi nevoja për ndihmën e njeri-tjetrit. Kjo shoqëri njerëzore kishte nevojë për organizim.Lindën konfliktet e
para shoqërore. Jeta bëhet e ashpër jo vetëm
në kuptimin e përballjes me natyrën, por edhe
me njeri-tjetrin. U formuan grup-fiset e para,
që mbroheshin bashkë, punonin bashkë, dhe
i bën jetës ballë të bashkuar.
Studiuesi japonez i Kanunit të Lekë Dukagjnit, në veprën “Struktura etike e Kanunit
dhe nënkuptimet e tij kulturore”, Yamamoto
, për këtë stad të jetës kur ngjizet kanuni, shkruan: “Sa herë që një pjesëtar i fisit vlerësohet
apo lavdërohet, vlerësimi apo lëvdata i përket
gjithë grupit familjar. Edhe në të kundërtën.
Nëse një pjesëtar i gjallë apo i vdekur qoftë,
fyhet, atëherë kjo konsiderohet fyerje për gjithë
fisin.” 1)
Vërtet në atë kohë nuk kishte autoritet shtetëtor, por ajo tashmë nuk është shoqëria
primitive, me jetë dhe sjellje shtazore, por një
shoqëri që ka vendosur pak a shumë rregulla
që i sigurojnë mbijetesën, ka përparuar edhe
nga ana shpirtërore, duke zbuluar kategoritë
më kryesore të moralit, ka bërë dallimin midis asaj që është e mirë dhe asaj që është e
keqe, ka krijuar një sistem vlerash, që duhen
mbrojtur. Pikërisht për këtë duheshin krijuar
kushtet dhe mundësitë, duheshin gjetur mjetet. Kështu, si nevojë jetike, lindën kanunet.
Për lindjen e kanuneve nuk mund të japësh
një datë të caktuar, as shekullin nuk mund ta
përcaktosh. Koha e lindjes së tyre është e ndryshme për vende dhe popuj të ndryshëm, të
cilët në një mënyrë ose në një tjetër kanë pasur të gjithë kanune. Kanunet nuk i ka krijuar
një njeri, sado i ditur të ketë qenë ai. Dy kanune shqiptare emërtohen : “Kanuni i Lekë
Dukagjinit” dhe “Kanuni i Skënderbeut”,
mbledhur përkatësisht nga Shtjefën Gjeçovi
dhe Frano Ilia, por kanunet nuk janë të atyre
që u kanë marrë emrat. Kjo është e pamundur. Kanunet janë vepra popullore, janë si
eposet ose krijimtaria tjetër popullore që nuk
mund t`ia atribuosh një personi. Një nga tiparet e kësaj krijimtarie popullore është karakteri anonim. Këtë tipar e ka edhe kanuni. Në
folklor, ashtu edhe në kanun, ndonëse ka el-

analizë

A ka sot gjakmarrje?
ementë të talentuar me rol parësor, krijimi në
tërësi, në fazën përfundimtare, ka karaker kolektiv, pasi ai ka bërë, në rastin e folklorit,
qarkullimin artistik, dhe , në rastin e kanunit,
qarkullimin shoqëror. Ky është një proces i
gjatë ku individë të panumërt shtojnë diçka,
heqin diçka duke i vënë krijimit vulën e kolektivit. Lidhjen midis krijimtarisë folklorike dhe
kanuneve e kanë vërejtur studiues të mëdhenj.
Mendimtari skocez Andre Fleçer ka shkruar :
“ Më jepni krijimtarinë e këngëve të një kombi, dhe nuk dua ta di se kush i shkruan ligjet e
tij:” 2) Kanunet nuk e kanë pasur përsosmërinë
që kanë sot që në fillim të tyre. Ato, si çdo
vepër e madhe, janë përsosur nga viti në vit
dhe nga shekulli në shekull. Kanë ndjekur zhvillimin e jetës dhe i janë përshtatur asaj. Jeta
nxirrte probleme nga më të ndryshmet që duheshin zgjidhur. Një zgjidhje quhej e drejtë
kur pranohej nga palët e konfliktuara dhe nga
opinioni shoqëror. Kjo zgjidhje, që vinte si
rezultat i përpushjes së mendjes njerëzore, futej
në fondin e artë të së drejtës për t`u përdorur
edhe për herë të tjera, ose për t`u përshtatur
dhe modifikuar për probleme të ngjajshme.
Kështu, zgjidhje pas zgjidhjesh, është formuar
çdo kanun, ashtu si ndërtohet një kështjellë e
madhe gur pas guri. Pastaj, me kohë, ka lindur nevoja për ndryshime dhe meremetime,
por ato kanë qenë të pjesëshme.
Kanunet kanë pushuar se ekzistuari me krijimin e shteteve. Por ato, ashtu si nuk lindën
menjëherë, edhe nuk kanë vdekur menjëherë,
në kuptimin e ndalimit të veprimtarisë dhe
ndikimit të mëtejshëm edhe në shoqërinë e
organizuar në shtet. Edhe në një shoqëri me
shtet, madje edhe kur ky shtet ka institucione
të forta dhe të qëndrueshme, zbatohen disa
norma kanunore. Kështu, për shembull, vënia
e një karari për ujin, për kullotjen e bjeshkëve, për ruajtjen e pyjeve, përgjithësisht për
ruajtjen e mjedisit natyror, ose zgjidhja e ndonjë konflikti midis njerëzve, është bërë deri
vonë në bazë të kanunit, madje edhe në shtetin e diktaturës. Po ashtu edhe në marrëdhëniet tregtare kanuni shfrytëzohej, duke u mbështetur vetëm në besën dhe burrërinë, pa përpiluar shkresa dhe pa futur një të tretë ndërmjet.
Çdo shtet nuk ka pse të mos pranojë ato
zgjidhje dhe rregullime kanunore që sigurojnë
rend dhe qetësi. Madje edhe kushtetutat hartohen duke marrë parasysh në mjaft raste
zgjidhjet e efektshme tradicionale.
Sa më shumë të zhvillohet dhe të modernizohet shoqëria njerëzore, sa më shumë të globalizohet ajo, aq më pak ndihet nevoja për
zgjidhje kanunore, derisa ato shuhen përfundimisht. Vetëm një institucion i kanunit nuk
mund të aktivizohet kur ka shtet ligjor: institucioni që ka të bëjë me jetën e njeriut, gjakmarrja. Në një shtet ligjor, nuk mund të ketë
vetëgjyqësi. Në shuarjen e kanuneve, gjakmarrja shuhet e para.
Në kohë kaosi, luftërash civile, kur shembet shteti dhe ndalet veprimtaria e tij, kanunet rikthehen në shoqërinë njerëzore. Ne e
pamë këtë me sytë tanë dhe përjetuam me
zemrat tona në vitin 1997. U shkaktuan plagë
që nuk do të shërohen për një kohë të gjatë.
Kjo ndodh se kanunet nuk rikthehen në formën
lapidare dhe madhështore, siç kanë qenë. Ato
kthehen të zhagalitur, të përbaltur nga balta e
varrit, të paaftë për të vënë drejtësi, ato në
këtë kohë nuk mund ta ndalin kaosin se janë
një formë e vetë kaosit, fytyra e tij. Një gjë që
vdes, nuk mund të ringjallet më. Edhe ringjallja e Krishtit ishte misionare. Kur kjo ndodh
me kanunin në përgjithësi, për gjakmarrjen as
qëmund të bëhet fjalë. Nuk ka gjakmarrje në
kaos, por ka krim.

Ne kemi edhe argumente të tjera në favor
të tezës se sot nuk kemi gjakmarrje. Këto argumenta janë brendakanunore, në kuptimin
që ekzistojnë në vetë kanunin, që e ka shumë
ta specifikuar veprimtarinë e institucioneve të
veta. Kanuni e përfshin gjakmarrjen, por nuk
është baraz me të. Gjakmarrja është vetëm një
nga institucionet e Kanunit. Kanuni, po të
shprehemi në mënyrë figurative, është një
ngrehinë me shumë oda dhe kthina, ku
mishërohet jeta dhe veprimtaria njerëzore nga
lindja e njeriut deri në vdekje. Nuk ka problem të jetës që nuk është projektuar në kanun.
Për t‘iu përgjigjur pyetjes që shtruam në
fillim, duhet të bëjmë mirë dallimin midis
hakmarrjes dhe gjakmarrjes. “Kur një person
fyen, godet me dorë e me çdo mjet tjetër, dëmton me ndonjë mënyrë e, në rastin ma të keq,
vret nji person tjetër për çfarëdo arsyeje ja pa
arsye fare, kemi të bajmë me hakmarrje” 3)
“Kur nji person vret nji tjetër me marrë gjakun
e njeriut të vetë që ia kanë vra, kemi të bajmë
me gjakmarrje.” 4)Hakmarrja nuk është institucion i Kanunit. Kanuni nuk e pranon atë.
Çdo gjë që mund të të bëjë një njeri, nuk duhet të kthesh pushkën dhe ta vrasësh. Çdo gjëje
i gjendet, thotë populli i Dibrës, veç grumbullit të dheut (varrit) nuk ke çfarë t‘i bësh.
Përkundrazi, gjakmarrja është institucion i
Kanunit. Kanuni të jep të drejtë për ta marrë
gjakun, por ka vënë aq shumë rregulla të rrepta sa, në të kaluarën, një gjak mbetej edhe
njëqind vjet pa e marrë.
Gjakmarrja, si institucion i Kanunit, ka
funksionuar dhe ka marrë kuptim vetëm në
lidhje me institucione të tjera të Kanunit, si :
Miku, Besa, Ndorja, Ndërmjetësia, Pajtimi,
Beja etj. Gjakmarrja si institucion nuk mund
të funksionojë vetëm, mbasi nuk do të ishte
gjakmarrje kanunore. Kur Kanuni pushon së
ekzistuari, siç e pamë edhe më lart, gjakmarrja vdes e para në kuptimin kanunor të saj.
Por edhe sikur të mos jetë kështu, sikur ajo të
mos vdes e para, nuk ka gjasa të jetojë më
gjatë se institucionet e tjera. Nuk mund të
shkëputësh prej Kanunit një institucion që ai
të punojë dhe të veprojë më vete, ashtu si nuk
mund të shembësh nga themelet një ngrehinë
madhështore dhe të ruajsh vetëm një kthinë
të saj. Nuk ka si të shkëputet nga Kanuni vetëm
institucioni i gjakmarrjes dhe të funksionojë
vetëm ai. Prandaj themi me bindje që sot nuk
ka gjakmarrje, por krim që i atribuohet gjakmarrjes. Pse nuk mund të ketë gjakmarrje pa
institucione të tjera të Kanunit?
Sepse gjakmarrja është institucion i varur
krejtësisht nga instuticionet e tjera të Kanunit.
Le ta shikojmë, qoftë edhe shkarazi , varësinë
e gjakmarrjes prej institucionit të Mikut. Në
të kaluarën e hershme, kur vepronte Kanuni,
burri pothuaj kurdoherë ishte mik. Këtë e kanë
konstatuar edhe studiuesit e huaj. Edith
Durham, që e ka shëtitur mirë Shqipërinë,
midis të tjerave, ka shkruar : “Unë besoj se
këtë vend mund ta vizitojë çdo njeri pa pasur
shoqërues, mjaft që të ketë një rekomandim
të mirë. Ligji i mikpritjes për mikun, zakonisht është një mbrojtje më e mirë se armët.”
5) Nuk mund ta vrisje hasmin kur shkonte tek
miku dhe kur dilte nga miku, sepse bije në
gjak me atë që e priti dhe e përcolli. Nëse zoti
i shtëpisë e nxirte deri në kufirin ku përcillej
miku, prapë nuk mund ta vrisje, se ai ishte
mik i katundit. Kur kalonte në një katund tjetër,
ishte miku i atij katundi dhe kështu me radhë.
Hasmin nuk mund ta vrisje kur ai shkonte në
dasmë, kur shkonte në mort dhe kthehej prej
tyre; nuk mund ta vrisje në kishë dhe në xhami,
në vendet publike; nuk mund ta vrisje në raste
emergjence, kur ai punonte si të gjithë kundër

fatkeqësive natyrore, si : tërmete, zjarre, përmbytje; nuk mund ta vrisje kur ishte i shoqëruar
me grua, me fëmijë etj.
Institucion tjetër i Kanunit që kufizonte
shumë gjakmarrjen ishte Besa. Gjaksi kishte
të drejtë kanunore t‘i drejtohej për besë atij
që i kishte gjakun. Ai e kishte detyrë kanunore
që t‘ia jepte besën. Besa mund të ishte dyjavore, mujore, njëvjeçare, sipas rastit. Gjatë
kohës që hasmi ishte në besë nuk mund ta
vrisje se jo vetëm kishe faqen e zezë, por dënoheshe shumë ashpër nga katundi dhe nga Mali
të cilit i përkisje. Nuk ia mbante askujt që të
thyente besën. Për të marrë pjesë në kuvende
patriotike dhe në luftëra për mbrojtjen e atdheut gjithashtu gjaksi kishte besë. Kur bëheshin
itifaqe kishte besë. Gjatë kërcënimeve të vazhdueshme të armikut, në muhaxhirllëk etj.,
kishte besë. Këto lloj besash ishin njëvjeçare.
Veç kësaj kishte edhe kroje në besë, rrugë në
besë, vahe në besë etj. Nuk mund ta vrisje
gjaksin në këto vende të caktuara nga Kanuni
se jo vetëm nuk merrje gjaku, por çoje gjakun
te dera.
E kufizonte shumë gjakmarrjen dhe institucioni i Ndores. Ndorja është vazhdimi i besës, por me mjete të tjera. “Me ndore kemi të
bajmë kur nji person apo grup personash, venë
në rrezik jetën e vetë me mbrojtë jetën e
tjetrit.” 6) “ Personi që ndihet i kërcënuem,
i drejtohet nji burri tue i thanë: “jam ndorja
jote” e tregon nga po i vjen e keqja”7) “ Atij
që i kërkohet ndorja, i vihet nji barrë e randë
mbi shpinë. Ja do nderi e dinjiteti me e mbajtë
e me rrezikue” 8) Personi që është bërë gati të
marrë gjakun e personit që ia kanë vrarë, nuk
mund ta bëjë këtë kur gjaksin e merr ndore
një burrë, madje atë mund ta marrë ndore edhe
një grua. Nëse ai nuk merr parasysh ndoren,
bie në gjak me burrin, të cilit iu kërkua ndorja. Nëse nuk respektohet ndorja e gruas, bie
në gjak me burrin e saj. Ndorja vepron vetëm
për atë rast. Ai që ka për të marrë gjakun, e
merr atë në një rast dhe rrethanë tjetër.
Ndorekërkuesi nuk i detyrohet për asgjë atij
që i shpëtoi jetën, përveçse shprehjes së mirënjohjes. Ndorja është një veprim shumë human që ka kursyer shumë jetë njerëzish.
Gjakmarrjen e kufizonte shumë edhe institucioni i Nërmjetësisë. “Ndërmjetës asht ai
që hyn midis dy personave, dy fiseve, dy
palëve për nji problem të caktuem, për të cilin ata i kanë keqësue mrrëdhaniet ja janë vra.
Ndryshe, nga Ndorja, Ndërmjetësia bahet kur
e keqja ka fillue”, thuhet në Kanunin e Dibrës. Ndërmjetësia mund të bëhej për shumë
probleme, për grindje të çastit, por edhe për
acarime të vjetra. Ndërmjetës mund të hynte
edhe një grua, kur ishte fjala për të shuar grindje
të atypëratyshme. Gruaja në rolin e ndërmjetësit, kur u bën thirrje të konfliktuarëve që
ta pushojnë shamatën, tregon emrin e burrit
të vetë. Nuk mund t`ia prishje ndërmjetësinë
gruas. Njëqind vetë sikur të ishin vrarë, po
hyri gruaja ndërmjetës, pushka pushonte në
çast. Ndërmjetësia është institucion i Kanunit
që ka ndalur lumenj gjaku.
Beja është një institucion tjetër i Kanunit
që e ka kufizuar gjakmarrjen në mënyrë të
ndjeshme. Beja bëhej për raste të vrasjeve të
fshehta. “Beja, - thuhet në Kanunin e Dibrës,
- bahet me u la prej të keqes që ta kanë
ngarkue. Si të bahet beja, je i lamë para të
gjithëve. Përtej besë nuk ka asgja”. Beja për
gjak bëhet me 24 provëtarë burra, nga të
cilët dymbëdhjetë caktohen nga kërkuesi i
besë, kurse dymbëdhjetë gjenden nga zoti i
besë. Fjalët e besë janë të njejta për të gjithë
pjesëmarrësit në be: “Për këtë (preket shenja e
besë) e të Perëndisë , filani nuk e ka vra fila-
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vështrime
Kulla e ngujimit. Theth
Foto. B.Karoshi

Me kaq sa u tha besojmë se është shumë e qartë se nuk kemi gjakmarrje
sot në Shqipëri, por krim kundër njeriut, që mbetet pa u ndëshkuar.
Kanuni ka qenë shumë i hollë në veprim. Ai
maste edhe plagët. Një pikë gjaku me të
nxjerrë tjetri nga trupi, quhej plagë. Prandaj
Kanuni me njërën dorë ta jepte pushkën, me
dorën tjetër ta mbante që mos t‘ia tërhiqje
këmbëzën.
Sa më shumë të zhvillohet dhe të modernizohet shoqëria njerëzore, sa më shumë të globalizohet ajo, aq më pak ndihet nevoja për
zgjidhje kanunore, derisa ato shuhen përfundimisht. Vetëm një institucion i kanunit nuk
mund të aktivizohet kur ka shtet ligjor: institucioni që ka të bëjë me jetën e njeriut,
gjakmarrja. Në një shtet ligjor, nuk mund të
ketë vetëgjyqësi. Në shuarjen e kanuneve,
gjakmarrja shuhet e para.
Gjakmarrja, si institucion i Kanunit, ka funksionuar dhe ka marrë kuptim vetëm në lidhje
me institucione të tjera të Kanunit, si : Miku,
Besa, Ndorja, Ndërmjetësia, Pajtimi, Beja etj.
Gjakmarrja si institucion nuk mund të funksionojë vetëm, mbasi nuk do të ishte gjakmarrje kanunore.

nin, as unë vetë nuk e kam vra, as nuk e di
kush e ka vra”. Kur bëhet beja, hiqet çdo
dyshim. Provëtarët që pranonin për ta ndjekur
shokun në be, kujdeseshin, duke bërë hetime
personale dhe kolektive , që të mos shkonin
në be të rrejshme.
Pleqësia është institucioni që e ka kufizuar
më tepër gjakmarrjen . Pleqësia ishte institucion pajtimi. Ky institucion ndryshon nga
shoqatat që veprojnë sot. Shoqatat duhen
përgëzuar për punën e mirë, por e mira e tyre
është e kufizuar për arsye se ato nuk japin
drejtësi. Pleqësia kishte tagrin e dhënies së
drejtësisë. Pa drejtësi nuk ka pajtim. Këtë
drejtësi e jepnin Pleqtë. “Figura e juristit popullor, - shkruan Kadare, - pushteti i të cilit
nuk e kishte zanafillën në kurrëfarë emërimi
apo zgjedhjeje, ka ekzistuar gjer vonë tek shqiptarët. Në gjyqësitë kanunore, sidomos në
vrasjet dhe në përcaktimin e borxhit të gjakut,
ndërhyrja e tij ishte vendimtare...gjyqtarët e
gjakut me një fjalë të tyre qëllonin që të ndalonin rrëke të tëra gjaku, që do të shkretonin
dhejtra e dhjetra fise të tëra.” 9) Ata kishin dy
karta në dorë: kartën morale dhe kartën profesionale. Pleqtë u përkisnin atyre shtëpive që
ndër shekuj nuk kishin bërë asnjë veprim në
kundërshtim me moralin. Atë që nuk e kishte
kartën morale, nuk e merrte kush plak. “Që të
jesh faktor i dobishëm në shoqëri, duhet të
kesh një personalitet moralist. Si kusht i domosdoshëm i madhështisë së njeriut, në çdo
formë që të shprehet kjo, duhet të jetë vlera
morale” 10)Pleqtë kishin ndihmësit e tyre që
quheshin çekiçë, burra ta ditur. Pleqtë zakonisht trajtonin hakmarrjen që mos të thehej në
gjakmarrje. Në rastet kur dikush kishte gjakun
pa marrë, ata nuk mund t`i thonin: mos e
merr gjakun, se nuk e ke këtë të drejtë. Zakonisht gjaqet pajtoheshin kur ishin një me një.
Por kishte edhe raste të faljes së gjakut, por
këto ishin të rralla. Pleqtë gjykonin edhe pushkët e shtime për marrjen e gjakut. Nëse një
pushkë shtihej pa të drejtë, ai që kishte shtirë,

vinte gjakun në derë. Ky veprim e disiplinonte shumë gjakmarrjen. Nuk mund të shtije
pushkë pa të drejtë. Krijimi i opinionit rreth
pushkës që shtihej, kishte një rëndësi të madhe. Prandaj në popull është thënë:”Dibra e ka
pushkën të mendueme” , në kuptimin që pushka bëhej kanun para se të shtihej.
Por lind pyetja: a veprojnë sot këto institucione të Kanunit? Jo, asnjë prej tyre nuk vepron. Sot nuk ka as mik tradicional, as besë,
as ndërmjetësi, as ndore, as be. Nuk ekziston
as institucioni i Pleqësisë. Pra, nuk ekziston
baza mbi të cilën ngrihej gjakmarrja. Në
mënyrë figurative themi se varka nuk mund të
lundrojë në tokë, ajo do ujë. Gjakamarrja nuk
mund të veprojë pa institucionet që përmendëm më lart. Si mund të ketë gjakmarrje
kanunore pa veprimin e këtyre institucioneve?
Atëhere si t‘i quajmë gjithë këto vrasje që
marrin përditë jetë njerëzish? Përgjigjia ime,
pa frikë se po gabohem, është e prerë dhe e
qartë: kemi të bëjmë me krim.
Kanuni ka qenë shumë i hollë në veprim.
Ai maste edhe plagët. Një pikë gjaku me të
nxjerrë tjetri nga trupi, quhej plagë. Prandaj
Kanuni me njërën dorë ta jepte pushkën, me
dorën tjetër ta mbante që mos t‘ia tërhiqje
këmbëzën.
Kanuni këto rregulla i kishte vënë për
vrasjen e burrave nga mosha tetëmbëdhjetë
vjeç e lart. As që mund të mendohej vrasja e
grave dhe e fëmijëve. Në Kanunin e Dibrës
ka edhe një ngjarje të tillë:
“ H. H. Kishte për të marrë gjakun e babës.
Po shtëpia ku duhej marrë ai gjak, kishte
mbetur në gra dhe në fëmijë. Mashkulli i vetëm
i asaj shtëpie ishte në djalë pesë vjeç. Hasmit
iu desh me pritë derisa ai u bë në moshë të
armëve. Djali e dite që do ta vrisnin. Mund
të shpëtonte nga gjakmarrja, po të mos vinte
pushkë në sup, por, prej krenarisë , nuk mund
të rrinte pa armë. Por hasmi prapë nuk po
nxitonte për marrjen e gjakut. Një ditë këtij i
shkon një i veti dhe i thotë:

- Ke pritë shumë vite derisa djali u rrit
dhe vuri armë në krah. Tashti pse nuk e merr
gjakun e babës?
- Ajo shtëpi më ka borxh një gjak e jo me
e qitë fare. Me e vra djalin tashti, ajo shtëpi
shkretet. Po i japë kohë me u martue dhe me
i lindë një djalë, mbasanaj e marr gjakun.”
Sa fisnikëri ka në këtë qëndrim! Po rasti i
mësipërm tregon se nuk mund të vritej as burri
kur nuk kishte vënë pushkë në sup. Ky ishte
një shteg për të qëndruar jashtë nga gjakmarrja. Kurse vrasja e një fëmije mashkull do të
ishte bidat (gjë e padëgjuar), si thotë populli.
Dhe kjo në të kaluarën kanunore nuk ka
ndodhur kurrë, të paktën në një trevë si Dibra.
Prandaj është absurde sot kur dëgjon që
ngujohen fëmijët për gjakmarrje. Po kaq absurde është edhe të pajtohesh me këtë realitet.
Me këtë realitet pajtohesh në një farë mënyre
kur atyre fëmijëve u bën mësim jo në shkollë,
në institucionin e arsimit dhe të edukimit, por
në mjedise të tjera. Çdo fëmijë e ka të garantuar me kushtetutë të drejtën për të ndjekur
shkollën. Shteti duhet ta garantojë jetën dhe
shëndetin e secilit prej tyre.
Heqja e dënimit me vdekje, armët në duart
e popullit, gjykatat e korruptuara, janë faktorë
që puna të shkojë deri aty sa të ngujohen edhe
fëmijët. Sjellja e keqe, jo qytetare, sidomos
në radhët e të rinjve, jep shkasë për hakmarrje, për vrasje të pamenduara që çojnë pastaj
në vrasje të tjera, që i quajnë gjakmarrje. Të
rinjtë e sotëm, për një fjalë goje, nxjerrin revolen dhe vrasin njeri-tjetrin. Arama është e
rrezikshme kur e ke me vete, sidomos kur ajo
është e fshehtë. Në të kaluarën e hershme
pushka mbahej hapur, se atë nuk mund ta fshihje, por edhe revolen duhej ta mbaje pak të
dukshme në brez, natyrisht jo në mënyrë provokuese. Populli i mençur me ketë veprim
thoshte në mënyrë paralajmëruese: “Or ti,
kujdes , mos ma rëndo, se e kam armën në
brez”. Kurse sot, sa nxehen gjakrat, kërcet
revolja. Arma , siç dëshmojnë vrojtimet

psikologjike, është burimi kryesor për sjellje
agresive. Këtë e thotë edhe populli në mënyrën
e vet: “Arma të bën trim”.
Një herë disa sambistëve iu vra një shok i
tyre. Kur morën vesh ngjarjen, ata po kryenin
luftime trup me trup. “Është fat që nuk kishin
armë, - tregon një oficer i pranishëm. – Shtrëngonin grushtat, fusnin duart në xhepa e në
brez, sikur të donin të nxirrnin revolen, dhe,
sikur të kishte qenë një stërvitje me armë zjarri, me siguri do të ishte bërë kasaphanë”. 11)
Po le ta lëmë mënjanë anën emocinale dhe
le ta shikojmë problemin nga ana praktike.
Një vrasës e di që, edhe po vrau, nuk do të
pësojë kushedi çfarë. Po shkoi në gjykatë, jetën
e ka të garantuar, se ia garanton ligji,
megjithëse mori jetën e tjetrit. E shumta mund
ta dënojnë me disa vjet burg. Në këto rrethana, familja e viktimës, që është e dëmtuar,
mbetet edhe e fyer. Nuk mund të flasim për
liri dhe të drejta njeriu kur krimi mbetet i
pandëshkuar. Kur krimi mbetet i pandëshkuar,
ose nuk ndëshkohet me forcën që meriton, e
kemi lënë jetën në mëshirë të kriminelëve.
Po të ishte ligji i dënimit me vdekje, familja e
viktimës nuk ka çfarë kërkon. Për të mjafton
që vrasësi të vritet, nuk ka rëndësi kush e bën
këtë.
Unë e kuptoj shumë mirë se dënimi me
vdekje që jep një gjykatë nuk është i barabartë
me aktin e një vrasësi. Këtë më mirë se askush
e ka thënë njohësi i thellë i shpirtit njerëzor,
Dostojevski: “...për mua të vrasësh njeriun për
vrasje është një ndëshkim ku e ku më i rëndë
se vetë krimi. Vrasja me vendim gjyqi është
më e tmerrshme se vrasja rrebele” 12)
Megjithëkëtë, gjykimet filozofike nuk vlejnë
para jetës së njeriut. Një gjykatë e korruptuar,
aq më tepër me një kod penal që nuk e ka
dënimin me vdekje, ta lë pushkën në dorë,
thotë populli. Me një fjalë aktivizon
vetëgjyqësinë. Ne nuk kemi shtet të fortë, nuk
kemi institucione të shëndosha dhe të pavaruara që të veprojnë me energji dhe profesionalizëm në dobi të rendit kushtetues. Një filozof
i shquar ka thënë: “Institucionet janë si fortesat. Ato duhen paramenduar mirë dhe përforcuar me njerëzit që duhet” 13) Kjo nuk bëhet,
e kundërta po.
Me kaq sa u tha besojmë se është shumë e
qartë se nuk kemi gjakmarrje sot në Shqipëri,
por krim kundër njeriut, që mbetet pa u ndëshkuar.
Dibra nuk e ka problem gjakmarrjen.
Askush në Dibër nuk është ngujuar prej saj.
Në vitin 1997 u morën shpejt e shpejt pak
gjaqe të vjetra, pastaj u bënë itifaqe që të
mos i ktheheshin të së kaluarës. Si shembull i
madh, tamam në valën e kaosit, u bë itifaku
i Dardhës, ku burra të mençur thanë që Kanuni kishte vdekur dhe nuk mund të ringjallej
më sikur kishte qenë, prandaj të hiqej dorë
përfundimisht prej tij. Dhe kjo u bë realitet.
Në këtë këndvështrim, ky shkrim edhe mund
të mos botohej në “Rrugën e Arbërit”. Po unë
si një njeri që jam marrë disa dekada me Kanunin, dhe kam botuar edhe një libër të
veçantë kushtuar gjakmarrjes (Gjakmarrja), me
shumë modesti dhe qëllim të mirë, po i jap
disa mendime për plagën që nuk po shërohet.
1) Kazuhiko Yamamoto : “Struktura etike e Kanunit dhe
nënkuptimet e tij kultutore”, f. 281, SHBA 2005.
2) Ravi Zakaris : “A mund të jetojë njeriu pa Perëndinë?”, f. 3, Tiranë 1990
3) Xhafer Martini : “Kanuni i Dibrës”, neni 1423, f.
317, botimi II, Tiranë 2007
4) Po aty
5) Edith Durham: “Brenga Ballkanase”, f.308, Tiranë
1998
6) Kanuni i Dibrës, neni 1813
7) Po aty, neni 1814
8) Po aty, neni 1815
9) Ismail Kadare: “Eskili, ky humbës i madh”, f.22-28,
Tiranë 1990
10) Grigor S. Petrov: “Ungjilli si bazë e jetës”, f. 45,
Tiranë 1994
11) Ylli Pango : “Psikologjia sociale”, f. 193, Tiranë
1997
12) Dostojevski : “Idioti”, f. 21, Tiranë 1996
13) Karl Popper : “Vepra të zgjedhura”, f. 229, “Afërdita”, pa vit botimi.

12 - Shkurt 2011

nr.
58

kulturë
Nga: PETRIT FETAHU
Oda dibrane ka qenë dhomë e
madhe rretheqark me shilte, jastëkë
e postaqi, me vatër, ndërsa më vonë
me minderë, që ka pasur funksion të
posaçëm për miq në raste dasme
martesash, vdekjesh apo ceremoni të
tjera , që kanë zënë burrat vend të
radhitur sipas hierarkisë në krye me
kryeplakun, si i zgjedhur , përfaqësuesin e fesë, por vehej edhe më i
moshuari, ndërsa më vonë edhe më
i dituri, aq më tepër nëse i ka pasur
dy atributet. Mirëpo në udhëheqjen
e komunikimit i kanë dhënë përparësi
eroditit, atij që ka pasur prirje e aftësi të zhvillojë debatin, dialogun e
ndërmjetmë, ta tematizojë problematikën sipas aktualitetit jetësor, t’i
japë kahjen e duhur asaj, ta zhvillojë, ta analizojë e ta trajtojë me
njohje dhe në fund ta rezimojë dhe
të marrë përkrahjen e kokludimit për
të masivizuar çështjen dhe për
ndikuar ta realizojnë faktorët kompetent apo në vetëdisimine populatës,
Struktura e odës ka qenë e përbërë
nga persona me horizont të gjërë njohurish, të mençur, me dijeni të
përgjithshme, të kulturar, me
edukatë. e me moral, që kanë ditur
t’i trajtojnë fenomenet në mënyrë të
drejtë dhe reale, qoftë ato historike,
fetare, bujqësore, blektorale e degë
të tjera te aktualitetit e të eksistencës,
por edhe të së kaluarësAty janë shqyrtuar e rrahur me detaje probleme të
kohës e të përditshmërisë, nga individë profesionistë të leminjve, për
të sjellur mendime teorike e praktike, përvojat e tyre, por shfaqnin
edhe ide inovatore të sprovuara të
sukseshmë që ua transmetonin tek
të tjerët. Aty, s’mund të hynte
çdokush, por ai që “din ta bojë e ta
zgjedhë llafin”, ndaj ai që ka pasur
këto tipare e kanë marrë si “burrë
odash”, që dispononte me shumë
kualitete, morale, etike, edukative,
trimërore, atdhedashëse etj. ndërsa
ai që s’ka pasur kualitete të tilla i
thonin:”Ik, s’e ke vendin për në odën
e burrave”, ndaj odën dibrane e quanin edhe odën e burrave”ndërsa individi “burrë odash”, i cili dinte ta
shtjellojë temën e bisedës, siç thuhet në Dibër, ”ta peshojë fjalën” dhe
ishte burrë i besës, me virtyte, dinjitet dhe tipare të tjera dalluese që
rrethi e çmonte dhe i besonte.
Oda dibrane ka pasur funksion të
zhvillojë dabatin e lirë dhe të shqyrtojë e të debatajojë shumë aspekte
të çështjes të kohës, të shtrojë e të
ballafaqojë ide, mendime, koncepte
e vizione për çështje qenësore aktuale, sociale, ekonomike, historike
etj., ku secili mund të diskutonte, të
shprehte propozime, mund të jepte
vëzhgime të tij për to. Pra, ka luajtur rolin e forumit dhe ne nje farë
mase edhe të kuvendit, rolin e pluralizmit politik, , atëherë kur kanë
munguar istitucioni më i lartë lokal
dhe format të tjera të inkuadrimit të
populates, të komunikimitd dhe të
informimit. Aty jepeshin propozime,
merreshin vendime që do të
shpërndaheshin që do të përkraheshin nga banorët e rrethit. Ndaj
mund të thuhet se oda tregon trashigiminë e hershme demokratike e

Oda Dibrane. Foto. Sami Selishta

Oda Dibrane, tribunë e
mendimeve dhe vizioneve
kulturore të dibranit për të zhvilluar
debatin konstruktiv, parimor e të lirë,
që kurë s’u bë mjet manipulimi, servilizmi, vegël e apologen i interesave të huaja apo të subjektivizmin.
Oda gjithnjë është impenjuar në
realitetin dhe në jetën e lokalitetit
për të marrë inisiativa dhe organizime, nisma dhe senzibilizime për
zgjidhjen e dukurive negative, nga
merreshin mendime, sugjerime të
ndryshme veprimi që mandej i realizonin apo i përcjellnin te kryeplaku
apo këshilli i pleqve. Një ndër pikat
kyçe që ka zgjuar interesim dhe është diskutuar me vemendje ka qenë
situatat shoqërore, raportet konfliktuoze të ndërsjellta që herë me pasoja tragjike që atëherë kanë qenë të
shpeshta që është angazhuar me qellim eliminimin e tyre dhe të devijimeve të tjera për krijuar raporte besimi dhe harmonie. ”Në odën dibrane u shtrua problemi i ndalimit
të gjakmarrjes, vjedhjeve, armiqësive”1. Pra oda dibrane ka luajtur rol
vendimtar në pajtimin e gjaqeve e
të familjeve të acaruara, që pastaje
çonte më tej pleqëria e pajtimit që
u ngrit në istitucion pleqërie. 2 Në
sajë të kontributit të tyre dukuria e
gjakmarrjes në Dibër në zhdukur që
fillim të shekullit 19 që sot i është
humbur gjurma.
Ngase problematika aktuale ishin të ndryshme e të shumta, oda
kërkonte qasje serioze dhe huluntuese, ndaj kualiteti i pjesëmarrësve
ishte i domosdoshëm saqë s’mund
të inkuadroheshin persona dosido,
por me horizont të gjerë, kulturë,
tolerancë, respektetj që të
mundeshin të kontribojnë, pasi do
të turpëroheshin, atëherë edhe
fshikëlloheshin me tallje, përqeshje,
që i jepnin të kuptojë se nuk e ka
vendin aty, ngase jo vetëm që nuk
do të kontribonte, por edhe do të
pengonte, ndaj askush s’guxonte të
futej, pa pasur kualitetet e sipër,
vetëm pranonin në fund të odes të
rinjtë të dëgjojnë të mësojnë për të
siguruar trashigimtarë. ””Në odën e
miqve mendja e të riun punonte intezivisht. Aty zhvilloheshin dialogjet e shkathtë, debate me nëntekst,

Ndaj mund të thuhet
se oda dibrane qe një
ndër faktorët relevantë
të koncentrimit koherant në rrethanat shoqërore, ekonomike dhe
politike dhe inisiatore
e nismave për
zgjidhjen e shumë
çështjeve të qytetit,
vendit dhe kombit.

jepeshin interpretime të ndryshme të
ngjerjeve deri edhe te vetë normave
kanunore hidheshin thumba e rromuze.”3 Pra, oda ka qenë edhe shkollë, kur ka munguar në atë kohë.
Bisedat midis tyre herë kanë pasur karakter hermetik, me dimensione figurative, ngase kohët ishin të
rënda me plot agjentë kur për një fjalë
goje haje disa vite burg, atëherë aplikonin të shprehurit alegorik. Këtë
metodë të komunikimit nisi të përdoret në raste të veçanta më tepër
nga fshatarët përngjat kufirit të
ndarjes nga shteti amë, që ishin gjithnjë në vëzhgim nga pushteti sllav.
Por e gjejmë edhe në raste kur duan
të venë në sprovë diapazonin intelektual të ndonjerit prezent, por që
dëshmojnë edhe për prirjet artistike
të tyre. Pjesë e dhomës në këto raste
është humori, shakatë, por asesi
përçmimi, fyerja apo sharjet. Ata
kanë qenë mahitarë intuitivë dhe të
talentuar.
Një ndër çështjet që ka mbrojtur
oda dibrane, mbajnë mend vendasit, ka qenë arsimimi i të rinjve.
Ideologët e odave kanë qenë zëngritës në përkrahje, sidomos të femrës dibrane, që kontriboi e para nga
viset shqiptare jashtë kufinjve të heqë
ferexhen dhe të marrë rrugën e shkollimit, edhe pse kishte shumë të
tillë, në krye me hoxhën e atëhershëm që rezistonin dhe konsistonin
të kundërtën dhe i shpërfillnin. Në
një rast një i papërgjegjshëm dhe
shpërfillës, fyen një studjues që kish-

te ardhur në një fshat të mbledhë
likenë nëpër drunj dhe gurë, e lëshon shpotinë të zotit të
shtëpisë:”Miku të hante bar!”Ky i
përgjigjet:”Vetëm me arsimim përparojmë dhe mbrojmë vetveten…”të
cilin dhoma e përkrahu unanimisht
dhe shkollimi u bë çështje themelore
nëpër fshatra, ndërsa si përhapës të
kesaj ideje u dallua Nuz Majtara, i
cili gjithandej përhapte idenë: “Mësoni, mësoni dhe vetëm mësoni”4
Dialogjet e komunikimit kanë
qenë të shkurtëra, të brumosura, sintezë dhe të shprehura me finesë dhe
mature, pa e fyer tjetrin se mendon
ndryshe, sipas parimit:”Nëse e kupton fol, nëse s’din hesht!”Kurrë në
to s’gjejmë rrëbesh akuzash gjate
ballafaqimit ideor, tone të larta apo
qendrime të tjera ekstreme gjatë
fjalosjesh, por nëse s’përfilleshin
normat etike, morale, dhe kombëtare, atëhere etiketimet, sarkazmat kanë qenë të ashpra me qellim
të menjanimit të atyre devijimeve
dhe përçarjeve për t’u përfillur qendrimet e përbashkëta dhe për t’u krijuar uniteti i veprimit në çdo aspekt të veprimt.
Oda gjithnjë ka vëzhguar dhe ka
përcjellur me vemendje jetën dhe
hallet e popullatës dhe i ka shqyrtuar me përgjëgjësi përmes debateve,
sidomos vigjilent dhe e angazhuar e
gjejmë gjatë shtypjes dhe shfrytëzimit feudal e sundimit otoman, duke
sjellur e shpalosur mjaft rrefime të
freskëta të dhunës, represaljeve,
vrasjeve të shumta. Aty”fjala nuk
çmohej nga fuqia e pasuria, por nga
pasha”. 5 Edhe nëse ndonjë nga ata
ishte prezent apo anonte kah ata, oda
u kundërvihej dhe mbronte vegjëlinë
e pafajshme, të drejtën. Fjala ishte
armë. Mu aty u dëgjuan thirrjet
nismëtare: ”O burra të kapim armët
e të shporrim armikun!”Oda u bë
cytje , ushqim për masat për të ndezë
urrejtjen dhe luftën. Aty lindnin propozimet për zgjedhjen e kryeplakut,
këshillit të pleqve dhe kuvendin apo
besëlidhjen, siç do të jenë Besëlidhja e Dibrës 1855, për luftën kundër
Hysni Pashës, kuvendin 1872 për
largimin e Mendu Pashes, prefektine

Dibrës. Oda arrinte të mposhtë edhe
pushtetin dhe t’i kundërvihet parisë,
nëse bëhej vazal i tij.
Pra, padyshim oda dibrane ka luajtur rol të madh në ngritjen dhe
përhapjen e vetëdijes kombëtare e të
frymës patriotike, liridashëse, ngase
ajo ishte gjithnjë në rrjedhë dhe në
kontakt me njerëzit, me ndodhitë
luftarake, që i përcjellte vazhdimisht
ngjarjet dhe trimëritë nga fronti betejave, mblidhte informata dhe shpërndante tek pjesëmarrësit në oda e
pastaj më gjërë . , sidomos tepër e
nevojshme kur s’kishte mjete të tjera
informimi. Edhe kur erdh emancipimi dhe arsimimi, oda dibrane,
pleqtë intelektualë përkrahën të rinjtë dhe femrën dibrane, e cila ndër
të parat nga trojet shqiptare e mori
rrugën kah shkollimi. Dibra ka pasur shumë burra odash të shkolluar
jashtë apo autodidakt që kanë mbetur edhe e kësaj dite në kujtesën e
vendasve, për pasqyrimin objektiv të
rrethanave dhe vizionin për të ardhmen e kombit e të rijnve, siç ka qenë
Ramiz Beu, që kishte bibliotekën më
të pasur në rajon edhe më larg, Iqerem Beu, minister në qeverinë e
Zogut, mendimtarë gjenialë e të kuvendshëm që tubonin shumë të
ardhur për t’i dëgjuar, Nuz Majtara,
nga banimet rurale, si burrë i fjalës
së zgjedhur e imediate, por edhe i
trimërisë dhe anti shovenizmit sllav,
e shumë të tjerë. Por prej të gjithëve
ka lënë nam me mendimet e tij patriotike dhe përparimtare Iqerem Jegeni-Beu, të cilin s’linte kush pa e
thirrë në raste darkash, edhe kur s’i
takonte nga ana fisnore apo ndonjë
lidhjeje tjetër afërsie dhe kur ndodhej në dhomë, mblidheshin nga të
gjithë anët e qytetit, pleq e të rinj ta
ndëgjonin. Të rinjtë e preferonin
ngase ai ishte vizionar i tyre, i
përkrahte në çdo aspekt, saqë i
kundërvihej edhe hoxhallarëve
konzervativë që mbronin interesat
patria. rkale që ishin bërë pengesë
në aspiratat e tyre. Ai ishte në krye
të vendit për të evituar ngrindjet
ndërmjet fqinjëve për raste të ndryshme, në familjet në ndarjet e
vëllezërve, në zënkat për rendin e
ujitjes e gjithandej ftohej pasi fjala
e tij ishte e matur mire, me peshë
dhe efektive. Dibra e mban mend e
s’do ta harojë kurrë për kontributin
tij të madh për pajtimin e gjaqeve,
ndaj kjo dukuri në këtë qytet është
zhdukur me kohë në sajë të tij dhe
të burravë të tjerë që ka pasur, por
edhe në sajë të ngritjes intelektuale
e arsimore të kësaj treve.
Ndaj mund të thuhet se oda dibrane qe një ndër faktorët relevantë
të koncentrimit koherant në rrethanat shoqërore, ekonomike dhe politike dhe inisiatore e nismave për
zgjidhjen e shumë çështjeve të qytetit, vendit dhe kombit.
Literatura:
1. Xhafer Martini, Perlat dibrane, Tiranë,
2008, f. 56
2. Xh. Martini, po aty, f56
3. Hamit Beqja, Edukata në syrin e popullit, Libri universitar, Tiranë, 1988, f. 95
4. Ibrahim Egriu”Jonuz Majtara, luftëtar I
paepur për liri e bashkim kambëtar”,
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jë Parathënie vie si një
Zëdhënie, sa e fortë aq edhe e
qartë, e përmbledhur në dy fjalë:
Shpresojmë në Shpresë. Shaploset
kështu hijeshia dhe bukuria e një
shkrimi, madhështia dhe bardhësia
e një përjetësimi, mençuria si dhe
bujaria, sa edhe vetëdijësimi e
ndërgjegjësimi, sa kombëtar po aq
edhe njerëzor.
Shtjellimi rreth shpirtit të kombit
të kujton pa dashje Lasgushin: Fishta është shpirt i kombit e shkëmb i
kombit shqiptar...
Skenat tragjike të emigrimit të
shqiptarëve të përkujtojnë intelektualët e mëdhenj: Leonik Tomeun e
Marin Beçikemi, Marin Barleti e
Gjon Gjin Gazuli, të cilët në shkrimet e tyre pikasnin tablot trishtueshe të bashkëkombasve të shpërngulur nga Arbëria: Edhe armiqtë sado
armiq qenë nuk i përmbajtën dot
lotët nga vuajtjet dhe mjerimet e
atyre që po lenin vatrat dhe atdheun
në ekzodin biblik, pas vdekjes së
Gjergj Kastriotit-Skëndërbeut.
Emigrimet, eksodet gjatë historisë,
sfidat dhe kryengritejet e shumta për
liri e pavarësi, për përparim kombëtar
e shoqëror, për dije dhe
Kulturë....Masakra e Manastirit e
Masakra e Tivarit, masakra e Peshkopisë, Tragjedia e Otrantos dhe
Tragjedia e Gërdecit.
Historia përsëritet në rrethin tonë
vicioz, për fatin tonë të tillë që shkruar e ka penda e fatit të pafat!?...
Në rrethana pothuaj të ngjashme,
Dom Ndre Zadeja, do të klithste:
Dëshmitare, ty të thërras, o e tepruemja duresë shqiptare...e Elena
Gjika përkujtonte me të drejtë se:
Shqiptarët janë të shpërndarë si flatrat e sibilave të Virgjilit...
Shpresojmë në Shpresë.
Kjo kthesë, kjo klithmë, kjo thirrje, kjo zemërthirrje, e mbushur me
lot gëzimi, me ankth, me mallëngjim
dhe njëherësh edhe me ngazëllim të
heshtur, e shoqëruar me një dridhje
zemre e me një trandje shpirti, të
shtynë të mendosh shumë dhe
thellë.
Po.
Shpresojmë në Shpresë.
Ëshë thënë me të drejtë se gjuha
është shpirti i një kombi, shpresa
është forca përtëritëse e tij, ashtu siç
është muzika thellim i qiellit.
Dr. Gëzim Alpion i beson forcës
ripërtëritëse të kombit të tij, ndaj
edhe e vë në spikamë zotësinë e autorit të romanit për ta shfaqur këtë
si një forcë të veçantë, në saje të së
cilës kombi ka mbijetuar dhe ka
gjallëruar mes luftërave dhe rreziqeve
të shumta.
Nata e shpirtit, shpirti i kombit,
shenjtorët e shpirtit, shenjtorët e lartpërmendur të shpirtit, zëdhënës i
shpirtit të një populli/kombi, shpirti i civilzuar i një kombi, lodhur në
shpirt, forca ripërtëritëse e shpirtit
të kombit shqiptar, shpirti i civilizuar i një kombi etj, janë disa prej
sintagmave dhe shprehjeve të cilat
Dr. Alpion i ka përdorur si bazën,
strumbullarin e parathënies së tij.
Shpirti pra, shpirti i një kombi të
tërë, i cili shpaloset herë përmes
personazheve që e përfaqësojnë këtë
komb, e herë përmes ngjarjeve his-

“Një shqiponjë e arratisur fluturon”
(Lasgush Poradeci)

“Vjen nga larg një zog i shkruar, në kurbetet shkon mërguar”
(Një Poet i kohës së Ali Pashë Tepelenës, që mes tjerash shkori këto vargje,
para se Ali Pashait t’i pritej koka e t’i çohej në Stamboll)
torike ku prapë shpirti i këtij kombi
del në sfond, është poetika e shprehjes dhe është brumi i qëndresës
shumëshekullore:
“Udhëtimi fizik është temë qëndrore në këtë roman por më të rendësishme janë odisea dhe transformimi i shpirtit individual dhe kolektiv
që përjetojnë emigrantët. Këtu qëndron forca e Jorgjit”, konstaton Dr.
Alpion, duke mbitheksuar gjithashtu se: “Të rrëfesh transformimet e
shpirtit të njeriut apo të një morie
personazhesh në letërsi është një
sfidë me vete; të analizosh dhe të
bëhesh zëdhënës i shpirtit të një
populli dhe kombi të tërë është një
angazhim të cilin shumë krijues e
marrin përsipër por vetëm pak e realizojnë me sukses”.
Gjitahshtu, Dr.Alipon e thekson
dështimin moral të Perëndimit, të cili
autori e ka dhënë me mjeshtëri
përmes personazhit të Dante
Kalogjerit:
“Puthja e pllakave të sheshit qëndror në Tiranë, i cili kujton se më në
fund, mbërriti në qytetin e lindjes
Peruxhia, është nja nga skenat më të
arrira të ironisë dramatike që kam
lexuar ndonjëherë. Ky moment simbolizon braktisjen e dytë të Dantes
nga Italia dhe ri-bashkimin e tij në
patrian e adoptuar.
Amnezia Dantes është një bekim
i trishtueshëm ndërsa amnezia e shtetit Italian e dënueshme.”
Sa ironi e madhe e fatit, qoftë
edhe për një personazh romani, madje edhe me emrin e poetit të madh,
të cilin autori duket se nuk e ka
zgjedhur rastësisht! Dantja i ka
puthur pllakat e sheshit qendror në
Tiranë, ashtu siç e ka puthur tokën e
Shqipërisë edhe Papa Gjon Pal i IItë, kur pat mbërritur në Aeroportin e
Rinasit...
Ironi e fatit apo kontrast i shenjtë?!...
Vihen kështu ballë për ballë,
madje për të satën herë, edhe përmes
tablove të një romani, ajo që Alpion e quan me të drejtë “Dështimi
moral i Perëndimit” dhe qëndresa e
forca morale dhe shpirtërore e shqiptarëve të detyruar për të emigruar, për të satën herë në historinë e
tyre.
Pasi që i ka bërë një analizë të
hollë, romanit në fjalë, Dr.Alpion
konstaton me të drejtë se:’ Ëndrrat
treten në mëmngjes’ është padyshim
romani më i arrirë për eksodin e shqiptarëve në fund të shekullit njëzet.
Dhe jo vetëm i shqiptarëve. Ky roman simbolizon tragjedinë e miliona njerëzve fatkeqë për të cilët mërgimi sshpresdhënës kthehet në një
llahtar pa fund”.
Do me thënë, e veçanta bëhet e
përgjithshme, ndërsa Evropa për shqiptarët sikur edhe më shumë mbetet buzëqeshja enigmatike e Mona
Lizës, të cilës shqiptari sikur i drejtohet me fjalët e Dramës ‘Gjaku i
Arbrit’ të dramatutgut Fadil Kraja:
Hije qofsh, zë, femër a krahëror

pa zemër?!...
Ndërsa konstatimi që jep
Dr.Alpion është tepër i drejtë dhe
më se i qartë:
“Ndryshe nga shteti Italian, që
vihet në lëvizje ‘për të bërë diçka’
për refugjatët ngaqë e ‘zë turpi’ si
rezultat i jehonës senzacionaliste që
i bën ekzodit media italiane që i filmon fatkeqët shqiptarë nga helikopterët ‘deri në fyerje’, apo ngaqë
duan të evitojnë ndonjë ‘vërejtje’ që
mund t’u vijë nga Komuniteti Evropian, zemërgjërësia e shqiptarëve të
varfër por zemërbardhë në 1943
motivohej thjesht nga shpirti i civilzuar i një kombi i cili nuk ka lejuar
kurrë që padrejtësitë historike t’i
mjegullojnë ndjenjën e përgjegjësisë
së shenjtë për njerëzit në nevojë,
përfshirë edhe hallexhinjtë fqinj që
ndonjëherë janë sjellë si barbarë me
ne”.
Por Dr. Alpion nuk harron dot as
mirësinë e njerëzve të thjeshtë, të
cilëve shqiptarët u mbeten mirënjohës:
“Në fillim të viteve 1990 ishin
njerëzit e thjeshtë në Greqi dhe Itali
që ndihmuan popullin tonë të ‘dezertuar’ ndërsa policia greke dhe karabinieria italiane i ndiqte refugjatët
shqiptarë siç ndiqen kafshët nga
gjahtarët e pashpirt”.
E bukura dhe poetikja e Parathënjes që Dr. Gëzim Alpion i ka
bërë Romanit të Thanas Jorgjit, veç
nga ajo që u tha më lart, e për shkak
të aktualitetit qëllimisht u shkëputën
pjesë të shumta, qëndron në përmbylljen që mund të merret si një
zemërthirrje tepër kuptimplote:
‘Ëndrrat Tetën në Mëngjes’ është
një anti-Kështjellë kadareane. ‘Kështjellarët’ e Jorgjit u zbuan nga Evropa të cilën nuk shkuan ta zaptonin.
Zbimi i tyre ua treti ëndrrat. Por
shpirti i tyre i lënduar u bë më i
mençur. Ata mësuan, se të gjithë ne
që jemi në mëgrim, se ‘El Dorado’
jonë është trualli amëtar të cilin më
tepër e kemi nëpërkëmbur ne se të
huajt.”
Dhe jo vetëm kaq:
“Ndoshta klasa politike shqiptare
do ta kuptojë këtë fakt të hidhur një
ditë. Më tepër se lexuesi i thjeshtë,
romanin e Jorgjit duhet ta lexojnë
me vëmendje politikanët shqiptarë
që janë në pushtet apo që aspirojnë
për të në mënyrë që eksode si i Gushtit 1991 t’i përkasin historisë.
Shpresojmë në shpresë.”
A ka dhe a duhet se si të thuhet
më bukur?!
Shqipëria një Dhembje Shpirti.
Do me thënë, Kujtesa dhe Shpresa, Shpresojmë në Shpresë, kjo është Firma, ky është Firmamenti, që si
një pe i kuq koinativ del në rrjedhën
e shekujve, e ku shpirti i kombit prapë
merr flatra shqiponje e ngjitet lartësive, madje edhe kur plagët e trupit
akoma i kullojnë gjak.
Shpirtra të Bardhë të Shqipërisë
Mëmë, apo siç do të thoshte Zef
Serembe: Arbëria matanë detit, na

Dr. Gëzim Alpion

kujton/ se të huaj jemi tek ky dhe.
Apo siç thoshte Naimi i
Frashëllinjve: Atje dita është tjetër
ditë, dhe nata tjetër natë. SIç thoshte Çajupi: Atje ku është balta më e
ëmbël se mjalta. Dhe më në fund,
ashtu siç do të thërriste një poet arbëresh: O i shekujve shpirtbardhë, o
shqiptar!
Vëmendja Intelektuale i thërret për
të satën herë Vëmendjes Shtetërore:
Dy Shtete e Tri Universitete Shtetërore...
Vetëdija për Shqipërinë dhe për
shqiptarët është vetëdije për ardhmërinë e Shqipërisë dhe të shqiptarëve.
Shpresojmë në Shpresë, Shqipëri.
Prandaj nuka kam se si të mos
shprehë respektin dhe admirimin,
vlerësimin dhe lartësimin, si për romancierin Thanas Jorgji, ashtu edhe
për akademikun Dr. Gëzim Alpion.
I pari, me titullin e romanit, titull i cili mund të merred edhe si një
parodi e rialitetit të hidhur gjithëshqiptar, (realiett ky i cili fjala vjen
edhe në kohën e Rilndasve u sfidua
si i tillë në emër të një realiteti te ri,
të njëmendësie të re, të cilën ata e
dinin dhe e ndienin se patjetër do të
vinte), më kujton thënjen e Poetit
që shkroi Hymnin Kombëtar, Aleksandër Stavri Drenovës-Asdrenit, se:
Ëndrrat dhe lotët s’venë kot në erë/,
kanë edhe ato gjuhë të flasin një here
(nga vëllimi i tij poetik ‘Ëndrra e
Lot’).
I dyti, jo vetëm me Poetikën e

Vështrimit të tij, por edhe me veprën e tij letrare dhe akademike, më
kujton shprehjen e romacierit të njohur botërisht, Paolo Kohello:
Luftëtar i Dritës.
Dritë e Diturisë përpara do na
shpjerë. Kjo Thënje Lapidare e Naim
Frashërit me të drejtë më në fund
është vënë në muret e Ministrisë së
Shkencës dhe Arsimit të Republikës
së Shqipërisë.
Luftëtar i Dritës, sepse Mbretëria
e Dritës e ka mundur dhe do ta mund
gjithmonë Mbretërinë e Territ.
Perandoria e Shpresës e ka mundur dhe do ta mund gjithmonë, herët
a vonë, Perandorinë e Harresës.
Kam kënaqësinë prandaj të them,
se si njëri ashtu edhe tjetri, me shkrimet e tyre më kujtojnë Thënjen e
Madhe të Volterit të Madh, të këtij
biri të shekullit të dritës, se: Tiranitë
e mëdha rrëzohen me vepra të holla.
Mbretëria e Artit, shkruante filozofi i madh Hegeli, është Mbretëri e
Lirisë.
Kurse poeti romantik anglez,
Xhorxh Gordon Bajroni, një i huaj
që ka shkruar aq bukur dhe me aq
pasion për Shqipërinë dhe shqiptarët,
thoshte me të drejtë se: Fuqia e një
fjale e ka fuqinë e një perandorie...
Si autori ashtu edhe akademiku,
janë prandaj Luftëtarë të Shpresës:
Shpresojmë në Shpresë.
Apo siç na e la Porosinë e Tij të
Madhe, Naimi i Madh:
Punë, Kurajo dhe Shpresë.
Dhe natyrisht, jo vetëm shpresë...

“RRUGA E ARBERIT”

merr kopjen tënde
eshte koha per tu pajtuar...
telefono: (o4) 22 33 283
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Historia e gruas nga Filati i Çamërisë,
që përfundoi në malet e Dibrës.

portret

Dëbimi i dhunshëm nga
vendlindja, Filati i Çamërisë
Nga: HYSEN LIKDISHA

Isha vetëm 14-15 vjeçe, kur greku si shumë familje
të tjera çame na dëboi dhunshëm nga shtëpitë, tokat
e gjithçka tjetër tonën drejt Shqipërisë. Kur dolëm
nga Filati lam atje çdo gjë, na vunë në rresht dy e
nga dy dhe na nisën në këmbë drejt Korfuzit. Në
dalje të Filatit, sejmenët e Zervës, me lista ndër duar
veçonin personat që do të pushkatonin, të cilët i
nxirrnin nga rreshti duke i çuar në afërsi të një grope
të madhe të hapur për varrosjen e tyre. Ndërsa
çapitnim me shumë vështirësi pasi këmbët nuk na
bënin të largohemi. Mbrapa nesh ngriheshin re të
dendura tymi nga djegia e shtëpive tona. Pasi
arritëm në Konispol, udhëtimi jonë vazhdoi Sarandë-Durrës-Kavajë, ku dhe u sistemua familja
jonë, aty rreth vitit 1945.

Vetëm rreth 2 kilometra larg Shupenzës, në drejtim të qytetit të Peshkopisë, në vendin e quajtur “Kthesa e
Manjane”, trokasim në një portë
hekuri, ku derën na e hap nusja e
shtëpisë. –Kjo është shtëpia e Skënder
Jakimit? –Po, urdhëroni. Në verandën
e katit të parë të shtëpisë tip vile,
ndeshemi me të zonjën e kësaj shtëpie, 83 vjeçaren Sadete Jakimi (Sejko), që rrezaton vërtet portretin e një
plake të fisme dhe fisnike. Edhe pse
mban një peshë kaq të rëndë vitesh
mbi supe, pamja e saj tregon një grua
të fuqishme dhe padyshim të bukur
në rini të saj. Sytë e qeshur në ngjyrë
të detit, tregojnë mjaft mirë për
origjinën e saj. – Jam nga Filati i
Çamërisë, përgjigjet ajo serbes sapo
e pyet për vendlindjen dhe nis e tregon plot emocion kalvarin e gjatë të
vuajtjeve të saj. Lindur në 1928, në
familjen e Sejkove të Filatit. Babai
Xhemili, nëna Ismete, motra Shegë
dhe dy vëllezër, Alushi dhe Rexhepi, kjo ishte familja ime. -Filati është
kryeqendra e Çamërisë Veriore, i
banuar kryesisht nga shqiptarë muslimanë, përjashtuar një numër të
kufizuar artizanësh të krishterë, na
thoshte shpesh herë babai. –
Çamëria, vazhdon të tregojë ajo, është shumë e bukur dhe e pasur. Isha
vetëm 14-15 vjeçe, kur greku si
shumë familje të tjera çame na dëboi
dhunshëm nga shtëpitë, tokat e
gjithçka tjetër tonën drejt Shqipërisë.
Kur dolëm nga Filati lam atje çdo
gjë, na vunë në rresht dy e nga dy
dhe na nisën në këmbë drejt Korfuzit. Në dalje të Filatit, sejmenët e
Zervës, me lista ndër duar veçonin
personat që do të pushkatonin, të
cilët i nxirrnin nga rreshti duke i çuar
në afërsi të një grope të madhe të
hapur për varrosjen e tyre. Ndërsa
çapitnim me shumë vështirësi pasi
këmbët nuk na bënin të largohemi.
Mbrapa nesh ngriheshin re të dendura tymi nga djegia e shtëpive tona.
Pasi arritëm në Konispol, udhëtimi
jonë vazhdoi Sarandë-Durrës-Kavajë, ku dhe u sistemua familja jonë,
aty rreth vitit 1945.

ishte edhe nata e fundit e tij me ne,
pasi të nesërmen ai u nis në Delvinë
tek puna e tij. Pas këtij momenti
Alushin nuk e kemi parë më dhe nuk
dimë se ç’farë është bërë me të.
Kemi dëgjuar për të vetëm kur një
kushëri i joni, na ka dhënë lajmin e
kobshëm se Alushin e kanë pushkatuar dhe se pushkatimi i tij është bërë
në mesnatë së bashku me disa shokë
të tjerë. Ishte vetëm 27 vjeç, pa
martuar. Akuza edhe pse nuk na u
bë e ditur asnjëherë, ishte ajo që
regjimi komunist i kohës, ngrinte si
për shumë të tjerë, thotë, Mirvete
Lusha, mbesa e Alushit; “tradhti ndaj
atdheut, organizim grupesh terroriste,
bashkpunëtor i agjenturave të huaja
etj, etj. Familja e përcolli lajmin e
vrasjes së djalit 27 vjeçar në heshtje
të plotë nga frika e regjimit komunist. “E kemi qarë fshehtas, tregon
Sadetja, as nuk pyetëm për të, as nuk
i bëmë mort prej frike”. –Edhe pse
kemi dyshuar për zhdukjen pa nam
e nishan, të vëllait, vazhdon të tregojë motra Sadete, ne kemi menduar se ai është pushkatuar, ashtu siç
dhe na u tha, por kemi patur edhe
dyshime për këtë.

QENDRIMI NË KAVAJË DHE
“VRASJA” MISTERIOZE E VËLLAIT
ALUSHIT

VRASJA MISTERIOZE E ALUSHIT,
JA Ç’TREGON NIPI I TIJ
SKËNDERI

Sistemimi i familjes Sejko, në
Kavajë, nuk çoi në sosjen e kalvarit
të vuajtjeve për të. Kur kemi ardhur
familjarisht në Kavajë, ku dhe u sistemuam me shtëpi dhe punë si familje, vëllai im i madh, Alushi kishte
mbaruar shkollën ushtarake dhe u
caktua me punë në Delvinë. Vëllai, Alushi ishte shumë i shkathët dhe
ishte shpresa që mbante familjen
tonë në këmbë. Kthehej shpesh në
familje tek ne në Kavajë. Herën e
fundit që ishte me ne në shtëpi në
Kavajë, aty rreth pranverës së vitit
1948, Ishte gazmor dhe si me shaka
tha: - “Sa të jem unë ju mos u mërzisni, pasi do ju ndihmoj vazhdimisht
dhe nuk do vuani për asgjë”. Kjo

Skënder Jakimi, djali i Sadetes,
nipi i Alushit tregon se pas viteve
’90 është interesuar shumë për të rënë
në gjurmët e zhdukjes misterioze të
dajës së tij. Thuhet, nis të tregojë ai,
se natën që kanë marrë dajën për ta
pushkatuar kanë marrë edhe tjerë.
Një nga këta persona, shok i Alushit, ka treguar për familjen Sejko, se i
ka thënë atë natë Alushit, - të ikim,
se do të na pushkatojnë, por Alushi
nuk ka pranuar. Ndërkohë pas viteve
’90 vëllai Rexhepi dhe mbesa Mirvete, nuk kanë reshtur së kërkuari varrin
e tij për të rënë në gjurmët e kësaj
“vrasje”, por deri më tani pa asnjë
rezultat. Madje ata nuk kanë mundur ta gjejnë emrin e Alushit as në

83 vjeçaren Sadete Jakimi (Sejko)

listat e të pushkatuarve të ish regjimit
komunist. Një tjetër fakt dyshues,
thonë ata mbetet edhe vendosja në
Tiranë e familjes në vitin 1953 dhe
mos internimi i saj siç dhe ndodhte
në të tilla raste.
NJOHJA E SADETES
ME BASHKËSHORTIN DHE
ARDHJA NË MALET E DIBRËS
Kur u sistemuam në qytetin e
Kavajës isha e re, rreth 15-16 vjeçe,
nis e tregon Sadetja. Një grua çame,
punonte në burgun e Kavajës. Ajo u
bë shkuese e lidhjes sime me një
polic nga Dibra që shërbente në këtë
burg. Quhej Elmaz Jakimi nga
Stushni i Shupenzës. Fill pas njohjes me Elmazin, nisur ndoshta edhe
nga mosha tejet e re, kur mendja
turbullohet shpejt, jemi martuar në
qytetin e Kavajës, aty rreth vitit 1951.
Qendrimi jonë në Kavajë nuk zgjati
shumë pasi në vitin 1954, bashkëshortin, Elmazin, e pushuan nga puna, për
arësyet që s’i mbaj mend. Ndofta
influencoi edhe lidhja e tij me mua.
Në të tilla kushte detyrohemi të kthehemi në Dibër, në vendlindjen e Elmazit, në fshatin Stushaj. Në atë
kohë kisha lindur vajzën e madhe,
Mirveten, e cila ishte vetëm 3 vjeçe.
–Sadetja e rritur me erën e ngrohtë të
detit, në Filatin e Çamërisë, nuk e
pati aspak të lehtë të përshtatet me
ashpërsinë e maleve kryelarta të Dibrës. - Isha shëndetligë, tregon ajo,
në pamundësi për të përballuar punën
e rëndë të krahut në ish kooperativën
bujqësore të kohës. Ndaj bashkëshorti, Elmazi, u detyrua të punonte si
usta për të mbajtur familjen me bukë.
Por, nuk e pati aspak të lehtë edhe
këtë punë, pasi nuk e lejonin të
punonte privat, por vetëm në kooperativë.
VRASJA E TEME SEJKOS,
NJOLLA NË BIOGRAFINË
E FAMILJES JAKIMI
Kalvari i vuajtjeve për familjen

Jakimi, tashmë të vendosur në Dibër,
nis me vrasjen e Teme Sejkos, në
vitin 1965, të cilin Sadetja e kishte
djalë xhaxhai. –Zoti më dha 6 fëmijë; -Mirvetja, Fatmiri që më ka vdekur 14 vjeç dhe i mbushen sytë me
lot, Lumja, Skënderi, Liria dhe Burbuqja, të cilët i kemi rritur me vështirësi në një shtëpi të thjeshtë
njëkatëshe, në fshatin Stushaj, buzë
Malit të Bardhë. Vështirësitë serioze për familjen filluan me rritjen e
fëmijëve dhe e gjitha kjo lidhej me
vrasjen e Temes, si armik i popullit
edhe pse familja Sejko në Filatin e
Çamërisë njihej për traditat e saj atdhetare mjaft të spikatura. Vetëm
dëshmorë të luftës nga familja ime
në Filat, kanë rënë tre persona; Taho,
Sulo dhe Bido Sejko mësuesi dëshmor vrarë më 1944. Por, vrasja e
Temes (Sejko), më 1965, me motivacionin më të rëndë që dha për këtë
vrasje qeveria komuniste e asaj kohe,
si “tradhtar” e “armik i
popullit”,ndikoi dukshëm në shtimin e vuajtjeve për familjen e
Jakimëve edhe pse e strukur diku
larg në verilindje në një nga malet e
Dibrës. Kur nis dhe tregon kalvarin
e vuajtjeve, për shkak të njollës në
biografi, 83 vjeçarja nga Çamëria,
edhe pse e fortë në karakterin e saj,
nuk mund të ndalojë përlotjen e syve
të saj, që edhe në këtë moshë, ruajnë mjaft mirë bukurinë e tyre të
moshës së rinisë. – Vajza më e
madhe, Mirvetja, nis e tregon ajo,
detyrohet të martohet pa dasmë duke
braktisur familjen, pranë së cilës nuk
u kthye plot për pesë vjet. Skënderi
mbaron shkollën e mesme bujqësore
natën, pasi edhe pse mbaroi shkollën
8-vjeçare me nota të mira nuk I
dhanë bursë. Po I njejti fat me shkollimin I ndoqi edhe fëmijët e tjerë.
Skënderi, djali më I madh, pasi
mbaroi shkollën e mesme me nota
të mira, u detyrua të nisë punën për
të na mbajtur me bukë. Ku nuk ka
punuar. Ishte shumë I shkathët. E
ka nisur punën fare I ri si teneqexhi
në sektorin e Lugut të Gjatë, të Mini-

erës së Kromit në Batër-Martanesh,
për ta vazhdur në Bajram-Curri në
ndërtim, e pastaj në kooperativë
bujqësore. –Ajo që më ka mbetur si
një gur I rëndë në shpirt deri në vdekje, ka qenë martesa e fëmijëve, pasi
ishte tejet e vështirë për shkak të
biografisë. Ishte vërtet shumë e rëndë.
–Ja të tregojë nusja se ç’farë ka hequr
kur është fejuar me Skënderin tim! –
Për çdo ditë I thonin babës dhe nanës
time,-mos e jep cucën te Jakimet, se
do e marrësh në qafë atë dhe veten
tënde, pasi janë me biografi të keqe,
tregon Violeta, bashkëshortja e Skënderit. Dhe po kjo histori është përsëritur për të gjithë fëmijët e mi, e mbyll tregimin e saj nëna Sadete.
ARDHJA E DEMOKRACISË,
VITET PAS ’90.
Pas viteve ’90, me ardhjen e
demokracisë, famija Jakimi, zbret
nga Stushni dhe vendoset në fshatin
Homesh, në vendin e quajtur”Kthesa
e Manjane”, vetëm rreth 2 kilometra larg qendrës Shupenzë në drejtim
të Peshkopisë. Skënderit pas viteve
’90, ju dha mundwsia për të treguar
vitalitetin që e karakterizon si nipi I
familjes së përmendur të Sejkove, të
Filatit të Çamërisë. Mjaft energjik
dhe shumë I shkathët, ai menjëherë
me ardhjen e demokracisë, I është
vënë punës duke u marrë me një biznes të vogël privat, I cili mundësoi
për të ndërtimin e një shtëpie të re
tip vile dykatëshe, si dhe objekte
tregtie pikë shitje ushqimore me shumicë, bar-bufe, etj, të rrethuara me
avlli buzë rrugës nacionale. –Tani
ndjehem mirë dhe falenderoj Zotin,
që ma zgjati jetën, duke më dhënë
mundësinë për të parë këto ditë të
mira për fëmijët e mi që I rrita me
mjaft halle e derte, këtu në malet e
Dibrës, ku edhe pse nuk e kam harruar për asnjë cast vendlindjen time
të dashur Filatin, jam ndjerë një
dibrane e vërtetë, si vetë ata e përfundon tregimin e saj, 83 vjeçarja
Sadete Jakimi (Sejko).
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Franc Nopça në Kala të Dodës
Nga: Prof. as dr. SHEFQET HOXHA
Baroni Franc Nopça von Felsöszilvas
(1877-1933) qe një hulumtues dhe
dijetar i shquar i kohës së tij. Kishte
lindur nga prindër hungarezë në
Hatzeg të Siebenbürgerit. Mori
maturën në një shkollë të mesme të
Vjenës, pastaj studioi për paleontologji në universitetin e atij qyteti.
Si kreu studimet e larta, u mor me
kërkime në paleontologji, gjeologji e
histori të vjetër e të re. Mbahet si
themelues i paleofiziologjisë. Ai qe
marrë edhe me hulumtime në Shqipëri
dhe qe rezultativ në disa fusha: parahistori, histori e lashtë, etnologji,
gjeografi, histori e kohës së re dhe e
drejta zakonore shqiptare. Ndër kontributet e tij për Shqipërinë janë edhe
këto: Shqipëria Veriore katolike
(1907), Prej Shalës në Kelmend
(1910), Shtëpia dhe këshilli familjar
në Shqipërinë Veriore katolike (1912),
Kumtesa për parahistorinë dhe etnologjinë e Shqipërisë së Veriut
(1912), Ndërtimet, zakonet dhe monumentet historike të Shqipërisë së
Veriut (1925), Gjeologjia dhe gjeografia e Shqipërisë së Veriut (1932). Këto
vepra qenë rezultat i kërkimeve të
ngulta që pat bërë ai në viset e Shqipërisë së Epërme. Numri i kontributeve për Shqipërinë në fushat e paleontologjisë, gjeologjisë dhe historigjeografisë të botuara nuk është i pakët.
Gjatë ecejakeve nëpër krahinat e
Shqipërisë së Epërme, Fr. Nopçës i
ra udha edhe nëpër Lumë, udhëtim
që e ndërmori në nëntor 1907. Në
një takim me abatin e Mirditës,
Prend Doçi, ai u këshillua që në Kalis
të vizitonte Mustafë Litën, një
mikun e tij, sepse ky ishte “i zoti” i
atij visi dhe armik i kërkuar nga qeveria osmane. Mustafë Lita dëshironte
një bimbasllëk* nga Turqia, por për
këte pat kundërshtuar Hysen Hilmi
Pasha, kryeqeveritar në Shkup, sepse
“sundimtari i Kalisit” njihej për keq
në Maqedoninë Perëndimore, qe
kokëkrisur, i panënshtruar dhe pat
shqetësuar jo pakherë banorët dhe
administratën e atjeshme si kryepretar dhe organizator rrëmbimesh të
bujshme.
Se kush ishte në të vërtetë Mustafë Lita, baroni Nopça e njohu në
shtëpinë e tij. Ai dalloi tek ai mendjemprehtësinë, vendosmërinë,

ndërkëmbësinë, po edhe pabesinë –
mjete që i shërbenin atij për të arritur synimet e veta. Atij i lypej një
bimbashllëk dhe, për ta fituar këte,
shtiu në një kurth të rrezikshëm edhe
mikun e huaj, baronin Nopça, dhe e
detyroi të luajë lojën e tij për të bindur qeverinë osmane se ia vlente të
shpërblehej kreu i Kalisit, megjithëse
në këte ndërmarrje ai doli i humbur.
Baroni Nopça, për t’u shpëtuar
kthetrave të M. Litës, kishte pranuar
që ky ta dorëzonte në qendrën e
mytesarrifllëkut, Prizren, si “rob” i
zënë, i dyshuar si një “spiun i huaj”
që kishte për qëllim të dëmtonte
Perandorinë Osmane dhe të dëshmonte besnikërinë e kreut të Kalisit
ndaj saj, denjësinë e tij për pushtetin që e dëshironte.
Në shënimet e tij gjejmë mjaft të
dhëna të vlefshme, që na ndihmojnë
për të skicuar portretin e shumanshëm të visit të Lumës në fillimet e
shek. XX.
PORTRETI FIZIKO-MORAL I
MUSTAFË LITËS:
“Mustafë Lita – sipas Nopçes –
kishte një trup të shëndoshë e
muskuloz, sy të mëdhenj ngjyrë hiri,
mustaqe të thime e të ashpra.
Megjithëse i shkathët, nuk ishte tip
i qetë dhe as shumë i gjallë, por ecte
shpejt. Kishte siguri në vetvete, por,
pse fliste pak, nuk e shprehte. Mendimet e tij ishte vështirë të kuptoheshin, veç në sajë të intonacionit
të zërit e të gjesteve. Fjala e tij kishte pothuaj ton urdhërues. Pinte duhan në një çibuk të gjatë rreth një
metër. Hynte në dhomë me hapa të
shpejtë dhe ulej në vendin e tij, ndërsa të pranishmit, për ta nderuar, ngriheshin në këmbë. Si zinte vend, i
afroheshin menjëherë hyzmeqarët:
njëri i zbathte opingat, tjetri sillte
legenin dhe ujin për të larë këmbët,
një i tretë i afronte gacën për të ndezur çibukun. Ishte armik i qeverisë
osmane e ndiqej prej saj, pse ngacakeq i prapë. Kjo cilësi dhe portreti
e sjellja e tij të kujtojnë Ali Pashë
Tepelenën”, - përfundon Nopçe.
ODA E MIQVE E MUSTAFË LITËS
“Odën e miqve Mustafë Lita e
kishte në katin përdhes; ajo ishte e
madhe e me një paradhomë, me
derën përballë oxhakut, me pak orendi, shtruar në të dyja anët me qili-

ma. Pranë vatrës, në ballë të oxhakut
ulej kafexhiu mbi një postiqe deleje. Në të mëjtë të oxhakut rrinte i
zoti i shtëpisë, në të djathtë – miku.
Në mure ishin ngulur kunja për
armët e gjata, po në dhomë varej
vetëm arma e të zotit të shtëpisë,
armët e miqve mbaheshin në paradhomë. Për miq të zgjedhur Mustafë
Lita kishte edhe një odë të veçantë
mbi katin përdhes. Ajo ishte e shtruar hijshëm me qilima. Në këte
dhomë kishte qëndruar edhe Shemsi
Pasha…”.
KOSTUMI KOMBËTAR I BANORËVE TË UJMISHTIT
“Kostumi kombëtar i banorëve të
Ujmishtit përbëhet – shkruan Nopça
– nga tirqët e bardhë, të gjerë sipër e
të ngushtë këmbëve. Çorapet, shpesh
të zbukuruara me një brez në ngjyrë
të kuqe krye – zgjateshin mbi tirq
deri në gjysmën e pulpave e shtrëngoheshin me gjalmat e opingave.
Ujmishtasit, - vijon baroni, - veshin
një lloj këmishe të bardhë me krahë
dhe mbi te hedhin xhurdinë e hollë
pa thekë, që u arrin deri në ijët. Në
kokën e qethur dallohet një tubë
flokësh që vendësit e quajnë perçe”.
NDËRTESAT E BANIMIT
Shtëpitë në Ujmisht, Vilë e Kalis
janë të tipit kullë, të ndërtuara me
gurë të palidhur me llaç e të pasuvatuara. Më shumë kulla ai kishte
parë në Vilë dhe këtu kishte edhe
një xhami të bukur. Diku në kufirin
Vilë-Kalis**, M. Lita kishte kullat e
veta rrethuar me oborr.
KRUSHQIT
Gjatë udhës nga Ujmishti në Vilë,
Nopça hasi një grup burrash të armatosur (krushq) që po shkonin në
Vilë për të marrë një nuse. Kur iu
afruan shtëpisë së mikut, ata përshëndetën me një breshëri pushkësh që
iu kthye po ashtu nga njerëzit e
mikut. – Pastaj hynë brenda. Ndryshe – vijon baroni – në Reç krushqit
nuk hyjnë në shtëpinë e nuses, priten
jashtë (në një livadh a hije peme).
PREJA
Franc Nopça në zonën nga kaloi
(Fand, Arrën, Reç, Vilë, Kalis) pikasi edhe dukurinë e presë. Banda
malësorësh të uritur, shpesh edhe prej
200 burrash – thotë ai – grabitnin

në viset e Rekës edhe tufa bagëtish e
kafshë të trasha, të cilat i shitnin
pastaj në qytetet e afërta, Gjakovë, e
Prizren. Këto banda që grabitnin me
forcë dhe me armë quhen me emrin
pre dhe pjesëtarët e saj – pretarë.
Prenë e printe kallauzi. Preja, shpesh,
përfundonte me gjak e të vrarë nga
të dyja palët. Kur po pushonte me
shoqëruesit e tij në rrëzë të Zepës,
Nopça vuri re dy pretarë katolikë me
tetë dele të grabitura, të qethura në
kurriz, që i kishin rrëmbyer në Rekë.
DISA TË DHËNA TË TJERA
Megjithëse shkurtas, Nopça ze në
gojë edhe hakmarrjen, kumbarinë
midis njerëzish besimesh të ndryshme, mikpritjen e mikpritjen, sjelljen në sofër etj. Ai përshkruan edhe
rrugën nga Kalisi në Prizren dhe skicoi portretet e disa figurave njerëzore
të kohës së tij, si Osman Lita etj.
RESTELICA
Me shumë interes janë të dhënat
që na ka lënë Nopça për Restelicën
e Gorës, një vendbanim i madh 300400 shtëpish, ku banonin shqiptarë,
“sllavishtfolës” e ndonjë vllah. Fshati Restelicë është i vendosur në një
shpat të rrëpirët dhe në vitin 1907
kishte shumë dyqane bakallësh e
kafené, rrugë të mira, shtëpi me
mure guri të pasuvatuara, shumë
bagëti e më shumë se 100 kuaj. Banorët e tij – sipas Nopçës – nuk ishin
“aspak të varfër”, ishin të shkolluar
dhe dinin të shkruanin e të lexonin.
Shtëpia e mullá Sadikut, ku bujti
Nopça, ishte e mirë, me dritare të
vogla dhe me xhama të puqura
drejtazi në mur; oda e miqve qe e
shtruar me qilima e kishte një sobë
të metaltë për ngrohje. Atë natë qenë
të grishur për të nderuar miqtë edhe
shumë mysafirë vendës dhe ndër ta
qe edhe një haxhi rumanishtfolës, si
dhe klerikë të tjerë. Te mullá Sadiku
miqtë shijuan groshë me mish dhe
“lloj-lloj gjellësh” të kuzhinës turke.
Shënimet e Nopçës janë me
shumë vlerë, sepse të bashkuara me
të dhënat që kemi prej burimesh të
tjera (Jastrebov, Gabriel Louis – Jarey
etj.) ndihmojnë për të formësuar një
pamje gjithësi të qartë të krahinës së
Lumës e të rrethinave në kapërcyell
të shek. XX.
* titull i bimbashit (major – tq.)
** Në Pardhuke (Sh. H.)

Luftar Paja

“Jam nga
Zalldardha”
Thonë se rastësia nganjëherë bën
mrekulli dhe kështu më ndodhi
dhe mua. U takova fare rastësisht
në lokalet e Tiranës me aktorin e
humorit shqiptar Luftar Paja. I
dhamë dorën njëri tjetrit dhe pasi u
ulëm Luftari më pyet:
-Nga je ti djalë?
-Jam nga Dibra, i thashë.
-Nga cili vend i Dibrës?.
-Nga Zalldardha.
Atëherë u ngrit dhe njëherë në
këmbë e më dha dorën për së dyti
herë.
-Dëgjo, vazhdoi bisedën Luftari.
Unë kam idhull Haziz Ndreun. Kur
isha 18 vjeç u dha një aktivitet artistik në Patos. Unë isha i veshur
me një kostum kombëtar dibranë
dhe po recitoja rapsodi nga Haziz
Ndreu. Edhe pse në Patos kjo u prit
shumë mirë ku nga spektatori mora
duartrokitjet e para. Çudia ma e
madhe ndodhi për mua pas
shfaqjesh. Drejtori i pallatit kulturës
Patos, një burrë babaxhan, pas
shfaqjesh më ndalon dhe më pyet:
-Nga je mor djalë?
-Nga Dibra i thashë
-Nga cili fshat?
-Jam nga Zalldardha, jam nipi I
Haziz Ndreut. Drejtori qeshi dhe
më përgëzoi. Unë u lidha kështu
përgjithmonë me Haziz Ndreun
dhe e them edhe sot se ai mbetet
idhulli im. Vazhdimisht rapsoditë
e tij humoristike i kam recituar në
mjedise të hapura por dhe të ngushta familjare e shoqërore. Më vonë
me Hazizin u lidha, u njoha dhe
them se e kisha në rrethin e miqve
të mi më të mirë. Por sot në rrjeshtin e parë të miqve të mi zënë vend
dibranët dhe jam vërtet i kënaqur
për këtë zgjedhje që kam bërë. U
largova nga artisti i madh Luftar Paja
por një gjë më mbeti në mendje.
Artisti i merituar Haziz Ndreu, mbreti i rapsodisë dibrane kishte zënë
vend edhe në zemrën e një artisti
të madh siç është Luftar Paja dhe
këtë ende e shpreh me krenari: ”Jam
nga Zalldardha”
ILMI DERVISHI

HOMAZH

Portreti i një njeriu të mirë

Hajredin Bitri

U mbushën plot dhjetë vjet nga viti
2001 kur në fshatin Laçes të komunës
Fushë Alie mbylli sytë përgjithmonë
pranë të afërmeve të tij patrioti dhe bestari i vendosur Hajredin Bitri. Dina siç
i thoshin të gjithë lindi në vitin 1915 në

një familje patriotike por mjaft bujare
ku dera për mikun nuk u mbyll asnjëherë në këtë shtëpi. Edhe pse ishte i
pa shkolluar pasi në ato vite mungonte
arsimi ai ishte i paisur me një inteligjencë nga vetë natyra që ua kalonte dhe atyre që kishin mbaruar shkolla
të ndryshme e kurse profesionale.Duke
parë këto veti të tij qysh në vitin 1944
Hajredin Bitri zgjidhet kryeplak i fshatit.
kohë kjo mjaft e vështirë jo vetëm për
fshatrat e Dibrës por për të gjithë vendin tonë. Megjithëse kanë kaluar mjaft
vite që atëherë ende e kujtojnë me respekt figurën e Hajredin Bitrit i cili ishte
dhe i vendosur dhe mjaft trim. Falë zgjuarsisë së tij por dhe trimërisë vetë fshati Laçes kishte shpëtuar disa herë nga
taksat e vendosura si dhe nga periudha
e mbledhjes së armëve.Në vitin 1946
kur filloi për herë të parë aksioni i

mbledhjes së armëve në fshat ishte
pikërisht Hajredini që në fshatin Laçes
të mos mblidheshin të gjitha armët.
-Do të ketë përsëri aksione e kam
frikë se në kohën kur të mos ketë armë
do torturohet fshati se kështu siç e kanë
nisur do të vazhdojnë gjatë me të tilla
aksione kur në fshat të mos ketë armë
për t’u mbledhur do fillojnë torturat e
burgosjet për fshatin tonë. E kjo ishte
një e vërtetë pasi Hajrdeini ishte largpamës. Kështu ndodhi me mjaft fshatra
të tjerë kur filloi aksioni i mbledhjes së
armëve e nuk kishin çfarë të
dorëzonin.Ishte pikërisht kjo periudhë
kohe kur u burgos e vdiq në burg nga
tarturat Sulë Kukeli në Mustafe. Në
Fushë Alie pushkatohet kryeplaku
Hamit Kukeli. Në Vakuf Murat Dida.
Pikërisht në këtë kohë filluan dhe burgosjet në masë si dhe filluan etiketimi i

mjaft personave si kulak. Hajredini e
donte fshatin dhe bashkfshatarët e tij.
Ai kurrë nuk i tradhëtoi apo i preu në
besë. Tregojnë sot pas kaq vitesh se në
shtëpinë e tij strehoheshin ato dibranë
që ishin arratisur jashtë vendit nga këto
reprezalje që po bënte sistemi duke
mos duruar diktaturën që sapo ishte
instaluar apo dhe plot të tjerë që kërkoheshin për t’u arrestuar apo pushkatuar pa gjyq. Kështu mund të përmendim: Dan Kaloshi. Sefë Kaloshi Elez
Kaloshi të cilët ndodheshin nëpër fshatrat e Dibrës dhe kërkoheshin nga sigurimi famëkeq i shtetit si dhe Ferit Sina.
Qazim Lusha Jonuz Ndreu. Tafil Ndreu.
Ibrahim Kojnozi Rexhep Leka ku ishin
të arratisur dhe jetonin në Jugosllavi në
ato vite. Shtëpia e Hajredin Bitrit ishte
bërë strehë për to dhe asnjëherë nuk
ranë miqtë që strehonte kjo shtëpi bu-

jare pre e sigurimit të shtetit i cili i kërkonte anekand vendit.Vetëm në qershor të
vitit 1951 sigurimi i shtetit ra në gjurmë
të kësaj shtëpie që strehonte kundërshtarët dhe të arratisurit e rregjimit.Kjo
ndodhi nga një vrasje që u bë atëherë
kur në një luginë në afërsi të Shumbatit
ku nga hedhja e një granate vritet Ibrahim Kojnozi e plagoset në këmbë Rexhep Leka. Të tjerë që ishin me këtë grup
mundën të largohen nga vendi i ngjarjes dhe të arratisen përsëri për në
Jugosllai.Ai që bëri vrasjen u nis vetë
për në Peshkopi ku raportoi se si kishte
ndodhur dhe se ku kishin qenë për
darkë.Nuk mjaftoi gjatë të mendohej
sigurimi pasi kishin rënë herët në gjurmë të hajredin Bitrit dhe një natë qershori të vitit 1951 Hajredin Bitri arrestohet në”emër të popullit” dhe dënohet më shtatë vite burg.Vdiq në moshën
86 vjeçare në fshatin e tij të lindjes. mes
miqve e njerëzve të dashur që e deshën
dhe i deshi.
Shemsi Daci
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