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KrItIKë fIlmIt taKen 1,2

StuDIm

IntervIStë me JOnuz nDreun, nIPIn e elez ISufIt

flamuri i 100-vjetorit

flamuri është i përmasave 1 x 1.4 metra. Shqiponja 
është e punuar me lesh akrilik, për të dhënë imita-
cionin e puplës. Poshtë shqiponjës është e shkruar 
me fije ari, më germa mbi 10 cm, “100 vjet pavarësi”. 
Është i rrethuar me thekë mëndafshi ngjyrë të verdhë. 
Fusha e flamurit është atlas i kuq. Ndërsa shqiponja 
është me përmasat 50 x 50 cm, e rrethuar me fije ari.

“Kur u vendos që do të vinin në 
Shqipëri shpata dhe përkrenarja 
e Skënderbeut, mora një porosi 
nga Muzeu Historik Kombëtar për 
të qëndisur një flamur”, - tregon 
Qerami. “Duke punuar për të, m’u 
kujtua dëshira e babait dhe vetiu 
me lindi ideja se ky 100 vjetor ishte 
rasti më i mirë për ta çuar një flamur 
në Dibër. Menjëherë pasi mbarova 
porosinë për flamurin që do të vihej 

krah armëve të Skënderbeut, vazh-
dova të punoj për Flamurin e Dibrës 
sime. Kam punuar ditë të tëra, rreth 
dy javë, me ndërprerje, mbi 40 orë 
punë. Pas çdo qëndisme, pas çdo 
gjilpëre që hidhja mbi atlas, më ku-
jtohej dëshira e babait. Kjo më dha 
kënaqësi të pamat, që, megjithëse 
gjatë ditës bëja edhe punë të tjera, 
gjeja kohë të merresha me përpiqe-
sha ta bëja sa më të bukur.

Lexoni në faqe 2-3

Sinqerisht mua më vjen  mirë që vërtet Shqipëria tashmë  nuk është si ma parë.Nuk i thonë pak por 
plot një shekull  shtet shqiptar, i lirë dhe i pavarur. Dhe këtë e kemi dhuratë nga të parët tanë që 
realizuan më 28 nëntor 1912 një ëndërr të madhe të shqiptarëve. Dhe ja tek shikoj që kanë ard-
hur  në këtë ditë të madhe nga Kosova e Maqedonia, Ulqini e gjitha viset shqiptare të festojmë së 
bashku. Kjo më  pëlqen, kjo më jep force, kjo  më mbush me optimizëm për të jetuar më shumë e 
për  të parë ndryshime të tjera që do të ndodhin në vendin tonë. Vetëm të bashkuar shqiptarët do të 
punojnë më shumë për kombin tonë.

Vetëm të  bashkuar punojmë më shumë për kombin

Lexoni në faqe 5

Nga GëziM alPion dhe 
       StePhen Schwartz

Në një moment qetësie, në sekuen-
cat e para të filmit të ri të realizuar, 
‘Taken 2’, Bryan Mills, një ish-vrasës 
i punësuar nga qeveria amerikane, 
tashmë në pension, interpretuar nga 
Liam Neeson, i rrëfen vajzës së tij Kim 
(Maggie Grace) se ato çka ai di për 
Stambollin dhe rolin e rëndësishëm 
që ky qytet ka luajtur si urë-lidhje 
ndërmjet Lindjes dhe Perëndimit, ba-
zohen në një libër të cilin ai e kishte 
lexuar gjatë udhëtimit të tij drejt Turq-
isë, vendi ku është xhiruar filmi.

Nga Mentor hoXha

569 vjet më parë, pikërisht më 
28 nëntor 1443 u ngrit për herë 
të parë në kështjellën e Krujës 
së okupuar nga osmanët flamuri 
i kuq me shqiponjën dykrenare.
Më pas u ngrit edhe në kështjellat 
e tjera shqiptare që u çliruan nga 
Skënderbeu.Ky flamur i përkiste 
derës së Kastriotëve të Çidhnës 
dhe u ngrit nga çidhnaku Gjergj 
Kastrioti, i cili lindi më 6 maj 1405 
në lagjen Shgjerdh të Sinës së 
Poshtme.“Bashkëkohësi i Skënder-
beut, Gjon Muzaka ka rrëfyer se 
gjyshi i Skënderbeut quhej Pal dhe 
se, sipas tij, kishte qenë pronar i 
dy fshatrave të Dibrës së Poshtme, 
Sinjës dhe Gardhit të Poshtëm”. 
“Gjatë dy vjeçarëve të fundit të 
shek. XIV në krye të zotërimeve 
të Kastriotëve duhet të ketë dalë 
Gjon Kastrioti.Si “kryeqendër e 
Kastriotëve” dhe si vendlindja e 
Heroit Kombëtar...

një përpjekje tjetër 
për të poshtëruar 
Shqipërinë dhe 
shqiptarët

flamuri dhe shteti 
i parë shqiptar 
u ngritën nga 
Kastriotët e Çidhnës
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redaksia e gazetës falënderon lexuesit 
dhe bashkëpunëtoret e saj për mesazhet 
dhe shkrimet e sjella për botim.
Njoftojmë zotërinjtë Naim Plaku, Mimoza 
Shqefni, jahe Delia Selmani, Sakip cami, 
Halil rama, Bardhyl Xhama, NFaik Xhani, 
Qazim Prejsi, zejnullah Gruda, Ymer 
Keta, Haki Kola, Ilmi Dervishi, Bedri 
Tahiri, ermira Babamusta se shkrimet e 
tyre jane në redaksi dhe do shqyrtohen 
për botim në numrat e ardhshëm.
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!

Çdo shkrim apo foto e botuar i nënshtrohet 
ligjit për respektimin e të drejtave të 
autorit. Ndalohet riprodhimi, fotokopjimi, 
shpërndarja apo ribotimi pa lejen e autorit të 
shkrimit apo redaksisë.

Nga BuJar karoShi

Festat janë të gëzueshme, por kjo e 28 
Nëntorit të këtij viti, ishte më e madhja në 
100 vitet e fundit. Ndërsa për mua, ishte 

Festa e Flamurit të 100-vjetorit, të cilën po e 
shoqëroja për në Dibër bashkë më sekretarin 
e shoqatës “Çidhna dhe Kastriotët”, Hajredin 
Toca. Ndërsa ai që na nxiti për këtë udhëtim 
quhet Kadri Qeram erebara (Kazazi).

nJë BiSedë, nJë ProJekt

Një ditë më telefonon Hajredini. “Kam një 
mik, i cili ka qëndisur një flamur kombëtar. A 
kemi ndonjë njeri që mund të na ndihmojë për 
ta çuar në Dibër të Madhe?” Qerami tregon 
dëshirën e tij dhe me njohjet që kisha realizuam 
një telefonatë. Kryetari i Komunës së Dibrës 
së Madhe, e mirëpret idenë. “Hajdeni kur të 
doni, thotë ai, por më mirë është me datë 26. 
Do bëjmë një koncert të madh festiv”. Dhe me 
26 nëntor nisemi drejt Dibrës, të tre, me një 
flamur në makinë dhe “mallin” e Qeramit për 
Dibrën.

udhëtiMi në rruGën e koMBit

Qerami kërkon që udhëtimin ta bëjmë nga 
rruga e Kombit. ai është 79 vjeç. është hera e 
parë që udhëton drejt Dibrës. Ka dashur gjith-
monë që të shkojë, por atje nuk ka të afërm. 
Frika e një qyteti të braktisur, siç i kanë thënë 
shumë miq të tij, e ka trembur për ta vizituar. 
ai e kujton Dibrën, siç ia ka treguar i ati, një 
qendër të zhvilluar të kohës.

Hajredini ka venë në muzikë këngë patri-
otike. është një cD me këngë, dhuratë nga 
kompozitori Përparim Tomçini. Përparimi në 
ato çaste, sapo ka përfunduar një koncert në pal-
latin e Kulturës në Peshkopi. aty janë përuruar 
dy buste të reja, ai i Dom Nikollë Kaçorrit dhe 
Haxhi Vehbi Dibrës. I pari nënkryetari i Qever-
isë së Vlorës dhe i dyti kryetari i Senatit. e marr 
në telefon dhe e pyes për koncertin. “Shkëlqyer, 
me thotë. Por tani po bëhemi gati për koncertin 
e darkës në Dibër”.

Ndërsa ne e vazhdojmë koncertin tonë duke 
rrëshqitur në rrugën e Kombit, me shpresën 
dhe besimin se së shpejti do të kemi mundësi të 
udhëtojmë në rrugën e arbërit, që do bashkojë 
jo vetëm Dibrën mes vetit, por edhe me Tiranën 
dhe gjithë shqiptarinë.

Flamuri i palosur është futur në një çantë të 
kuqe. Unë kam një dëshirë të brendshme për 
ta shikuar, për të parë si është. Nga brenda kam 
një mëdyshje se mos Shqiponja është nga ato të 

përçudnuarat, por këtë dyshim Qerami ta heq 
me një buzëqeshje. 

flaMuri

“Flamuri është i standardeve, sipas për-
caktimit që i bën Kushtetuta e Shqipërisë”, 
thotë Qerami. “Përmasat janë 1 x 1.4 metra. 
Shqiponja është e punuar me lesh akrilik, për të 
dhënë imitacionin e puplës. Poshtë shqiponjës 
është e shkruar me fije ari, më germa mbi 10 cm, 
“100 vjet pavarësi”. Është i rrethuar me thekë 
mëndafshi ngjyrë të verdhë. Fusha e flamurit 
është atlas i kuq. Ndërsa shqiponja është me 
përmasat 50 x 50 cm, e rrethuar me fije ari. Po 
ashtu edhe sytë janë qëndisur me fije ari. Në 
cep, janë të vendosura dy kordonë kuq e zi të 
thurur me dorë, ndërsa varen edhe dy xhufka 
me fije ari. Të gjitha të punuar me dorë.”

- “Do ta hapim ta shohësh”, - thotë në fund.
Nuk e lejoj ta hapë çantën, dua që edhe unë 

të ndjej kënaqësinë e gjithë dibranëve.

kuSh ëShtë qeraM ereBara?

“Unë jam lindur në Tiranë, - tregon ai. Babai 
im, Kadri erebara, është shpërngulur nga Dibra 
në moshën 10 vjeçare, në vitin 1912. ashtu si 
shumë familje të tjera dibrane, edhe familja ime, 
u shpërngul nga qyteti i Dibrës drejt Tiranës, për 
shkak të persekutimit serb. Familjet tiranase i 
strehuan me bujari e zemërgjerësi, duke i ndi-
hmuar ekonomikisht.

Gjyshi im, Sefedin erebara, zotëronte profe-
sionin e qëndistarit, trashëgim brez pas brezi 
brenda familjes. Me dëshirën për të trashëguar 
profesionin, ai dërgon babain, Kadriun dhe vël-
lain e tij, Behaudinin, në Kajro. ata qëndrojnë 
atje te motra e gjyshit, halla ime, e cila ishte e 

martuar me një shqiptar, Haki ahmet, i cili, po 
ashtu punonte si qëndistar. Babai im dhe xhax-
hai qëndruan atje për 15 vite duke u specializuar 
si qëndistarë. Gjyshi i ktheu në Shqipëri pasi u 
erdhi koha për t’u martuar. ata hapën një dyqan 
në ish-Rrugën Mbretërore, sot “Rruga e barrika-
dave”. Aty merreshin me qëndisjen e kostumeve 
kombëtare nga të gjithë trevat shqiptare, por 
edhe qëndisjen e flamujve kombëtarë. Ky dyqan 
ka qëndruar i hapur deri në vitet ’60. 

“Unë, që i vogël, - rrëfen Qerami, - kam 
punuar duke ndihmuar babain. Mbaj mend, se 
sa herë qëndiste flamuj kombëtarë, thoshte se 
kishte shumë dëshirë ta qëndiste një të tillë për 
vendlindjen, Dibrën e tij të dashur, por ishte 
shumë i sigurt se një ëndërr e tillë nuk mund 
të realizohej.” 

Qerami është rritur me profesionin e qëndis-
tarisë. Pas mbarimit të ushtrisë punon pranë 
babait, dhe më vonë, pas mbylljes së tregut 
artizanal, fillon punë pranë ish-ndërmarrjes ar-
tistike “Migjeni”. Më vonë në repartin e riparim-
shërbimeve, por gjithmonë me qëndistari dhe 
punime kostumesh popullore.

Pas ndryshimit të sistemit, ai, së bashku 
me djalin dhe dhëndrin, hapën një dyqan me 
punime artistike pranë Muzeut Kombëtar, në 
hyrje të rrugës së Durrësit.

Ai flet pak për familjen, por kur tregon, ndje-
het që ka emocion. Gruaja ime quhet Lumturi. 
është tiranase. Gjithë miqësitë i kam në Tiranë. 
Djalin, Yllin, e kam të martuar me Blerinën, një 
vajzë të mirë nga familja e vjetër tiranase Tulleja 
dhe më kanë dhuruar tre mbesa e një nip: rudi-
nën, armelën, Fionën dhe ergin. Ndërsa vajza 
ime, alma, është e martuar ademin, një djalë 
nga familja rreli, dhe së bashku kanë hapur 
një dyqan në bulevardin zogu i Parë, pranë 
Fakultetit të Shkencave. alma dhe ademi më 

flamuri i 100-vjetorit

“Unë, që i vogël,  
kam punuar 
duke ndihmuar 
babain. Mbaj 
mend, se sa herë 
qëndiste flamuj 
kombëtarë, 
thoshte se kishte 
shumë dëshirë 
ta qëndiste 
një të tillë për 
vendlindjen, 
Dibrën e tij të 
dashur”.
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kanë dhuruar dy nipçe, Donaldin dhe Gen-
cin. Kur flet për mbesat dhe nipërit, dallohet 
nga zëri që e ka marrë malli, megjithëse ka 
pak orë që është larguar prej tyre.

Kjo miqësi familjare e ka shtyrë Qeramin, 
që, ndërsa qëndiste flamurin për Dibrën, 
vendos të bëjë edhe një tjetër për Bashkinë e 
Tiranës, si shenjë respekti për mikpritjen dhe 
bujarinë. Kështu mendova se do ta shprehja 
më të plotë mirënjohjen e gjithë dibranëve që 
jetojnë në Tiranë, për mikpritjen tiranase”.

“Kam qenë në zyrën e kryetarit të bashkisë 
së Tiranës, z. Lulzim Basha, tregon Qerami. 
Ia dhurova flamurin dhe u gëzua shumë. 
Madje, një foto me të, kur shkova në shtëpi, 
e kishin parë mbesat në internet. Sa shpejt 
ecin lajmet sot!” 

Si lindi ideJa?

“Kur u vendos që do të vinin në Shqipëri 
shpata dhe përkrenarja e Skënderbeut, mora 
një porosi nga Muzeu Historik Kombëtar për 
të qëndisur një flamur”, - tregon Qerami. 
“Duke punuar për të, m’u kujtua dëshira e 
babait dhe vetiu me lindi ideja se ky 100 
vjetor ishte rasti më i mirë për ta çuar një 
flamur në Dibër. Menjëherë pasi mbarova 
porosinë për flamurin që do të vihej krah 
armëve të Skënderbeut, vazhdova të punoj 
për Flamurin e Dibrës sime. Kam punuar ditë 
të tëra, rreth dy javë, me ndërprerje, mbi 40 
orë punë. Pas çdo qëndisme, pas çdo gjilpëre 
që hidhja mbi atlas, më kujtohej dëshira e 
babait. Kjo më dha kënaqësi të pamat, që, 
megjithëse gjatë ditës bëja edhe punë të tjera, 
gjeja kohë të merresha me përpiqesha ta bëja 
sa më të bukur.

ekSPozita e nJë dJali të talentuar

Mikpritësi i parë i yni është një djalë i 
talentuar. Quhet Dritan Bocku. Pikturat e tij 
janë vendosur në hollin e pallatit të kulturës, 
ndërsa në sallën ngjitur, do të mbahet kon-
certi festiv. Në Dibër askush nuk ka dijeni 
për misionin tonë, përveç kryetarit të komu-
nës, të cilit i kemi thënë diçka përciptazi në 
telefon, ndaj e kemi të vështirë të flasim me 
organizatorët për ta futur në program. “Keni 
sjellë një flamur? E pastaj, ne kemi një tonin 
që është më i madhi në hapësirat shqiptare, 
duket sikur të thonë organizatorët”. Por, 
prezantuesi i koncertit, Valmir Lleshi, e 
kupton idenë. 

Përpiqemi të qetësohemi duke parë 
pikturat e Bockut. është një ekspozitë e 
thjeshtë. Përfshin nga figurat patriotike, deri 
te natyra dibrane. Një tablo me shpatën dhe 
përkrenaren e Skënderbeut hap ekspozitën, 
pastaj vazhdon me portretin e Nënë Terezës, 
Skënderbeun mbi kalë, portret të Ismail 
Qemalit, Isa Boletinit, adem jasharit, josif 
Bagerit, Haki Stërmillit, Haxhi Vehbi Di-
brës, Mic Sokolit, Çerçiz Topullit, ali Pashë 
Tepelenës, Sulejman efendi rexhepit. Më 
pas, vijnë flamuri kombëtar i 1912-ës dhe 
ai i sotmi, por edhe flamuri i Kosovës dhe 
një stilizim i flamurit shqiptar të 2012-ës. 
Monumentet kulturore të Dibrës dhe natyra 
dibrane, si hamami, radika, Ura e Spiles, 
Ura e Kaprollit, peizazhet me liqenin, i japin 
ekspozitës ngjyra dhe ngrohtësi. “Vasha te 
Kroni” dhe “Valltari” të ngjallin emocionet 
e traditës dhe festës. Ndërsa një pikturë e 
dy kuajve në vrapim të kujton se historia e 
shqiptarëve po shkruhet në këtë shekull me 
vrapin e tyre.

koncerti feStiv

Koncerti në pallatin e kulturës “Haki Stër-
milli” është një bashkëpunim mes qendrës 
për kulturë në Dibër dhe asaj të Peshkopisë. 
artin Spahiu dhe Veli Vraniçi janë duke 
u marrë me detajet e fundit, që çdo gjë të 
shkojë sa më mirë. Muzikë patriotike dhe 
qytetare, e cila interpretohet drejtpërdrejt nga 
orkestrat e dy qyteteve. Salla është e mbushur 
plot, njerëzit qëndrojnë në këmbë. Duar-
trokasin dhe këndojnë. Qerami nuk i mban 
emocionet. Ngrihet dhe kërcen. Bashkë me të 
edhe këngëtari agim Skarra. “Nuk e di ç’më 
shkuli nga vendi. Kisha emocione, mall dhe 
dashuri,”-  tregon më vonë Qerami.

Të tjerë këngëtarë mbajnë gjallë sallën, në 
një koncert që zgjat rreth 2 orë e gjysmë. 

Liri rasha, Haxhi Maqellara, i cili ka ar-
dhur posaçërisht nga amerika, Qerim Sula, 
agim Skarra, Dritan jashari, Shkëlqim agolli, 
argjent Marku, Nehat Kupa, Skifter etemi, etj. 
Po ashtu, grupi i valltareve, me interpretimet 
e tyre, morën duartrokitje të ngrohta nga 
spektatorët. 

ShPaloSJa e flaMurit 

emocionet ishin të mëdha. Për një çast 
menduam se u harrua. Prezantuesi thirri 
gjithë këngëtarët, valltarët dhe orkestrën në 

skenë. ai prezanton Qeramin, si një vizitor 
të rrallë e të veçantë, i cili ka ardhur në Dibër 
me një mision të veçantë. 

“Unë sot kam ardhur në një dasmë të 
madhe. Kur shkohet nëpër dasma, ne dibra-
nët e kemi zakon që çojmë një ëmbëlsirë. 
Meqenëse ëmbëlsira s’kishte për të gjithë, 
vendosa t’u sjell një ëmbëlsirë që është 
pa sheqer, pa miell e pa tlyen, por që do 
të kënaqte gjithë dibranët ngado që janë. 
Kjo ëmbëlsirë është Flamuri Kombëtar! Të 
cilin, ia dhuroj Dibrës, për të cilën kam 
mall”, - tha ai. 

Në skenë ngjitet Kryetari i Komunës. 
Duket dhe ai që është i emocionuar. Qerami 
me ndihmën e Hajredinit shpalos flamurin. 
Salla janë ngritur në këmbë dhe duartrokasin 
e këndojnë “Xhamadani vija-vija”. Flamuri 
kalon dorë më dorë në skenë, kush e kush të 
bëjë një foto. Qerami nxjerr nga çanta edhe 
një shirit ceremonial të kuq me shqiponjën 
e qëndisur, që e vendos kryetari i komunës, 
argëtim Fida, i cili nuk përpiqet aspak ta 
fshehë kënaqësinë. Unë dalloj mes syrit të 
aparatit mallëngjimin e Qeramit, por edhe 
kënaqësinë e Hajredinit, që ky udhëtim për-
fundoi kaq madhështor. 

INtervIsta NË “DIbra tv”

Ndër miqtë që na presin në Dibër janë 
edhe afrim Lela dhe Naim Lleshi. afrimi 
drejton “Dibra TV, që shihet më shumë në 
amerikë se në Dibër. Qerami dhe Hajredini 
shijojnë darkën e mirëseardhjes me kryetarin 
e komunës, këngëtarë dhe të ftuarit, unë 
dhe Hysen Uka ndajmë një gotë raki me 
miqtë tanë në Dibër, te “Amofra”. Më pas, 
në orën 1 të natës, nisemi drejt studiove për 
një intervistë.

Ndërsa Qerami, Hajredini dhe Hyseni 
flasin për flamurin, pavarësinë, Rrugën e 
arbërit dhe të ardhmen e shqiptarëve në 
rajon, unë shikoj studiot e TV. Një studio 
e vogël, por që afrimi ka një ëndërr të 
madhe. jo vetëm për zgjerimin e mjedis-
eve, por edhe për cilësinë e transmetimit. 
Tani për tani, TV transmeton kronika të 
veprimtarive, intervista të posaçme, por 
herë pas here edhe ndonjë dokumentar. 
Një grup xhirimi ka udhëtuar këtë tetor në 
trasenë e rrugës së arbërit dhe se shpejti do 
transmetohet. “Në disa pjesë, thotë Naimi, 
pasi pamjet janë të mrekullueshme dhe e 
kishim shumë të vështirë të redaktonim”. 
ora është dy e natës dhe ne mezi ndahemi 
me afrimin e Naimin. Në shtëpitë e tyre 
shtrojet tona për të fjetur janë gati. Por na 
duhet të kthehemi. 

Në kthim Hysen Uka, nga Luznia e Dibrës, 
profesor i shkencave politike në Universitetin 
“Illyria”, i tregon idenë e shpalosur prej tij, 
për Nëntorin e Tretë, i cili do jetë nëntori i 
bashkimit të shqiptarëve. Qerami i pëlqen 
ideja dhe thotë pa hezitim: Një flamur për 
Nëntorin e bashkimit, do ta qëndis me duart 

e mia dhe do ta lë amanet! ardhtë shpejt dhe 
qoftë i bardhë! 

eMocione GJatë kthiMit

Dy orë gjumë në Peshkopi na mjaftojnë 
për t’u nisur drejt Tiranës. 

emocionet nuk kanë ikur akoma. “Kur u 
hap flamuri, nuk kam parë se ç’po ndodhte. 
Veç shihja njerëz që duartrokisnin dhe kën-
donin. Ndjeva emocione dhe u mallëngjeva, 
- tregon Qerami. E kisha menduar një cer-
emoni të thjeshtë, zyrtare, të ftohtë, por nuk 
e kisha parë as në ëndërr, që do ngjitesha 
në skenë, para një publiku që këndonte e 
duartrokiste pa pushim. jam shumë i kënaqur 
se e mirëpritën patriotët e mi, dhe do ta 
mbaj mend përjetësisht kënaqësinë e kësaj 
mbrëmje që kaluam në Dibër”. 

Mëngjesi na kap në Kukës. ora është 
rreh 8-ës dhe shohim fëmijë që shkojnë në 
shkollë. Disa prej tyre, veshur me kostume 
kombëtare dhe mbështjellë me flamuj 
kuqezi.  Një djalë rreth 12 vjeç, zbret me 
vrap nga një faqe mali dhe flamuri i hedhur 
shpatullave i valëvitej.

“- Mbaje Dine, - thotë Qerami.” Makina 
ndalon dhe Qerami e thërret djalin. Hap 
çantën dhe nxjerr një flamur tjetër, më të 
vogël, por punuar po aq me mjeshtri. “Ta 
gëzosh, - i thotë djalit, dhe e puth në ballë”. 
ai quhej ardian Kolgjini, nga fshati Lusën, 
në klasën e 6-të. Ai i bashkon dy flamujt dhe 
vrapon drejt shokëve që e presin.

“M’u duk si Skënderbe”, - thotë Qerami, 
ndaj e meritonte flamurin...

* * *
Ikëm nga Dibra me ëndrrën e lirisë në 

zemrat e mendjet tona. “Shqiptarët janë 
populli më pro-amerikan në botë, tha para 
disa ditësh kongresmeni elliot engell në 
Kongresin Amerikan”. Por s’e kuptojmë se 
pse nuk veprojmë si amerikanët. Sepse duke 
respektuar liritë dhe ligjin dhe bekimin se 
zoti na do, do ta kemi të afërt bashkimin 
e njerëzve të një gjaku, një kulture e një 
gjuhe. 

Fotot: © Bujar Karoshi

flamuri është i përmasave 1 
x 1.4 metra. Shqiponja është 
e punuar me lesh akrilik, për 
të dhënë imitacionin e puplës. 
Poshtë shqiponjës është e 
shkruar me fije ari, më germa 
mbi 10 cm, “100 vjet pavarë-
si”. Është i rrethuar me thekë 
mëndafshi ngjyrë të verdhë. 
Fusha e flamurit është atlas i 
kuq. ndërsa shqiponja është 
me përmasat 50 x 50 cm, e 
rrethuar me fije ari.
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Në kuadër të 100 vjetorit të themelimit 
të shtetit shqiptar, Lidhja e Intelektu-
alëve Dibranë organizoi një sesion 

shkencor me temë “Kontributi i Dibrës në 
Pavarësinë e Shqipërisë”. Sesioni u mbajt 
ditën e shtunë më datë 24 nëntor 2012 në 
sallën shkencore të akademisë së Shkencave, 
ku morën pjesë anëtarë të shoqatës, miq 
të Dibrës, përfaqësues të pushtetit lokal e 
qendror, etj. 

Kryetari i LID, Prof. Dr. Nuri abdiu, 
pas përshëndetjes së rastit, referoi temën 
“aspekte nga kontributi i Dibrës në luftën 
për liri e pavarësi”. Ai parashtroi aspekte 
nga kontributi i Dibrës në luftën për liri e 
pavarësi, sepse në themelet e pavarësisë së 
shtetit shqiptar kanë vënë gurë edhe dibranët. 
Memoria e shëndoshë e kombit kurrë nuk do 
të fshijë emrat e mëdhenj të patriotëve tanë. 
Të tillë janë cen Leka e Salë Markja, Dom 
Nikollë Kaçorri e Sheh zerqani, Dan cami e 
Iljaz Dibra, Selman alia e Llan Kaloshi, Selim 
rusi e jusuf Bageri, Sefedin Pustina e Ismail 
Strazimiri, Baftjar Doda e Mustafë Lita, Hoxhë 
Voka e Hoxhë Muglica, Elez Isufi e Sufë Xhelili 

Ditën e festimeve të 100-vjetorit të 
pavarësisë, më 28 nëntor, në sallën 
shkencore të akademisë së Shken-

cave, shoqata “Çidhna dhe Kastriotët” mba-
jtën sesionin shkencor me temë “Çidhna dhe 
pavarësia e Shqipërisë”.

Në një sallë të mbushur plot, u mbajtën 
referime mbi ngjarje dhe personazhe histo-
rike që lidhen me krahinën e Çidhnës dhe me 
gjerë, në luftërat për liri e pavarësi. 

Sesionin shkencor e moderoi sekretari i 
shoqatës Hajredin Toca, i cili ftoi kryetarin 
e shoqatës z. ali Hoxha, të referonte mbi 
temën “Karakteri atdhetar i luftrave të Skën-
derbeut, themelues i shtetit të parë kombëtar 
shqiptar”. Ai shfletoi shkurtimisht një pamje 
të re mbi figurën e Skënderbeut, parë nga 
optika e sotme e historisë dhe nga këndvësh-
trime të reja mbi historiografinë shqiptare.

Ndërsa kryetari themelues, Mustafa Tola, 
referoi me temën “Kontributi i çidhnakëve 
për pavarësinë”. 

Hysen repa referoi mbi “organizimin 
ushtarak dhe veprimtaritë luftarake të Dibrës 
1912-1922” dhe pas tij, Islam Cani foli mbi 
“oenën,  një qytet i harruar, ndonëse njihet 
si vend historik”.

referimi i z. Moisi Murra ishte mbi “Ku-
vendin e arrasit dhe kryengritjen e përgjith-
shme kundër serbëve, gusht 1920”, të cilën 

“Kontributi i Dibrës në 
Pavarësinë e Shqipërisë”

e plot të tjerë. Dibra, për mbrojtjen e tokave 
shqiptare, për pavarësinë dhe çlirimin e vendit 
ka qenë gjithmonë e angazhuar në një luftë 
të gjatë. Dibranët gjithnjë e kanë mbrojtur 
me dinjitet nderin e lirinë, e kanë mbajtur lart 
dhe e kanë zbukuruar më shumë flamurin e 
shqiptarëve. Populli i Dibrës me shpirtin e tij 
luftarak, ndjenja liridashëse, qëndresat dhe 
patriotizmin e tyre e kanë patur traditë që 
nuk u është shterë asnjëherë, nëpër të gjitha 
luftërat e zhvilluara në shekuj për të mbrojtur 
lirinë dhe pavarësinë e shqiptarëve. 

Prof. Dr. Gazmend Shpuza referoi temën: 
“Iljas Pashë Dibra - Kryetar i parë i Lidhjes 
Shqiptare të Prizrenit.” Iljaz pashë Dibra ishte 
dhe mbetet një prej furtunave të maleve të 
Dibrës. ai luftoi një jetë të tërë krah burrave 
të tillë si abdyl Frashëri, Ymer Prizreni e 
Sulejman Vokshi duke ndriçuar jo vetëm 
nderin dhe krenarinë e vet, por të krejt Dibrës 
dhe Shqipërisë. 

“roli i Vehbi Dibrës në shpalljen e Pavarë-
sisë dhe mbrojtjen e saj”, ishte referimi I Prof. 
Dr.Qazim Xhelili. ai i kushtoi një rëndësi 
rolit të Vehbi Dibrës në shpalljen e pavarë-

sisë dhe mbrojtjen e saj. Ndër klerikët më të 
njohur dhe më aktiv gjatë dhe pas shpalljes 
së pavarësisë ishte Vehbi Dibra. Vehbi Dibra 
ishte edhe një prej firmëtarëve të deklaratës 
së pavarësisë. 

Mbi rolin e Dom Nikollë Kaçorrit në 
shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë referoi 
Sali ajazi. Secili prej nesh e ka për detyrë të 
punojë e të djersijë për vendin e tij, por ato që 
i kushtojnë jetën plot me sakrifica e mundime 
të njëpasnjëshme vendit janë heronj. Sali 
ajazi solli shembullin e pakrahasueshëm të 
heroizmit dhe atdhedashurisë, Dom Nikollë 
Kaçorrin.  

“janë disa burra të cilët nuk e kanë ndjekur 
lavdinë, por ajo u ka shkuar pas’, theksoi 
Naim Plaku në temën “Vlerësime të popul-
lit dhe të patriotëve të shquar për figurën e 
Elez Isufit.” Ata nuk kanë nevojë fare as për 
grada, as për lavdi e as për monumente. Për 
Elez Isufin u shkrua shumë në shtypin e kohës 
duke i veshur cilësitë më të larta. janë shkruar 
e vazhdojnë të shkruhen biografi, monografi, 
vepra letrare, këngë, poezi, drama, romane, 
kujtime, etj. ai është përfshirë gati në të gjitha 

botimet historike të periudhës që jetoi, diku 
më pak e diku më shumë, sepse dhe më të 
padëshiruarit i ngecet penda para veprës së tij 
dhe s’mund të bëjë kapërcime revansh. 

“Nëse provat e njeriut janë nyjat kritike të 
jetës së vendit të tij, Ismail Strazimiri pikërisht 
në nyjat kritike të historisë shqiptare mbajti 
qëndrimet më të denja. Dr.Laurant Bica me 
referimin e tij “Ismail Strazimiri, një mbrojtës 
i paepur i pavarësisë shqiptare”,  na përforcon 
mendimin se gjatë gjithë jetës, ky dibran i urtë 
dhe i mençur, mbeti në Dibrën e tij një burrë 
i nderuar dhe i respektuar, gjithmonë syçelë 
dhe me pushkën të ngrehur apo me peshën  
fjalës së tij, kurdo që do ta thërriste Shqipëria. 
Influenca e tij në luftën për pavarësi vazhdoi 
deri më 1943, kur dhe ai vdiq me armë në 
dorë, duke e mbyllur kështu në mënyrë të 
shkëlqyer dhe heroike punën e tij. 

Në fund të këtij aktiviteti nuk munguan 
as këngëtarët dibranë arif Vladi e Dritan 
jashari, të cilët përshëndetën të pranishmit 
me këngë patriotike, duke ngjallur emocione 
dhe kënaqësi në këtë festë të 100-vjetorit të 
shpalljes së pavarësisë.

Eraldë Skarra

Çidhna dhe pavarësia e Shqipërisë

e lexoi Bujar Karoshi. 
rruzhdi Bitri referoi mbi “Kontributin e 

çidhnakëve dhe mbarë dibranëve në ndihmë 
të Shkodrës kundër pushtuesve serbo-malaz-
es”. Zyber Gjoni foli rreth disa “figurave 
atdhetare të Çidhnës për liri e pavarësi”, 
ndërsa Haki Përnezha mbajti referimin me 
temë “Tradita zakonore në Çidhën”.

referimet e z. Murat Koltraka: “Kastrioti, 
kastriotët dhe vendlindja e Skënderbeut”, të 
Afrim Doçit mbi “Psikologjinë e çidhnakut” 
dhe Iljaz Kacës për 

“Gjurmë arkeologjike në Çidhën” nuk u 
lexuan për arsye kohe, por do të botohen në 
një broshurë të posaçme me këtë rast.

Në fund, rrahman rusi dhe Halit Kolleshi 

kënduan dy këngë patriotike. Ndërsa një 
fotografi e përbashkët e gjithë pjesëmarrësve 
mbylli këtë sesion të parë të shoqatës që nga 
krijimi i saj, me dëshirën që në të ardhmen 
të ketë sesione të tjera me tematika historike 
dhe aktuale, në dobi të kësaj treve të Dibrës, 
me tradita në fushën e kulturës e historisë.

Korresp. “Rruga e Arbërit”

liSta e PerSonave që kanë  Marrë 
tItUllIN “Qytet NDerI” KoMUNa 

fuShë-Çidhën

1) Selman alia
2) Hajdar Noka
3) Kurt Spata
4) Hysen Bitri
5) aishe Skepi
6) Hasan Nezha
7) Nuz Çuni
8) osman Paci
9) jashar Maleçka
10) Sulë alia
11) Dullë alia
12) Met Skepi

13) Dik Spata
14) Shaban Tola
15) Muharrem Bitri
16) Murat Skepi
17) rushit Spata
18) adem Hoxha
19) Xhil Tota
20) Din Dauti
21) ali Bitri
22) Sahit Nezha
23) Kurt Çuni

Një kujtim  pas takimit. 28 nëntor 2012. Foto: © Bujar Karoshi

referimet:
Prof. Dr. Nuri abdiu: aspekte • 
nga kontributi i Dibrës në 
luftën për liri e pavarësi.
Prof. dr. Gazmend Shpuza: • 
Iljas Pashë Dibra - Kryetar 
i parë i lidhjes Shqiptare të 
Prizrenit.
Prof. dr. qazim Xhelili: roli • 
i vehbi Dibrës në shpalljen e 
Pavarësisë dhe mbrojtjen e saj.
Sali ajazi: roli i dom nikollë • 
kaçorrit në shpalljen e 
Pavarësisë së Shqipërisë.
naim Plaku: vlerësime të • 
popullit dhe të patriotëve të 
shquar për figurën e elez Isufit.
dr. laurant Bica: ismail • 
strazimiri, një mbrojtës i 
paepur i pavarësisë shqiptare.
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intervistë
interviStë Me Jonuz ndreun, 
niPin e elez iSufit

“Rruga e Arbërit”: Keni ardhur nga SHBA 
nga ku jetoni prej vitesh për të marrë pjesë 
në festimet e 100 vjetorit të Pavarësisë. Si po 
ju duket Shqipëria në këtë 100 vjetor?

Jonuz ndreu: Sinqerisht mua më vjen  
mirë që vërtet Shqipëria tashmë  nuk është si 
ma parë.Nuk i thonë pak por plot një shekull  
shtet shqiptar, i lirë dhe i pavarur. Dhe këtë e 
kemi dhuratë nga të parët tanë që realizuan 
më 28 nëntor 1912 një ëndërr të madhe të 
shqiptarëve. Dhe ja tek shikoj që kanë ardhur  
në këtë ditë të madhe nga Kosova e Maqedo-
nia, Ulqini e gjitha viset shqiptare të festojmë 
së bashku. Kjo më  pëlqen, kjo më jep force, 
kjo  më mbush me optimizëm për të jetuar 
më shumë e për  të parë ndryshime të tjera 
që do të ndodhin në vendin tonë. Vetëm të 
bashkuar shqiptarët do të punojnë më shumë 
për kombin tonë.

“Rr.A.”-Keni parë këto ditë se jo vetëm 
në Tiranë por dhe nëpër rrethe të tjera të 
vendit po ngrihen buste e përmendore, po 
dekorohen heronj që deri dje historia i ka 
lënë në hije. Ju si nipi i legjendës së luftës 
antiserbe dibrane Elez Isufi, mendoni se 
qeveria shqiptare e ka lënë në  hije këtë fig-
urë të madhe jo vetëm të Dibrës por  gjithë 
Shqipërisë?

J.N: jo nuk e mendoi kështu unë. elez 
Isufi u fut në historinë kombëtare me pushkë 
në dorë dhe në një kohë që ishte ende i ri. 
Figurën e tij nuk mundi ta errësojë as regjimi 
më i egër që   ishte instaluar në Shqipëri, 
diktatura. Për mua është ende herët të jap 
një mendim se sa po vlerësohet  në këtë 
100 vjetor  Elez Isufi. Di që është përmendur 
shpesh, është lakuar emri i tij si një hero i 
vërtetë, si një dalzotës i çështjes kombëtare. 
Për Elez Isufin janë kënduar sa e sa këngë, 
janë botuar sa e sa libra, janë shkruar mijëra 
faqe në shtypin e kohës  por dhe sot. ai u 
dekorua edhe nga perandori i austro –Hun-
garisë. Dekoratën më të madhe Elez Isufit 
për mendimin tim ia ka dhënë populli duke 
e quajtur “Gjenerali me shajak”, “Arusha e  
malit”,  “Burri i burrave” e plot të tjera. Elez 
Isufi rron e do të rrojë në brezat e shqiptarëve 
për atë që bëri në ato vite të përgjakshme 
lufte të ashpër kundër hordhive serbe.

“Rr.A.”: Pak, fare pak kane njohuri di-
branët për patriotin e atdhetarin Isa Ndreu. 
Dimë që ju, jo vetëm si vëlla që e kishit, 
por edhe si atdhetar, i keni qëndruar pranë 
në të gjitha aktivitetet që ka zhvilluar në 
diasporë.

J.N: Isa Ndreu është djali i nacionalistit 
Cen Elezi, nipi i Elez Isufit dhe vëllai im,  i 
cili para pak vitesh u nda nga jeta në Firence 
të Italisë, ku jetoi dhe kishte një aktivitet të 
ngjeshur prej shumë e shumë vitesh. ai u 
shkollua në perëndim ndaj dhe kishte një 
kulturë dhe edukatë krejt perëndimore. edhe 
pse ishim larg  me njeri tjetrin, takoheshim 
shpesh e unë në të gjitha aktivitetet e veprim-
taritë që Isa Ndreu ka zhvilluar në diasporë 
në dobi të çështjes shqiptare  jo vetëm se 
kam qenë i pranishëm por dhe  jam ndodhur 
pranë. ai ishte kudo ku jetonin dhe punonin 
emigrantet shqiptar. Ishte i pranishëm por 
dhe i dobishëm. Të flasësh për kontributin 
e Isa Ndreut në çështjen kombëtare nuk do 
mjaftonin këto radhë. ai ndoshta në Shqipëri 
njihet pak, por në botën perëndimore njihet 
shumë. Isa Ndreu ishte një atdhetar i madh. 
ai punoi plot dhjetë vjet që më së fundi 
edhe në një shesh në mes të Parisit t’i ven-
doste emrin e heroit kombëtar Skënderbeu. 
ajka intelektuale e diasporës gjithmonë e 
ka ngritur lart figurën e Isa Ndreut. Kështu 
mund të përmendim camaj, Gurakuqi, Koliqi 
por  dhe arbëreshët e Italisë, emigracioni 
shqiptarë në egjipt, Damask, Turqi, amerikë, 

ajka intelektuale e diasporës 
gjithmonë e ka ngritur lart 
figurën e Isa Ndreut. Kështu 
mund të përmendim camaj, 
Gurakuqi, koliqi por  dhe 
arbëreshët e Italisë, emigracioni 
shqiptarë në egjipt, Damask, 
turqi, amerikë, europë e deri 
në australinë e largët. Kudo 
që ndodheshin shqiptarët 
nëpër botë kishin në duar 
revistën “Koha Jonë” që 
shpërndahej falas dhe botohej 
me kontributin financiar të Isa 
ndreut .

Dekoratën më të madhe elez Isufit për mendimin tim ia ka dhënë populli duke e quajtur “Gjenerali 
me shajak”, “arusha e  malit”,  “burri i burrave” e plot të tjera. elez Isufi rron e do të rrojë në brezat 

e shqiptarëve për atë që bëri në ato vite të përgjakshme lufte të ashpër kundër hordhive serbe.

Vetëm të  bashkuar punojmë 
më shumë për kombin

europë e deri në australinë e largët. Kudo që 
ndodheshin shqiptarët nëpër botë kishin në 
duar revistën “Koha Jonë” që shpërndahej 
falas dhe botohej me kontributin financiar 
të Isa Ndreut .

“Rr.A.”: Keni lindur dhe jeni rritur në Sll-
ovë të Dibrës, në një familje vërtet fisnike. 
Jetoni prej vitesh në SHBA. Sa jeni i lidhur 
me vendlindjen tuaj?

J.N: jetën më të madhe e kalova jashtë 
atdheut, jashtë e shumë larg vendlindjes time 

të  dashur. I lutem shpesh zotit që shpirti 
të më dalë në Sllovën time. Ujë e m’Uja  
dhe Dibra për mua janë në vend të parë. 
Edhe në gjumë kur bie them: ”Natën e mirë 
Sllova ime, natën e mirë Ujë e m’Uja. jashtë 
Nju-Jorkut kam blerë pak tokë dhe e di si e 
quaj? Sllova. Kështu janë mësuar dhe plot 
dibranë të tjerë që jetojnë atje:”Po shkojmë 
në Sllovë”. Aty kam mbjellë mollë e lloj-lloj 
frutash. Kur kam miq në shtëpi i qeras me 
to dhe u them me krenari: “Bujrum, mollë 
Sllove”. Ato hapin sytë dhe shikojnë me habi, 

por tashmë shumica janë mësuar me Sllovën 
e Nju-Jorkut.

“Rr.A.”: Arratisja, peripecitë dhe lëvizjet 
e tua në emigracion.

J.N: jam arratisur nga Shqipëria në maj të 
vitit 1949 pikërisht nga kampi i internimit 
Gramsh-Elbasan ku po vuaja internimin. Pasi 
vajta në Peshkopi, kufirin e kalova në  malin 
e Korabit. Kam qëndruar në Dibër të Madhe  
21 ditë në burg. Pasi bëra  burgun, më kthyen 
përsëri në Shqipëri. Qëndrova i arratisur 6 
muaj në Shqipëri. jam kthyer në nëntor të 
vitit 1949 në jugosllavi. Kam qëndruar këtu 
i izoluar plot gjashtë muaj. Në vitin 1954 
më dërgojnë në Sarajevë. Nga Sarajeva në 
kampin Gehova të Kroacisë ku kam qëndruar 
9 muaj. Në vitin 1955 më dërgojnë në një 
kamp të UNRRA-Itali ku këtu qëndrova plot 
19 muaj. Pikërisht nga ky kamp kam vajtur në 
ushtrinë amerikane ku kam kryer shërbimin 
ushtarak 5 vjet. Sot jetoi në  Nju-Jork ku jam 
i martuar e kam gjashtë vajza. 

Duke përfunduar më lejoni që nëpërmjet 
gazetës tuaj që ne kemi fatin ta lexojmë 
rregullisht  gjithë popullin shqiptar: Gëzuar 
festën e bukur të njëqind vjetorit të pavarësisë 
kombëtare.

Bisedoi: Shaqir Skarra

Jonuz ndreu

Veprimi juaj eshte patriotizem,dashuri per vendlindjen,nderim 
e respekt per te paret tane qe bene histori duke ecur ne gjurmet 
e Skenderbeut,eshte nje kritike per ata qe anashkaluan historine 
e Dibres, lane ne harrese zv.kryetarin e pare te qeverise se pare 
te Ismail Qemalit, Dom Nikoll Kacorrin nga Krej-Lura, si dhe te 
parin kryetar te senatit te kesaj qeverie,dibranin tjeter shume te 
nderuar Vebi Dibren, te cilit sa here Ismai Qemali dilte jashte 
shetit ia besonte drejtimin e qeverise ketij burri te urte,te mencur 
,shume besnik dhe trim. (Dy figura historike,te pazevendesuesh-
eme u lane ne harrse, pa u ndalur tek te tjere qe i kane dhene 
tonin luftes ne momente teper vendimtare per fatet e kombit)
Ju jeni krenaria e rinise dibrane. Jane veprat qe e lartesojne 
njeriun,i japin vlera te vecanta. Pergezime.

Murat Koltraka
Marrë nga http://www.facebook.com/PeshkopiDiberAlbania

Në foto: 
Fatjon Lami dhe Inli 
Licenji duke ngritur në 
Vlorë posterin “Dibra 
shkruan histori - 100 
VJET PAVARËSI!”
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Festa e 100 vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë 
solli mjaft risi në veprimtaritë përkujtimore. 
Shpallja e Pavarësisë më 28 nëntor 1912, solli 
krijimin e një shteti të pavarur, një shteti i cili 
zë një pjesë shumë të vogël në botë por që 
për të gjithë ne mbart një rëndësi të madhe. 
Teksa përmend Pavarësinë e Shqipërisë, 
atdhetarët që kontribuan për këto 100 vjet 
krenari, nuk mbetet prapa as kontributi i 
Dibrës. Kudo ku pati ngjarje të fuqishme dhe 
kryengritje popullore u gjendën dibranët, pasi 
Dibra ka qenë kurdoherë e pranishme dhe ka 
patur rëndësi të madhe në lëvizjet tona për 
liri e pavarësi. 

SeSioni Shkencor

Më datën 20 nëntor 2012, bashkia e Pesh-
kopisë, në bashkëpunim me Universitetit 
“Aleksandër Moisiu”, në sallën e konferen-
cave të filialit të Peshkopisë,  zhvilluan një 
sesion shkencor me temë: “roli i Dibrës në 
shpalljen e Pavarësisë dhe formimin e shtetit 
shqiptar”. Merrnin pjesë deputeti i  qarkut 
Dibër zoti Sherefedin Shehu, prefekti zoti 
Genc Sharku, kryetari i komunës së Dibrës të 
Madhe zoti argëtim Fida, studiues, profesorë 
të universitetit, studentë, etj.

Pas përshëndetjes së rastit nga kryetari i 
bashkisë zoti Ilir Krosi, i cili uroi të pranishmit 
për pjesëmarrjen dhe falënderoi referuesit 
për angazhimin e tyre në mbajtjen e këtij 
sesioni shkencor. 

Kumtesën e parë me titull “Dibra në prag 
të shpalljes së Pavarësisë” e mbajti Prof.
dr.Bajram Xhafa. Më pas, Magjistër rruzhdi 
Lata, referoi me temën  ”Kontributi i ulemave 
dibrane për çështjen shqiptare”. Një kumtesë 
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Roli i Dibrës në shpalljen e Pavarësisë 
dhe formimin e shtetit shqiptar

që ngjalli interes tek të pranishmit ishte dhe 
ajo e mbajtur historiani Moisi Murra, kryetari 
i shoqatës së historianëve dibranë, me titull: 
“Çështja shqiptare në aktet ndërkombëtare””. 
Po ashtu, Prof.Hajredin Xhaferi referoi me 
temën: “Të dhëna për arsimin në Dibër nda 
pavarësia deri në vitin 1939”, pedagogia Mi-
moza Shtjefni referoi temën “Kontributi dhe 
atdhetarizmi i Ismail Strazimirit në mbësht-
jetje të shtetit shqiptar”, Prof.Qazim Xhelili 
referoi mbi “rolin e Haxhi Vehbi Dibrës në 
shpalljen e pavarësisë dhe në mbrojtjen e 
saj” dhe në fund, pedagogia Malvina Tafçiu 
referoi mbi “rolin dhe kontributin e Dom 
Nikollë Kaçorrit në çështjet arsimore dhe në 
shpalljen e pavarësisë”.

Prezantohen liBrat 
“HIstorIa e DIbrËs”  DHe 

“IMzot NIKolle KaçorrI” 

Pas sesionit shkencor, u prezantua  libri 
“Historia e Dibrës” shkruar nga akademik 
prof.dr. Kristo Frashëri. recensen kryesore 
e mbajti historiani Moisi Murra, i cili për-
colli për të pranishmit disa nga mesazhet 
dhe pikat kyce të këtij botimi të akademik 
Kristo Frashërit. “Historia e Dibrës” e Kristo 
Frashërit, tha Moisi Murra, është një libër i 
vlefshëm për çdo lexues e studiues, pavarë-
sisht moshës dhe interesave shkencore. 

Libri “Historia e Dibrës” vjen për ne në 
një moment kur Dibra nuk ka një histori të 
shkruar dhe plotëson këtë boshllëk në histo-
riografinë e kësaj treve”, tha  në prezantimin 
e tij botuesi i librit, Bujar Karoshi. “Kjo është 
historia më e plotë për Dibrën dhe do sjellë 
një vlerë edhe më të madhe se do të nxisë his-

torianët e rinj dhe të vjetër ta pasurojnë atë”, 
theksoi ai. Pasi falënderoi Bashkinë Peshkopi 
për kontributin shumë të vlefshëm në botimin 
e këtij libri, si dhe shoqatën “Çidhna dhe 
Kastriotët” për koordinimin mes bashkisë 
dhe shtëpisë botuese “M&B”, ai prezantoi një 
mesazh të autorit të librit për lexuesit dibranë, 
i cili u dëgjua me shumë interes.

“Dibranët kanë qenë gjithmonë njerëz 
të besës dhe të fjalës, tha Kristo Frashëri në 
mesazhin përshëndetës. ata jepnin fjalën dhe 
kjo konsiderohej si një marrëveshje që nuk 
kishte nevojë të nënshkruhej. Kështu e kanë 
bërë historinë dibranët, theksoi ai.

“Në mënyrën se si e shikoj unë historinë, 
theksoi Frashëri, unë ndahem pak nga stu-
diuesit dibranë. Unë nuk e shikoj historinë 
si histori të pushkës, por si një histori të 
mendjes. “Ky libër, tha ai, nuk është një his-
tori pushke, por është një histori e mendjes 
dhe e popullit dibran”.

rreth vlerave të librit “Imzot Nikollë Ka-
çorri” foli njëri nga bashkëautorët e librit, 
Nikollë Loka, i cili e vuri theksin mbi disa 
dokumenta të pabotuara më parë, mbi rolin 
historik të Dom Nikollë Kaçorrit në shpalljen 
e pavarësisë dhe themelimit të qeverisë së 
parë shqiptare.

MedalJet

Këshilli Bashkiak i qytetit të Peshkopisë, 
nderoi me këtë rast me “Mirënjohje”, për kon-
tributet e tyre të dhëna në fushën e historisë 
dhe kulturës, Prof. dr. Bajram Xhafën, Prof. 
Qazim Xhelilin, historianin Moisi Murra dhe 
luftëtaren e UÇK-së, Raimonda Maleçka. 

në diBër të Madhe

I njëjti sesion shkencor dhe me të njëjtët 
referues u mbajt një ditë më pas në qytetin e 
Dibrës së Madhe. Njëra nga sallat e pallatit 
të kulturës së këtij qyteti, u mbush plot  me 
qytetarë, njerëz të pasionuar pas historisë 
dhe kulturës. ata e pritën me shumë interes 
sesionin shkencor dhe prezantimin e librit. 

Në këtë takim ishin të pranishëm për-
faqësues të pushtetit lokal të Peshkopisë 
dhe Dibrës së Madhe. Kryetari i Komunës, 
z. argëtim Fida, përshëndeti të pranishmit, 
duke e quajtur këtë sesion si një ngjarje të 
rëndësishme në festimet e këtij 100-vjetori.

Pas fjalës së kryetarit të historianëve të 
Dibrës, z. Moisi Murra, botuesi Bujar Karoshi 
uroi të pranishmit për festat e pavarësisë dhe 
me këtë rast përcolli edhe disa mesazhe që 
përcjell Kristo Frashëri përmes librit “Historia 
e Dibrës”.

“Në shpesh ankohemi se historia e Dibrës 
nuk e ka zënë vendin e duhur në histo-
riografinë shqiptare, por libri i Akademik 
Kristo Frashërit është një shembull që duhet 
ndjekur, për mënyrën se si ai e paraqet histo-
rinë e kësaj treve. ai nuk ka shkruar një his-
tori të Dibrës së Madhe dhe pak për Dibrën 
e Vogël, dhe as histori të Dibrës së Vogël 
dhe pak për Dibrën e Madhe. ai ka bërë një 
Histori të Dibrës që duhet ta pasurojmë dhe 
ta bëjmë vlerë kombëtare. Vetëm duke u 
paraqitur historia e Dibrës njësh dhe e pan-
darë, atëherë ajo do ta zërë përfundimisht 
vendin e saj në rrafsh kombëtar. Se jo vetëm 
e meriton, por se e ka bërë që të jetë qendër 
e lëvizjeve historike mbarëshqiptare”.

Pas përshëndetjes së Kristo Frashërit, e 
cila u dëgjua me vëmendje dhe u duartrokit 
shumë, profesori i universitetit “Illyria” në 
Tiranë, z. Hysen Uka, shpalosi para publikut 
një ide të tij për “Nëntorin e Tretë” të Shq-
iptarëve, e cila u mirëprit nga të pranishmit.

Fjala e prof. Kristo Frashërit dhe ideja e 
profesorit të universitetit “Illyria” në Tiranë, 
do të botohen në numrat e radhës të gazetës 
“Rruga e Arbërit”.

Eraldë Skarra

Kumtesën e parë me titull “Dibra 
në prag të shpalljes së Pavarësisë” 
e mbajti Prof.dr.bajram Xhafa. 
Magjistër rruzhdi lata, referoi 
me temën  ”Kontributi i ulemave 
dibrane për çështjen shqiptare”. 
Moisi Murra referoi temën “çësht-
ja shqiptare në aktet ndërkom-
bëtare””,  Prof.Hajredin Xhaferi 
“të dhëna për arsimin në Dibër 
nda pavarësia deri në vitin 1939”, 
pedagogia Mimoza shtjefni referoi 
temën “Kontributi dhe atdhetar-
izmi i Ismail strazimirit në mbësht-
jetje të shtetit shqiptar”, Prof.
Qazim Xhelili referoi mbi “rolin e 
Haxhi vehbi Dibrës në shpalljen e 
pavarësisë dhe në mbrojtjen e saj” 
dhe në fund, pedagogia Malvina 
tafçiu referoi mbi “rolin dhe kon-
tributin e Dom Nikollë Kaçorrit në 
çështjet arsimore dhe në shpalljen 
e pavarësisë”.

“Dibranët kanë qenë gjithmonë 
njerëz të besës dhe të fjalës, 
tha kristo frashëri në mesazhin 
përshëndetës. ata jepnin fjalën 
dhe kjo konsiderohej si një 
marrëveshje që nuk kishte nevojë 
të nënshkruhej. kështu e kanë 
bërë historinë dibranët, theksoi 
ai. “Në mënyrën se si e shikoj 
unë historinë, theksoi frashëri, 
unë ndahem pak nga studiuesit 
dibranë. Unë nuk e shikoj historinë 
si histori të pushkës, por si një 
histori të mendjes. “Ky libër, tha 
ai, nuk është një histori pushke, 
por është një histori e mendjes dhe 
e popullit dibran”.

SHëNIM:

redaksia ofron faqet e gazetës për 
botimin e gjithë referimeve në kuadrin 
e veprimtarive për festimet e 100-
vjetorit. 
Materialet mund ti dërgoni me email 
në adresën: 
<rrugaearberit@gmail.com>
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Në dalje të Dibrës së Madhe në drejtim të Shkupit, në një ballinën e një ndërtese  
pesëkatëshe,  të enjten më datë 22 nëntor 2012,  u shpalos  Flamuri Kombëtar  
Shqiptar gjigant kushtuar 100  Vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë. Ky flamur kuq 

e zi me shqiponjën dykrenare në mes  është me përmasa  50 metra gjatësi dhe 25  metra 
gjerësi, që  do të thotë se është me sipërfaqe prej  1250 metra katrorë dhe  është flamuri 
më  madh i shpalosur  gjer më sot për  këtë 100 vjetor të Pavarësisë së Shqipërisë në  trojet 
shqiptare. Gjatë shpalosjes së këtij flamuri gjigant morën pjesë një numër i madh  qytetarësh 
ku ishin të pranishëm përfaqësues të mediave, të studiove televizive  lokale TV- ZHUPA 
dhe  DIBRA-TV, midis tyre edhe  ALSAT=M dhe TV= KLAN. Ky  aktivitet u shoqërua  me 
interpretimin e Himnit Kombëtar Shqiptar, me hedhjen e fishekzjarrëve dhe duke kënduar 
edhe shumë këngë patriotike.

në Dibër të Madhe u shpalos flamuri kombëtar gjigand
Pas kësaj në organizim të tifozëve kuq e zi “SOKOLAT” në Sheshin “Skënderbe” në 

praninë e mijëra qytetarëve të të gjitha moshave u organizua një festë e  shkëlqyer muzikore 
që zgjati gjer në orët e vona të mbrëmjes.

Idea dhe organizimi i shpalosjes së këtij Flamuri Kombëtar Shqiptar  u realizua nga një 
grup të rinjsh dibranë që u mbështet financiarisht  nga sponsorët nga Dibra e Madhe. Ndërkaq 
dizajnimin  e këtij flamuri e  bëri piktori dibran  Rinor Sllova.

realizimi i këtij projekti  të qëlluar e mbresëlënës për  100 Vjetorin e Pavarësisë së Shq-
ipërisë, dëshmon edhe njëherë se përkundër vështirësive dhe ndarja nga trungu amë, të 
rinjtë dibranë brez pas brezi trashëgojnë frymën e  të parëve që dhanë kontribut të  çmuar  
për Pavarësinë e Shqipërisë dhe  se Dibra  e Madhe ishte dhe mbetet Dibra e pushkës, e 
mendjes dhe e urtësisë.                                                                             / rexhep torte

Ismail Keta, eshte kampioni I ri I botes ne Kik dhe Taiboks, duke sfiduar 
ne raundin e trete, rivalin e tij, hollandezin Reno Arns, ne nje finale te 
madhe ne Dyseldorf te Gjermanise. Shqiptari nga Bulqiza Ismail Keta, 
qe e kish fituar kete titull dy vjet me pare, iu rikthye edhe njehere kesaj 
sprove, duke dashur te rivendos ne vend dinjitetin, por edhe si nje de-
tyrim per te gjithe shqiptaret, per ti respektuar bashkombeasit e tij, me 
nje dhurate kaq te madhe ne 100-vjetorin e pavarsise. Ndeshja ka qene 
e gjitha per djaloshin shqiptar, qe edhe pse konkuron per Gjermanine, 
asnjehere nuk i mungon flamuri shqiptar dhe shprehja e tij, qe fitoj per 
Shqiperine. Pas dy raundeve te suksesshme, ne raundin e trete, ai eshte 
i papermbajtshem dhe siguron fitoren, duke e detyruar kundershtarin te 
terhiqet, nga forca e goditjeve te tij te njepasnjeshme. Kurora e titullit 
me te rendesishem si kampion bote, per Ismail keten i njohur ndryshe 
si Xhoni keta ne gjithe Gjermanine, erdhi ne castin me historik per 
shqiptaret. Menjehere pasi ka vendosur rrypin e fituesit si kampion bote 
per here te dyte, ai ka deklaruar per gazetaret gjermane, se nje fitore 
te tille ua dedikon gjithe shqiptareve ne ditlindjen e kombit te tyre te 
100-te. Tashme Keta ka nje tjeter enderr, per tu ndeshur ne Shqiperi 
dhe per te bere per vete nje titull tjeter ne atdheun e tij, per te cilin ai 
ndjehet shume krenare.

ismail Keta, kampioni i ri i Botës në Kik dhe taiboks

Ismail Keta: Kjo 
është një fitore që ua 
dhuroi gjithë popullit 

shqiptar në 100-
vjetorin e Pavarësisë
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Me nismën e  Shoqatës së ish të Burgo-
surve dhe të Përndjekurve  Politikë 

Shqiptarë në Dibër të Madhe, me rastin e 100 
vjetorit të Pavarësisë të Shtetit shqiptar, filloi 
punimi  i shtatores “Luftëtari Dibran  i Lirisë”, 
që  do të vendoset në sheshin e qytetit që do 
të pagëzohet me këtë emër. 

Sipas kryetarit të kësaj shoqate Bashkim 
Mashkulli, ky aktivitet është në vazhdën e 
aktiviteteve të shoqatës, me çka ka qenë 
nismëtare dhe organizatore e Shtatores së 
Skenderbeut, të rilindësve shqiptarë Said 
Najdeni dhe  josif Bageri dhe të  Pllakës së 
alfabetit  të Gjuhës Shqipe.

ai theksoi se, inaugurimi i  kësaj shtatoreje  
në sheshin e tretë me shtatoren që sot ka fil-

Në vazhdën e aktiviteteve  të shënimit 
të  100 Vjetorit të Pavarësisë së Shtetit 

Shqiptar në Dibër të Madhe u përurua 
palestra sportive e qytetit ,, Dibra,,.Në një 
atmosferë festive, në  palestrën e stolisur 
me flamuj dhe në praninë e më shumë se 
dy mijë dibranëve shiritin e këtij përurimi 
e prenë Ali Ahmeti, lideri i BDI-së, Argëtim 
Fida, kryetar i Komunës së Dibrës së Mad-
he, si edhe Martin Klausen, përfaqësues i 
Unionit evropian në Maqedoni.

argëtim Fida, duke përshëndetur të 
pranishmit, theksoi se, “ky objekt kapital 
është ndërtuar me mjete të IPa fondeve 
për infrastrukturë nga ana e Unionit euro-
pian,  që  dha  800 mijë euro, si edhe  me 
mjetet e  pushtetit vendor në shumë prej 
200 mijë euro. Palestra  sportive “Dibra” 
ka një domethënie  të madhe për qytetin 
tonë. Tani të gjithë klubet sportive mund ta 
shfrytëzojnë këtë objekt sportiv gjatë tërë 
stinëve të vitit. Fida tha se, “palestra ka 
mbi 1 mijë  e 500 ndenjëse, dhe se sipas 
projektit paraqet një palestër me standarde 
evropiane. Në emër të popullatës në  Dibër 
të Madhe  falënderoj Unionin evropian. 
Ne si pushtet vendor edhe në të ardhmen 
do të vazhdojmë të aplikojmë edhe me 
projekte tjera në fondet e europës por edhe 

Guri ndarës i të dy Dibrave guri i turpit, 
guri i dhimbjes shqiptare të një shekull 

ishte mesazhi i përcjellë në qendrën për 
kulturë në Dibër gjatë përurimit të librit  
monografia “Ah Kufiri…”  të autorit Nuri Ko-
leci  Libri i autorit Nuri Koleci “Ah kufiri…” 
është një dhimbje 100 vjeçare e popullit shq-
iptar e prezantuar në vijën ndarëse në kufi e 
paraqitur në miniaturë  mes dy Dibrave, mes 
popullit të një gjaku e një oxhaku, e shkruar 
në prozë, duke paraqitur vuajtjet e popullatës 
të fshatrave rreth kufirit në të dy anët e kufirit, 
- u shpreh në prononcimin e saj profesorja  
arbana Qormemeti, në hapjen e përurimit 
të librit “Ah Kufiri…”. Ajo shtoi se libri ka 
brenda fakte historike, ndodhi e përshkrim 
kujtimesh të hidhura,  të paraqitura këto 
me shkas në qindvjetorin që kur Shqipëria 
u bë zojë në vete.  Ndërkaq, gjatë leximit të 
tekstit të recenzentit të akademikut Perikli 
jorgoni para dashamirësve të shumtë të fjalës 
së shkruar u tha se e kaluara mbetet, nuk 
rrënohet as arrohet, mishërimi i identitetit 
kombëtar i krahinës së Dibrës gjithmonë ka 

në Dibër të Madhe ngrihet 
shtatorja “luftëtari Dibran i lirisë”

luar të punohet, do të jetë me rastin e 100 
vjetorit të Luftës së Dibrës së Madhe kundër 
hordhive serbe.

Sikur edhe për realizimin e shtatoreve  të 
lartpërmendura edhe për këtë shtatore do të 
japin kontributin e tyre financiar dibranët e 
donatorët vullnetarë, të cilët do të ndihmojnë 
për realizmin e këtij projekti.

Mjeshtri i shtatores, Fitim Sula i cili njëher-
it ka qenë dhe mjeshtri i alfabetit që është 
vendosur në qendër të Dibrës së Madhe, tha 
se është përgjegjësi e madhe për të realizuar 
një shtatore të  punuar në gurë të luftëtarit, të 
cilën do ta përshtatim edhe  me veshjen tipike 
kombëtare dibrane. Lartësia  e kësaj shtator-
eje  do të jetë afër  4 metra. / R.TORTE

U përurua palestra sportive e qytetit “DIBRA”

Mundësi të reja për sportistët
të SHBA-ve për t’ia kthyer Dibrës imazhin 
që duhet ta ketë”. 

Martin Klausen, përfaqësuesi i UE-së , u 
shpreh se, “ndjehet i mahnitur nga prezenca 
e madhe e sportistëve në këtë palestër. 
është kënaqësi të shohësh një numër kaq të 
madh të të rinjve që  janë anëtarë të klubeve 
të ndryshme në këtë qytet”. 

Ali Ahmeti, lideri i BDI-së, shtoi se “këto 
objekte sportive kanë një domethënie të 
madhe për popullatën e veçmas për të 
rinjtë. Investimet që bëhen për paqe dhe 
për popullatën në rajonin e trazuar në 
Ballkanin Perëndimor nga ana e Bashkimit 
europian dhe donatorëve të tjerë ndërkom-
bëtarë, na japin  mundësi të angazhohemi 
për ardhmërinë, me që Dibra, Maqedonia, 
Shqipëria, Kosova dhe rajoni të ardhmen 
e kanë në Europë”, theksoi Ahmeti. Ai u 
shpreh se, “ kështu do të jemi më të fuq-
ishëm në realizimin e aktiviteteve tona, 
të cilat janë në interes të madh edhe të 
gjeneratave të reja”.

Në  këtë ceremoni  në palestër defiluan 
dhe paraqiten aktivitetet e tyre  më shumë 
se  200 sportistë dibran, që merren me  
karate, basketboll, futboll, kajak dhe sporte 
tjera. 

Rexhep TORTE

Në kuadër të  programit të  manifes-
timeve  kushtuar Pavarësisë së Shq-
ipërisë, në mjediset e Qendrës për 

Kulturë në  Dibër të Madhe u mbajt Portiku 
Poetik  tradicional “Dr. Lutfi Turkeshi”, i 
dhjeti me radhë në kuadër të  klubit letrar të 
qytetit “Art Klub”. 

argëtim Fida, kryetar i Komunës në Dibër 
të Madhe, duke përshëndet të pranishmit 
adhurues së fjalës së shkruar shqipe dhe 
poetët pjesëmarrës nga Shqipëria, Kosova e 
Maqedonia,  u shpreh se, “Komuna e Dibrës 
së Madhe gjithnjë i ka përkrahur këto aktiv-
itete kulturore, bashkë me poetët të cilët na 
dhurojnë libra me promovimet e tyre në këtë 
eveniment kulturor, Unë i përgëzoj,   duke 
u dëshiruar që  edhe në të ardhmen të na i 
pasurojnë  sirtarët e bibliotekave me libra të 
shkruara të penës së artë”.

Nebi Samarxhiu, kryetar i Klubit letrar “art 
Klub”,  shtoi se, “edicionet  nga viti në vit po 

Guri ndarës i të dy Dibrave guri i turpit, 
guri i dhimbjes shqiptare të një shekulli

Prezantohet libri “Ah Kufiri...”

Në Dibër të Madhe u mbajt portiku poetik “Dr. Lutfi Turkeshi”

tërhekur kërshërinë e studiuesve në të gjitha 
lëmitë e jetës, 

Me referencë u paraqit edhe magjistri i 
shkencave politike Xhemail Çupi, si dhe 
profesorja Mirela Pustina-Korumi. Kjo e fun-
dit, në referencën e saj mes tjerash nënvizoi 
se Nuri Kolecin tani më e njohim jo vetëm 
përmes  librave të tij me poezi por edhe me 
librin më të ri në prozë “Ah Kufiri…”

 Mirela Pustina-Korumi tha se “bie qartë 
në sy se kemi të bëjmë me një studiues dhe 
një artist polivalent  që jo vetëm nuk qëndron 
indiferent ndaj plagëve kombëtare, por u 
qaset atyre me një ndjesi dhe shpirt artisti, 
i cili rënkon nga dhimbja ankthi, burgosja 
internimet, nga gjykimet e montuara politike, 
por nga ana tjetër mrekullohet nga e bukura, 
burrëria e qëndresa, tipare këto të një intelek-
tuali të përmasave gjigante. 

 Nuri Koleci mbi 30 vite ka punuar si pro-
fesor e arsimtar i gjuhës frënge, ndërsa tetë 
vitet e fundit punon inspektor për çështje të 
arsimit në republikën e Maqedonisë.

atli deMa

Poezi dhe promovime librash
pasurohen me shumë adhurues të penës  e të 
fjalës së bukur të shkruar. Në këtë klub letrar, 
tha ai, “kemi edhe poetë të rinj të cilët me 
krijimtaritë e tyre janë bërë anëtarë të rregullt  
të klubit tonë letrar”.

Në këtë mbrëmje të bukur letrare, punimet 
e tyre i lexuan poetët nga Shqipëria, Kosova 
e Maqedonia, midis tyre edhe Kalosh  Çe-
liku, Abdulla Ademi, Vahit Nasufi, Rami 
Kamberi, Nehat Sopaj, rahim Ganiu, Fadil 
curri  etj..

e bukura e kësaj mbrëmje letrare   ishte  
promovimi i  librit me poezi “Dy buzëqeshje” 
nga Arbëresha Turkeshi dhe  “Varg Vese” nga 
Delvina Kërluku, të dyja poete dibrane.

Me këtë rast në hollin e Qendrës për 
Kulturë u hap  edhe ekspozita e pikturës nga 
autori rinor Sllova dhe nje ekspozitë me 
libra të botuar nga anëtarët  e klubit letrat 
“Art Klub”.

Rexhep TORTE

korriGJiM
Në versionin e shtypur të gazëtës “Rruga e Arbërit”, nr. 78, tetor 2012, faqe 10, në shkrimin me autor Rruzhdi 

Bitri, “100 vjet histori të një fisi: Bitri në Çidhën”, gjatë procesit të redaktimit është bërë një gabim.
Në kolonën e katërt, paragrafi 6, versioni i shtypur ishte: “Sot mund të themi me plot gojën se bizneset e 

emrave të këtij fisi fillojnë nga të voglat deri në përfaqësueset për trevën dibrane, i cili e ka rritur biznesin e 
tij, bashkë me vlerat humane”.

Ky paragraf duhet lexuar: “Sot mund të themi me plot gojën se bizneset e emrave të këtij fisi fillojnë nga të 
voglat deri në përfaqësueset për trevën dibrane. I tillë mund të përmendet biznesmeni Muhamet Bitri, i cili e 
ka rritur biznesin e tij, bashkë me vlerat humane.”

I kërkojmë ndjesë autorit dhe lexuesve për gabimin.
Redaksia
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Mijëra shqiptarët e 
pranishëm në këtë moment 
historik, ku në zemër të 
kryeqyetit britanik, tanimë 
do të jetë edhe busti i 
simbolit të kombit dhe i një 
nga mbrojtësve të paepur 
të civilizimit botëror, kanë 
arsye ende të mburren e 
përcjellin mesazhin e asaj 
dite festive anëmbanë. 

Nga fatMir terziu

Vendosja e Bustit të Skënderbeut në 
Londër, në adresën: 113 Inverness 
Terrace, London w2 6jH, duket se 

është krenaria e munguar dhe tejet e ligjshme 
historike që përligj identitetin shqiptar. Heroi 
Kombëtar i shqiptarëve, i vendosur në kre-
narinë e tij heroike, pra figura e tij në bronz, 
i flet Londrës dhe gjithë Botës mbarë, nga një 
kryeqytet ku çdo gjë nis mes një qytetërimi 
zanafillës e që pikëtakohet nga koha Romake. 
Një hapësire ku qindra e qindra statuja, mon-
umente dhe përkujtime luftërash e identitesh 
përjetësojnë vlera dhe atribute kombesh dhe 
identitesh. Bëhet kështu vendosja e bustit të 
Heroit Kombëtar të Shqiptarëve një pjesë e 
artë historike që flet në mjaft gjuhë, mjaft 
kultura, mjaft vlera. a nuk mjaftuan mijëra e 
mijëra flashimet fotografike të datës 28 Nën-
tor 2012-të kur  kryediplomati shqiptar në 
Londër, Mal Berisha, zbuloi Bustin e Heroit 
shqiptar? a nuk mjaftuan mijëra e mijëra 
shpirtrat e gëzuar që shtonin ditë gëzimi në 
zemrat e tyre në 100 Vjetorin e Pavarësisë? 
Dhe këto janë vetëm pak.

lidhJa e herShMe
 ‘Bronzi’ që i flet Londrës, është domethë-

nës. është lidhja e hershme e qytetërimit 
shqiptar me qytëtërimin Perëndimor. është 
vetë ajo vlerë civilizuese, që e sillte hershëm 
këtë figurë triumfale në faqet e mediave bri-
tanike të kohërave të hershme. janë gazetat 
që flasin heroikisht për Gjergj Kastriotin, 
‘Skënderbeun Hero’, që i bëri sfidë barbarive. 
janë gazetat e viteve 1700, apo edhe më vonë 
ato të viteve 1800 që këtë figurë e cilësojnë 
me poza të mëdha e me kënde diamanti për 
fatet e Perëndimit. Kështu shkruan gazeta 
britanike “Nottinghamshire Guardian” e 
zonës së Nottinghamshires më 19 Gusht 
1858, në faqen 6 të saj, kur e citon që në 
krye vlerën e George castrioti, Scanderbeg 
(the albanian hero), si një Hero që shpëtoi 
civilizimin kristian nga ndërhyrja brutale e 
otomanëve në sulmet e tyre drejt evropës. 
Gazeta tjetër “Dundee Courier” që botohej 
në   angus, Skoci, shkruan për fuqinë e 
trimërinë e Skënderbeut. Në faqen 4 të saj të 
4 Dhjetorit 1912 ajo bën një paralele në kohë 
për shqiptarët. Në këtë paralele hyn edhe 
vlera tjetër e merita e Ismail Bej Qemalit që 
bën të mundur pavarësimin e Shqipërisë në 
kohë të vështira për fatet e vendit të tij. Nën 
një titull domethënës “Lufta Ballkanike drejt 
fundit” kjo gazetë në faqen 4 të saj të datës 
14 Nëntor 1912, shkruan se “Ismail Qemali, 
shqiptari aktiv pasi ka qenë në Vjenë mundi 
të thërasë shefat në takim ... për të konfirmuar 
vendosmërinë...”. Të gjithë mbureshin me 
trimëritë e Skënderbeut, shkruan gazeta. 
Sakaq emri i Skënderbeut dhe Ismail Qemalit 
janë edhe në faqe të rëndësishme të gazetave 
të tjera si western Daily Press, exeter and 
Plymouth Gazette, Notingham evening, 
Morning Post, London Standart etj.

në ditët tona
Ndërsa në ditët tona ‘bronzi’ me peshën e 

figurës së tij historike, të realizuar nga Kresh-
nik Xhiku, sarandioti me banim në SHBa, 
që është një vepër e këtij artisti tashmë të 
mirënjohur, autor i Statujës së Nënë Terezës 
vendosur në cleveland, i statujës së Mbretit 

‘Bronzi’ që i 
flet londrës

Bustit i Skënderbeut në Londër

zog I në Tiranë, monumentit të Skënder-
beut në Michigan, apo edhe të portretit të 
Faik Konicës në Kodrat e Liqenit artificial 
në Tiranë, i flet çdo kalimtari që pikëtakon 
këtë cep të Londrës, madje më me forcë e 
vlerë reale.

Mijëra shqiptarët e pranishëm në këtë 
moment historik, ku në zemër të kryeqy-
etit britanik, tanimë do të jetë edhe busti i 
simbolit të kombit dhe i një nga mbrojtësve 
të paepur të civilizimit botëror, kanë arsye 
ende të mburren e përcjellin mesazhin e 
asaj dite festive anëmbanë. edhe fruti i një 
angazhimi tejet domethënës disa vjeçar i am-
basadës Shqiptare në Londër, minibashkisë 
së zonës westminster, që mbulon qendrën 
e Londrës, e ndihmuar intensivisht nga miku 
i dëshmuar i Shqipërisë, zoti David Lloyd, si 
një iniciator i hershëm, bashkë me finalizimin 
nga kryediplomati Mal Berisha, që edhe pse 
në një gjëndje shëndetësore të rënduar, pas 
dy operimeve në trupin e tij, janë vlera të 
mëdha historike.

Vepra në bronz është një vlerë që dësh-
mon shumë. Kjo vepër është financuar e 
tëra nga Qeveria shqiptare nëpërmjet Min-
istrisë së Kulturës, rinisë dhe Sporteve të 
Shqipërisë, pasi më parë kishte dështuar në 

gjetjen e mundësive financiare në një projekt 
që zë fill disa vite më parë.

fJala dhe MeSazhi
I Ngarkuari me Punë i ambasadës shqi-

pare, Mal Berisha, u kërkoi shqiptarëve të 
Britanisë së Madhe, që ta njohin këtë vend 
si tempullin e nderit, identitetit dhe krenarisë 
kombëtare dhe vendit, që ta vizitojnë në çdo 
gëzim familjar dhe kombëtar. Sipas krye-
diplomatit shqiptar “Vendosja e këtij busti 
është frut i një pune intensive disa mujore e 
ambasadës Shqiptare në Londër, westminster 
city council, Galerisë së arteve në Tiranë, 
Ministrisë së Kulturës së republikës së Shq-
ipërisë, ndihmuar intensivisht nga miku i 
dëshmuar i Shqipërisë, z David Lloyd.”

Për të vendosur bustin kishin ardhur qindra 
qytetarë britanikë me origjinë nga tëra viset 
shqiptare në rajonin e Ballkanit. aty morën 
pjesë edhe përfaqësues të westminster city 
council, zonja Susie Burbridge dhe robert 
Davis, si dhe njëri nga njerëzit që kanë ndi-
hmuar më shumë për vendosjen e bustit, z 
David Lloyd. Në fjalën e tij z. robert Davis, 
përshkroi jetën dhe kontributin e pashem-
bullt të Skënderbeut dhe arsyen se përse ky 
bust do të zbukurojë një prej lagjeve më të 

bukura të Londrës, Bayswater. Pastaj fjalën 
e mori I Ngarkuari me Punë i republikës së 
Shqipërisë në Londër, z. Mal Berisha i cili 
midis tjerash tha: “Kombi shqiptar feston sot 
një nga ditët më të rëndësishme në historinë 
e vet: 100 vjetorin e ditës së Shpalljes së 
Pavarësisë. Për këtë dua t’ju uroj të gjithëve: 
Gëzuar! Pas shumë festimesh të bëra gjatë 
këtyre ditëve, sot në këtë ditë po vendo-
sim Bustin e Heroit tonë Kombëtar, Gjergj 
Kastrioti Skënderbeu. Po vendosim bustin 
e atij heroi që i bëri ballë furisë osmane 
për 25 vjet duke e mposhtur atë, heroit që 
e mbajti frymën e shqiptarisë në ditët më të 
errëta të pushtimit osman, të atij që frymëzoi 
breza të tërë për të mbajtur gjallë frymën e 
kombit, gjuhën shqipe, unitetin midis nesh, 
identitetin tonë! Për të frymëzuar rilindasit 
tonë të mëdhenj, Naimin e Samiun, Ismail 
Qemalin e Isa Buletinin, De radën e Serem-
ben, Kadarenë e agollin. Për të frymëzuar 
Marin Barletin e Longfellown, kompozitorë 
e shkrimtarë, piktorë dhe historianë nga e 
gjithë bota.” Z. Berisha shtoi se “Vendosim 
sot simbolin më të madh, jo vetëm të kombit 
shqiptar, por edhe mbrojtësin e civilizimit 
perëndimor të shekullit të XV – të. Ne jemi 
krenar për Skënderbeun, për vendin tonë, 
për atdheun tonë, për njerëzit tanë, për ju të 
dashur bashkatdhetarë. jam krenar që për-
faqësoj në këtë ditë kaq historike vendin tonë 
të dashur Shqipërinë, që ju përfaqësoj juve. 
juve që jeni komuniteti më i ri dhe më me 
perspektivë në këtë vend, juve që i jepni nder 
këtij vendi dhe vendit prej nga keni ardhur 
nga çdo truall etnik shqiptar i Ballkanit. Ky 
prej sot do të jetë vendi juaj, tempulli juaj i 
nderit kombëtar, do të jetë faltorja juaj. Dua-
jeni, respektojeni, kthehuni herë pas here, 
frymëzohuni dhe reflektoni për identitetin 
tuaj. Bëhuni Britanikët më të mirë të këtij 
vendi, por jini edhe shqiptarët më patriotë 
në botë. Dhe do të jeni njerezit më fisnikë 
të këtij globi! Dhe do të jeni njerëzit më të 
mirë të këtij vendi mik, të bekuar.”

GJuha e vlerave
Sakaq mes këtyre fakteve, mes fjalës së pro-
tagonistëve të vendosjes së bustit të Skënder-
beut në Londër, duket qartë se kjo vepër në 
bronz flet akoma më fort me gjuhën e sheku-
jve. Flet jo vetëm për Londrën, por për gjithë 
Botën, me vlerat e identitetit shqiptar...                      

(Fjala e Lirë)



10 - nëntor 2012 nr.
79

botime

Nga Xhafer Martini

Shtëpia botuese dhe studio letrare “Nai-
mi”  më 2010 botoi  librin  “Lufta kundër 
pavarësimit të Shqipërisë” të atdhetarit 

dibran Ismail Strazimiri. Ky libër është një 
kontribut i madh jo vetëm për historinë e 
Dibrës, por edhe për historinë kombëtare, 
sepse  ngjarjeve  të ndodhura  në Dibër u 
është bërë jehonë në mënyra të ndryshme 
nga gjithë shqiptarët, brenda dhe jashtë 
kufinjve politikë, dhe në shumë ngjarje me 
karakter kombëtar, dibranët ose kanë qenë 
pjesëmarrës  direkt,  ose kanë bërë zhvillime 
të reja në terrenin e Dibrës.

Ismail Strazimiri ka qenë njeri i ditur e 
patriot i flaktë, i drejtë e i sinqertë. Ai e ka 
pasqyruar historinë  ashtu si ajo është zhvil-
luar në të vërtetë, pa gënjeshtra dhe pa e vënë 
atë në shërbim të politikës. ai ka shkruar 
kryesisht për ato ngjarje që i ka  jetuar dhe 
që ka ndikuar mbi to në një masë të caktuar. 
Ka qenë mik i sinqertë dhe i besueshëm i 
Elez Isufit dhe të gjithë patriotëve dibranë 
që luftuan dhe punuan për pavarësinë  e 
Shqipërisë. 

Titulli i librit është i gjetur nga botuesit, 
sepse kujtimet e Strazimirit janë të tilla që 
bien ndesh pothuaj me gjithë historiografinë 
tonë të periudhës së diktaturës për vlerësimin 
e ngjarjeve dhe të personaliteteve historike 
për të cilat ai shkruan. Prandaj këto kujtime 
nuk u botuan kurrë gjatë atij sistemi, por 
zunë pluhur në arkivat e muzeve e të bib-
liotekave. 

BëMa  të Pathëna

Ismail Strazimiri është autori i bëmave  të 
pathëna nga të tjerët. Kështu, si shembull, ai 
thotë se Myftiu i Përgjithshëm i Shqipërisë, 
z. Vehbi Dibra, iku nga qeveria e Vlorës dhe 
erdhi në Durrës pranë esat Toptanit, i cili 
kishte formuar aty qeverinë e vet. Strazimiri 
shkruan: “esati, Myftiut të Përgjithshëm, z. 
Vehbi, përveç kësaj pune i dha edhe nji nder 
tjetër tue e bamë senator. Me këtë detyrë e 
mbajti në Durrës”. (Ismail Strazimiri, Lufta 
kundër pavarësimit të Shqipërisë, f. 26) 

Dibranët e kanë mbështetur esat pashë 
Toptanin. Elez Isufi ka bërë të kundërtën: e 
ka luftuar.Por nuk ka bërë të njejtën gjë Isuf 
Xhelili, nipi dhe krahu i djathtë i elezit, i cili 
ka pasë edhe kohë bashkëpunimi me pashain 
Toptanas. Strazimiri e ka çmuar shumë Isuf 
Xhelilin, por nuk ngurron për të thënë të 
vërtetën. Ndërsa Elez Isufi niset me fuqi të 
madhe nga Sllova për të neutralizuar  forcat e 
esat Toptanit në Peshkopi, Pasha, i lajmëruar 
nga agjentët e vet niset me shpejtësi për në 
Tiranë. “...nja njëqind e disa malësorë, me 
shpresë se kanë me marrë rrogat e prapam-
betuna, shkëputen prej elezit dhe bashkohen 
me fuqinë e esatit. Nipi i elezit, Isuf Xhelili, 
e sheh të nevojshme, me pa dashje,të bash-
kohet  me ta e të jetë kryetari i tyre.”(Aty, f. 
58) Strazimiri thotë se nuk ishin fajtorë ata 
malësorë dibranë që përkrahën esat pashë 
Toptanin dhe shkuan mbas tij, mbasi esati 
dinte të fitonte zemrat e njerëzve. I kanë 
shkuar pas dhe kanë bashkëpunuar me të 
edhe njerëz shumë të ditur dhe patriotë të 
ndershëm. ja si shkruan Strazimiri: “Qeveria 
e esatit kishte mbrenda  intelektualë me famë 
si Myfid Libohovën, Aziz Virjonin, Shahin 
Dinon,  jusuf bej Dibrën etj.,etj. Prandaj na 
duket punë pa ndërgjegje me i vu nji njollë 
jetës politike e historike të malësorëve të Di-
brës, për shkak se e prunë esatin në Durrës, 
pse këtë vepër ata nuk e kanë krye me qël-

optikë e re për vështrimin e historisë
Mendime rreth librit  të Ismail Strazimirit “Lufta kundër pavarësimit të Shqipërisë”

Titulli i librit është i gjetur nga botuesit, sepse kujtimet e Strazimirit janë të tilla që bien ndesh pothuaj me 
gjithë historiografinë tonë të periudhës së diktaturës për vlerësimin e ngjarjeve dhe të personaliteteve his-
torike për të cilat ai shkruan. Prandaj këto kujtime nuk u botuan kurrë gjatë atij sistemi, por zunë pluhur 
në arkivat e muzeve e të bibliotekave.

lim tradhtije, por me qëllimin e shenjtë qi të 
shpëtojnë  Shqipnin, ashtu si e kanë shpëtue 
stërgjyshat e tyne kur e prunë Skënderbeun 
në Krue, ashtu si iu përgjigjën kushtrimit të 
N.M. T. Zogut I, me marrë pjesë në triumfin 
e legalitetit, vepër kjo e fundit, për të cillën 
nuk dimë pse heshtin të gjithë shtypshkrimet 
e derisoçëm”. ( Aty, f. 202)

Në  luftërat kundër serbëve që janë zhvil-
luar në truallin e Dibrës jo të gjithë kanë qenë 
në anën e atdhetarëve. Një pjesë kanë qenë 
në anën e kundërt, kanë bashkëpunuar me 
serbin, duke e pritur atë jo me pushkë, por 
me lule. Strazimiri nuk ngurron ta thotë edhe 
këtë dhe t\i përmend me emër ata që e bënë 
një gjë të tillë: “Batalionet serbe, të nesërmen 
e asaj dite që jepte sigurime mosinvadimi 
Hysen Bej Golja, due me thanë ditën e 
Qershorit 1915, po marrshojshin drejt Pesh-
kopisë  të udhëhequn prej rrahman Likës 
prej Luznie e Dine Hoxhës prej Muhurri, zv. 
prefekti Hysein Bej Golja dhe komandanti i 
gjindarmërisë Mustafa Bej Serdari, tepër të 
kënaqun e të gëzuem kishin dalë në Qenok 
me pritë ushtrinë mike, myftiu Hafuz Raifi, 
sheh Hasani nga Tomini, këshilltari besnik i 
Hysein Bej Goles, Fetah Bajrami nga Peshko-
pia kishin dalë në Llasen për me përshëndet  
ushtrinë serbe dhe me i paraqitë sigurimet 
e besnikërisë së patundme. Në mes të kësaj 
turme të shitun dalloheshin fytyra e habitun 
dhe e trishtueshme e Myftiut të Përgjithshëm 
z. Vehbiut.” ( Aty, f. 75)

Strazimiri flet edhe për bashkëpunëtorë të 
tjerë të serbit: “Qeveria serbe, e cila kishte 
përgatitur kryengritjen ( e Mirditës-xh.m.) 
me qëllim që t\i ndihmojë e t\u napë kurajë 
mirditasve, nisi për atje nji fuqi nja 1000 
vetash nën komandën e Halit Lleshit, Tafë 
Kaziut e të Selim Nokës. ... Komandantët e 
dorës së dytë të kësaj fuqie ishin Selim Ka-
loshi, Dik Spata, elmaz Koltraka nga Qidhna, 
ali Tahiri, Mustaf  Pira nga Muhuri, Hysen 
Ndreu nga Dardha dhe jusuf Islami nga 
Lura.”( Aty, f. 120) I. Strazimiri tregon për 
ato që kanë ndodhur, por mbase dukuria e 
kolaboracionizmit  kërkon thellim e shpjegim 
nga historianët e mirfilltë, sepse shpesh herë 
shqiptarëve iu është dashur të zgjedhin midis 
dy të këqijave, të  keqen më të vogël, duke 
përjashtuar rastet kur ata kanë zgjedhur të 
keqen më të madhe. 

elez iSufi dhe ahMet  zoGu

Nga historiografia komuniste është krijuar 
përshtypja sikur Elez Isufi, prijësi i Dibrës, 
dhe ahmet zogu, gjithnjë kanë qenë kundër 
njeri-tjetrit. Ismalil Strazimiri jep plot faza 
bashkëpunimimi dhe mirëkuptimi midis 
tyre. ai shkruan: “Mbasi dhashë dorëheqjen,  
hyna në korrespondencë me ahmet zogun 
në Mat, i cili nuk kishte shkue mbas esatit. 
Mbas marrëveshjes që bana me të, bamë nji 
mbledhje  në shtëpi të elmas Nanes në So-
hodoll. Në këtë mbledhje muerën pjesë Izet 
Bej Maqellara në emën të krahinës Maqel-
larë, Sefedin Shehu, Halil Shehu e Menduh 
Shehu nga Peshkopia, abaz Bej Deshati, Feta 
Bej Brezhdani, Hysen Lika, Maliq Xharri, 
Selman zhuka nga Qidhna, Tahir Tafa nga 
Sohodolli dhe disa zotni të tjerë në prezencë 
të Elez Jusufit. Në këtë mbledhje u vendos 
që të formohet  në Shqipni nji qeveri e 
përkohshme që ta sundojë vendin derisa të 
mbaronte lufta botnore. Që të përgjithëso-
hesh ky mendim e të bashkoheshin të gjitha 
krahinat e Shqipnisë, u pa e arsyeshme që 
kjo barrë t\i ngarkohet  ahmet Bej zogut, i 
cili do të merrej vesh me krahinat e tjera për 

të bamë nji mbledhje të përgjithshme.”( Aty, 
f. 64) Nga ky pasazh del që Elez Isufi kishte 
besim tek zotësia dhe burrëria e ahmet zogut 
derisa e pranon atë për rolin  e shpëtimtarit 
të atdheut në kohën më të vështirë. 

Strazimiri tregon që bashkëpunimi i elez 
Isufit me Ahmet Zogun vazhdon edhe në të 
ardhmen. Të dy janë kundër kryengritjes së 
vitit 1920 që populli i Dibrës bëri kundër 
forcave serbojugosllave. Kundër kësaj  kry-
engritjeje ka qenë edhe vetë  Strazimiri. 
ai dënon veprimin  e ramiz Dacit dhe të 
ramiz Dibrës që u bënë iniciatorë  të kësaj 
kryengritje që i shkaktoi aq fatkeqësi  popul-
lit të Dibrës. ja si shkruan për këtë ngjarje: 
“Këtu ( në Dardhë, tek Elez Isufi- xh.m.) m\u 
dha rasti të lexoj letrat që i çonte Elez Jusufit  
ahmet zogu, atëhere Ministër i Brendshëm 
në Tiranë. Në këto letra  ahmet zogu e 
njoftonte elezin se me mjete diplomatike 
do të kërkohet  prej Serbisë lirimi i tokave 
shqiptare që janë brenda kufirit 1913  dhe 
që padrejtësisht mbahen prej saj. Gjithashtu 
i thoshte se, mbasi do të bahej organizimi 
i administratës civile në Dibër, e do të ço-
heshin nëpunësit e nevojshëm, të përpiqesh 
si me e bashkue popullin e Dibrës në nji bazë 
që të lehtësohesh të kryemit e këtij qëllimi. 
Shtonte, veçanërisht  thoshte, që ai të kishte 
kujdes mos me i dhanë shkak ndonji ngatër-
rese me Serbinë, derisa të bahesh organizimi 
në fjalë e të çoheshin nëpunësat. Elez Isufi 
i përgjigjet si ahmet Bej zogut, ashtu edhe 
ramiz Bej Iljaz Pashës e ramiz Dacit. Në 
këto përgjigjje që i pata shkrue unë, u thoshte 
se megjithëse ai po përpiqej për me bashkue 
dibranët, këshillonte që të mos çohen nëpu-
nësa në Dibër, pa arritë koha e volitshme. 
Sa për tash, propozonte që të çohen në Mat, 
sidomos në Lurë, nga nji fuqi ushtarake për të 
pasë nën zotërim Mirditën, banorët e së cilës 
përpiqeshin me ngritë krye.”( Aty, f. 100)

“ramiz Iljaz Pasha emnohet  prefekt i 
komisionit të Dibrës. Ky bashkë me nëpunësit 
e tjerë dhe bashkë me 150 vetë gjindarmë 
e civilë, - shkruan Strazimiri, - gjithmonë të 
shoqnuem prej zotnive që u përmendën ma 
nalt, nisen nga Tirana. Kur sosin tek pazari 
i Urës së Matit, ramiz Iljaz Pasha e ramiz 
Daci i harrojnë ato që u kishte thënë elez 
Jusufi  në letrat e tij dhe porosinë e Ahmet 
Bej zogut. Sikur më kanë thanë edhe vetë ata, 
ke pazari i Urës marrin edhe nji letër të dytë 
prej Elez Jusufit, i cili i këshillonte që në as 
ndonji mënyrë, mos ta kapërcejshin Qafën 
e Murrës.Këta nuk u napin rëndësi këtyne  
vërejtjeve e porosinave të përsërituna po, 
pa qëndrue as edhe për pushim, kapërcejnë 
kufinin dhe kah mbarimi i korrikut 1920 vijnë 
në katundin Arras mbrenda kufinit 1913, ku 
zunë vend.(aty, f. 101)

Kryengritja, siç dihet nga historia, u zhvil-
lua. Me atë hov forcat dibrane, të udhëhequra 
nga Elez Isufi, i përzunë serbojugosllavët  
matanë kufirit të vitit 1913.Po ushtritë e 
jugosllavisë që u kthyen mbas dy javësh, 
jo vetëm ripushtuan atë pjesë të Dibrës  që 
kishin para kryengritjes, por u sulën për në 
thellësi të Shqipërisë, duke mbjellë varre 
dhe mjerime të panumërta. Dhe në fund 
fare, edhe pse u derdh aq shumë gjak, Dibra 
u dlir prej faktorit diplomatik. Kjo e vërtetë 
nuk është thënë në asnjë libër të shkruar 
për historinë e Dibrës nga frika se mos na 
dëmtohet  imazhi, nga frika se mos po ulim 
shkallën e patriotizmit të popullit dibran, nga 
frika se mos cënojmë figurat e tij historike 
etj. Për këtë ngjarje Strazimiri me shumë 
dhimbje shkruan: 

“Vallë, cilin ka me qortue e me mallkue 

historia? ... S\dihet se kush do të quhet  faj-
tor ose do të jetë i lavduem prej njerzisë 
për këtë kryengritje të përgjakshme. Unë 
po e kënaq ndërgjegjen time tue nxjerrë në 
shesh e në dritë këtë ngjarje me gjithë hol-
lësitë  përkatëse. Me këtë mënyrë po e kryej 
detyrën para njerëzisë e historisë. Kërkush s\
ka të drejtë të zemërohet  në qoftë se e kam 
fye dhe asnjeri nuk lypset  të gëzohet  në i 
ngjan se e kam lavdue.”(108)

Strazimiri është edhe kundër së Lëvizjes 
së Marsit 1922 që e udhëhoqi  Elez Isufi. 
Në librin e Strazimirit Lëvizja e Marsit del si 
një veprimtari antikombëtare që destabilizoi 
shtetin e ri shqiptar, pavarësisht nga të metat 
dhe gabimet  në udhëheqje. Lëvizja e Mar-
sit i mbeti në derë, si të thuash, Elez Isufit, 
megjithëse inicuesit e saj ishin të tjerë burra. 
Para se t\i hynte kësaj aventure, Ismail Strazi-
miri i ka thënë elezit: “edhe në qëndrofshin 
në besë (të besatuemit  për Lëvizjen e Marsit 
-xh.m.), me disa njerëz si ata s\do mundesh 
me bamë punë dhe atëherë do të fusësh 
në rrezik Shqipninë, gjendja e së cilës asht 
kritike dhe delikate. Mendoju mirë se edhe 
vetë do të biesh në greminë.”(136) 

Por Elez Isufi hyri në Tiranë me forcat e 
veta të armatosura dhe vuri nën kontroll një 
pjesë të kryeqytetit. Por ndryshe nga ç\është 
trumbetuar për këtë Lëvizje, e vërteta është 
se Elez Isufi nuk hyri në Tiranë me marrë 
qeverinë, as me ndërrue atë... Po ashtu si 
rrodhën ngjarjet, ai u ndje i tradhëtuar dhe i 
futur në kurth. T\ia lëmë fjalën Strazimirit që 
na sjell direkt fjalët e elezit: “ Kurrgja s\më 
pengoi që t\i pushtoj zyrat qeveritare. Vetëm 
se unë kisha parasysh e në mend se unë kisha 
shkue në Tiranë për me përmirësue qeverinë 
e tashme e jo me e rrzue e me shtie në rrezik 
atdheun. Tri ditë prita në Tiranë që të vijshin 
edhe besëlidhunit e tjerë...por më kot prita, 
se ata, megjithë që unë dërgova dhe i thirra, 
nuk e mbajtën besën. Duket se dëshironin 
ta gjejnë gati gjellën prej meje. Kur e kup-
tova se u gabova dhe u tradhtova, burrnisht 
hyna në marrëveshje e, me ndërmjetësinë e 
ministrit anglez, dola me nder  prej Tirane.” 
( aty, f. 138)  

revolucioni i Qershorit 1924 ishte një 
ngjarje e rëndësishme që e diferencoi më 
tej parinë e Dibrës. Këtë ngjarje Ismail 
Strazimiri e ka trajtuar gjatë. Veç të tjerave ai 
sjell dëshmi për qëndrimin e Elez Isufit ndaj 
këtij revolucioni. Në literaturën e servirur 
në komunizëm, sidomos në librin “revolu-
cioni i Qershorit 1924 në kujtimet e bashkë-
kohësve”, (Tiranë 1974), Elez Isufi tregohet  
i vendosur dhe ndihmon shumë për triumfin 
e revolucionit. Strazimiri na e jep elezin të 
lëkundur, madje në fillim fare ishte kundër 
revolucionit të qershorit. elezi nuk qe aq i 
vendosur as për mbrojtjen e rendit të ri që u 
krijua nga kjo ngjarje. Më në fund deshi t\ia 
lërë të lirë rrugën zogut që të hynte në Shq-
ipëri për ta rrëzuar Fan Nolin. Para botimit të 
librit të Strazimirit,  nuk e kemi njohur këtë 
dinamikë në zhvillimin e personalitetit të elez 
Isufit, çka ka ndikuar për të mos e dhënë të 
plotë  karakterin e tij.  Luhatja  e Elez Isufit, 
që nuk ishte në natyrën e tij, u shkaktua nga 
fakti që mbi atë ishte drejtuar vëmendja e të 
gjithëve  dhe bëhej presion i madh.Nga ana 
tjetër, regjimi i Nolit, sidomos në Dibër, jo 
vetëm nuk tregoi epërsi në qeverisje, por e 
diskreditoi  fitoren e revolucionit  dhe figurën 
e Nolit. Qeveritarët  vendorë ishin të paaftë, 
të korruptuar dhe, më në fund, tradhtuan. 
Nuk ishin më të mirë as ata të qendrës. ja si 
thotë Dine Maqellara, i ati i Fiqiri Dines,  që 
hyri  në jugosllavi bashkë me zogun: “Mbasi 



nëntor 2012 - 11 
79
nr.

libri
ISMAIL STRAZIMIRI

IS
M

A
IL

 S
T

R
A

Z
IM

IR
I

LUFTA KUNDËR PAVARËSIMIT

TË SHQIPËRISË

L
U

F
T
A

 K
U

N
D

Ë
R
 P

A
V

A
R
Ë
S
I
M

I
T

T
Ë
 
S
H

Q
I
P
Ë
R
I
S
Ë

“Naimi”“Naimi”

Çmimi: 700 lekë
9 789928 401717

ISBN: 978-9928-4017-1-7

Kujtime historike

Libri i Ismail Strazimirit nuk është thjesht një libër kujtimesh. Në përm-
bajtjen e tij autori ka tejshkruar biseda shumë të rëndësishme me ve-
primtarë të kohës, vendës e të huaj, të zhvilluara nga ai vetë; letra të 
pritura e të dërguara; shenjime të rëndësishme për njohjen e procesit 
historik; informata dhe të dhëna që nuk gjenden në shkrimet teknokra-
tike historiogra ke. Midis argumenteve themelorë ku shfaqet zbulimi i 
Ismail Strazimirit janë: përhapja e esadizmit nëpër Shqipëri; kon ikti i 
anadollakëve me europeistët për qeverisjen e saj…

Ajo që sjell në kulturën historike shqiptare libri i Ismail Strazimirit është 
dëshmia se parësia shqiptare, nëse mund të kuptojmë me këtë klasën 
qeverisëse me pushtet politik të mbështetur mbi tagrin etnozakonor, që 
për fat të keq vijon edhe sot, përgjatë kohëve nuk dëshmohet gjithnjë 
njëlloj, ka anën e vet të errët e të ndritur: në një brez ka arritur të bëjë 
shumë për vendin e në një brez tjetër ka dështuar ose i ka bërë të zezën 
atdheut. Dhe kjo provohet me dëshmitë e shërbyera prej autorit.

Ky libër do t’u vlejë dibranëve për të njohur historinë e lëvizjes atd-
hetare dhe të veprimit antikombëtar në dy dekadat e para të Shqipërisë 
shtetërore; do t’u vlejë historianëve jo vetëm për pasurinë informacionit, 
por edhe për gjykimin dhe vlerësimin e situatave dhe sidomos për shumë 
pikëpyetje që shtron. 

Prof. dr. Shaban Sinani

13 Gusht 2010

Ismail Strazimiri (1868-1943), 
autori i këtij libri, megjithëse 
një  gurë jo shumë e popullari-
zuar prej studimeve dhe shkri-
meve, jashtë çdo dyshimi është 
një protagonist i rendit parësor 
në vendlindjen e tij në Dibër e 
në gjithë Shqipërinë për rolin që 
ka luajtur e peshën që ka mba-
jtur në rrjedhat e turbullta të 
historisë së lëvizjes kombëtare, 
prej shfaqjes së saj në formën 
e një ideologjie dhe përfytyrimi 
romantik deri në Luftën Anti-
fashiste. Nëse pranohet si një 
e vërtetë parimore se provat e 
njeriut janë nyjat kritike të jetës 
së vendit të tij, Ismail Strazimiri 
pikërisht në nyjat kritike të his-
torisë mbajti qendrimet më të 
denja, duke i bërë nder vetes dhe 
historisë shqiptare, e cila shumë 
shpesh errësohet pikërisht prej 
mbrapshtisë, tinëzive, kurtheve 
e dredhive të  amurmbajtësve të 
saj.

Libri i kujtimeve të Ismail Strazi-
mirit u mbarua prej tij në vitin 
1931. Për shkak të vërtetësisë 
së thellë, herë-herë dhe denon-
cuese; për shkak të palavdisë së 
shtetit dhe të shtetarëve në dorë 
të të cilëve gjendej Shqipëria; 
për shkak të dëshirës për të mos 
i bërë të njohura botërisht ato 
që M. Šuf ay i quante “duševne 
bolezne” të shqiptarëve; këto ku-
jtime nuk u botuan asnjëherë deri 
më sot. Kjo ka dhe të mirën e vet, 
sepse kështu objektivisht ato kanë 
ruajtur vërtetësinë burimore, duke 
shpëtuar prej konformizmave të 
gjithëfarshëm që ka njohur histo-
riografía shqiptare: të lartësimit 
të mbretit, të madhështimit të tra-
ditës revolucionare, pa përjashtu-
ar dhe ndonjë konformizëm tjetër 
të kohëve më të reja. Gjëja e parë 
që mendon njeriu duke lexuar 
këto kujtime është se historia e 
 llimeve të shtetit shqiptar është 
një histori fatkeqe, apo e mbush-
ur me protagonistë “fatzinj”, si-
pas një shprehjeje të përdorur me 
parapëlqesë nga autori. 

“Lufta kundër pavarësimit të Shqipërisë” është një kon-

tribut i madh jo vetëm për historinë e Dibrës, por edhe 

për historinë kombëtare, sepse  ngjarjeve  të ndodhura  

në Dibër u është bërë jehonë në mënyra të ndryshme 

nga gjithë shqiptarët, brenda dhe jashtë kufinjve poli-

tikë, dhe në shumë ngjarje me karakter kombëtar, 

dibranët ose kanë qenë pjesëmarrës  direkt,  ose kanë 

bërë zhvillime të reja në terrenin e Dibrës.

hyna në Serbi, u mërzita tepër dhe nji kohë 
m\u mbush mendja me kërkue falje e me u 
kthye në shtëpi, por mora vesh se s\mbet njeri 
në Dibër  pa u shnderue kotësisht e padrejtë-
sisht. Kur u lajmërova mbi veprat arbitrare, 
mbi përdhunimet nëpërmjet autoritetit zyrtar, 
hoqa dorë dhe nuk u ktheva.” (aty, f. 149)

Por le të vimë tek gjerat e reja që thotë 
Strazimiri në këtë libër në lidhje me këtë 
ngjarje dhe që kanë të bëjnë me qëndrimin e 
Elez Isufit. Ahmet Zogu, siç dihet, nga lufta që 
nisi kundër tij u detyrua të ikte në Homesh, 
fshat në buzë të kufirit me Jugosllavinë. Ai 
kishte ende shpresa të mbahej dhe këto 
shpresa nuk i kishte tek ato pak njerëz që 
luftonin në Kalanë e Dodës kundër forcave 
të Bajram currit, por tek qëndrimi dhe vep-
rimi i Elez Isufit.  Në Lëvizjen e Marsit 1922 
elezi kishte  dhënë fjalën se do të qëndronte 
i panashëm në ngjarjet e ardhshme politike. 
Kjo fjalë ishte dhënë në prezencën e ministrit 
të jashtëm anglez, airesit. Por ky i fundit tani, 
me nisjen e revolucionit të qershorit, i kërkoi 
elezit që të bëhej me ahmet zogun. elezi e pa 
me vend sugjerimin e airesit. Vetë nuk lëvizi 
nga shtëpia, por nipi i tij, Isuf Xhelili, luftoi 
kundër forcave të Bajram currit. Strazimiri 
shkruan: “Në mes të fuqisë që kishte shkue 
kundër Bajram currit kishte marrë pjesë edhe 
Suf Xhelili me nja shtatëdhjetë a tetëdhjetë 
vetë nga Reçi e Dardha”( Aty, f. 140) Isuf 
Xhelili nuk besoj të vepronte pa dijeninë e 
Elez Isufit. Por forcat qeveritare, domethënë 
të ahmet zogut, u thyen dhe zogu bashkë 
me pak besnikë të tij, hyri në jugosllavi. elezi 
pak para se zogu do të hynte në jugosllavi, 
sipas Strazimirit, i çoi fjalë : “Koha ka me të 
kërkue, atëherë merruni vesh.”(Aty, f. 143) 
Nga kjo del që Elez Isufi nuk kishte besim tek 
qeveria e re me Fan Nolin në krye.

zogu përgatitej për kundërrevolucion. 
Prapë midis tij dhe Elez Isufit filluan negoci-
atat. Në një mbledhje të bërë në shtëpinë e 
vëllait të Ismail Strazimirit me pjesëmarrjen e 
Elez Isufit, Murat Kaloshit e Dine Hoxhës, u 
diskutua për përgjigjien që duhej t\i kthenin 
ahmet zogut për një letër që ai i kishte 
dërguar elezit pak kohë më parë.  Mbas 
shumë debatesh, u vendos që “të njoftohet 
ahmet zogu se në Dibër nuk ka njeri që ta 
kundërshtojë, por t\i luten që edhe ai as të 
mos lejojë që të cënohet  nderi e prestigji 
kombëtar i dibranëve. Dhe në rast se merret  
në konsideratë kjo lutje, edhe këta zotohen 
me e përkrah dhe me ja arrit qëllimit. ( aty, 
f. 151) zogu Dine Hoxhën e Murat Kaloshin 
i kishte bërë me kohë për vete. Mbetej vetëm 
Elez Isufi dhe për atë bëheshin të gjitha ato 
takime. ahmet zogu nuk qe dakord me këtë 
propozim të treshes dibrane, më konkretisht 
me kërkesën e Elez Isufit, se ajo ishte kërkesa 
e tij. zogu e dinte mirë se, po mos të merrej 
Dibra, nuk mund të bënte asnjë hap drejt 
Tiranës. Por, po mos të bëhej për vete elez 
Isufi, Dibra nuk merrej. Megjithëse nuk 
pranoi ta ndyshonte planin e sulmit, ai nuk 
hoqi dorë nga përpjekja deri në ditët e fundit 
për ta bërë për vete Elez Isufin, të paktën 
që të qëndronte asnjanës. “Pak ditë para se 
të plaste kryengritja, - shkruan Strazimiri, - 
ahmet zogu, me anë të Dine Hoxhës e të 
Murat Kaloshit, i kishte propozuar Elez Isufit 
shuma të mëdha dhe zotime me i përmbush 
dëshirën, mbasi të rrëzonte regjimin e të mer-
rte në dorë frenat e shtetit. Por, thotë Dine 
Hoxha, meqenëse Murat Kaloshi nuk dinte 
me e paraqit çështjen në atë hollësi mend-
jeje  që meritonte, u zemrue elezi dhe nuk u 
bind.”(Aty, f. 155) Të tjerat pastaj dihen se i 
përkasin kronikës së zhvillimit të luftimeve. 
Kur ahmet zogu nuk mundi ta bindte elez 
Isufin, ai mori një vendim që nuk është paraq-
itur në asnjë dokument, por që merret me 
mend: Elez Isufi nuk duhej  të dilte i gjallë nga 
këshllaja ku ishte futur bashkë me ali rizain 
dhe Isuf Xhelilin. as Isuf Xhelili nuk duhej të 
dilte i gjallë. ata ishin të tradhtuar edhe nga 

Ali Rizai, i cili ngriti flamurin e bardhë dhe u 
dorëzua. Por ai iku bashkë me zogun për në 
Tiranë dhe zogu e vuri në një post më të lart 
se ai që kishte pasur. Deri vonë përmendej 
toponimi “Kazermat  e Ali Rizait”. Isuf Xhelili 
u vra sapo kaloi murin e ulët të këshllasë, elez 
Isufi u plagos rëndë dhe nga ato plagë vdiq 
dy javë më vonë. 

zogu, me të marrë pushtetin, ku me kulaç 
dhe ku me kërbaç e nënshtroi parinë e Di-
brës. Me Elez Isufin nuk mund të vepronte 
ashtu, prandaj  bëri çmos që ai të vritej. Dhe 
më mirë që u vra në luftë, se zogu do ta vriste 
edhe më vonë,siç bëri me disa atdhetarë të 
tjerë. 

Ndërsa autorët e tjerë i kanë ndarë dhe 
kundërvënë ashpër ahmet  zogun dhe elez 
Isufin, Ismail Strazimiri tregon me fakte lid-
hjen dhe interesin e të dyja palëve për t\u 
marrë vesh me njeri-tjetrin. Por fati, siç duket, 
nuk deshi. Mosarritja e mirëkuptimit e ka 
lënduar rëndë Ismail Strazimirin dhe ai këtë 
e ka shprehur me shumë dhimbje: “Qofshin 
të mallkuem ata njerëz që të mundun nga 
mënia e lakmia mbollën farën  e dasisë e të 
urrejtjes në mes të personit të vlefshëm t\ah-
met  zogut dhe të njeriut të plotfuqishëm e të 
ndërgjegjshëm të Elez Jusufit.”( Aty, f.119)

Gjithë sa thamë e cituam, nuk thuhet nga 
asnjë autor tjetër. Kjo është një e metë e 
madhe në studimet historike që lidhen me 
historinë e Dibrës, se vepra e Strazimirit 
nuk mund të anashkalohet. Në to hidhet një 
dritë e re për tri ngjarje madhore të historisë 
së Dibrës:kryengritja e vitit 1920, Lëvizja e 
Marsit  1922, revolucioni i Qershorit 1924, 
duke sjellë dëshmi të reja edhe për rolin e 
Elez Isufit në  këto ngjarje. Atëherë, simund 
të trajtohen këto ngjarje pa asnjë refelektim 
ndaj dëshmive të Ismail Strazimirit?

PortretiziMi i ProtaGoniStëve

Një nga meritat e Strazimirit në këtë vepër 
është se ai di të bëjë portretizimin  e protago-
nistëve historikë, duke i karakterizuar ata nga 
anë të ndryshme. Këtë e bën me pak penelata 
prej mjeshtri të vërtetë. Nga ato pak radhë 
që ka shkruar për disa prej tyre, ne mësojmë 
sikur të kishim  lexuar  jetëshkrime të plota 
prej qindra faqesh. 

Elez Isufin e karakterizon si një burrë të 
qëndrueshëm, të matur, fjalëpak, të kudon-
dodhur, besnik dhe me nuhatje politike, 
strateg të kryengritjeve popullore. Elez Isufi 
është simbol i qëndresës dhe heroizmit të 
Dibrës. Nuk ka ngjarje ku ai të mos ketë 
marrë pjesë dhe të mos ketë ndikuar në zh-
villimin e saj në Dibër nga viti 1900 deri në 
vitin 1924. Pavarësisht se si është titulluar, ky 
libër është pothuaj për Elez Isufin, se atë ka 
në qendër të vëmendjes. Dhe, siç e treguam 
ma lart, Strazimiri bën një shërbim të madh 
ndaj mikut të tij me dëshmitë e reja që sjell. 
Megjithatë, figura e Elez Isufit është shumë 
më komplekse. Fjala komplekse për figurën 
e tij duhet përdorur me shumë seriozitet, 
në kuptimin që “Kompleksiteti nuk është 

kompozitë: nuk është krijuar nga kombinimi 
i elementëve të thjeshtë dhe s\mund të shqyr-
tohet si i tillë”.(Invod: Haidegger-një hyrje e 
shkurtër, Tiranë 2007, f. 111) 

ramiz Dibrën e jep si një njeri të urtë, me 
plot vlera morale, të dashur dhe të edukuar, 
por naiv dhe të parrahur me jetën. ai ka au-
reolën që rrjedh nga një familje e madhe,me 
pararendës që kanë investuar shumë për 
ngritjen në rang, por vetë nuk është në ato 
lartësi. Ngaqë u beson të gjithëve, nuk është 
aspak e vështirë për ta futur në kurth dhe për 
ta shmangur nga rruga e drejtë. ramiz Dibra 
jepet si fajtor për kryengritjen e 1220-ës, por 
në atë rrugë ai u shty nga ramiz Daci. Faji 
i ramiz Dibrës qëndron në faktin se ai nuk 
kishte mendim të vetin dhe iu bind ramiz 
Dacit. 

ramiz Daci jepet si një njeri i hovshëm, 
ambicioz, hyn va pa va dhe ka dëshirë t\u im-
ponojë të tjerëve mendimin e vet. Ndikimi i 
tij mbi ramiz Dibrën ka qenë i madh dhe për 
keq. Mbase është i vetmi rast kur Strazimiri 
nuk tregohet shumë i drejtë ndaj një figure 
historike. ramiz Dacin, siç e dimë, e vrau 
zogu me njerëzit e tij. Por zogu zgjidhte, 
nuk mblidhte. Një të paqenë nuk kishte pse 
ta vriste.

Strazimiri shkruan edhe për një atdhetar 
dibran që është shumë pak i njohur: Fuat 
Bej Dibrën. ai  thotë se ishte një patriot i 
madh që humbi pasurinë për të mbajtur 
në Paris, si pjesëmarrës në Konferencën e 
Paqes, delegatët e Shqipërisë, të cilët kishin 
detyrë të mbronin interesat e kombit tonë, që 
të mos ndahej dhe të copëtohej. Strazimiri 
habitet pse heshtet për këtë burrë dhe për 
disa shqiptarë të tjerë që kontribuan shumë 
për çeshtjen kombëtare. (aty, f. 202) 

Por portretin më të shquar, karakteriz-
imin më të spikatur ai ia ka bërë njerit prej 
dijetarëve më të më mëdhenj shqiptarë, Said 
Najdenit, që njihet në popull edhe si Hoxhë 
Vokri. Për Said Najdenin Strazimiri thotë se 
“Ka qenë dijetar i famshëm, me kulturë  të 
mjaft fetare, shkencore, filozofike e politike, 
i pajuem me nji karakter të fortë e moral të 
naltë, idealist i vërtetë, shok e bashkëpunë-
tor i pandamun i Ismail Qemalit e i rexhep 
Pashë Matit...ai e ndoq qëllimin e naltë të 
lirisë Kombëtare tue bamë çdo sakrificë dhe 
tue i dhanun shqelmin çdo interesi të vet  e 
të familjes.”(Aty, f. 178)

Strazimiri tregon se në saj të kulturës 
së madhe, dijeve të thella si rrallëkush në 
mbarë Perandorinë osmane, ai ishte shumë 
i nevojshëm për Portën e Lartë, e cila i 
kishte premtuar poste dhe detyra shumë të 
rëndësishme ku të kalonte një jetë të qetë  
dhe të rehatshme bashkë me familjen e tij. 
Në grazhdin e Turqisë kanë hëngër shumë 
patriotë shqiptarë. Seid Najdeni nuk e futi 
kokën asnjëherë aty. ai u  ktheu  shpinën të 
gjitha të mirave të jetës dhe, nga njeriu më 
i dashur për turqit, u bë njeriu më i urryer 
prej tyre, se punoi dhe luftoi për të zgjuar 
ndërgjegjen kombëtare tek shqiptarët, se 
punoi dhe luftoi për arsimin dhe kulturën 

shqiptare, për shkollën shqipe, duke mos 
qenë thjesht një luftëtar, si të thuash, teorik, 
vetëm në planin e propagandës  dhe ideve, 
por u mor  me veprimtari praktike. ai nuk u 
hodh me hope në valën patriotike, por jetoi 
në mes dallgëve të saj. Vdiq në varfëri dhe në 
mjerim, megjithëse ishte një nga dijetarët më 
të mëdhenj të shekullit. Seid Najdeni ushtroi 
një ndikim të madh në Lëvizjen tonë Kom-
bëtare.  Strazimiri, duke pasur parasysh pikër-
isht këtë anë të personalitetit të tij, shkruan: 
“Me vullnetin e tij të fortë dhe me durimin e 
patundur, Hoxhë Vokri, për pak kohë, mundi 
me krijue nji rreth të fortë nacionalistash me 
disa dyzina nxansish, të cillët, kur erdhi koha, 
u banë prisat e parë të Lëvizjes Kombëtare, 
me gjithë që sod disa nga ata, ose fëmijët e 
tyne,  bredhin rrugëve pa ndonji ndihmë e 
përkrahje.”( Aty, f. 179)

PërfundiMi

Vepra e Strazimirit është shumë e rëndë-
sishme jo vetëm për atë që theksuam në 
fillim, se historia e Dibrës është shumë e 
integruar në historinë tonë kombëtare, por 
edhe për faktin se për shumë ngjarje dhe per-
sonalitete ai ka një mendim ndryshe nga ai që 
ka ekzistuar në monizëm. Vepra e Strazimirit 
është një thirrje për rishkrimin e historisë, me 
çka kuptohet  jo përmbysje, por korrigjime 
dhe reflektime për ato ngjarje që janë trajtuar 
me njëanshmri dhe që kanë shërbyer për 
të realizuar qëllime politike. Vepra e tij e 
shkruar gati një shekull më parë, ruan edhe 
sot e kësaj dite aktualitetin dhe zë vendin e 
parë në mendimin ndryshe. Në këtë libër, 
që është botuar me korrektesë dhe seriozitet, 
nuk ka manipulime dhe arnime. Mendimet e 
Strazimirit nuk janë prekur, si përmbajtje jo 
e jo, por as si paraqitje gjuhësore. Gjëja më 
e rëndësishme në krejt veprën e Strazimirit 
është optika e re për vështrimin e historisë. 

Me kujtimet që na ka lënë, figura e këtij 
patrioti fiton edhe një dimension tjetër, atë 
kulturor e shkencor. Vepra e Strazimirit edhe 
sikur mos t\i kishte vlerat historike  që pak 
a shumë u përpoqa t\i bëj të njohura, do të 
jetojë gjatë vetëm për gjuhën me të cilën sjell 
begatinë e mendimeve. Gjuha e Strazimirit 
është e ndryshme, për shembull, nga gjuha 
e Haki Stërmilit, megjithëse ky i fundit është  
shkrimtar i mirfilltë. Strazimiri,po të shpre-
hemi në mënyrë figurative, e ka gjuhën më 
burrërore, që të kujton jo dibranishten e 
përditshme, por atë të odave dhe mexheli-
seve. Kur lexon veprën e Strazimirit, me një 
gegnishte aq të pasur dhe aq të pastër, që 
siguron hijeshinë  dhe saktësinë e mendimit, 
nuk mund të mos mendosh se çfarë humbi 
gjuha letrare e standarit nga mënjanimi i 
gegnishtes. Gegnisht mund të shkruajë çdo 
njeri që e njeh mirë gjuhën shqipe, sidomos 
ata që janë vetë gegë, por çdokush do ta 
kishte shumë të vështirë dhe gati të pamun-
dur për të dhënë ngjyrimin që i ka dhënë 
asaj Strazimiri. 
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festimet

beQIr sINa, New york
 
STaTeN ISLaND New YorK :  Një 
ditë pasi një flamur gjigant është 
shpalosur në qytetin e vendlindjes së 
tyre - Dibër e Madhe me rastin e festës 
së 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë 
së shtetit shqiptar, mërgimtarët dibranë 
në amerika, u mblodhën së bashku 
në lokalin e njohur Grand Marquis - 
New jersey, për të shënuar këtë festë 
ashtu si po festohet këto ditë edhe në 
vendlindje, por dhe në të gjitha qendrat 
shqiptare; si në Vlorë, Tiranë, Prishtinë 
dhe Shkup. 

Mbrëmë festa e Flamurit në mesin 
e mërgimtarëve dibran u shndërrua në 
“kryeqendrën” e kremtimeve të 100-
vjetorit të pavarësisë në amerikë, nga 
qindra dibranë të mbledhur së bashku 
rreth Shoqatës atdhetare Dibra.

Një shekull pasi u ngrit flamuri shq-
iptar, në datën 28 Nëntor 1912, 100-
vjetori i Pavarësisë së Shtetit Shqiptarë 
për dibranët, Dibra, është konsideruar 
si “kryeqendër e shqiptarizmit për rolin 
dhe kontributin që dhanë dibranët. 
Duke kujtuar këtë datë të shënuar, 
oratorët në fjalimet e tyre, por edhe në 
një fotomontazh historik, që u shafq 
në këtë mbrëmje festive, u ngrit peshë 
figura e rilindësve, patriotëve, atd-
hetarëve, dhe veprimtarëve të shquar 
i çështjes kombëtare, nga kjo krahine 
e cila ka vend të veçantë në historinë 
tonë kombëtare. 

Krahina e Dibrës ka në mesin e saj 
edhe firmëtarët dibranë të deklaratës së 
Pavarësisë, midis të cilëve aqif Pashës, 
Myfti Vehbi Dibra, Sheriff Lengu. Kësaj 
plejade të dibranëve apo më mirë të 
themi armate të Lëvizjes së rilindjes 
Kombëtare, për Liri e Pavarësi, i takon 
edhe Sait Najdeni nga Dibra, i cili 
njihet edhe si Hoxhë Voka apo Hoxhë 
Vogli, dom Nikoll Kaçorri e të tjerë. 
Përfshirë edhe delegatët e Kongresit 
të Dibrës (1909) në mesin e të cilëve 
ishin edhe aqif Pasha, Mutesim Këllëçi, 
Sadik Pasha, Islam Vrioni, Qenani 
abdyli, Prenç Xhelali, Dervish Biçaku, 
Dervish Hima, dr. Ibrahim Temo, dhe 
Hafëz ali Korça.

Mbrëmja festive me rastin e festës së 
100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së 
shtetit shqiptar, në “ishullin” e diranëve 
Staten Island - New York, u shoqërua 
me një program të pasur artitik , përgat-
itur me mjeshtëri nga “Bilibili i këngës 
Dibrane” këngëtari mirënjohur dibranë 
Haxhi Maqellara, dhe u drejtua nga 
julinda Daci.

Në një atmosferë madhështore fes-
tive, në praninë e qindra mërgimtarëve 
nga Dibra të shtunën u festua 100 
vjetori i pavarsisë së shtetit shqiptar. 
Mjedisi i lokalit ishte hijeshuar me 
flamujt kuq e zi dhe simbole të tjera 
kombëtare. Ndërkohë që në vazhdim 
u shfaq një program i pasur me këngë 
e valle popullore me pjesmarrjen e 
këngëtarëve më të mirë dibranë në 
shoqërinë e Grupit muzikor nga Staten 
Island “Fisnikët”.

Kjo ngjarje tuboi jo vetëm Dibranët 
por edhe të ftuar nga trevat e tjera, të 
cilët së bashku me familjet e tyre fes-
tuan 100 vjetorin e pavarësisë. Shënimi 
i kësaj ngjarje u mundësua për të krijuar 
një atmosferë  madhështore - atmosfera 
festive kuq e zi me rastin e kësaj feste 
kombëtare, nga Shoqata atdhetare Di-
bra, nën kryetari i saj zoti Murat Mela 
kryetar i Klubit të Futbollit Korabi në 
SHBa.

Dibranët në amerikë festuan 100 vjetorin e pavarësisë
Hymnet kombëtare të Shqipërisë 

dhe SHBa shënuan hapjen solmne 
këtij manifestimi. Në këtë mbrëmje 
festive, përmes ekraneve të televizionit, 
u përcollë dokumentari fotografikë i 
Shoqatës atdhetare Dibra, “Dibra e 
Dibranëve” përgatitur nga sekretar/
administratori adriatik Pilku. Bekimin e 
festës së dibranëve e kreu Imam omer 
Papraniku.

Kremtimi i kësaj dite të madhe dhe të 
gëzueshme tha në fjalën e hapjes drej-
tueesja e kësaj darke festive znj. julinda 
Daci, krijon dnjesinë dhe ebsimin se e 
ardhmja do të jetë edhe më e mirë për 
të gjithë shqiptarët.  “Që Shqipëria do 
të bëhet pjesë e europës, u shpreh zon-
jushe Daci, atje ku e ka patur vendin 
me kohë dhe ne të gjithë do të jemi të 
bashkuar me paqe e prosperitet. Pas 
një zhvillimi të pa ndërprerë dhe të 
gjithanëshëm, në paqe e harmoni me 
popujt e tjerë, Shqipëria e bashkuar do 
të shkojë në Europë.”

zonjushe Daci e cilësoi si të veçantë 
këtë ditë, ngaqë po festojmë 100 vje-
torin e ditës së flamurit kuq e zi me 
shkabën dy krenare urojë në emër të 
Shoqatës atdhetare Dibra që populli 
shqiptarë, kombi ynë të festojë qindra 
vjetore të tjerë i bashkuar dhe i lirë e 
sovranë .

Fjalën kryesore për nder të 100 vje-
torit të Pavarësisë së Shqipërisë e mbajti 
kryetari i Shoqatës atdhetare Dibra, zoti 
Ilir rusi, i cili pasi falenderoj të pran-
ishmit për pjesmarrjen dhe mysafirët e 
nderuar mbajti një fjalim të shkurtër për 
vlerat që mbart kjo festë për të gjithë 
shqiptarët kudo që janë. ai bëri edhe 
një ekspoze të Shoqatës atdhetare Di-
bra duke numëruar një serë suksesesh 
gjatë këtyre pesëmbëdhjetëvetëve të 
egzistencës së kësaj shoqate e cila pos 
rolit patriotik në diasporë, dhe kon-
tributiti të saj në çështjen kombëtare 
po i kontriboun tha kreu i dibranëve 
ruci, edhe promovimit të virtyteve më 
të mira të dibranëve në SHBa.

Mbas fjalimeve mjaft emocionuese 
pati fjalën përshëndetëse ambasadori i 
Shqipërisë në washington zotit Gilbert 
Gallaxhi, Konsullit të Maqedonisë në 
Çikago, jakup rexhepi, dhe mikut të 
shqiptarëve kongresmenit republikan 
nga Staten Island - New York, Mi-
chael Grim - i cili pasi përshëndeti të 
pranishmit bëri urimet e rastit për 100 
vjetorin e shpalljes së pavarësisë edhe 
në gjuhën shqipe “Gëzuar shqiptarë!” 
tha kongresmeni Grim.

Programi vazhdoj deri pas mesnate 
me këngë e valle dibrane dhe ato nga 
të gjitha trevat shqiptare, kënduar nga 
këngëtari i mirënjohur agron Maqellara 
dhe e ftuara speciale amarda arkaxhiu, 
ndërkohë, që Shpend Koleci recitoi një 
poezi kushtuar 100 vjetorit të pavarë-
sisë, dhe Dini radoveshi një buqet me 
këngë dibrane.

Dy talentet që po grishin botën e 
muzikës shqiptare me zërin e tyre - Lun-
drim Paçuku, një emër që ka kapluar 
shumë zemra dhe admirues, i cili u 
shfaq kohët e fundit si një talent në 
spektaklin më të njohur për përzgjedhje 
të talenteve “The Voice of Albania”, 
dhe talenti i mahnitëshëm dibran në 
amerikë, 19 vjeçari Bledar Maqel-
lara, tenor, bariton, këngëtar, aktor 
dhe kërcimtar, i biri i këngëtarit agron 
Maqellara, e bënë këtë mbrërmje fes-
tive kushtuar 100 vjetorit të Pavarësisë 
së Shqipërisë edhe më të bukur.

Një shekull pasi u ngrit flamuri shqiptar, në datën 28 Nëntor 1912, 100-vjetori i 
Pavarësisë së Shtetit Shqiptarë për dibranët, Dibra, është konsideruar si “kryeqendër 
e shqiptarizmit për rolin dhe kontributin që dhanë dibranët
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Libër studimor - letrar për 
epikën e f lamurit dhe figurat 

e ndritura kombëtare

GEER
Tiranë, 2012
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MEVLUD BUCI ka punuar për 43 vite 
mësues, zv.drejtor e drejt shkolle. Ka 
shkruar me dhjetëra e qindra shkrime 
në shtypin lokal e qendror.

Mban dy medalje “Naim Frashëri” 
akorduar nga Presidiumi i Kuvendit 
Popullor të RSH si metodist e 
organizator në arsim si mjeshtër i 
drejtimit arsimor dhe titullin “Mësues 
i dalluar” nga Ministria e Arsimit.

Nga viti 1997 e deri më 2012 
ka botuar 21 libra, disa nga të cilat janë vlerësuar e miratuar nga 
stafi shkencor i MASH. Më 2008 mori çmim të parë në konkursin 
e diasporës organizuar nga Akademia Islame në librin “Myftinia i 
Dibrës dhe Ruzhdi Lata” (monografi). Është studiues, poet dhe 
publicist i përkushtuar. Aktualisht është shef i departamentit të 
shkencave shoqërore në shkollën “Murat Toptani”, Tiranë. Është 
familje e tre dëshmorëve të kombit, veprimtar i Lidhjes Shqiptare. 
“Nderi i diasporës” titull i dhënë nga gazeta “Emigranti”. Më 1998 
u inkuadrua në listën e Lidhjes Shqiptare i gatshëm për të luftuar për 
çlirimin e Kosovës. Ka në proces botimi 7 libra, ndër to:

1) “I përfalem mirënjohjes” (autobiografi, 600 faqe)
2) “Përvojë dhe tradita në drejtimin e shkollës në realitetin 

demokratik bashkëkohor” (studime dhe publicistikë pedagogjike 700 
faqe)etj.

Redaktori

 “Elez Isufi ishte një nga krerët e parisë shqiptare të 
Veriut që shkuan në Vjenë (1915) për t’u takuar me peran-
dorin Franc Jozefi, me kërkesën e këtij të fundit. Paria 
shqiptare kishte mjaft njerëz të ditur dhe të kulturuar, disa 
prej të cilëve kishin kryer shkolla të larta në Austri. 
Megjithatë, ajo bëri si zëdhënës të saj Elez Isufin, i cili i 
kërkoi Franc Jozefit që ndaj shqiptarëve të ndiqte një 
politikë bashkëpunimi dhe ndihme. Elez Isufi, sikur të ishte 
me disa universitete, theksoi se kontributi i Austro-
Hungarisë për Shqipërinë nuk lidhet vetëm me ndihmën për 
pavarësinë e saj. Interesimi i saj për Shqipërinë ka nisur 
shekuj më parë, kur dijetarët austriakë kanë studiuar dhe 
përhapur në botën e  qytetëruar historinë, kulturën, gjuhën, 
traditat, doket e zakonet e popullit shqiptar, duke nënvizuar 
rrënjët e tij të thella historike.
 Shqipëria është një vend europian, - theksoi Elez Isufi, 
dhe sundimi i gjatë osman nuk e ka shuar te shqiptarët 
orientimin e tyre properëndimor. Shqiptarët nuk e shikojnë 
Austro-Hungarinë si pushtuese, por si një vend i madh dhe i 
zhvilluar që do të na fusë në rrugën e zhvillimit e të përpa-
rimit”. Fjala e tij me peshë u la mbresa të veçanta peran-
dorit dhe gjithë trupit diplomatik në Vjenë, që u habitën me 
vizionin aq të qartë e të pastër politik e atdhetar të një 
malësori të paarsimuar për vendin e tij të vogël. Për këtë 
paraqitje perandori e dekoroi Elez Isufin me dekoratën e 
lartë “Franc Jozef Erden”.
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 “Elez Isufi ishte një nga krerët e parisë shqiptare të 
Veriut që shkuan në Vjenë (1915) për t’u takuar me peran-
dorin Franc Jozefi, me kërkesën e këtij të fundit. Paria 
shqiptare kishte mjaft njerëz të ditur dhe të kulturuar, disa 
prej të cilëve kishin kryer shkolla të larta në Austri. 
Megjithatë, ajo bëri si zëdhënës të saj Elez Isufin, i cili i 
kërkoi Franc Jozefit që ndaj shqiptarëve të ndiqte një 
politikë bashkëpunimi dhe ndihme. Elez Isufi, sikur të ishte 
me disa universitete, theksoi se kontributi i Austro-
Hungarisë për Shqipërinë nuk lidhet vetëm me ndihmën për 
pavarësinë e saj. Interesimi i saj për Shqipërinë ka nisur 
shekuj më parë, kur dijetarët austriakë kanë studiuar dhe 
përhapur në botën e  qytetëruar historinë, kulturën, gjuhën, 
traditat, doket e zakonet e popullit shqiptar, duke nënvizuar 
rrënjët e tij të thella historike.
 Shqipëria është një vend europian, - theksoi Elez Isufi, 
dhe sundimi i gjatë osman nuk e ka shuar te shqiptarët 
orientimin e tyre properëndimor. Shqiptarët nuk e shikojnë 
Austro-Hungarinë si pushtuese, por si një vend i madh dhe i 
zhvilluar që do të na fusë në rrugën e zhvillimit e të përpa-
rimit”. Fjala e tij me peshë u la mbresa të veçanta peran-
dorit dhe gjithë trupit diplomatik në Vjenë, që u habitën me 
vizionin aq të qartë e të pastër politik e atdhetar të një 
malësori të paarsimuar për vendin e tij të vogël. Për këtë 
paraqitje perandori e dekoroi Elez Isufin me dekoratën e 
lartë “Franc Jozef Erden”.
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 “Elez Isufi ishte një nga krerët e parisë shqiptare të 
Veriut që shkuan në Vjenë (1915) për t’u takuar me peran-
dorin Franc Jozefi, me kërkesën e këtij të fundit. Paria 
shqiptare kishte mjaft njerëz të ditur dhe të kulturuar, disa 
prej të cilëve kishin kryer shkolla të larta në Austri. 
Megjithatë, ajo bëri si zëdhënës të saj Elez Isufin, i cili i 
kërkoi Franc Jozefit që ndaj shqiptarëve të ndiqte një 
politikë bashkëpunimi dhe ndihme. Elez Isufi, sikur të ishte 
me disa universitete, theksoi se kontributi i Austro-
Hungarisë për Shqipërinë nuk lidhet vetëm me ndihmën për 
pavarësinë e saj. Interesimi i saj për Shqipërinë ka nisur 
shekuj më parë, kur dijetarët austriakë kanë studiuar dhe 
përhapur në botën e  qytetëruar historinë, kulturën, gjuhën, 
traditat, doket e zakonet e popullit shqiptar, duke nënvizuar 
rrënjët e tij të thella historike.
 Shqipëria është një vend europian, - theksoi Elez Isufi, 
dhe sundimi i gjatë osman nuk e ka shuar te shqiptarët 
orientimin e tyre properëndimor. Shqiptarët nuk e shikojnë 
Austro-Hungarinë si pushtuese, por si një vend i madh dhe i 
zhvilluar që do të na fusë në rrugën e zhvillimit e të përpa-
rimit”. Fjala e tij me peshë u la mbresa të veçanta peran-
dorit dhe gjithë trupit diplomatik në Vjenë, që u habitën me 
vizionin aq të qartë e të pastër politik e atdhetar të një 
malësori të paarsimuar për vendin e tij të vogël. Për këtë 
paraqitje perandori e dekoroi Elez Isufin me dekoratën e 
lartë “Franc Jozef Erden”.
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 “Elez Isufi ishte një nga krerët e parisë shqiptare të 
Veriut që shkuan në Vjenë (1915) për t’u takuar me peran-
dorin Franc Jozefi, me kërkesën e këtij të fundit. Paria 
shqiptare kishte mjaft njerëz të ditur dhe të kulturuar, disa 
prej të cilëve kishin kryer shkolla të larta në Austri. 
Megjithatë, ajo bëri si zëdhënës të saj Elez Isufin, i cili i 
kërkoi Franc Jozefit që ndaj shqiptarëve të ndiqte një 
politikë bashkëpunimi dhe ndihme. Elez Isufi, sikur të ishte 
me disa universitete, theksoi se kontributi i Austro-
Hungarisë për Shqipërinë nuk lidhet vetëm me ndihmën për 
pavarësinë e saj. Interesimi i saj për Shqipërinë ka nisur 
shekuj më parë, kur dijetarët austriakë kanë studiuar dhe 
përhapur në botën e  qytetëruar historinë, kulturën, gjuhën, 
traditat, doket e zakonet e popullit shqiptar, duke nënvizuar 
rrënjët e tij të thella historike.
 Shqipëria është një vend europian, - theksoi Elez Isufi, 
dhe sundimi i gjatë osman nuk e ka shuar te shqiptarët 
orientimin e tyre properëndimor. Shqiptarët nuk e shikojnë 
Austro-Hungarinë si pushtuese, por si një vend i madh dhe i 
zhvilluar që do të na fusë në rrugën e zhvillimit e të përpa-
rimit”. Fjala e tij me peshë u la mbresa të veçanta peran-
dorit dhe gjithë trupit diplomatik në Vjenë, që u habitën me 
vizionin aq të qartë e të pastër politik e atdhetar të një 
malësori të paarsimuar për vendin e tij të vogël. Për këtë 
paraqitje perandori e dekoroi Elez Isufin me dekoratën e 
lartë “Franc Jozef Erden”.
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“Elez Isufi ishte një nga krerët e parisë shqiptare të Veriut 
që shkuan në Vjenë (1915) për t’u takuar me perandorin 
Franc Jozefi, me kërkesën e këtij të fundit. Paria shqiptare 
kishte mjaft njerëz të ditur dhe të kulturuar, disa prej të 
cilëve kishin kryer shkolla të larta në Austri. Megjithatë, ajo 
bëri si zëdhënës të saj Elez Isufin, i cili i kërkoi Franc Jozefit 
që ndaj shqiptarëve të ndiqte një politikë bashkëpunimi dhe 
ndihme. Elez Isufi, sikur të ishte me disa universitete, thek-
soi se kontributi i Austro-Hungarisë për Shqipërinë nuk 
lidhet vetëm me ndihmën për pavarësinë e saj. Interesimi i 
saj për Shqipërinë ka nisur shekuj më parë, kur dijetarët 
austriakë kanë studiuar dhe përhapur në botën e  
qytetëruar historinë, kulturën, gjuhën, traditat, doket e 
zakonet e popullit shqiptar, duke nënvizuar rrënjët e tij të 
thella historike.
Shqipëria është një vend europian, - theksoi Elez Isufi, dhe 
sundimi i gjatë osman nuk e ka shuar te shqiptarët orien-
timin e tyre properëndimor. Shqiptarët nuk e shikojnë 
Austro-Hungarinë si pushtuese, por si një vend i madh dhe i 
zhvilluar që do të na fusë në rrugën e zhvillimit e të përpa-
rimit”. Fjala e tij me peshë u la mbresa të veçanta peran-
dorit dhe gjithë trupit diplomatik në Vjenë, që u habitën me 
vizionin aq të qartë e të pastër politik e atdhetar të një 
malësori të paarsimuar për vendin e tij të vogël. Për këtë 
paraqitje perandori e dekoroi Elez Isufin me dekoratën e 
lartë “Franc Jozef Erden”.
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Kujtime historike

Libri i Ismail Strazimirit nuk është thjesht një libër kujtimesh. Në përm-
bajtjen e tij autori ka tejshkruar biseda shumë të rëndësishme me ve-
primtarë të kohës, vendës e të huaj, të zhvilluara nga ai vetë; letra të 
pritura e të dërguara; shenjime të rëndësishme për njohjen e procesit 
historik; informata dhe të dhëna që nuk gjenden në shkrimet teknokra-
tike historiogra ke. Midis argumenteve themelorë ku shfaqet zbulimi i 
Ismail Strazimirit janë: përhapja e esadizmit nëpër Shqipëri; kon ikti i 
anadollakëve me europeistët për qeverisjen e saj…

Ajo që sjell në kulturën historike shqiptare libri i Ismail Strazimirit është 
dëshmia se parësia shqiptare, nëse mund të kuptojmë me këtë klasën 
qeverisëse me pushtet politik të mbështetur mbi tagrin etnozakonor, që 
për fat të keq vijon edhe sot, përgjatë kohëve nuk dëshmohet gjithnjë 
njëlloj, ka anën e vet të errët e të ndritur: në një brez ka arritur të bëjë 
shumë për vendin e në një brez tjetër ka dështuar ose i ka bërë të zezën 
atdheut. Dhe kjo provohet me dëshmitë e shërbyera prej autorit.

Ky libër do t’u vlejë dibranëve për të njohur historinë e lëvizjes atd-
hetare dhe të veprimit antikombëtar në dy dekadat e para të Shqipërisë 
shtetërore; do t’u vlejë historianëve jo vetëm për pasurinë informacionit, 
por edhe për gjykimin dhe vlerësimin e situatave dhe sidomos për shumë 
pikëpyetje që shtron. 

Prof. dr. Shaban Sinani

13 Gusht 2010

Ismail Strazimiri (1868-1943), 
autori i këtij libri, megjithëse 
një  gurë jo shumë e popullari-
zuar prej studimeve dhe shkri-
meve, jashtë çdo dyshimi është 
një protagonist i rendit parësor 
në vendlindjen e tij në Dibër e 
në gjithë Shqipërinë për rolin që 
ka luajtur e peshën që ka mba-
jtur në rrjedhat e turbullta të 
historisë së lëvizjes kombëtare, 
prej shfaqjes së saj në formën 
e një ideologjie dhe përfytyrimi 
romantik deri në Luftën Anti-
fashiste. Nëse pranohet si një 
e vërtetë parimore se provat e 
njeriut janë nyjat kritike të jetës 
së vendit të tij, Ismail Strazimiri 
pikërisht në nyjat kritike të his-
torisë mbajti qendrimet më të 
denja, duke i bërë nder vetes dhe 
historisë shqiptare, e cila shumë 
shpesh errësohet pikërisht prej 
mbrapshtisë, tinëzive, kurtheve 
e dredhive të  amurmbajtësve të 
saj.

Libri i kujtimeve të Ismail Strazi-
mirit u mbarua prej tij në vitin 
1931. Për shkak të vërtetësisë 
së thellë, herë-herë dhe denon-
cuese; për shkak të palavdisë së 
shtetit dhe të shtetarëve në dorë 
të të cilëve gjendej Shqipëria; 
për shkak të dëshirës për të mos 
i bërë të njohura botërisht ato 
që M. Šuf ay i quante “duševne 
bolezne” të shqiptarëve; këto ku-
jtime nuk u botuan asnjëherë deri 
më sot. Kjo ka dhe të mirën e vet, 
sepse kështu objektivisht ato kanë 
ruajtur vërtetësinë burimore, duke 
shpëtuar prej konformizmave të 
gjithëfarshëm që ka njohur histo-
riografía shqiptare: të lartësimit 
të mbretit, të madhështimit të tra-
ditës revolucionare, pa përjashtu-
ar dhe ndonjë konformizëm tjetër 
të kohëve më të reja. Gjëja e parë 
që mendon njeriu duke lexuar 
këto kujtime është se historia e 
 llimeve të shtetit shqiptar është 
një histori fatkeqe, apo e mbush-
ur me protagonistë “fatzinj”, si-
pas një shprehjeje të përdorur me 
parapëlqesë nga autori. 
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Kritikë

Nga Gëzim alpion dhe Stephen Schwartz

Në një moment qetësie, në sekuencat e 
para të filmit të ri të realizuar, ‘Taken 
2’, Bryan Mills, një ish-vrasës i punësuar 

nga qeveria amerikane, tashmë në pension, 
interpretuar nga Liam Neeson, i rrëfen vajzës 
së tij Kim (Maggie Grace) se ato çka ai di për 
Stambollin dhe rolin e rëndësishëm që ky qytet 
ka luajtur si urë-lidhje ndërmjet Lindjes dhe 
Perëndimit, bazohen në një libër të cilin ai e 
kishte lexuar gjatë udhëtimit të tij drejt Turqisë, 
vendi ku është xhiruar filmi.

Fakti që ai përmend – roli i Bosforit, si një 
urë lidhëse mes europës dhe azisë – është aq 
banal sa vetvetiu lind pyetja: si është e mundur 
që dikush me njohuri kaq të cekta për botën, 
mund të ketë qenë i punësuar në një pozitë 
me përgjegjësi nga autoritetet amerikane? 
Kjo mungesë njohurish, ndoshta mund të jetë 
paraqitur me qëllim, për të portretizuar agjentët 
e qeverisë amerikane si të metë.

Punëdhënësi i këtij ish-agjenti nuk është 
indentifikuar saktësisht, por mund të supozohet 
se Mills ka qenë i punësuar nga cIa. Për rrjed-
hojë, një operativ i tillë duhet të jetë në dijeni 
se ambasada amerikane në Turqi ndodhet në 
ankara dhe jo në Stamboll, gabim të cilin Mills 
e bën kur bisedon me vajzën e tij. Megjithatë, 
komenti i mësipërm, ku përmendet roli i Bos-
forit, ështëtreguesi simbolik më i rëndësishëm 
që nxjerr në pah injorancën e tij.

Gafa të tilla bëhen akoma edhe më të dal-
lueshme në një vazhdë skenash, si për shembull 
kur Bryan, për të cilin kjo ishte vizita e parë në 
Stamboll, çuditërisht, i jep disa udhëzime ish-
bashkëshortes së tij Leonore apo Leni (Famke 
janssen) se si mund të shpëtojë nga vendi i 
fshehtë ku është marrë peng tek Grand Bazaar-i 
(Pazari i Madh) i famshëm në Stamboll. ai e 
udhëzon atë të ndërrojë rrugë, duke kaluar 
kështu mes korridorëve dhe qosheve konfuzë 
të cilët edhe një i lindur në atë qytet nuk mund 
t’i njohë aq me detaje.

Bryan është një personazh i dobët jo vetëm 
se, sic përmendëm më lart, nuk ka njohuri, por 
edhe sepse bën gabime aspak profesionale. ai 
ka vënë në dijeni ish-bashkëshorten, nga e cila 
është ndarë, dhe vajzën e tij, se detyra e tij në 
profesionin e dikurshëm ka qenë ekzekutimi i 
njerëzve në operacione klandestine. Një sjellje 
e tillë është e papranueshme dhe absolutisht e 
paligjshme, pasi një spiun amerikan, anëtar i 
skuadrës së elitës ushtarake antiterroriste, apo 
çdo individ tjetër i cili kryen detyra të tilla, 
duhet të mbajë të fshehtë detajet e punës së tij, 
nga bashkëshortët dhe fëmijët e tyre.

Detaje të tilla janë të parëndësishme në 
dukje, por që të bëjnë të mendosh se Luc Bes-
son dhe robert Mark Kamen mund të kenë re-
alizuar sëbashku këtë dorëshkrim hulumtimesh 
dhe të keqshkruar, nën efektin e lodhjes nga një 
udhëtim i gjatë me avion. Besson dhe Kamen 
përdorin një personazh llomotitës dhe mbur-
ravec si Bryan, duke u kthyer në një zëdhënës 
të qëllimeve të tyre të errëta: të shfryjnë urre-
jtjen e tyre ndaj fesë islame dhe të zhvillojnë 
një propagandë të neveritshme kundër kombit 
shqiptar, që është i vogël dhe pak i njohur nga 
të huajt.

Në të vërtetë, filmat ‘Taken’, janë si anti-
amerikanë, ashtu edhe paragjykues për shq-
iptarët. Në këta filma, injorantët amerikanë 
shquhen për vrasje brutale, dhe shqiptarët 
për tortura dhe trafikim të qenieve njerëzore. 
Gjithçka tjetër është e pa rëndësishme. Katalogu 
i plotë i gafave absurde është shumë i gjatë, por 
këtu po përmendim disa gabime kulturore, fe-
tare dhe gjuhësore, që hasen shpesh në skenar. 
Disa nga gabimet e poshtë përmendura mund 
të duken të parëndësishme, por megjithatë 
reflektojnë se autorët e skenarit nuk kanë bërë 

taken 1 dhe 2:një përpjekje 
tjetër për të poshtëruar 
Shqipërinë dhe shqiptarët

hulumtimet e duhura shkencore.
aktorët që luajnë rolin e muslimanëve, në 

të dy filmat, kanë tatuazhe në duar. Ashtu si 
hebrenjtë, edhe myslimanët e kanë të ndaluar 
të tatuojnë pjesët e trupit të tyre.

Një musliman nga Tropoja, qytet në veri të 
Shqipërisë, i cili është edhe vendi i origjinës 
së keqbërësve kryesorë të këtyre filmave, nuk 
e quan djalin e tij Marko, i cili është një nga 
kriminelët (për fat të keq, rol i interpretuar nga 
një aktor shqiptar, arben Bajraktaraj) në ‘Taken 
1’ i realizuar në vitin 2008.

Një djalë i lindur nga një baba shqiptar mus-
liman dhe nga një nënë e krishterë në veri të 
Shqipërisë, mund të quhet ‘Mark’, por ky emër 
nuk do të tingëllonte mjaft ballkanik për filmin 
e Besson-it, kështu që krimineli në fjalë merr 
emrin sllav ‘Marko’ – për të cilin edhe serbët 
duhet të ankohen!

Personazhi kryesor shqiptar në ‘Taken 2’, 
babai i Marko-s, i cili ndjek Bryan dhe familjen 
e tij, për t’u hakmarrë për vdekjen e të birit në 
filmin e parë, quhet ‘Murad’. Në Shqipëri, ky 
emër shkruhet dhe shqiptohet me bashkëtingël-
loren ‘t’ dhe jo me ‘d’.

Tropoja, vendi nga i cili supozohet të jetë 
prejardhja e familjes së protagonistit në film, 
paraqitet si një vend pa rrugë dhe i pisët (skenat 
e Tropojës në film janë xhiruar në Turqi dhe 
jo në Shqipëri) kur në realitet qyteti i Tropojës 
është një vend malor, ku turizmi është në rritje, 
në veçanti për alpinistë e skiatorë.

Në ‘Taken 2’, shqiptarët janë paraqitur si 
të fiksuar për hakmarrje dhe ndëshkim ndaj 
armiqve të tyre duke mos u ndalur përpara 
asgjëje, duke përfshirë edhe sulmin ndaj fem-
rave.

Kjo qasje, pasqyron njohje të cekta të gjak-
marrjes, që fatkeqësisht është shfaqur sërisht 
në Shqipëri në dy dekadat e fundit. Në këtë 
kulturë, ‘marrja e gjaku’ qeveriset nga ligji 
zakonor i njohur ndryshe si Kanun. Ky sistem 
ligjor tradicional, sanksionon përjashtimin e 
femrave nga gjakmarrja. Kohët e fundit, vdekja 
e një vajze të re në një rast gjakmarrje në Shq-
ipëri, tronditi gjithë kombin shqiptar.

e vërteta është se shqiptarët nuk janë të priur 
për gjakmarrje. Shumica e konflikteve të tilla 
janë zhdukur në Kosovë dhe në përgjithësi, 
shqiptarët duan që të marrë fund njëherë e 
përgjithmonë kjo traditë.

Përveç kësaj, Murad-i i egër edhe pse supo-
zohet të ketë prejardhje nga Tropoja, qyteti i 
zemrës së Kanunit, synon të sjellë Bryan në 
rezidencën e tij për t’a ndëshkuar. Ky element 
përbën shkelje të mëtejshme të Kanunit, sipas së 
cilit, haku nuk mund të merret në ato shtëpinë 
hakmarrësit, apo viktimës së hakmarrjes.

Për më tepër, shqiptarët janë shumë kre-
narë për traditën e mbajtjes së premtimit, apo 
të Besës, e cila njihet ndryshe edhe si ‘fjala e 
nderit’. Në fund të filmit ‘Taken 2’, Murad-i 
paraqitet si një njeri që e thyen besën e tij.

Këto gabime nuk janë aq të rastësishme sa 
duken. Për fat të keq, ata dëshmojnë se Luc 
Besson dhe ekipi i tij kanë lajthitur me një qël-
lim të caktuar.

Me ‘Taken’ dhe ‘Taken 2’, Besson i shton 
nje tipar tjetër traditës së ‘cinéma du look’ 
(traditë e cila doli në pah për herë të parë në 
kinematografinë franceze ne vitin 1980). Sipas 
Guy austin (1999), kjo traditë favorizon stilin 
mbi thelbin dhe spektaklin mbi historinë. Siç 
duket, Besson beson se kinemaja i jep të drejtë 
të shpikë disa komplekse kulturore dhe histori 
te trilluara, të paraqesë, të përulë dhe të shpifë 
për imazhin e njerëzve të një kombi të vogël, 
që lufton për t’u njohur me dinjitet.

David Gritten i London Telegraph është 
shprehur se ‘‘Taken’ shquhet kryesisht për 
stereotipet e tij raciste kundrejt arabëve dhe 
europianëve lindorë’. john Podhoretz komen-

ton në The weekly Standard: ‘Flitet për një 
amerikan, i cili për të shpëtuar vajzën e tij 
masakron me dhjetra muslimanë të këqinj pa 
e vrarë ndërgjegja fare.’

Paragjykimi anti arab në ‘Taken’, është 
përmirësuar në Taken 2 pasi personazhi Bryan, 
në Stamboll, punon për mbrojtjen e një arabi 
të pasur. arabët dekadent janë zëvendësuar me 
turqit e korruptuar. Ndërsa europianët lindorë 
mbeten karikaturat kryesore edhe në këtë film 
të Besson-it, të paraqitur ekskluzivisht nga 
‘shqiptarët’.

Për të përmbushur misionin e tyre ‘fisnik’ 
për t’i ‘hapur sytë’ botës për rrezikun shqiptar, 
Besson, bashkë-skenaristi Kamen, regjisori i 
‘Taken 1’ Pierre Morel dhe olivier Megaton, 
i cili drejtoi pjesën e dytë të kësaj serie, kanë 
punësuar një grup aktorësh me origjinë nga 
Kosova, amerika, armenia, Holanda dhe 
Turqia. Megjithatë, aktori kryesor në të dy 
pjesët e filmit mbetet Neeson, i respektuar nga 
bashkëkombasit e tij irlandezë për ‘rritjen e 
imazhit të Irlandës’ në botë.

Për të përbaltur shqiptarët, Nesson ndih-
mohet nga rade Serbedzija, aktori me origjinë 
serbe i lindur në Kroaci, i cili luan rolin e 
Murad-it, patriarkun e bandës.

Serbedzija e ndihmon Neeson në mënyrë 
efektive, në fjalët e personazhit Bryan, për të 
praktikuar aftësitë e tij si vrasës. Shqyrtimin e tij 
për ‘Taken 2’, Neil Smith i Total Film e përfun-
don duke thënë se ‘është argëtuese të shohësh 
aktorin Neeson t’i vijë hakut të ashtuquajturit 
eurotrash [plehrat e europës]; e kemi parë që e 
bën më mirë një gjë të tillë në filma të tjerë.’

Koment i Smith-it është domethënës pasi Eu-
rotrash doli në amerikë si një term referimi për 
emigrantët e rinj nga europa Perëndimore dhe 
turistët e pasur që sillen me arrogancë në publik. 
ashtu si Besson, Neeson dhe Serbedzija, Smith 
duket se mendon që eurotrash përbëhet nga 
shqiptarët, turqit dhe myslimanët. Në kohën 
e Geert wilders dhe të nxitësve të ngjashëm 
të propagandës kundër fesë islame, ky nuk 
është aspak një vështrim origjinal. Gjithashtu, 
vlen të theksohet se, ndërsa familja amerikane 
paraqitet me ‘fytyra të freskëta’, të pastra dhe 
të këndëshme, familja shqiptare paraqitet e 
shëmtuar, e pisët dhe e dhunshme.

Filma si ‘Taken’ 1 dhe 2 pëlqehen nga ameri-
kanët të cilët janë të ‘etur’ për kinematografinë 
e dhunshme – gjë që spjegon suksesin e 
menjëhershëm komercial të ‘Taken 2’ që në 
ditët e para të shfaqes. Gjithashtu, një film 
si ‘Taken’ komplimenton ankthin e europës 
Perëndimore ndaj emigrantët dhe ‘përplasjes së 
qytetërimeve’. Besson dhe ekipi i tij përfitojnë 
duke manipuluar dy tregje të cilët në thelb 
janë shumë të ndryshëm. Prodhuesit seriozë 
amerikanë, edhe ata të zhanrit ‘action’, janë 
distancuar nga prodhimi i filmave anti-arabë 
dhe anti-musliman.

askush nuk e mohon faktin se në Shqipëri 
krimi ekziston dhe se disa shqiptarë, si indi-
vidë të çdo kombi tjetër, kryejnë krime jashtë 
vendlindjes së tyre. Për më tepër, Shqipëria ka 
një industri filmi, e cila ka tërhequr mbështetjen 
e personaliteteve kryesore të kinemasë, si 
Francis Ford coppola, dhe nje media që heton 
dhe raporton për korrupsionin në mënyrë të 
përkushtuar.

Shqiptarët janë një nga popujt më të vjetër 
në europë, por këtu nuk kemi hapësirën e 
duhur për të mbrojtur virtytet dhe arritjet e tyre. 
Mund të paraqesim një listë të gjatë emrash 
sundimtarësh romakë (Diokleciani), Doktorë 
të Kishës Katolike (St. jerome), papash dhe 
figura të tjera nga brigjet e Adriatikut lindor dhe 
zonat e thella, ku mund të shtohen edhe një 
numër strategësh ushtarakë dhe personalitete 
të tjerë të shquar, për të shpëtuar reputacionin 
e shqiptarëve. Ne nuk po e bëjmë këtë gjë pasi 
e quajmë përulje t’u kundërvihemi shpifjeve 
antishqiptare të Besson dhe Kamen.

Një komb që ka nxjerrë një bijë si Nënë 
Tereza nuk ka përse të shqetësohet nga filma 
të pavlerë. rëndësia që shqiptarët i japin jetës 
dhe dinjitetit njerëzor, u vu re gjatë Luftës së 
Dytë Botërore ku, duke rrezikuar jetën e tyre, 
ata refuzuan të dorëzojnë qoftë edhe një hebre 
të vetëm tek pushtuesit nazistë. Ky gjest fisnik 
nuk u përsërit askund tjetër në Ballkan apo në 
vendet e europës ku dominuan nazistët, në 
Lindje apo Perëndim. roli i shpëtimtarëve shq-
iptarëve si ‘righteous Gentiles’ është i njohur 
nga Izraeli.

realizimi i ‘Taken’ në shkurt të vitit 2008, 
muaji kur Kosova shpalli Pavarësinë e saj dhe 
realizimi i ‘Taken 2’ në vjeshtë të vitit 2012, disa 
ditë përpara se Shqipëria të festojë 100 vitet e 
Pavarësisë së saj, nuk mund të jenë rastësi.

Forcimi i prezencës së faktorit shqiptar në 
çështjet europiane, sidomos me mbështetjen 
amerikane ndaj Kosovës, i ka trullosur armiqtë e 
shqiptarëve në Ballkan, dhe i ka vënë në provë 
vendet europiane, që në disa raste (veçanërisht 
Franca) nuk kanë dashur të mbështesin Shtetet e 
Bashkuara të amerikës për të shpëtuar Kosovën 
nga agresioni serb.

Në Francë, si gjetiu, premtimi i pa plotësuar 
i Bashkimit europian për antarësimin e Turqisë, 
gjithashtu është pjesë e sfondit ideologjik.

Mbështetja e Shteteve të Bashkuara iu ofrua 
Shqipërisë menjëherë pas rënies së komunizmit 
në fillim të viteve 1990-të dhe në mënyrë të 
veçantë, mbështetja e Bill Klinton dhe e Xhorxh 
w. Bush ndaj shqiptarëve në Kosovë kundër 
kolonizimit të gjatë dhe të egër serb, u prishi 
qetësinë qarqeve të caktuar në Ballkan dhe 
europën Perëndimore që e shohin me urrejtje 
shoviniste kombin shqiptar. Kjo nuk ishte hera e 
parë që Shtetet e Bashkuara të amerikës i kanë 
shpëtuar shqiptarët. Po të mos kishte ndërhyrë 
në kohë presidenti woodrow wilson në vitin 

rreth autorëve:
dr. Gëzim alpion. 
Gëzim alpion është lindur në Shqipëri, diplomuar 
në Universitetin e Kajros dhe ka mbrojtur Doktoratën 
në Universitetin e Durham-it ne Britaninë e Madhe. 
aktualisht është Lektor në Sociologji dhe Drejtor 
i Programeve të Kombinuara në Departamentin e 
Shkencave Politike dhe Mardhënieve Ndërkom-
bëtare në Universitetin e Birmingamit në angli. 
alpion konsiderohet si ‘autori më autoritar në gjuhën 
angleze’ për Nënë Terezën. I botuar fillimisht nga 
rougtledge në Londër dhe New York ne vitin 2007 
dhe New Delhi në vitin 208, studimi i tij ‘Mother 
Teresa: Saint or celebrity?’ (Nënë Tereza: Shenjtore 
apo e Famshme?), qe ka ngjallur shumë debate, u 
botua në gjuhën italiane nga Salerno eDITrIce në 
romë, në vitin 2008. Libra të tjerë të alpion përfshi-
jnë përmbledhjet e eseve ‘Foreigner complex: essays 
about egypt’ (2002) dhe ‘encounters with civiliza-
tions: From alexander the Great to Mother Teresa’ 
botuar në Britaninë e Madhe, SHBa dhe Indi (2008, 
2009 dhe 2011). Dramat e tij ‘Vouchers’ (2001) dhe 
‘If only the Dead could Listen’ (2008), jane vënë 
me sukses në disa teatro në Mbretërinë e Bashkuar.

Stephen Schwartz
Stephen Schwartz është Drejtor ekzekutiv i Qen-
drës për Pluralizmin Islamik në washington Dc, 
dhe autor i ‘The Other Islam: Sufism and the Road 
to Global Harmony’ (Doubleday, 2007). ai është 
gjithashtu autor i ‘Sarajevo rose: a Balkan jewish 
Notebook’ (2005), botuar në SHBa nga routledge 
Macmillan dhe në Britani nga Instituti i Bosnjës dhe 
Saqi Books. Në vitin 2002, ai boton bestsellerin ‘The 
Two Faces of Islam: Saudi Fundamentalism and Its 
role in Terrorism’ (Doubleday). Libri i tij ‘Kosovo: 
Background to a war’ (anthem Press), u botua në 
vitin 2000 me një hyrje të shkruar nga christopher 
Hitchens. Schwartz është anëtar i Forumit të Lindjes 
së Mesme. ai ka punuar në trojet shqiptare dhe ka 
shkruar gjerësisht për çështjet që lidhen me to.

(Vijon në faqen 15)
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Diten e shtune date 24 nen-
tor 2012 ne sallen “aleks 
Buda” te Akademise se 

Shkencave ne Tirane, komuniteti 
dibrane ne Tirane me mbeshtetjen 
e grupimit “Miqte e Autorit” ishte 
protagonist i nje aktiviteti sa festiv 
ashtu dhe promovues per nder te 
librit monografik te realizuar nga 
studuesi dhe shkrimtari Prof. Dr. ar-
ian Kadiu. Te pranishem ne kete ve-
primtari ishin drejtues te qeverisjes 
qendrore dhe vendore, keshilltar te 
kryeministrit te Shqiperise, deputet 
te Kuvendit te Shqiperise, artistat 
dibrane, studiues etj.

Pas fjales se hapjes nga mod-
erator poeti agim Doçi i cili me 
nota humori “falenderoj sebeçiun 
z. arian Kadiu qe na mblodhi ne 
kete aktivitet promovues me kete 
100 vjetor ne si Shqiptar ndihemi 
me te bashkuar, me te gezuar dhe 
aq me teper kur jemi ftuar nga nje 
studiues si Prof. Ariani.”-theksoi ne 
fjalen e tij, z. Doçi.

Me pas z. agim Doçi ftoj zoter-
injte, arian Kadiu, Kryetarin e Kes-
hillit Bashkiak te Tiranes, z. Niazi 
Kosovrasti, aktoren e Popullit, znj. 
Adivije Sharofi (Alibali), Prof. Lutfi 
Hanku, Mesuesin e Popullit, z. Is-
met Bellova, si dhe Drejtorin ekze-
kutiv te AIITC-se, Dr. Ramiz Zekaj, 
per te zene vendet si te ftuar nderi 
te autorit ne podiumin e akademise 
se Shkencave. Te ftuar te tjere ishin, 
Kryetaria e Komitetit per rrugen 
e Arberit Znj. Yllka Causholli, N/
Kryetari i ketij Komitetit, Inxh. 
Tofik Jegeni,  Drejtore Ekzekutive 
e Shoqates ASAG dhe N/Kryetare 

“100 vjet Pavarësi, 100 figura dibranësh”

Libri më i ri me autor, studiuesin Prof. Dr. arian Kadiu

e Shoqates “Bashkesia Dibrane”  
znj. Mira Pirdeni, z. avni Ndreu, 
koroograf dhe N/Kryetar i Shoqates 
“Bashkesia Dibrane”, Z. Rolad 
Hysa, anetar i Kryesise se SHBD. 

Mernin pjese gjithashtu njerez 
te medias dhe te publikut si: z. 
Bujar Kapexhiu, Kompozitori i 
mirenjohur, z. agim Krajka, znj. 
Hilmie Mara (Kosovrasti), znj. 
Natasha Shehu, si dhe trajneri i 
njour i basketbollit z. astrit Greva. 
Nderuan aktivitetin me pjesemar-
rjen e tyre Prefekti i Qarkut Diber 
Z. Genc Sharku si dhe N/Kryetari 
i Bashkise Peshkopi, z. Xhelal 
Spahiu.

Si referuas i pare mbi librin “100 
vjet Pavaresi, 100 figura Dibranesh”  
ishte Prof. Lufti Hanku, i cili vlere-
soj kontributin dhe sendertimin 
e ketij libri per keta personalitete 
qe i kane dhene kombit ne kete 
100-Vite. Gjithashtu ne fjalen e tij, 
z. Hanku i beri nje analize te hol-
lesishme librit dhe autorit si dhe 
evidentoj ne fjalet e tij disa nga 
figurat me te rendesishme ne kete 
100-Vjetor. Ndersa me pas fjalen 

e morri Keshilltari i Kryeministrit 
te republikes se Shqiperise si dhe 
Kryetari i Keshillit Bashkiak te Ti-
ranes,  z.Niazi Kosovrasti, i cili ne 
fjalet e tij falenderoj kontributin dis-
avjecar te z. Kadiu, per ti dhene te 
gjithe komunitetit dibrane por dhe 
studiesve dhe hulumtuesve te rinje 
nje liber me vlere. Nder te tjera z. 
Kosovrasti ne emer te Kryetarit te 
Bashkise Tirane, z. Lulzim Basha, i 
cili ne pamundesi per te qene pres-
ent ne kete veprimtari, falenderoj te 
pranishmit dhe kontributin e vyer 
dhe serioz te Prof. Kadiut ne kete 
100-Vjetor te Pavaresise. 

Me pas nga salla dhe te pranish-
meve pati duartrokitje nga fjalet e 
ngrohta dhe te sinqerta te z. Kos-
ovrasti ne adrese te autorit. Me pas 
fjalen e mori Znj. Adivije Sharofi e 
cila mbahet mend nga publiku dhe 
artedashesit Shqiptar per filmin me 
karakter kombetar dhe patriotik, 
“Skenderbeu”, ku Znj. Sharofi do 
te luante rolin e Mamices, motres 
se Skenderbeut. ajo ne fjalet e saj e 
vleresoj shume faktin se Prof. Kadiu 
nder keto figura kishte perfshire ne 

kete liber emrin dhe jeteshkrimin e 
saj. jam teper e emocionuar theksoi 
Znj. Sharofi edhe per nje fakt se 
Dibra e Madhe tashme mund te 
nderohet me keto figura qe i kane 
dhene shume ketij vendi,  por dhe 
me faktin se ne tashme jemi te lire 
per ta vizituar ate, kur dikur kufiri 
ishte nje perdja ndarese mes nesh, 
midis dibraneve te Tiranes  dhe 
Dibres se Madhe. Pas ketyre fjaleve 
te pranishmit duartrokiten fjalet 
e aktores se mirenjohur adivije 
Sharofi. Me pas diskutan mbi librin 
Dr. ramiz zekaj, ku evidentoi rolin 
dhe kontributin e teologeve dibrane 
ne perhapjen e frymes kombetare 
ne prag te 100-vjetorit te pavaresise 
dhe ku Prof. arian Kadiu i ka dhene 
nje rendesi paresore ne kete trajtimi 
monografik. Me pas foli miku dhe 
bashkepuntori i ngushte shkencor 
i z. arian Kadiu, Mesusi i Popul-
lit z. Ismet Bellova, i cili vleresoj 
punen shkencore te pergatitur 
enkas per kete jubile te paversise 
kombetare. Nje fjale pershendetese 
per kete aktivitet erdhi nga Mjeshtri 
i Madh Prof. Bujar Kapexhiu dhe 

ne cilesine e anetarit te Kryesise 
se Shoqates “Bashkesia Dibrane”, 
i cili tha se tani pasi foli dhe foli 
poeti agim Doçi ju ftoj te degjojme 
autorin z. arian Kadiu. Pas ketyre 
fjaleve miqesore dhe plot humor, 
salla duartokiti me ovacion ne gaz. 
Ne fjalen e tij Prof. Kadiu pershen-
deti dashamiresine dhe ngrohtesine 
e te gjithe pjesemarreve si dhe 
shfaqi deshiren e dibraneve se ne 
te ardhen do te pergatitet dhe numri 
2 i ketij botimi, ku do te jene ne va-
zhdimesi figura te njohura dibrane 
nga shkenca dhe me kontribute ne 
ndryshme. Sipas popullit surpriza 
per ne fund: Me propozimin e Kry-
etarit te Bashkise Peshkopi, z. Ilir 
Krosi, Keshilli Bashkiak me vendim 
unanim te keshilltareve dibrane i 
dha ne kete aktivitet Prof. Dr. arian 
Kadiut, titullin: Nder i Qytetit te 
Peshkopise, me motivacionin: Per 
kontribut te çmuar dhe evidentues 
ne fushen e studimeve si dhe te 
ngrijes larte te figurave kombetare 
me prejardhje dibrane”,  Peshkopi 
me, 22.11.2012

Pas ketij tutulli te pranishmit 
duartrokiten dhe aprovuan me 
dashamiresi kete vleresim per z. ar-
ian Kadiu. Ne fund te aktivitetit per 
te ftuarit ju dhurua me dedikim nga 
nje kopje e librit“100 Vjet pavaresi, 
100 figura Dibranesh”  si dhe pati 
nje koktej per te pranishmit.

aktiviteti u realizua me mb-
eshtetjen e grupimin “Miqte e 
Autorit”.

 www.bashkesiadibrane.blogspot.com

taKen 1 Dhe 2:nJë PërPJeKJe tJetër Për të POShtëruar ShqIPërInë Dhe ShqIPtarët

1919, ekzistenca e shtetit të sotëm shqiptar, do 
të ishte vënë në diskutim.

Shqiptarët kanë një kujtesë të gjatë historike 
dhe nuk u bëjnë keq amerikanëve. Prishtina, 
kryeqyteti i Kosovës, krenohet me një bulevard, 
një afresk të madh, dhe një statujë në kujtim të 
Bill clinton, gjithashtu edhe politikanët ameri-
kanë janë nderuar me emërtimin e disa rrugë 
në qytete të Kosovës, me emrat e tyre. Duke 
i përshkruar shqiptarët si psikopatë të kon-
sumuar nga urrejtja për një shtetas amerikan, 
të vendosur për kapjen dhe trasportimin e tij në 
Shqipëri, me qëllimin e vetëm për ta vrarë atë 
pak nga pak, Besson dhe ekipi i mercenarëve 
të tij, po përpiqen të minojnë marrëdhënien e 
veçantë mes Shteteve të Bashkuara të amerikës 
dhe shqiptarëve, si në Ballkan ashtu edhe në 
mbarë botë.

Aleanca amerikano-shqiptare shihet me sy 
të keq veçanërisht në Francë dhe në Britaninë 
e Madhe – këtu vlen të përjashtohet roli ven-
dimtar që luajti qeveria e Tony Blair në fushatën 
e Nato-s në Kosovë – ku në elitën politike ka 
akoma elementë serbofilë të cilët përkrahin 
pretendimet e serbëve për të vendosur hegje-
moninë e tyre në Ballkan.

zgjedhja e Tropojës, rajonit të Shqipërisë 
nga ku gjoja vijnë trafikantët e njerëzve në këtë 
film është një çështje që ia vlen të eksplorohet. 
Ka mundësi që përzgjedhja e Tropojës nga 
Besson dhe ekipi i tij si strehë kriminelesh 
është thjeshtë dëshmi e injorancës së tyre për 
këtë krahine të Shqipërisë; njohuritë e tyre të 
cunguara për Tropojën duket se burojnë nga 
shkrime sensacionale në shtypin perëndimor 
për bandat e kriminelëve shqiptarë. Mund 
të thuhet se imazhi i Tropojës dhe i veriut të 
Shqipërisë është vënë në shenjestër këta njëzetë 

vitet e fundit edhe si rezulat i reagimeve nega-
tive ndaj Sali Berishës, kryeministrit aktual të 
Shqipërisë, i cili e ka origjinën nga një fshat i 
Tropojës.

Qyteti i Tropojës dhe veriu i Shqipërisë u bënë 
viktima të propagandës anti-shqiptare nga fundi i 
viteve 1990-të edhe për një arsye tjetër. Të ndod-
hur në kufi me Kosovën, gjatë luftës në Kosovë, 
banorët e Tropojës u terrorizuan nga raketat e 
forcave serbe. Miqtë e Millosheviçit, u përpoqën 
të frikësonin popullin e Tropojës për të mos u 
dhënë ndihmë luftëtarëve shqiptarë në Kosovë, 
duke luajtur kështu të famshmen ‘lojë ballkanike’ 
të provokimeve, pra tërheqja e vëmendjes nga një 
konflikt duke kërcënuar përhapjen e tij. Ashtu si 
bashkatdhetarët e tyre në Veri dhe në të gjithë 
Shqipërinë, banorët e Tropojës nuk u trembën 
përpara presionit të serbëve.

Përpjekja e Besson-it për t’a përbaltur këtë 
krahinë të Shqipërisë nuk ka shumë ndryshime 
nga përpjekjet e dështuara të zviceranes së etur 
për publicitet carla Del Ponte, ish prokurore 
në Gjykatën Penale Ndërkombëtare për ish-
jugosllavinë (IcTY) në Hagë, si dhe përpjekjet 
e një tjetër personazhi të politikës zvicer-
ane, Dick Marty, të cilët janë të vendosur ta 
paraqesin lëvizjen kundër represionit serb si 
dhe themelimin e Ushtrisë Çlirimtare të Kos-
ovës si të arkitektuar nga ‘mafia shqiptare’ nga 
fillimi deri në fund.

Del Ponte dhe Marty janë të njohur për 
paturpësinë e tyre në gatimin e një turlie teorish 
konspirative bajate për të ashuquajturin ‘trafi-
kim të organeve’ nga robërit serb, me preten-
dimin e të mbajturit peng diku në Tropojë. Del 
Ponte dhe Marty deri më sot nuk kanë arritur  
të paraqesin prova për të vërtetuar akuzat e tyre 
ndaj shqiptarëve.

Përpjekjet e tyre duhen parë në kuadrin e 
fushatës së ‘korrektësisë politike’ e cila synon 

të ‘balancojë’ mizoritë e agresorëve serb me 
krimet e shpikura në kurriz të viktimave të tyre, 
shqiptarëve; kjo nuk është gjë tjetër veçse loja e 
tupshme dhe e pështirë e ‘ekuivalencës morale’. 
Për fatin e keq të Del Ponte-s, Marty-it, Besson-
it dhe Kamen-it, bota e di se çfarë ndodhi në 
Kosovë edhe pse ndoshta duket se po e harron, 
gjë e cila nuk duhet të ndodhë.

Propaganda anti-shqiptare sllave dhe ajo 
greke, janë të prirura të denigrojnë shqiptarët, 
duke propaganduar se popullsia shqiptare është 
e përbërë nga shumicë muslimane dhe se tokat 
shqiptare janë një strehë për terroristët islamikë. 
Ndryshe nga fqinjët e tyre në Ballkan, të cilët 
kanë përdorur dhe vazhdojnë ta përdorin fenë 
në mënyrë të paskrupullt, për të justifikuar 
pretendimet e tyre të padrejta mbi territoret 
shqiptare dhe të njëri-tjetrit, shqiptarët dallohen 
për një tolerance fetare tipike.

Mesazhi i qartë i të dy filmave, është se shq-
iptarët nuk janë vetëm kriminelë të rëndomtë 
por edhe armiq islamik të qeverisë amerikane 
dhe të qytetarëve amerikanë. Gjithashtu, me 
rëndësi është edhe fakti që Turqia paraqitet si 
vend i papërshtatshëm për të qenë pjesë e Bash-
kimit europian, pasi, si vend musliman, është i 
paaftë të kontrollojë, madje i lehtëson aktivitetet 
e kriminelëve dhe terroristëve islamikë. Shq-
ipëria, Turqia dhe feja Islame, me sa duket do 
të përbëjnë gjithmonë një kërcënim, jo vetëm 
për shtetasit amerikanë dhe për qytetarët e tjerë 
perëndimorë, por edhe për sigurinë e BE-së, 
SHBA-ës dhe Perëndimit. ‘Hordhitë’ nga lindja 
me sa duket, po bëhen gati edhe njëherë që të 
kalojnë Bosforin për të shkatërruar viktimat e 
civilizuara në perëndim. Ky është efekti i këtyre 
filmave për publikun perëndimor.

Disa pyetje duhet t’i drejtohen aktorit Liam 
Neeson në lidhje me rolin që ai ka pranuar të 
interpretojë. Në ‘Listën e Shindlerit’ (1993) ai 

interpretoi rolin e një protagonisti që na doli 
një ‘nazist i mirë’, që shpëtoi hebrenjtë nga 
shfarrosja, me pretekstin e punësimit të tyre në 
biznesin e tij. Në ‘Michael collins’ (1996) ai 
interpretoi një hero revolucionar irlandez, i cili 
zgjedh terrorizmin si mjet per t’iu kundërvënë 
imperializmit britanik, por që shpreh keqardhje 
për ligësinë e tij. Pasi ka interpretuar role si 
mbrojtës (megjithëse jo në mënyre bindëse) i 
kombeve të vegjël në numër por të vjetër përsa 
i përket padrejtësive – hebrenjtë dhe irlandezët 
– ndoshta Neeson mund të na tregojë nëse e ka 
vrarë ndonjëherë ndërgjegja që ka rënë dakord 
të pasurohet duke fyer një komb tjetër të vogël 
dhe të denigruar, kombin shqiptar?

Ndoshta Neeson mund të interpretojë në një 
film të ri, si ‘Lista e Shindlerit’, por në të cilin t’i 
jepet mundësia të shprehë dufin e tij prej nazisti 
në kurriz të hebrejve, të cilët portretizohen si 
të pështirë. Ose, ai mund të realizojë një film 
tjetër për lëvizjen revolucionare irlandeze, në 
të cilën të paraqesë luftëtarët e lirisë si egër-
sira të shëmtuara. Paragjykimet anti-çifute dhe 
anti-irlandeze, që dikur ushtruan një ndikim 
të madh në opinionin publik europian, kanë 
si ekuivalente në kohën tonë, frikën ndaj fese 
Islame dhe përbuzjen ndaj shqiptarët.

Natyrisht, një film haptazi pro-Nazist apo 
anti-irandez nuk do të sillte përfitime dhe as që 
do të konsiderohej për xhirim, dhe me të drejtë. 
Fatkeqësisht, shqiptarët dhe miqtë e tyre kanë 
shumë për të bërë, për të edukuar fqinjët dhe 
kolegët në lidhje me realitetin e historisë së tyre, 
aq më tepër për të bindur aktorët shqiptarë që të 
mos pranojnë role të tillë, që paraqesin vendin 
e tyre kaq negativisht.

Ndërkohë flitet se do të ketë edhe një pjesë 
të tretë të filmit Taken.

Përktheu nga origjinali në Anglisht 
ELVANA BILALI

(Vijon nga faqja 14)
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kontriButi i fuShë-ÇidhëS në 
flaMurin ShqiPtar 

…569 vjet më parë, pikërisht më 28 nëntor 
1443 u ngrit për herë të parë në kështjellën 
e Krujës së okupuar nga osmanët flamuri i 
kuq me shqiponjën dykrenare.Më pas u ngrit 
edhe në kështjellat e tjera shqiptare që u çli-
ruan nga Skënderbeu.Ky flamur i përkiste 
derës së Kastriotëve të Çidhnës dhe u ngrit 
nga çidhnaku Gjergj Kastrioti, i cili lindi 
më 6 maj 1405 në lagjen Shgjerdh të Sinës 
së Poshtme.“Bashkëkohësi i Skënderbeut, 
Gjon Muzaka ka rrëfyer se gjyshi i Skënder-
beut quhej Pal dhe se, sipas tij, kishte qenë 
pronar i dy fshatrave të Dibrës së Poshtme, 
Sinjës dhe Gardhit të Poshtëm”.1 “Gjatë dy 
vjeçarëve të fundit të shek. XIV në krye të 
zotërimeve të Kastriotëve duhet të ketë dalë 
Gjon Kastrioti.2 Si “kryeqendër e Kastriotëve” 
dhe si vendlindja e Heroit Kombëtar, Fushë-
Çidhna u përcaktua më1985 nga akademia 
e Shkencave e republikës së Shqipërisë, kur 
u ngrit Muzeu i Kastriotëve në Sinë të Posht-
me tëÇidhnës, pikërisht në vendin ku lindi 
Heroi. akademiku i njohur shqiptar Kristo 
Frashëri më 1986 në revistën “Shkenca dhe 
Jeta” shkruan: “Më 2 nëntor 1985 në fshatin 
Sinë të rrethit të Dibrës u përurua Muzeu 
i Kastriotëve, një muze lokal me përmasa 
modeste, por me një përmbajtje të madhe 
historike. Ai i kushtohet familjes së shquar 
të Kastriotëve e në mënyrë të veçantë birit 
të saj të lavdishëm Gjergj Kastriotit-Skën-
derbeut. Muzeu u ngrit në fshatin Sinë të 
krahinës së Çidhnës në Dibrën e Poshtme, 
ku sipas traditës popullore dhe në bazë të 
njoftimeve historike, ka qenë banimi i Kas-
triotëve dhe vendlindja e Skënderbeut….”3 
Edhe revista “Albania” e vitit 1903 shkruan 
se “Skënderbeu ka lindur në Sinë, në një 
krahinë të vogël të Çidhnës së Poshtme”.4 

Në vitet e para të shek. XV i ati i Heroit, 
Gjon Kastriotit doli nga Sina dhe u vendos 
në Kastriot, ku ndërtoi kullën e tij, e cila që 
nga ajo kohë e gjer më sot njihet si “Kul-
la e Gjonit”.5 Për nder të Kastriotëve edhe 
“Fusha e Thatë” mori emrin “Fusha e Kastri-
otit”, ndërsa emrin e Gjergj Kastrioti e mban 
sot Shkolla e Mesme në Kastriot,  fshati Kas-
triot dhe Komuna e Kastriotit.  Marin Bar-
leti shkruan që“Skënderbeu kur u kthye në 
atdhe nga Beteja e Nishit më 1943, së pari 
erdhi në Dibër ku e njihte dhe e njihnin, 
pastaj u nis në Krujë  dhe ngriti flamurin 
e Kastriotëve. Më 2 mars 1944, çidhnaku 
Skënderbe mblodhi së bashku në Kuvendin 
e Lezhës të gjithë princat shqiptarë, të cilët e 
përzgjodhën flamurin e Principatës së Kastri-
otëve të Çidhnës si simbolin e vetëm të tyre 
në luftrat antosmane, ndërsa Skënderbeun si 
kryekomandant të ushtrisë shqiptare. U bë 
kështu për herë të parë bashkimi i të gjithë 
të shqiptarëve në një front të vetëm antios-
man. Njëkohësisht u hodhën edhe themelet 
e Shtetit të Parë Shqiptar, që do rilindte i 
plotë më 28 nëntor 1912 nga Ismail Qemali 
dhe “…ajo që u bë më 28 Nëntor 1912 nuk 
mund të zhbëhej në jetë të jetëve”.6 Por 
“Festa e Flamurit (jo e Pavarësisë) i takon 
Gjergj Kastriotit ndaj nuk duhet të festohen 
në një ditë të vetme. Vlerat e flamurit i merr 
ai person që ka origjinën e flamurit, dhe ai në 
këtë rast është Gjergj Kastrioti. S’ka të bëjë 

Studim për Pavarësinë dhe 100 Vjetorin e Shtetit Shqiptar. 
Marrë nga libri që autori ka në proces botimi

flamuri dhe shteti i parë shqiptar u 
ngritën nga Kastriotët e Çidhnës

kur u ngrit më vonë e kush e ngriti, por kur 
u reklamua për herë të parë si formë bash-
kimi. Dhe kjo gjë ka ndodhur në Lezhë më 
2 mars 1444. Mund ta ngrenë njëmijë vetë 
më vonë, por s’ka rëndësi. Flamuri i parë 
i bashkimit shqiptar është ai i shpallur në 
Lezhë.Të gjithë flamurët që vinë më mbra-
pa, vijnë me bazë thelbësore shqiponjën 
dykrenare të 2 mars 1444”.7 Në Kuvendin 
e Lezhës, i cili u thirr dhe u organizua nga 
Skënderbeu “…u jetësua shteti shqiptar ku 
Gjergj Kastrioti Skënderbeu sipas formulës 
“primus inter pares” ishte Dominis Alba-
niae. Epoka kastriotase pati një konotacion 
ndërkombëtar në tërë Evropën Perëndimore. 
Është një shtet i mirëfillt i fundit të Mesjetës 
dhe  Rilindjes Evropiane. Me Skënderbeun 
elementi diplomatik i politikë së jashtme ka 
një inistucionalizëm të koncentruar dhe një 
modernitet të madh për kohën.Pas vdekjes 
së Skënderbeut për shumë shekuj Shqipëria 
bëhet pjesë e Perandorisë Osmane”.8 Por fl-
amuri dhe shteti që krijoi ai në shekullin XV 
frymëzuan gjenerata të tërë shqiptarësh që 
vazhduan rrugën e lavdishme nën flamurin 
dhe shtetin e tij.“Flamuri i Skënderbeut, fla-
muri ynë,-thotë Faik Konica, është një nga 
më të bukurit e botës. Ay flamur valoj në 
njëzet luftë të dëgjuara, luftra për të mpruar 
jo për të shtypur të dreqtën”.9

Studiuesi i njohur i heraldikës, jaho Bra-
haj teksa flet për librin e tij “Flamuri i Kombit 
Shqiptar, origjina, lashtësia” shprehet:“Nga 
studimi mbi tipin e vulave të Skënderbeut, 
rezulton se shqiponja nga ana grafike është 
e njëjtë. Ndryshimi ka filluar më 1899 me 
stampimet e flamujve kombëtar në Bruksel, 
drejtuar nga Faik Konica dhe mendimin e 
rilindësve të tjerë. Duke qenë se në mbled-
hjen e Princërve Shqiptarë më 2 mars 1444, 
Skënderbeu u vendos Komandant i Përgjith-
shëm, atëherë flamuri tij ishte edhe flamuri i 
të gjitha forcave administrative ushtarake të 
Arbërve e prej këtu fillon të jetë flamuri për-
faqësues i Kombit Shqiptar për të mbërritur 
në ditët e sotme”.10 Si flamur për shqiptarët 
e shtetin shqiptar të shek. XV, u caktua zyr-
tarisht në Kuvendin e arbërit, por një vit 
para këtij akti, pikërisht më 28 nëntor 1443 
flamuri i Kastriotëve ishte ngritur nga Gjergj 
Kastrioti në kështjellën e Krujës duke ndezur 
shpresën e shqiptarëve për Pavarësi. jo ras-
tësisht, Ismail Bej Vlora do ta ngrinte flamu-
rin e do ta shpallte Pavarësinë e Shqipërisë 
në të njëjtën datë kur 469 vjet para aktit të 
tij, ky flamur ishte ngritur për herë të parë në 
Krujë nga Gjergj Kastrioti. Si për koçidencë, 
edhe në këtë kryengjarje për flamurin e 
shtetin shqiptar dalin në skenë përsëri Kas-
triotët. Flamuri që u ngrit nga Ismail Qemali 
më 28 nëntor 1912 është i alehandro Kas-
triotit, mëtonjësi mbretëror i Kastriotëve të 
Çidhnës. Kjo pohohet nga kujtimet e eqrem 
bej Vlorës, personalitet i shquar në kohën e 
Pavarësisë dhe në vitet e mëpasme. Qënia e 
ekrem Bej Vlorës si ambasador në athinë i 
qeverisë kuislinge qe shkaku që historiogra-
fia komuniste nuk e përmendi emrin e tij, 
por flamurin e Pavarësisë i’a atriboi zonjës 
së nderuar vlonjate Marigo Pozios. Valen-
tina Duka, historiane e njohur,- thotë që 
shumë dokumenta nuk na çojnë tek përputh-
shmëria e flamurit që ka qëndisur Marigoja 
me flamurin që valëviti Ismail Qemalit kur 
shpalli Pavarësinë. Gazeta “Dielli” e viteve 
të Pavarësisë shkruan se ky flamur u soll nga 
diaspora shqiptare e amerikës. Të tjerë tho-

në se u soll nga delegatët e Bukureshtit për 
në Kuvendin e Vlorës. Por një gjë është thu-
ajse e pranuar nga të gjithe historianët. Faik 
Konica në gazetën e tij albania pasi e zbuloi 
te Marin Barleti e bëri atë sigël të gazetës al-
bania. Pas kësaj, aleandro Kastrioti e prod-
hoi dhe e përdori si peshqesh për shqiptarët 
dhe për miqtë e tyre. Një nga këto kopje të 
prodhuara nga alehandro Kastrioti i’u dha 
eqrem bej Vlorës gjatë një udhëtimitë tij në 
Paris më 1908.I entuziazmuar nga kjo dhu-
ratë, ekrem Bej Vlora shprehet që “ky ishte 
një nga peshqeshet më të bukura që i ishin 
bërë”dhe e vendosi në kornizë ta mbante 
mbi krevatin ku flinte në dhomën e tij. Në 
momentin e shpalljes së Pavarësisë ai ishte 
pjesë e lojës por që nuk ndodhej në Vlorë, 
por në Malësitë e Himarës në luftën kundër 
grekëve”.11 

ekrem Bej Vlora, kujton se në momen-
tin e shpalljes së Pavarësisë flamuri ishte 
harruar dhe një nga punëtoret e shtëpisë 
u thotë miqve të Vlorajve që në shtëpinë 
e zotërisë të saj ndodhej ky flamur, të ci-
lin ajo mund ta merrte vetëm për momentin 
sa ta valëvinte e të kthehej prapë si pronësi 
e Eqrem bej Vlorës”.12 Dëshmitë që  jep 
eqrem bej Vlora, nuk mund të merren 100 
% të vërteta”, por ndërkohë ajo është pro 
këti jargumenti, bazuar në disa dëshmi. Për 
25-Vjetorin e Pavarësisë mbreti kishte urd-
hëruar që të gjendet ky flamur për t’u ven-
dosur në muzeun që do të ndërtohej. Pas 
kërkimeve në prefekturën e Vlorës,prefekti i 
Vlorës në një letër që i dërgon administratës 
së mbretit thotë se nga kërkimet që kemi 
bërë rreth e qark prefekturës, së Vlorës, 
çështjen e flamurit që valëviti Ismail Qemali 
në momentin e shpalljes se Pavarësisë të 
gjithë e lidhin me emrin e eqrem bej Vlorës. 
“Jam e bindur,-shprehet Duka, se kërkimet 
u bënë me urdhër të mbretit dhe nuk gux-
onte kush të mashtronte mbretin dhe as që 
kishte gjasa në ato vite për këtë gjë”. Edhe 
korrespondenca e mbretërisë me ministrin 
e jashtëm rauf Ficon dhe midis Ficos me 
Eqrem bej Vlorën, dëshmon që flamuri- i Pa-
varësisë u dogj bashkë me një grup sendesh 
të tjera të vlefshme në shtëpinë e bejlerëve 
të Delvinës në kohën kur ata u përndoqën 
nga ushtria vorio-epirote që kishte shpallur 
Pavarësinë e epirit. ai jep edhe emrat e mbi 
20 dëshmitarëve që t’i pyeste mbretëria.  Kjo 
na çon në faktin se flamuri që ka valëvitur 
Ismail Qemali në orën dy të datës 28 kur 
u shpall Pavarësia nuk gjendet më. Ndërsa 
diskutojmë misterin e dy simboleve të vyera 
të Pavarësisë, të cilat i mungojnë muzeve, 
ka një variant që dokumenti i Pavarësisë i 
fotografuar më 1937 nga Lef Nosi dhe i mba-
jtur për disa vite i fshehur si relike mund të 
ketë ikur së bashku me një numër të madh 
dokumentesh në jugosllavi pas Luftës së 
Dytë Botërore, ndërsa flamuri i vërtetë i 
ngritur me 28 Nëntor 1912 nga Ismail Qe-
mali është djegur në shtëpinë e bejlerëve 
të njohur të Delvinajve, -përfundon znj. 
Duka. Gjithësesi edhe pse nuk dihet flamuri 
origjinal dhe personi që e prodhoi, rëndësi 
ka që Alehandro Kastrioti duke e shumfish-
uar e shpërndarë, dëshmon përkushtimin e 
përpjekjet e tij për Pavarësinë e shtetit të të 
parëve të tij. Nuk kundërshtohet as fakti që 
sfondi i kuq dhe shqiponja e zezë dykrenare 
u ideua nga Kastriotët dhe u ngrit për herë të 
parë po nga biri i Dibrës e i Çidhnës, Gjergj 
Kastrioti-Skënderbeu.

Ndërkohë Fushë-Çidhna, kryeqendra 
e Kastriotëve ka meritën kryesore sepse u 
dha shqiptarëve flamurin dhe birin më të 
lavdishëm, Skënderbeun, që e ngriti këtë 
flamur në mesjetë dhe po ashtu ngriti edhe 
shtetin e parë shqiptar në shekullin e XV, që 
për 20 vite qëndroi i paprekur dhe fitoi mbi 
30 beteja, ndonëse e pagoi shtrenjtë pasi 
vetëm brenda një dite i’u prenë me shpatë 
mbi 8000 bashkëatdhetarë nga vet Sulltani 
Murati II në Masakrën e Çidhnës në gusht 
1465.13

fuShë-Çidhna, vendi ku niSi 
KryeNGrItJa aNtIosMaNe QË çoI NË 

ShPallJen e PavarëSiSë

Fakteve të lartpërmendura mbi kontribu-
tin e Çidhnës e tëçidhnakëve në ideimin dhe 
ngritjen e flamurit dhe të shtetit shqiptar, u 
shtohet edhe një faktshumë i rëndësishëm 
historik.Kryengritja mbarë shqiptare që 
detyroi ushtrinë turke të largohen përgjith-
monë nga trojet shqiptare mbas 5 shekujve 
me radhë ka nisur në Fushë-Çidhën.Pikër-
isht në zonën ku lindi Gjergj Kastrioti dhe 
u ideua flamuri ynëkombëtar.Akademiku 
Kristo Frashëri në librin “Historia e Dibrës” 
shkruan kështu për për këtë kryengritje: 
“Deri sot në historiografinë shqiptare thuhet 
se krisma e parë e kryengritjes çlirimtare në 
vitin 1912 shkrepi në Kosovë. Ismail Strazi-
miri, pjesmarrës i ngjarjeve shkruan ndry-
she. Në kujtimet e veta të botuara në vitin 
1931 thotë: “Kryengritja filloi për herën e 
parë në Dibrën e Poshtme më 26 e 27 mars 
1912 nën kryesinë e Elez Isufit e të Selman 
Alisë”. Sipas tij, autoritetet qeveritare dër-
guan nga Shehri një batalion për të shtypur 
kryengritjen”.14 

Nuk kishte si të ndodhte ndryshe, pasi 
Skënderbeu me 300 kalorës dibranë (çidh-
nakë-M.H) erdhi nga beteja e Nishit më 
1443 në Dibër (Çidhën-M.H) dhe po nga 
Dibra (Çidhna-M.H) u nis për në Krujë. Pasi 
e mori me një ferman të rremëhoqi flamu-
rin turk dhe vuri flamurin e kuq me shkabën 
dykrenare të Kastriotëve.15Me vdekjen e tij 
më 17 janar 1468 në Lezhë, Shqipëria ra 
për afro 5 shekuj me radhë nën sundimin 
osman, “...por ndryshe nga pjesët e tjera 
të Dibrës, nëÇidhën nuk pushoi asnjëherë 
rezistenca kundërosmane”.16Nga vdekja e 
Skënderbeut e deri më 1912 nga “54 kry-
engritje antosmane, 12 kryengritje të mëd-
ha janë zhvilluar në Dibër”.17Dokumentet 
turke flasin për kryengritjet e çidhnakëve 
gjatë viteve 1560, 1613, 1740, 1831, 1833, 
1834, 1872, 1910, 1911, 1912. Mali i Çidh-
nës si mali më i madh, “më i qanun”18dhe 
“më me zë”19“…ishte qendra e përfaqësues-
ja e gjithë Dibrës në takimet mes Maleve të 
Shqipërisë Veriore. 20 

Për nështrimin e Maleve të Dibrës, Porta e 
Lartë dërgoi 10 ekspedita ushtarake në krye 
të të cilave vuri gjeneralët e saj më të zotë, 
por që të gjitha përfunduan me humbje për-
ballë qëndresës dibrane dhe asaj çidhnake, 
si ekspedita e rexhep Pashës (1840), Hare-
din Pashës (1844), rushit Pashës, Hysni Pa-
shës (1855), Demir Pashës (1872), Shefqet 
Turgut Pashës (1910-1911), Xhavit Pashës 
(1909, 1912) e Fadil Pasha (1912). Gjatë 
shtetit të Skënderbeut, shkëlqyen gjeneralët 
nga Çidhna Pal Kuka, Gjon dhe Gjin Mane-
si  (Maneshi), flamurmbajtësi i Skënderbeut 
Gjini, ndërsa nga vdekja e Skënderbeut deri 
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në shpalljen e Pavarësisë: joseph Kastrioti, 
Dhimitër Kossi (Kozi),  johanes Kidna (jovan 
Çidhna), Martin Manessi (Maneshi),Vejsel 
Lusha (vjetri), Sali Noka, ali Taka, Bib alia, 
Salë Demiri, Demir Lusha, Mehmet Kacani (i 
vjetri), ali Lusha, Demir Noka, Hasan Bulku 
(Sulhasani), Hasan Shini, Llan Kaloshi, Çup 
Bitri, Vesel Lusha, Xhaferr Noka, Hasan Ka-
loshi, Selim alia, Met alia, Mehmet Kacani, 
Selman alia, Haxhi Kaloshi, Halil Kaloshi, 
Dullë alia, Hasan Nezha, Sulë alia, etj,por 
qënuk kanë zënëvendin që u takon në His-
toriografinë shqiptare. Ndërkohëgjatë peri-
udhës 1912-1944 nga Çidhna dalin të tjerë 
udhëheqës, por nuk janë objekt i këtij stu-
dimi, por në studimet e mëpasme. 

Në një intervistë që kam publikuar me 
studiuesin e mirënjohur Prof. Dr. Sha-
ban Sinanin, në 4 faqe te gazeta “rruga e 
Arbërit”në Maj 1912, teksa ai flet për his-
torinë dhe figurat e Dibrës, vlerëson edhe 
shumëçidhnakë: “Ka shumë figura të Dibrës 
që meritojnë të shihen në dritë vlerësimi, 
prej atij të “Ndokës së parë” që del në fil-
limet e këngës historike (para se të kishte 
këngë për Ali Pashën”).21 Periudha nga 
mbretërimi i Kastriotëve e deri në Pavarësinë 
e Shqipërisë, është për Fushë-Çidhnën plot 
ngjarje historike, por aktualisht me duhet te 
flas vetëm për Kryengritjen e Përgjithshme 
antiosmane që çoi në Shpalljen e Pavarësisë 
së Shqipërisë. Shembja e pushtetit despotik 
sulltanor më 23 Korrik 1908 dhe ardhja në 
fuqi e qeverisë së xhonturqve të rinj u prit 
me gëzim të madh nga dibranët,pasi  kishin 
dhënë një kontribut të madh në triumfin e 
tyre. 

Por kërkesave të dibranëve për autonomi 
dhe Pavarësi, xhonturqit e rinj iu përgjigjën 
me ekspedita ushtarake ndëshkimore duke 
terrorizuar, vrarë e djegur qindra shtëpi e 
fshatra. Frikën më të madhe ia kishin malë-
sisë së Dibrës ndaj për ta nështruar, në prill 
të vitit 1909, njëmijë ushtarë sulmuan me 
artileri shtëpinë e kreut të Gjoricës Haziz 
Xheka. Gjoricasit e dibranët i shpartalluan 
forcat turke.Malësorëve të Çidhnës u printe 
Selman alia.22 “Kënga popullore kushtuar 
kësaj lufte, vë në dukje trimërinë e malë-
sorëve të Qidhnës dhe prijësve të tyre, Sel-
man Dedës, Selman alia.23 “Në vjeshën e 
vitit 1909 malësorët e reçit, Dardhës, Qidh-
nës dhe Lurës shkuan nën udhëhqjen e Baft-
jar Dodës dhe të Selman alisë në ndihmë të 
lumjanëve kundër ushtrive turke të Xhavit 
Pashës”24. Në prill-qershor 1910 shpërtheu 
në Kosovë një kryengritje e madhe antiturke, 
e cila u shtyp nga 16000 ushtarë të drejtuar 
nga Shefqet Turgut Pasha. Në ndihmë të ko-
sovarëve dy Dibrat organizuan dy kuvende; 
te “Gurra e Mazhicës” dhe te “Gropa e Uj-
kut” në Bllacë. Kuvendi i Mazhicës u drej-
tua nga Isuf bej Karahasani.

Nga Çidhna mori pjesë Mud Lusha, Se-
lim Noka, Llan Kaloshi e Selman alia”.Te 
“Gropa e Ujkut” u vendos të dërgoheshin 
në ndihmë të kryengritësve kosovarë rreth 
2000 vetë. Në krye të vullnetarëve çidhnakë 
që do të luftonin në Lumë u vunë Selman 
Alia, Selim Noka, Haxhi e Halil Kaloshi”.25 
Për të përfunduar lidhjet me ta, kuvendi i 
Mazhicës ngarkoi jusuf Karahasanin (Br-
ezhdan), Baftjar Dodën (reç) dhe Selman 
Alinë (Fushë-Alije), tre krerët e Dibrës së 
Poshtme”26. Delegatët dibranë u bashkuan 
me kryengritësit kosovarë e morën pjesë në 
luftimet antiosmane në Grykën e Kaçanikut, 
të Çernalevës e të Ferizajt ku merrte pjesë 
edhe Isa Boletini.Ushtria turke e theu qën-
dresën titanike të shqiptarëve dhe vërshoi 
drejt Lumës, Dibrës, Kosovës, Shkodrës dhe 
Shqipërisë së Mesme.Në Qafë Prush u zh-
villua një betejë tejet e ashpër 6 ditore që u 
fitua nga forcat turke.Nga Dibra u vranë 150 
luftëtarë, ndër ta edhe çidhnakët Dullë alia 
dhe Hasan Nezha.Humbjet e ushtrisë turke 
qenë më të mëdha.27 Turqit  e thyen edhe 

qëndresën e reçit, duke pushtuar Peshko-
pinë dhe më 16 qershor 1910 edhe Sheh-
rin e Dibrës së Madhe. Sapo hyn në Dibër, 
shpallën shtetrrethimin, mbyllën shkollat 
shqipe e klubet patriotike, arrestuan e vranë 
shumë njerëz dhe grabitën e dogjën shumë 
fshatra.Krerët e Çidhnës Selman alia e Halil 
Kaloshi u arratisën në male, ndërkohë ush-
tria turke arrestoi 162 vetë e burgosi në Ma-
nastir disa krerë. aziz Xhekën e Sul alinë i 
vrau në mes të pazarit të Shehrit. Megjithë 
këto reprezalje, Turgut Shefqet Pasha nuk 
arriti ta nënshtrojë e çarmatos përfundimisht 
Dibrën, dhe as të zinte krerët kryesorë të 
qëndresës që bashkë me 2000 malësorë të 
armatosur qëndronin në male të gatshëm 
për luftë. Në një interviste të zhvilluar me 
105-vjeçarin nga Blliçja, Tahir Hoxha, të 
pubilkuar te revista “Klan” më tregonte mbi 
masakrat e ushtrisë turke në Blliçe dhe në 
arras ku kishin ngritur çadrat.“

Gjatë 1912-ës, Perandoria Osmane ishte 
në grahmat e fundit të saj, ndaj patriotët di-
branë filluan organizimin e kryengritjes së 
armatosur për tu shkëputur përfundimisht 
nga Porta e Lartë.28 Patriotët e Dibrës i 
përsëritën me forcë kërkesat e tyre. Urrejtja 
ndaj Portës së Lartë u rrit shumë kur dibra-
nët kuptuan se Fuqitë e Mëdha po bëninin 
pazare në kurriz të tokave shqiptare dhe ato 
dibrane, ndërkohë që Turqia nuk i linte të 
lirë t’i mbronin vetë trojet e tyre. zemërimi 
arriti kulmin në mars,  gjatë fushatës elekto-
rale për zgjedhjet e reja të parlamentit turk, 
kur kandidatit favorit Basri Beut,  i përkra-
hur nga kreu i Çidhnës Selman alia dhe elez 
Isufi, i vodhën vota dhe pas kësaj kërkuan ta 
arrestonin, por u mor në mbrojtje nga Malë-
sia e Çidhnës që e strehoi në male. Selman 
Alia bashkë me Elez Isufin, Baftjar Dodën 
dhe Isuf Xhelilin ishin bërë organizatorët 
kryesorë të kryengritjes së vitit 1912.29.Për 
të shtypur kryengritjen, Porta e Lartë ndër-
mori një operacion ushtarak të gjerë që ud-
hëhiqej nga Fadil Pasha.30 Të shqetësuar nga 
përhapja e kryengritjes në Dibër, turqit dër-
guan në malësitë e kësaj krahine dy taborë 
ushtarë për të zhdukur çetat e armatosura. 
Ndeshja e parë midis këtyre forcave u bë 
në Çidhën, ku armiku pësoi një disfatë të 
plotë. Kryengritja u përhap edhe në krahina 
të tjera të Dibrës së Poshtme, si në Muhurr, 
Trojak, Dardhë, reç duke spastruar vendin 
nga mbeturinat e ushtrisë osmane. Kësisoj 
Dibra u bë “…njëra prej qendrave, të cilat 
nuk e njihnin kurrë gjunjëzimin e kapitul-
limin e plotë.31

Në përputhje me planin që hartoi Komite-

ti Nacional i Dibrës, forcat e kryesuara nga 
Elez Isufi, Selman Alia, Shaban Lusha, Baft-
jar Doda (në Dibrën e Poshtme), Mersin 
Dema, Sulë Daci, Liman alliu, Destan Puca, 
Haxhi Karaj (në Dibrën e epërme), Dan 
cami, Hoxhë Muglica, elez Koçi (në krahi-
nën e Gollobordës) spastruan gjatë qershorit 
gjithë viset në perëndim të Drinit nga kara-
kollet e xhandarmërisë. anëtarët e Komitetit 
Nacional kaluan nga Dibra e epërme në 
Dibër të Poshtme për tu bashkuar me elez 
Isufin, Isuf Xhelilin e Baftjar Dodën që ishin 
figurat kryesore të lëvizjes antiosamne.Gjatë 
rrugës, prenë telat e linjës telegrafike dhe 
dogjën postkomandat e xhandarmërisë. 

Më 18 korrik 1912 u çlirua Peshkopia. 
Më pas, forcat kryengritëse u nisën drejt  
Shehrit.32 Më 22 korrik kryengritësit ko-
sovarë hynë në Prishtinë, ndërkohë qeveria 
xhonturke dha dorëheqjen.Vendin e saj e 
zuri po atë ditë qeveria itifaliste e ahmet 
Muhtar pashës, e cila urdhëroi ndërprerjen 
e luftës në Shqipëri dhe nisjen e dialogut me 
kryengritësit kosovarë. Në fund të korrikut, 
krerët e Dibrës u mblodhënnë një kuvend 
që u drejtua nga myftyu i Dibrës, Vebi agol-
li. Në përgjigje të ftesës telegrafike të Hasan 
Prishtinës, kuvendi dërgoi në Prishtinë një 
delegacion të kryesuar nga Elez Isufi, të për-
bërë nga Ismail Strazimiri, Hasan Ballanca 
dhe Ibrahim Gjakova për të marrë pjesë në 
bisedimet shqiptaro-turke, ku më 6 gusht 
1912 ata u takuan në Ferizaj me Hasan 
Prishtinën, Bajram currin, Isa Boletinin e të 
tjerë. Së bashku më 12 gusht pushtuan Shk-
upin. Më 19 shkurt, Hasan Prishtina njofton 
dibranët se kërkesat shqiptare ishin pranuar 
nga Stambolli, ndaj kryengritja kishte marrë 
fund me sukses dhe kryengritësit të kthehen 
në shtëpi.33 Më 20 nëntor, qytetarët e Di-
brës së Madhe në bazë të thirrjes së Ismail 
Qemalit caktuan si delegat për në Kuvendin 
e Vlorës, Vehbi agollin (Haxhi Vehbi agol-
li). ca  ditë më vonë u caktua edhe Dervish 
Hima. Dibra e Poshtme caktoi Sherif Lan-
gun, kurse shqiptarët e ohrit, Hamdi ohrin 
(Qoku). Të tre këta delegatë nuk morën 
pjesë në Kuvendin e Vlorës, pasi rrugët u 
zunë nga ushtritë serbe. Në kuvendin e 
Vlorës kryetari Ismail Qemali ndodhej midis 
dy dibranëve: në krahun e djathtë ishte Veh-
bi agolli, në të majtë Nikoll Kaçorri. Nikollë 
Kaçori u zgjodh zëvendësi i Ismail Qemalit, 
ndërsa Vehbi agolli kryetar i Pleqësisë. 

Më 21 nëntor 1912 ushtria turke u largua 
nga Dibra për në elbasan, por përfundimi 
i luftrave 5 shekullore shqiptaro-turke nuk 
solli përfundimin e luftrave në trojet dibrane 

dhe ato shqiptare. Gjatë nëntorit gjysma e 
vullnetarëve dibranë shkuan të mbronin 
Shkodrën nga ushtritë malazeze, kurse gjys-
ma tjetër nën udhëheqjen e Elez Isufit u nisën 
në Kolesian kundër forcave serbe në betejën 
që u zhvillua më 14-17 nëntor 1912, ku ar-
miku la 1200 të vrarë. Në luftën e Shkodrës 
(1912-1913), çidhnakët udhëhiqeshin nga 
Selman alia.34 Më 27 nëntor, një ditë para 
Pavarësisë, ushtria serbe theu rezistencën 
dibrane dhe pushtoi Dibrën. ajo do ta push-
tonte edhe në vitet 1913, 1917, 1920, për 
tu larguar përfundimisht nga trojet dibrane 
e ato shqiptare më 10 dhjetor 1921. Dibra u 
pushtua edhe nga bullgarët, austro-hungar-
ezët dhe francezët, që bënë shumë masakra 
në popull, por njëkohësisht lanë në trevën 
dibrane mijra të vrarë nga qëndresa dibrane 
dhe ajo çidhnake.
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shënime

Nga SelMan Mëziu

Kërkoi të shkruaj, sinfoninë e bukurive 
të natyrës. Por çe don kam një diçka 
të padukshme brënda vetes, që më 

frenon. Mëduhet të sforcohem për ti dhënë 
shtysën e duhur penës. Bulëza djersësh më 
shkojnë faqeve. endem me imagjinatën 
time, me ato që pashë gjatë këtije udhëtimi, 
Mazreka - Maja e Runjës. Ngjyva penën jo 
atë prej dege shtogu e me bojë kixhlash që 
përdorja hera herës në vegjëli, por me gishta 
të kallosur takoi lehtësisht sipas germave 
tastierat e kompiuterit dhe vazhdova.

arkeoloGu i Parë aPo...

Sa herë e kam shkelur këtë vend me 
tufën e deleve dhe të dhive, pa ose me 
shqerra e keca që kërceni e lodronin të 
gëzuar. Sa herë kem ndjerëaromën e lisnës, 
të fierit e të luleshqerrave editëverës, shijen 
e drethëzave të kuqe e manaferrave sterr të 
zeza, por të ëmbëla si mjalti.

Ndërsa sot në këtë ditë të nxehtë Gushti 
bashkë me Shefkiun, dua të gjejë çfarë fshihet 
në këto gërmadha gurësh e dheu. Godas me 
kazmën majë mprehtë, i nxjerrë ato, të cilët 
janë të latuar e të faquar, i vështroi, kryej 
matje e shënoi në fletoren time. Bëj dhe 
ndonjë fotografi, për të dokumentuar atë që 
shohë e po bëj. Por përse vallë?

Dëshiroi të zbuloi një të vërtet. atë që 

shekujt ma kanë fshehur në fletët e tyre të 
brishta, të padukshme, të mbuluar me një 
tabe pikëpyetjesh, pa pikë mëshire. Kërkoi 
me të gjitha menyrat, mjetet, mundësitë, duke 
vënë në shërbim të kësaj çështje gjithëçka, 
por nuk jam enrik Shliman që kishte shumë 
para. Prandaj gërmoi e përpiqem të zbuloi 
atë që koha ma ka fshehur e me kokëfortesi 
më torturon e ma mban ende të mbuluar me 
një ombrellë sterrë të zezë.

Këtu thonë gojëdhënat kanë qenë trojet 
e fisit të Mazrekaseve, Konstandinit, Palit( 
Gjergj) Mazrekut, babait të Gjon Kastriotit. 
Këtëua kishte thënë edhe babai im nxënësve 
të klasës së tijë në Thanxe gjashtëdhjetë vjet 
më parë, kur iu shpejgonte historinë:

“Seato nuk kanë qenë as nga Mazrekasit 
e Shkodrës dhe as nga ato të Hasit tëKukësit, 
por nga Mazrekat tona.”

Por kush ia vuri veshin. Fjalët i mori era, 
u tretën në hapsirën në mes vargmaleve të 
runjës e të Korabit, në ujrat e kristalta të 
Setës, Murrës, Gjalagjoshit, të okshtunit e të 
Drinit të zi. Por fatmirësisht ato zunë vend 
u “mbollën” u ngulitën thellë, në trurin e 
nxënësve të tijë, të cilët i kujtojnë me mall, 
dashuri e krenari edhe sot e kësaj dite. 

Këtu disa shekuj ka qenë vendosur 
garnizonet e ushtrisë Turke. Të moshuarit 
kujtojnë muret rrethuese, pozicionet e 
vendet e stervitjes. Kurrizi Maja e Vakufit 
sot, ( e Mazrekave dikur), zbret drejt jugut, 
në Qafë të Dardhës, ku kanë qëndruar rojet 

e vazhdon kurrizi, deri në Majë të Sukës e 
përbërë nga katër gurë të mëdhenj me peshë 
e madhësi ciklopike, me dy pozicione për të 
parë gjithë Fushën e Dibrës dhe udhën që të 
çonte në Shqath. Më pas muret zbrisnin në 
veri- perëndim dhe rrethonin vendbanimin 
e arës së Kurte, ku janë të pranishme 
gërmadhat e vendbanimeve të shumta ne 
të dy anët. Vazhdonte poshtë arës së Kurte 
të Vogël, duke futur brenda dy varre mbi 
rrugën këmbësore që të lidh me Mazreken 
e Vogël. Muret vazhdonin mbi atë dhe 
bashkoheshin me muret e kullës së Familjes 
fisnike të Mazrekaseve.

 Përpiqem të kujtoi se në veri të tyre 
ka qene një dardhë e madhe, e shkulur 
nga Bandat e floririt, në vitin 2002 që me 
njëhartë turke si udherrëfyese, e shkulën 
duke lënë pemën e rrëzuar dhe një gropë. 
Kuptohet në një natë me errësirën e thell. 

Ne verën e vitit njëmijë e nëntëqind e 
gjashtedhjete e shtatë, në veri- perëndim të 
gërmadhave të kullës, pra poshtë Mazrekes 
së Madhe, është transportuar nje gurë 
mulliri, por jo i shpuar në mes si zakonisht 
por anash me një vrimez shumë herë më 
të vogël. Pra ai ishe gurë mokre që bluante 
duke u lëvizur me krahë apo me kafshë 
pune për ta lëvizur mbi gurin fiks. Këtu 
ishin burrat e fuqishëm si Hamit Balla, 
Xhil LLeshi, Llan Deva, Tahir Mani, Hasan 
Krashi, Nazif Meziu etj

Përpiqem me kujdes me majën e kazmës 
se mos vallë gjeja, ndonjë relike si dëshmi 
e një vendbanimi të një familje bujarësh, 
por….. Çfarë të bëj të tërhiqem? Jo, kurrë! 
Vetëm këtu është e vërteta, jam i bindur, 
me ato që janë shkruar, thënë, dëgjuar 
e riprodhuar. atëhere! Duhen para për 
arkeologët. Duhen studiues të mirëfilte për 
të zhbiruar të vërtetën. Sigurisht! Por, kur?

Largohem i lodhur, i rraskapitur, vështroi 
Sheshën e Madhe e të Vogël, ku kanë 
qenë stërvitur ushtria e familjes princërore 
të Mazrekasve. Një ditë më parë, mata, 
skicova, fotografova arën e robit, ku ka 
qenë burgu i tyre. Para disa vitesh ka patur 
shenja muresh. e çfarë kërkoni më shumë 
o njerëz të mirë të bindeni se ky vend ka 
qenë pikërisht vendbanimi i kësaj famileje 
të madhe të shekullit të trembëdhjetë e 
katërmbëdhjetë. Por dyshimi më bren si 
krimbi trenën e dushkut të shtëpisë sime 
këtu e tetëdhjetë vjetë më parë. Megjithatë 
mua gjysh Danishpesh më thoshte : Shko e 
merri dhentë tek Muret e Masdrekave.

kroi i Bukur, Po uJi…..

ashtu kokë ulur dhe i mëzitur eci rrugës 
që lidh lagjen e Mëzeze të epër me Hurdhë 
Muhurrin. anash pyje dushqesh tërinj 
përzier me dëllinja e ndonjë frashër në të 
rrallë. Përrrenj të shumtë, anash veshur me 
dëllinja dhe herë herë me masive gurësh 
të zinj. rruga gjarpëron e herë herë si 
lugina të stërgjatura here me taban guri të 
latuar, e të lëmuar si ta kishe bërë me gurë 
izmeril. Dëshmi këto që tregojnë realisht 
dhe konkretizojnë lashtësinë e kësaj udhe 
këmbësore e të kuajve.

Vështroi arën e Bollës, në formën e një 
larve krimbi të mëndafshit. Në shpatetveri-
prendimore, dy përrenj që thyejnë 
monotoninë e relieveit, njëri që rrjedh 
nga pylli iMarke dhe tjetri nga Vakufi i 
Shqefe. Pse vallë të quhet ara e Bollës? Ka 
shumë bolla pra nga kjo kafshë zvarritëse, 
apo ka qenë ndonjë zyrë peshkopate ku 
lëshoheshin urdhëra kishtare që quheshim 
Bolla. Nuk mund ta percaktoi.

Sakaq gjëndem para një vepre arti. Një 
punim me gurë të gdhendur, është një 
krua. Natyrshëm më dalin nga thellësite e 
shpirtit urimi: I lumshin duart projektuesit, 
relazuesit dhe investuesit qe ka dhënë 
mundësin e ngritjes të këtijë monumenti. 
Mesova se parat i ka dhene mergimtari arif 
Murat Çiku, me punë në angli, dhe mjeshtri 
i gurit Shefki Mëziu. Gurët të gatshëm janë 
marrë tek shtëpiat e vjetra të zallëdardhasve. 
Megjithatë i mungonte vetëm një gjë. Pak e 
rëndësishme, por… 

Komuna nuk kishte arritur ti sillte ujët e 
Gjurrës së Deve që me anë të një projkti 
Gjerman ka ardhur në Hurdhë Muhurr, 
përt’i dhuruar bukurine e mirësine ketijë 
kroi që udhëtari të lagte buzët dhe kafshët 
e barrës apo blektoria të pinte uji. Por çfarë 
të bëjshë ne shqiptarët më tha një banorë 
i këtyre anëve nuk mund të nxjerrim një 
pune me kre.

Stani dhe udhëtiMi i nJë koke

Mos u habitni! a jam në qendër të botes 
apo….? Ëshë një pllajë e vogël. E ndarë, 
në ara e Kurte pjesa e sipërme dheLama 
e Shnetatit e ndarë nga një udhë qe lidh 
Qafën e Benës me Hurdhë Muhurrin, 
Bulaçin, Sinën e më tej. Këto drejtime i 
kam marrë nga librat e Iliaz Kacës e Besnik 
Këbejt. e pastaj! Vështrimi më kap një stan 
të vogel me shtylla të latuara prej ahesh të 
rinj. Mjerisht pa derë, me gjysëm çati dhe i 
braktisur.

Vallë a ka emër ky vend? Po ndonjë 
histori, apo të dhëna të tjera, emra vendesh, 
rrugëzash, monopatesh, kodrash etj. e 
pamundur. Toka jonë është e stërlashtë, troje 
të Pellazgëve, Ilireve, albanëve, penestëve, 
etj. etj..

jemi në vedin e quajtur Shnetat. e 
zbërthyer mund të shkruhet: Shën Ati, dhe 
më tej: Ati i shejtë. jo më tepër se tridhjetë 
metër mbi rrugën që të lidhë me Kroin e 
zi, e në të djathtë të udhës këmbësore leçe 
leçe mund të kapësh vargmalin e runjës, 
ndodhen trojet e fisit Kurti.Një ndër më të 
lashtit të kësaj krahine. I përmendur edhe në 
rregjistrimet turke të vitit 1467. Dhe pikërisht 
ky ka bërë për vëlla trojesh dy vëllezërit 
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e ardhur nga Mirëdita Markun e Shqefin. 
Të cilët me kalimin e shekujve populluan 
Hurdhë e Fushë Muhurrin me shumë fise të 
rrjedhun prej tyne, të cilët perbëjne banorët 
e sotëm.

Ishte vjeshtë e vitit njëmijë e nëntëqind 
e tetëdhjetë e katër. Binte një shi i imët une 
elez e osman Deva po hapnim një gropë 
për një shtyllë elektrike, këtu në të majtë të 
rrugës që të çon drejt Livadhit të Gëlqeres. 
Dëgjojmë një zhurme jo të zakonshme. Kur 
godisnim me majën e kazmës. e hapim me 
kujdes dheun. zbulojme nje rrasë të madhe. 
e pastrojmë dheun dhe e ngreme më kujdes. 
Para nesh skeleti i plotë i një njeriu të shtrir. 
Mbetemi të habitur. Ishte një varr që mbante 
peshën e qindra vjetëve.Më pas aty vjen 
Drejtori i Shkollës tetëvjeçare të Hurdhë 
Muhurrit, Xhemal Berisha dhe historiani 
Kristo Frashëri. Bëjnë ca matje. Nënjë torbë 
të bardhë fusin kokën e njeriut skelet. Këto 
i kujton me imtësi Hakik Preçi. Vallë cila 
ishte udha që bëri ajo? Ku përfundoi?

Kam vite që kërkoi ndonjë shkrim, 
artikull gazetaresk, studim historik, apo 
tabelë antropologjike. Por kam mbetur i 
zhgënjyer. Shpresoi që në veprën e re të 
“Historisë së Dibres” që ndoshta Profesor 
Frashëri të shkruaj ndonjë rrjesht. Gropa 
e shtyllësu spostua për të mos e dëmtuar 
varrin monument kulture. Vendosën rrasën 
duke lënë brënda të paprekur skeletin por 
padyshim pa kokën.

Hedh vështrimin shpatit të runjës, 
me njolla pyjesh ahu e kullota alpine, një 
kombinim e shpërndarje simetrike duke 
krijuar një peisazh me bukuri të rrallë e 
tërheqës. Mendoi për turizmin malor apo 
alpin, si mund të zhvillohet për argëtim e 
burim të ardhurash për banorët e Mrestit. 
Sikur të instalohesh një teleferik për 
trasportim njerëzish me fillim nbi trojet 
e Kurte e deri në kreshtat e vargmalit të 
runjes. a nuk do të ishte dobiprures? Te 
tillë ka parku i Dajtit në Tiranë, me dhjetra, 
të mos shprehemi me qindra funksionojnë 
në austri, zvicër, Kanada, Itali, Gjermani 
etj. Por kush të investoi mor i ngrati shkrues 
e këtyre rradhëve?

MIXHË yMerI DHe KroI I 
sHPerFytyrUar

Makina e drejtuar nga Petriti, me 
emanuelin e rrushin banë një zhurmë të 
sertë nga një gropë dhe një gurë që vinte pas 
sajë në rrotën e prapame. Këto dukuri janë 
të zakonshme në keto rrugë për në bjeshkë. 
Ndihet heraherës fëshfërima e lehtë e erës 
mbi dëgët e aheve, ndërsa veshtrojmë një 
mjegull pluhuri që elemë pas si një bisht 
gjigand i kafejtë.

Ishte një rrugëautomobilistike e hapur 

para vitit 1983. Me gropa sa gazepi e gurë 
si ti doje të vegjël, me thepa, kënde të 
mprehta, veçse mirë që kishim forestrade 
se do të ngeleshim ta merrnim makinën në 
krah me goma të shkyera e makinën gjysëm 
të coptuar. Lamë pas arat e Deve, Hurdhën 
e Pafmes, Lamzin e arrijmë tek Livadhet e 
Shtoçe.

 Dhe ja një ngjitje e vështirë që edhe 
traktori me zingjir, vështirë ta bëjë. Shiko – 
bani me dorë shoferi- ky mbi rrrugë është 
Kroi. Sakaq më kapën sytë një tub gome të 
zi që nxirrte ujë. Kujtimet e një udhetimi 
dyzete e pese vjeçarë, më zgjuan zemrimin, 
më nervozuan dhe fola me një zë trufullues 
e gjëmues: Po pse ky është Kroi i Zi? 

- Çfarë keni kështu jeni zverdhur, mos 
jeni sëmur – më thotë vëllai. 

- Aspak, por këtu ka ndryshuar rrënjësisht 
gjithëçka - i them dhe u futa në botën e së 
kaluarës për të treguar me zë e shkruar 
peisazhet natyrale, magjepse, kenaqesi 
ndjellëse të atyre kohërave.

 Ne nxënësit udhëtonim një udhe gjar-
përuese për kamsor dhe kafshë barre. Pik-
nikun ekësajpranvere e kishte organizuar 
shkolla. ahet ishin madhështor për nga ku-
nora e naltësia e të dhuronin freskinë dhe 
një bukuri magjepse. rranzë njërit prej tyre 
rridhte ujë akull i ftohtë, që të mpinte buzët, 
i cili, kalonte nëpër një krua të gdhendur në 
dru lajthie, në formë gjigje. Terreni ishte pa-
ksa i pjerrtë me ngjyrë të zezë, pas afërsisht 
një metri po ky uji kalonte në një lugë prej 
dru lisi, dhomëza dhomëza ku pinin ujë të 
rrjedhshëm blegtoriae imët dhe e trashë.

 Natyra të buzëqeshte e ledhatonte me 
flladin e lehtë dhe aromën e livadheve të 
gjelbërta e plotë lule, cicërimën e ëmbël e 

melodioze të zogjve e herë herë zhurmën 
e butë të ndonjë ketri që e hidhte vallen 
nëpër degët e trasha të kurorave të aheve që 
kapërtheheshin.

I afrohem të vetmit Stan që pashë. Hyjë 
mrena dhe i jap dorën Ymerit. e njihja shume 
vite më parë. Pasi u përshëndetëm e pyeta 
për natyrën se si është masakruar kështu. ai 
mblodhi vetullat, rrudhi pak buzët dhe filloi 
të më tregoi: Që nga mesi viteve 1980 kur 
u vu Gatrra e kooperatives, këtu nuk u pyet 
ma për natyrën, hapja e rrugës së makinës 
çoi në këtë gjëndje këto vende. Sopata e mo-
torsharra u bëne kasapët e pa mëshirshëm 
të ahëve e lisave trupmëdhenj. Më kujtohet 
baxhierët me Sherif Meziun e Haxhi Xha-
nin, ku bulmetrat e tyre kapërcenin kufijtë 
e Dibrës. Tufët e deleve jepnin gjallëri e 
jetë, mjediseve të gjelbërta të këtyre anëve.
Ai folte me kokën e ulur sikur po fliste për 
një katastrofë çermobiliane. Stani kishte dy 
shtretër. ca rroba të varura në gozhda. Dhe 
kaq. Çudi e madhe pra! Ndërkaq baresha e 
vogël solli lopët dhe ato i futën në Loq, i cili 
është një copë livadh i rrethuar me shtylla 
dy metroshe e një deriçke siç thuhet nga 
Korça. Iu bëj disa fotografi dhe largohem me 
zbrastësirën në shpirt e zemër edhe për var-
fërinë e braktisjen e traditës në këto kohëra 
të pushtuara nga epidemia e mjerimit.

fuSha e BeteJëS Me qindra 
kufoMa

Udhëtimi ishte i lodhshëm. aty këtu 
në pyllin imshtaje të ahut në brinjën e 
rreshpes hera herës shihnim të mbështetur 

në ahët e rinj njëzetë vjeçar trupa ahu një 
metrosh e diametër mbi një metër. zhurmat 
gërvishtëse të motosharrave i dëgjonim 
herë pas here. Ndërsa pluhuri e sipërfaqe 
pyjesh të masakruar nuk mungojnë, të prera 
eshkyera barbarisht. Natyra e këtushme 
vuante nga banditizmi shkatrrimtar, veprime 
tashmë të zakonshme në këtë fillim shekulli. 
Sa tmerrësjellëse e torturonjëse janë keto 
peisazhe! zogjtë nuk cicerojnë, as ujku, 
shqarthi, ariu e ketri nuk duken asgjëkundi.

Sakaq e jemi në buzë të Hurdhes së 
Madhe, e gjelbërta e barit përzihej me qindra 
trupa ahu, shpërndarë të çkardisur në gjithë 
këte pllajë disa hektarëshe. U befasuam! 
S’ka se si të ndodhte ndryshe. Nuk ishin 
trupa njerëzish të shtrire nga ndonjë betejë 
kundër serbëve apo turqëve. jo aspak ishte 
kampi përqendrimi i shfarosjes së natyrës në 
lartesine 1600m. Si do të transportoheshin 
vallë? cila do të ishte mënyrae përpunimit 
të mëtejshëm të tyre? Duke përpëlitur e 
menduar këto pyetje, zhurmat therëse të 
motosharrava më ndërprenë mendimin por 
më shtuan dhimbjet, pakënaqësin. Pse jo 
edhe i pafuqishëm të ndaloja këtë masakër, 
e kjo më torturonte shpirtërisht më tepër.

Sa fillon pllaja shikoi një grumbull 
gurësh, siç na tregoi YmerDeva, këtu në të 

majtë, Dine Hoxha vendosi të çeli një pus 
uji për blektori e barinj. Me kazma fshatarët 
e këtyre anëve shkuan disa metra thellësi, 
por më kotë. Punë e kryer rreth viteve 
1935. Tanime kuptohet se në formcione të 
tilla gëlqerore as qe mund të bëhet fjale të 
nxjerrish ujë. 

Nga shpatinat plotë thymje të shekujve 
shkëpusim një ngjarje: “Mirditasit 
vidhnin në Dibër gja të gjallë.. Një grup 
hajduteshvodhën treqind bageti të imeta, 
barijte i kërkuan ndihmë bariut te tufës se 
deleve të fisit Leka, icilindodhesh jo shumë 
larg Kroit të zi. Atoarritën t’i devijojnë drejt 
Hurdhës së Madhe dhe futen në mes dhive. 
Në pepjekjen me armë mbetën të vrarë të 
shtatë hajdutët dhe dy vellezërit e shtëpisë 
Leka.” Sakaq i gjetëm dy varret dhe kryem 
matjet përkatëse.

 Sa ngjarje nuk dihen, sa kanë mbetur në 
rrudhat e truve të banorëve të këtyre anëve, 
të cilët nuk jetojnë më. Megjithatë ne po 
hedhim në letër edhe një ngjarje tjetër mjaft 
kureshtëndellëse. 

Ishte viti 1955, një vjeshte e ftohte ku 
gjethet e ahut ishin kuqëluar paksa. Tre veta 
tëveshur me rroba shajaku të zeza, kaluan 
Qafën e Shtrigave dhe u ngjitën malit. Tahir 
Mani, Selman Daci dhe Lam rama i panë 
dhe i ndoqën mbrapa, për të parë se nga 
do të shkonin. ato ecnin e pushonin herë 
aps here. Kmona e kishës së Shmrais ishte 
e madhe. ato ia kishin ndaluar trokllimën 
me myshk e gjethe.Ne i dëgjonim, njifeshin 
nga dialekti i të folmes. ato ishin Mirditor, 
sigurisht. I pamë edhe kur përshkuan mes 
përmes Hurdhën e Madhe. Nuk i ndaluam 

sepse ato ishin të armatosur, ne nuk i kishim 
këto.

Ngjitemi udhës kembësore, në afërsi te 
majës në shpatin lindor një tufë prej me se 
njëqind delesh, kullosnin qetësisht në shpatet 
e paanë të runjës. Ndoshta edhe emri ka 
ardhur nga delet ruda të cilat kanë qenë e 
janë me shumicë në këto anë. Ku ta dishë!! 
Përsëri grumbujt e ahut, disa hektarëshe 
ndërpriteshin nga kullotat alpine, me nivele 
të ndryshme e forma të çrregullta, të cilat 
hera herës dukeshin masive shkembinjësh 
gëlqeror. Natyra kishte skalitur peisazhe me 
bukuri përrallore. jemi në lartësinë 1750 
metra mbi nivelin e detit.

Në mes të shpatit, na çfaqet nje lerë, 
pra hurdhë artificiale, uji ishte i bollshëm e 
përrrerth bari i gjelbert e ndonjë shkurrëz 
si delliqëza, trëndafili i eger, festuka, 
salep, euforbia e dhjetra bashkëshoqerime 
barërash që të joshnin me hijeshinë e tyre. 
Na afrohen dy çen të bardhë, frika na hyri në 
palcë por, ato ishin mikpritës, na shikonin 
me kureshtje duke lëvizur bishtin. Ndërsa 
kmonët e deshëve, që mund të ishin tre 
katër sa vinte e i dëgjonim me mire. Ishte 
atmosfera e gëzueshme që të dhurojnë 
natyra e bjeshkëve me gjallesat e saja.

(Vijon numrin e ardhshëm)

Trojet e Kurte Shnetat
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- Baladë  e rapsodi - *

Nga: Qeram CIbaKU

  “Hajde, hajde Ali Dervella,
  Ç’dreqin të futi në këta punë t’ thella”
                           Xhelal ndreu
 
Togje vargmalesh kurrizore, gjipse t’përhimët damarzinj,
Monopate shtatzëna me kepa, të thepisur shkëmbinj.
Tallazet e kohrave rropaten, ushtojnë. Kupë zehri mallkim,
 Vorbull e përziejnë historinë, lindja përkdhel perendim.

Në këtë kalvar drobitjesh, violina ecejakesh historikë, 
Tretur n’ëndrrën dekor, mos me shklitë. 
Me më gris errësirën e drejtu udhën,
do mendjendritë, dashamirë, argatë kam thirrë... 

Ndaj sixhade shtrova e qylymat odallik,
Shilte me pupla në hije të bahçes, si për mik. 
Këmbkryqas, ndrrojnë muhabet, dredhin duhan
Gjon Dibrani, Elez-ag, Frashërlli e Idriz Mon.

Këto pinjollë nacionalist, kësulëdahukë,
U përvuejtën si shenja në ujë, pa t’misrit bukë.
Nuk i thirrën derrit dajë! S’u tjetërsun. Qëndrun.
I hynë detit në këmbë, hekur blujtën me dhëmbë. 

Shekujve, hareshëm shkru e këndu për Dibër e dibranë,
Me simpati, n’hymne e lavde zgjuar. Dhe na shanë...
ambasadorë gjatosh, konsuj fyttharë, idhnak pa za,
Në fletore t’shtegëtarve,tu rrëmu e xhuxhru fakte, ndë 
arkiva,

Këqyrin ftohtë si varr, për zgavrrash në kokat-allçí,
“Kupton, kaluam nga Dibra, në Veri”.
Nga një i apelova. Heshtur, ngadalë.
Bafasohem, si më binden! S’jam gjeneral...

      * * *
ja, HeroDoTI, STraBoNI  e PLINI,
Shkruan se Dibra trojet shtrin, kah zgjat Drini.

Serbska Kraljevska akademija e jeSTreBoV, një gojë, 
“Dibra në koh t’Skenderbeut s’ekzistoj”...
 
TIT LIV-i, në mbretrimin e romakut August
Përgjatë kësaj rrokullije, si pika ujit në gusht, 
“Penestët janë fis në qytet”,
Kumtoi që në vitin njëqind e shtatëdhjetë.
  
KLaUD  PToLeMeU në shekullin e dytë,
“Deboros janë penestë”,  hijeshoj pa nxitë.
HeroDoTI i vendos ato në orbel,
Lumnuar THUrKIDIDI i thirri Doberë.

Vulosi nga Sarbona DoMeNIQUe BrIQUeL,
 “Edhe pse do t’i damkosin me tradhëti,
grekët ,- shënuan HeroDoT e PLUTarK, 
Për qytetrimet, në këto troje, nuk qenë të parët!”

Më pas, MaTHIeU areF, hulumtoi pellazg e grek,
odisenë e një populli parahelen.
“Barbarët jogrekë, këtu si zunë vend ?!”
Doberë, Dibranë, janë popull i lashtë thrak,
Në verlindje, n’ Shqipni të brendshme, gjak e hak. 

“Debri janë sllavë, pyje të papërshkueshme”,
Komenarët PaGaNeL e PUKaVIL dora vetë,
DjUPoNSeT ua plasi rrebeshin: “E pavërtetë !”
“Skënderebeu prej Nishi, hyri në Dibër t’vet,
N’kapërcyell,  për shtatë ditë e netë”.

U gdhend në diplomën e perandorit BaSILeUS I DYTë
“Dibra përfshihet në Ipeshkvinë Ohrid”.
Qytet me popullsi të madhe, më 1502
FELIX PETANI, në puhí, thjeshtë e quajti Dibri.

Kurse e kthyer me tingullimin e kohës, vibrata,
Me kapistallin Dibër, e shënonte HaXHI KaLLFa.
Dy qytete dibrane, komentoi BaroNI BozHar,
“Rrethina të banueshme me trima shqiptarë !”

Ç’ mendoi SaLISHÇjeV dhe KarL TreIMer? 
ashtu si  jaSTreBoV në 1904,
“Ekujvok i emrit Dibër janë gur e humnerë”,
Diplomatë ulok, kinxhla thatim pa erë.

Statik, akull, trisht, stoik oLIVer ScHMITT,
Me armatën e dashakeqve tog, ndërsy,
U tëksh me këtë atdhe, si deshtë, kry për kry.

Kastriotët presojnë gjakshqip, çdo kapilar, 
Në mokna grijnë drithë e nahut, n’ tapanxhë - barut.
Plazma e Gjergj Gjon Dibranit kumt i paltu në damarë,
 
Sërish, mërmërimë zmaletsh aty nga Shekulli Pesë,
zoSIMI dhe STeFaN BIzaNTI, u bijen kresë...
LoUIS përshkroi hapsirën dibrane gjithë mjeshtri,
“Shpate të pjerrta, mbi rrafshën e truallit, bien në thellësi.
Përrenj të egër çajnë skarpatet, krijonë hulli”. 

rrapllimë e kumbim, GjoN MUzaKa e MarIN BaLecI,
Që arsyetimi mbi defterë, cung s’u ngeci.
“Dibra e Poshtme, fushë pjellore...prodhon çdo vit,
Ohri...përballë me Dibër të Sipërme e Oranik”.
(Thua Perenditë kuptonin në shqip ?!)...

Mbllaçiti, pashmangshëm dorzuar, rusi skrupuloz, 
Trazoj urna zjarri, konsulli i Manastirit HIrToV.
“Udhëtari sa më në veri të trevës shkon,
Pavarësi e egër ndaj perandorisë, mbisundon”.

Mehlem e musht, akademiku KrISTo FraSHërI,
Mendjempreht, hulumtuesi rigoroz skenderbegian,
Këqyri diploma mbretrore, bujurdi e ferman.
Dokumenta të herëshme arkivore, të qëmotit,
arsyetoi përfundimsht shqiptarësinë e Gjergj Kastriotit.

“Gjergj Gjon Kastrioti, Skënderbeu i parë,
S’ ishte grek, as serb, pse kështjellar”.
Kryëzoj vëllime me reçenca e referenca, debatoi mendime, 
ndërthuri burime: gjermane, shqipe, osmane, latine...

VoLTareN,  PIeTro LUKar,  BarLec,
KoNIcë e MarIN SIrDaN, tok dhe veç e veç.
Përgjatë shekujve njëzëri, mendësinë ndanë:
“Skënderbeu është dibran!”

Konsulli austriak joHaN GeorGe VoN HaHN,
zemrat e bashkëkohësve, çeli si  kukrek e thanë.
Nga radomira ugrade e sarajeve për në Banisht,
Ngjyu bukë të mbrume në shëllirë, dibranisht.

“Sohodolli: Shtëpi dykatëshe, të renditura, sherbetú,
Me kanale, me kalldrëme-rrugët shtru.
Dyqan bakejsh. Thertore e vresht,
Toka të punume, qafas malit gjer në kreshtë”.

Se bash ashtu, kumboj GjerGj FISHTa, lahutari,
amël evokoj ky div shqiptari:
“E janë çu Toska e Dibrani,
E janë ngreh Luma e Pejani...”

* * *

eDIT DUrHaM, me petka kombtare patkoj këto anë,
Mësoi zakonet, vajtimoret, qëmtoi brenga në Ballkan.
HaKI STerMILLI kumtoj Dibrën në prag të historisë,
ARJAN KADIU- Dibrën e Madhe, si djalë i shtëpisë.

Kalorësit pendëtarë, populli “Mësues” i ka bekuar,
normalist SeLIM aLLIU e NUrI aBDIU, dibran të kulluar.
Dekanë nga Ura e zogut, në Urë të Dodës,
Në Universitetet e Dibrës, Tiranës, Shkodrës a Tetovës.

HILMI SaDIKU, MYFIT TrePca e QaNI PerTaFI, 
Një qiri i ndezur, predikim plejadës. Lutje e homazh. 
Ikona të fjetura, sot pa buste. Horizonte pa memorial,
Mbetur pishman: zambakë e lulevojske s’u lëshova mbi varr. 

Testament Etnografie. Jo veç i Luras, HILMI KOLGJEGJA 
Ngjyu penën në Folklor Dibre, Perla të vërteta.

Depo e gjallë historie, SHaBaN SINaNI margaritari prestigjoz,
Etnos, epos, mendje rrafsh e plot. Dosja “K”, Kodikë xhuxhrroi.
Të huajve u mblodhi optikën, prushin e syve va xixëlloi, 
Histori letrash aGroN TUFa, ese edhe mitologji lëvroi...

Kundrime vezullimesh, smerald që përpejshën vargje, letërsi,
Midis Setës e Veleshicës, pa gjurulldi, ndër dy Dri...
HazIS NDreU, XHaFer MarTINI e NaIM PLaKU,
jetë e shpenzuar për Dibër. Kurrë s’vu dha háku...

Hulumtuesit pasionat ILjaz Kaca e aDeM BUNGUrI,

Gërmuan kalatë, tumbat, qytetërimet antike.
Profesori arekolog, modest gjer në ind...
Shkencërisht Dibrës ja zgjuan prehistorinë.

Pendëpraruar: FarUKU, aSHIKU, MeHa, TrocI,  cFarKU, 
“Ushtima e maleve”. Ankthpritje e botimit të numrit.
Ndrydhja jonë krijuese, e vogla redaksi.
Me lëkurë të ujkut para syve, u mëkëmb si fëmijë,
Herë fshikullimë gojëndry pa dry, herë rrugëkryq pa sy...

Si gunëborë fjollëbardhë, i urti LUTFI HaNKU,
Kronikanë DeFrIM MeTHaSaNI e SaMI SeLISHTa në Peshkopi.
Bagazh imponues me urti MoIS MUrra, që të dy: 
Me GaFUrr zoToN zhdarravitën ngjarje e histori.

Si mund të harrosh poliglotin HaSaN cIPUrI? 
SULejMaN ToMcINI, BaSHKIM  raMa, SHaBaN 
MUraTI, aLTIN KoDra
Rrëzëllim profili diplomat dibran. Në botë, Ambasador !
Dr.HajrI SHeHU, gjuhëtari mbi të shqipes fjalor.

HaKI PerNezHa shpaloi rregjistrat e Sureti Defter,
Katundet zakone mira, ku lakmon “kap e merr”...
MeVLUD BUcI mblodhi pishtarë për 100 Pavarësi,
Libri i njëzetë i NaIM BerISHeS, mollza e gishtave të tij.
 
Magjinë e Dibrës e shpërndau SKeNDer caLa,
Urtësi volën SaKIP caMI e SHaQIr SKara,
HajrI MaNDrI, aLI HoXHa e HaLIL raMa.
Kolosët dibranë, publicisti i mirënjohur FaToS DacI, 
Të vjetër e t’ri, në peidestal i çoj me “Enciklopedi”.

Këmbëngulësit idealistë MUraT KoLTraKa e SeLMaN MezIU,
Studimeve mbi Kastriotët, çdonjëri mirëfill u priu.
DaKI HoreSHKa, LUaN KaBa,VeSeL HoXHa, HaKI KoLa,
Për Dibër, nuk vu vyshk fjala, s’vu mpi dora.

Studiuesi etnolog MUNIR SHEHU zbertheu gjenealogji- 
rrapin e gjakut,burime nga jeta e kërkime mbi të vërteta,
Dritë homazh për ditëshkurtin NIN rajTa e të ndjerin 
HaSaN LeKa.

Naltësojnë emrine kësaj nahije, cope shqiptarije,
zëdhënësit atdhetarë, pasionantët që rendën gjithë nxtim,
BUjar KaroSHI, BeQIr SINa, raMIz GjINI,
eLLIoTT MoGLIca, aLI KoceKU, QazIM XHeLILI.

Pentagrameve ç’ va dridhin telat, e gurgulloj folk e gurrë,
Simfoni ujvarash, sharki e fyell çobani, te ajo kullë,
Vyrtuozët e kësaj Meke që s’shterrën kurrë.

Thurën kurora frullizash, fllade Korabi, shkumbnaja Drini
arIF VLaDI, QerIM  SULa, Vera LacI, vyrtoz MYFTerIMI
nektarin, eDMoND zHULaLI e PërParIM ToMÇINI ....

Një armatë me të vyerat kontribute, këto Faladritë! 
Të urtë si heshtja e pavakt,  që trenin s’ka pritë...
Ndezën prushin e shkollimit, tuj fry thëngijtë.
zeNeL SULa, aDeM SaLLaKU, VaNGjeL PeTrI, FITIM DaNI,
MIT’HaT aGoLLI, HaSaN SHaHINaj, SHeMSI MaNajaNI...  

albanologu erudit eQereM ÇaBej, e zbërthej:
“Dibra,Gegë e Shqipërisë, midis Deshat’ e Jabllanicë.
Bujq e blegtor, murator zanati,
Muhamedan gjallnik, që marrin erë nga arti”

       * * * 

“Në vendin tim, mos trazo gurët,
Lisat e motçëm, mos i gërgat,
Se britma dhimbje, do lëshojnë muret,
Rrënjët e degët do kullojnë gjak”.

Kështu  çoj rrëfenjë e gojdhanë ILIr SPaTa,
Dridhërimë kumbuese, thuprahollë cving kah e gjata.
Me nerv tendinë, zakon e huq,
Me personazh Lush Çidhnakun, dujç e krushq.

Me shmejm ëndërra brenge lypi iluministi,  
Gjali i Lisivalles,  i mbushur maraz, XHeLaL NDreU,
I këndoj me lofkë Dibrës, çdo qisi e dheu:

“Të kishte lind në Dibër një SHEKSPIR i ri,
Do gjente brumë për dramë e tragjedi.
Hamletë, Otello, Makdufa, Makbethë e ku ta di,
Qezarë pa kurorë, me tirq e xhurdi,
Dezdemonë, Zhuljeta, pa fustane kaftani Ofeli.

Dibra, e imja fjalë arit...
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botime

Nga naMik SelMani

Urtaku Islam cani po na jep në duar “librin e jetës“, si 
e quan ai me kaq qetësi e me seriozitet, me përkush-
timin që e ka përfshirë në gati 70 vjet punë me të. 

Një Libër gati faustian. Vetëm se me një ndryshim. Nëse 
Gëtja e nisi librin e tij dhe e mbylli pas gati 5 dekadave, 
Doktor Islami ka qenë së pari “lexues“ i asaj kulture, histo-
rie, demografie, etnografie që ka qenë ushqimi më i madh 
shpirtëror i këtij njeriu në një jetë të mbushur me sa e sa 
aktivitete në shërbim të njerëzve, sidomos  për Çidhnën e tij. 
Për Mbretërinë e tij, atje larg në Dibrën e bukur që shpesh 
njësohet me Skënderbeun, me odat e urta sa nuk i gjen në 
asnjë vend tjetër ku flitet shqipja, me Korabin, me dasmat 
madhështore që ftojnë krushqit në ata vargan malesh, njëri 
më i bukur se tjetri, me një punëdashje që edhe sot është e 
gjallë, e fortë. e kjo punë i ka shkuar gati 7 dekada sa askush  
tjetër. Ndaj i japim plotësisht të drejtë për këtë emërtim të 
dytë që i ka vënë ai librit veç atij të ballinës që vënë të gjithë 
në një libër të ri.

Ka shkruar në vite. Ka lexuar aq sa mund të gabosh në 
numërimin e tyre. Se asnjëherë nuk do të ishe i saktë. aq 
më tepër për Çidhnën, për të cilën i është referuar botimeve 
shqiptare gjermane, turke, ruse, amerikane, serbe, etj

Një jetë të tërë e ka përkëdhelur shkronjën ashtu si kanë 
bërë bashkëfshatarët e tij me tokën, si bujqit dibranë që 
kanë përkëdhelur ugaret, mollët,  plisat e  arave, lisat, barin 
e maleve ku kanë veruar bagëtitë, ortekët e bores.

Po me këtë libër duket se edhe zemra e tij,  paksa e lodhur 
nga tiktaku i viteve,  është edhe më e qetë për atë që miku 
i diturisë, i besës dhe i besimit, i urtisë dhe i miqësisë Islam 
cani ka shkruar për vendlindjen e tij, Çidhnën.

Ka ikur për herë të fundit nga Çidhna. Ishte shumë më i 
ri. Kishte veshur rroba shajaku Ishte dimër. Dimër i 1940-s. 
Një dimër dibran po që edhe këtë fëmijë nuk po e thyente 
dot. ende nuk po e kuptonte se sa të mëdha ishin rrugët që 
do të shkelte në jetë, në botë..e tani me këtë libër ai bën 
rIKTHIMIN Më Të BUKUr, hap përsëri ca porta , ngre lart 
lisat e drunjta të oborreve për të thënë se është sërish biri 
i tyre. e asnjë dryn nuk i del përpara atij. Nuk është vetëm 
zakoni i mikpritjes që e prêt, por se ai është pjesa e tyre. 
është një lis më shumë . është një gjurmë më shumë kalaje. 
e sot ka sjellë një libër ashtu si të ndërtojë një Kala libër për 
Çidhnën. Me një hyrje të tij në një rrëfim që e ka ngrohur 
në tërë vitet. “Kam marrë një lugë dhe nga dheu i Dibrës. e 
kam hedhur në një gotë. Në fund të gotës unë i shoh fundin 
e botës së tij , të botëkuptimit të tij. Çidhna është qelizë e 
Dibrës dhe Dibra është trupi i saj. S’ka Dibër pa Çidhën e 
s’ka Çidhën pa Dibër” thotë ai me modesti që rrallë e gjen 
në jetën e përditshme.

Për besë të besës, s’duhet të themi se libri për vendlindjen 
është i pari në atë karvan të pambaruar të librave që shohim 
në vitrinat e librarive apo në bibliotekat tona, të librave që 
botohen e do të botohen në Shqipëri e në botë që kur njeriu 
iu fal shkronjës. Këtu në Shqipëri e në botë.

Po libri i tij seç ka një aromë të ndryshme nga të tjerët. Seç 
ka disa porta të bukura që të tërheqin që larg. Seç ka një frymë 
të re për vendlindjen, qoftë kjo edhe më e madhe në numër 
banorësh në sipërfaqe arash në numrin e krojeve e të fiseve, 
në numrin e përrenjve a ta varreve. është një libër që ai e ka 
ngjizur brenda vetes që para se të lindëte. Po, po, duket se 
me plot gojë se libri ka dalë para se ai të lindëte. është një 
libër që duket se edhe për ne që nuk ia kemi prekur gazin e 
odave të Çidhnës skënderbejane na bën që të jemi aty me 
frymë e trup, me sy e veshë. Pse jo edhe pak fytyrë skuqur e 
të etur në dituri kur lexojmë atë histori të lavdishme që na e 
paraqet ai në këtë libër me shumë argument. 

Duket se është edhe zëri i padukshëm dhe kaq i mister-
shëm i hapave që e kanë dërguar në këto faqe librore për 
vendlindjen. edhe nëse ato, hapat,  i janë maturuar paksa 
më shumë nga vitet që ka kaluar në jetë e që mbeten edhe 
sot po kaq të fortë kur ai bredhëron si një odise shqiptar në 
kërkim të pragut, me një dashuri që nuk mund të krahasohet 
lehtë me të tjerë.

Mund ta bënte edhe më parë. aty ka qenë Çidhna. aty 
kanë qenë fiset e traditat. Aty kanë qenë këngët e djepit dhe 
këngët për Skënderbeun. aty ishin mullinjtë e vreshtat, aty 
ishin kullat e pëllumbat dhe shqiponjat që i dhanë emrin një 
fshati të tillë si oena (pëllumb). aty ishin këmborët e staneve 
dhe urimet e nënave. Të duket se në librin e  tij ende sheh 
flatrimin e shqiponjës, jeton vringëllimin e  shpateve të Skën-
derbeut,  karvanin e krushqve për dasmat ku nderohej për 
mirësi, për ëmbëlsira, për valle e këngë. aty ishin parmendat 

Një HYGO po të kalonte nëpër Dibër,
Do të shkruante dhjetra vëllime për një dimër...
Ndër shullá, skurúsha, kúçla, Pelpenik e Derëz,
Tjetër “Viti 93”, “Legjenda e shekujve” a “Të mjerët”.

SAADIU - i urti Shiraz i Persisë, do frymonte bostanë,
GëTe e DaNTe do strukeshin menduar mënjanë. 
S’ do gjenin një Faust budalla, personazh dibran,
Që ta shesë shpirtin për shejtan. 

“Rrallë gjen njerëz nga populli, si dibranë,
-Meditoi MIT’HAT FRASHERI, sa dha selam -,
Njerëz zakoni, pa shkollë, muhamedan.
Me aftësi kaq të madhe për mjeshtri,
Aty kur lypsen shumë studime, mjaftë mençuri”. 

 * * *

[evropë kundrova. Shpirti i arratis gëlon tërthor,
Ishuj , parqe, skulptura, avion, jaht, tram, vapor.
Shpesh mendueshëm, pezm helmatisur për fatin tonë,
Gjysmamuzgje, gjysmagjelë... mbijetesë me thonj.

antiken evropë e shëtita, shtete plot soditë e pá,
Mes dëshpërimesh lus, tuj dremitë: “Alláh, alláh !
Ne pse n’ kët’ derexhe, rrotë e më tytë, va e pa va...???”
Ngre pallzina e shto rrugzina, prish e ndreq,
Flirt me rus, sllavë, dreq e kinezë... popull fatkeq !

Vend eksperimentesh, politikash trularaska,
Kur politika, ligje bën, e vet ligje s’paska...
Thënia e vjetër, më pickoj si xhejkrra, për nevrik,
“Po t’nxirrej mjalt nga çdo mizë, s’ do kishim pashnik”...

Sa shikon kal jeshil, aq ndesh dibran të pazgju,
Dhe mullejskat në kët’ regjon, zgjohen indoktrinu.
S’ shlyhen pasazhet nga psika: zallamahi, zabtues e mbret.
Ndërdyshtas mëvetson: rruga e arbrit, (për) 100 vjet !

Padashur kafshoj gjuhën, tuj përtyp kafshatën,
Me dokrra politika shqyen hënën, pjell zapatën,
“Po me Udhën e Arbrit, xhanëm, ç’patën ?!”...
 
Mandej përmendem.Veç dibranit, tjetërkush s’e bani,
Birinxhi burrë, Mexhit Mazllum Methasani.
Në vend të të gjalit shkoj në litar,
“Unë”,-tha. U var! ].

 * * *
    

Le ta terin botën,  gërsheta erërash globalizmi,
Fillikat në mbetsha, do mbruj ngjyra nacionalizmi.
evropë moderne, me shumë setra,e parfumosura tejembanë,
Gjythçka lypa, sak e gjeta. jo babë e nanë.

Vende të bukura, mrekulli... shpesh më kanë joshur,
Mes mrekullish mahnitë, bllof, fjalët janë sosur.
Krej çorientuar, shushat, shashtisë e hapërda,
Veç kësaj nahije i lëshova sevda, kur në mend jam ra.

Zgjoj etshëm: Shqiptarí me 100  jetë n’ Pavarësi,
Lumnuar me Dy Dibrat: Flakadani-Kuq, Shqipe-Krahëstralli. 
   

 * * * 
dakolë. Dyfekvajisur. Dishepull. Dritëditurie. Duarflori.
identikit. Ilir. Intelekt. Imzot. Ideal.
Besatar. Brengë. Binjak. Bajrak. Bujar.
republikë. rilindje. rapsodi. realist. racional.
arbnor. altar. alegori. andërr. atdhetar. 

 * * * 
Dibër, o brengë e kolme, ëndrra e latuar, që unë due,
shpirt jap në ty, tretur kandil; shkri n’ kockë e n’thue.
Mëmëdhe e atdhe, një gjak tek mua, foshnjë me gji,
Dhé i amshuar, me hymn do të përulem, përgjithnjí ! 
Ti magmë urrejtjesh, kaskadë brengash, muzg e agim,
Muzë pelegrinësh, katarakt malli,  frymor e shpëtim.

Paqe e përtokshme, aurorë e purpurt, shkulm acar e pajtim,
Shpirtdlirë fakir, dritë - terr kolazh, mirësi martire, lot kristalin.
Xhokondë sybuzëqeshur, engjëllore gjer në Gjur e Bizhur,
Imja fjalarit. Prehër kombtarie. ego krenarie. Mbi t’kuq, 
shqipja shtri.
Tokësore e shenjtruar. e artë praruar. Mbi ty: Vetë zoTI!

Tetor  - Nëntor  2012

*(vijon nga numri i shtatorit)

jetë që njësohet me një libër

lum fjala në librin tënd, o urtaku Islam Cani!

e kositësit e livadheve apo ata që hapnin kanale ujitëse edhe 
në shpatin më të mprehtë për t’i dërguar ujin çdo bime.  Po 
doktori zgjodhi këtë majë moshore që të  mos skuqej as edhe 
një grimë për atë që mund të bënte .

Nuk ka shkruar në ballinën e këtij libri  fjalën “encik-
lopedi”, por unë do të thoja me plot gojë se e tillë është. Ai 
ia ka thirrur të gjithë në Sofrën e Fjalës: historianët, etnografët, 
arkeologët, poetët, politikanët, këngëtarët, studiuesit, njohësit 
e shpellave, arkitektët e vendit e ata të huaj, fotografët, bujqit 
e agronomët, blegtorët si njerëz të sakrificës, filozofët e an-
tikitetit. Dhe më mirë se në këtë libër i ka thirrur ai, bashi i 
odës Dibrane  Islam cani nuk do të ishin  ndodhur në asnjë 
odë tjetër, në asnjë vend tjetër. 

Diku në atë zyrë të thjeshtë, në mes të Tiranës, çdo ditë 
pret  e përcjell njerëz të thjeshtë nga të gjithë viset e Shq-
ipërisë. e ke të vështirë që të ulesh në një  karrige ku ai të 
fton me aq shumë bujari e mirëdashje nga librat që janë kudo 
në tavolinë, në rafte, në duar…

e nuk duhet të çuditeni kur t’ju them se sa herë që vjen 
në këtë mjedis librat ndryshojnë. Të tjerë libra vijnë  në 
tavolinë, njëri më i madh se tjetri. Në gjuhë të ndryshme . 
Madje edhe gazeta. 

Është “thesari” i përdorur për librin e tij që sot ai po ua lë 
miqve. Sidomos miqve të Çidhnës që e kanë mik të përher-
shëm të vatrave të tyre. edhe ata mezi  e presin këtë dhuratë, 
këtë obligim të përjetshëm që ai i ka vënë vetes në jetën e 
tij krahas atyre dhjetra librave të botuara me emrin e tij,, të 
qindra e mijëra shkrimeve të botuara apo të intervistave të 
panumëruara në televizione.

Ka pak kohë që ka rregulluar shtëpinë e vjetër jo thjesht 
për të qenë një qiradhënës modern as për t’u mburrur për 
atë lidhje po që të bëjë një Çidhën të re  brenda vetes ashtu 
si dhe shkronjat që  ka vënë në radhë për të. 

Një zonjë e nderuar si Fatmira Biçaku e cila ka qenë kor-
rekte dhe ka shkruar librin në kompjuter. Shumë herë Doktori 
ka punuar duke diktuar shumë faqe. Për shumë orë atë e 
sheh duke ecur në atë dhomë të mbushur me libra, me pak 
zhurmë tiranase pas xhamit të zyrës, me trokitje nevojtarësh, 
miqsh. Madje edhe citimet ai i ka mësuar përmendësh si një 
kujtesë elektronike.  Çidhna, oena, pëllumbi dhe Shqiponja 
bashkohen kaq pranë me njëri-tjetrin e thurin atë histori kaq 
të lashtë e kaq të re.

Në vite kam punuar me libra të miqve të mi. Të vjetër e të 
rinj. Kam redaktuar pa hile, si thonë shqiptarët jam  bërë pjesa 
e tyre shpirtërore. Madje edhe me libra të të rinjve që hyjnë 
në letërsi me fytyrëskuqjen e lavdisë së shumëpritur. Libri 
i mikut tim Islam cani që ke dëshirë vetëm ta dëgjosh, më 
emocionoi dhe më klithmoi vetveten në fajësinë e pafajshme 
se përse nuk e kisha njohur më parë këtë histori, këtë mjedis 
që më bënë dhe mua po kaq krenar sa edhe vetë profesori. 
Lum Çidhna për këtë libër! 

Lum fjala në këtë libër Doktor! je bërë mjeku më i mirë 
për të mundur HarreSëN  që shpesh na mbyt të sotmen aq 
më shumë edhe të ardhmen.
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Nga iSlaM    ÇenGa

1
Lart nga Llaseni
Si një yllësi
Çelet mrekullia,
Në kurm e në shpirt
Vibron bukuria.
Me mollë në prehër nane
Me mall në sy zane
Me sofër, raki thane
Më pret Peshkopia;
Si burrë me krenarinë
Si zonjë me bujarinë
e plak me mençurinë
Vendlindja ime
e shtrenjta ime.

2
Nënë e babë
Vëlla e motër
Dhe fis e xhins
e miq e shokë
Më presin sot
rrugës së Pazarit
Në Shëtitoren e Blirit
Me kroin e Korabit,
Ku për qindra vjet
Kojshi me kojshi u bëmë vëllezër
Si një familje e madhe
Në mort e në dasëm
Në shart e në dert
Dhe  ndamë bashkë
Gëzimet e hallet
Dhe kokrrën e kripës
Dhe agun e dritës
Dhe grushtin e misrit
Dhe strehët e pragjet…

3
Të marr në mësysh bukurinë,
Të ngroh në sy hijeshinë
Nurin që mban në shpirt
Zemrën që mban  në dritë…
Në lagjen e Vjetër
Shtëpitë shtyhen,
Shtyhen udhët
Përpjetës së Dublecit,
Çati më çati pikojnë strehët,
Dritare më dritare blerojnë gjethet
Sokak më sokak
Plakat me namazbeze
Fole në fole
Turtujt çelin vezët… 

4
Shtëpi të gurosura me baltë
Me hatulla të moçme lisi
ju ngjiten kodrës 
Për të kursyer fushën,
e arë e farë
e lis e kullotë,
Për të qënë 
Më pranë burimit
zjarrit më pranë
Më afër dashurisë
Në ballë të historisë 
Në agun e shpresës
Urtësisë e djersës
Malit më pranë
Drinit në anë
Mikut   në hall
e hasmit përballë
Vëllezërit e mi dibranë.

5
Dublec e Dobrovë,
Kallavere e Pazar
emra që mësuam  më parë se abetarja;
e gishtat e vrarë
Në gurë e sokak
Para fëminisë

I sakatova,
Me balsamin tend  i shërova
e u burrërova
e trashëgova;
e njësh u bëra me ju vëllezër 
Me ju binjak
Me shpirt
Me gjak…

6
ju të dashur 
Fisnikë e të shtrenjtë
Të butë në shpirt
Në gjak të sertë,
Sy më sy
Fjalë më fjalë
zemër në zemër
Lëkurë me lëkurë
Të shoh më sheh
Në ditët me mjergull
Në natën me terr;
Me njërën dorë, Korabit 
Mbi  sy i ul qeleshën,
Me tjetrën, Drinin e zi 
Në gushë e përkëdhel.

7
Bashkë nuk e ndamë
Urretjen, as cmirën
as xhelozinë
e sherr e pabesinë;
Ishim bonjak me ty
Me vetvetën
Ndamë bashkë të keqën
Dhimbjen
e vdekjen 
Bukën e krypën 
Lindjen dhe rritjen
Plakjen dhe rininë
e me okë e pa pre
e falëm dashurinë.

8
Më shumë jam se s`jam
Më shpesh vij se iki
Më shpejt rinohem se plakem
Me ju
Me ty e mira ime;
Në trungun e blirit
Inicialet e mia
Në gurët e themelit
Kam emrin tim
Të fisit
Të xhinsit
rreh zemreku i jetës
Dhe aorta e gjakut
Trarët e shtëpisë 
Dhe rrasat e pragut.

9
Sonte erë e vjeshtës 
M`a degdisi gjumin
Në degët e blirit
Në lendët e lisit;
Shilarëse fëmijëria
Përkundet me yjet…
Me shkumës në dorë
Profesor Qaniu
Profesor alliu
Musa e Lavdrim
Spartak e Kujtim
Genc, Fitim, Bashkim
zhulal e Prapaniku
Babë Hasan e Baba Lym 
Të tjerë, e të tjerë të prorë 
Si meteorë
Krijuan meteorë.

10
Në silueta fisnikësh
Në bronx hënë e plotë
Kodra e Tërshana

Vëllezërit Isaku
Bardullët e Xhombullët
Vraniçët e Kalecët
Lazimet, Kallaveret
Leka e Përlekët
Stojkët edhe Vleshët
Sojli e shehërlerë
Më zgjasin një gotë
Më hapin një derë
Më çelin një portë
Më falin një botë…
Dhe bëre mençuri
e shkrove histori
Si rrallë kush, zemërprush
Për vatan e për nder
Sokol e skifter
Burrë si shkëmb i sertë
Mal si  plak i urtë
Stoike me thërime
Trimëresha ime!

11
Hashashin e mallit
Paskam  pirë që në fëmijëri
e përsëri
Pranë moshës së tretë
Në polenin tënd 
Hashash malli pi
e më thumbon bleta jote
Por mjaltin në koshere
Me nektar perëndish
M`a shtron 
Në sini
e mira e ime,
Shamibardha ime!

12
Në të gjitha stinët
Në të gjitha motet
erë ftua e mollë
Shpërdan kurmi yt
Djersa, mundi, mendja
Nëpër Shqipëri;
e s`the kurrë u lodha
Nuk the kurrë plaç
Me dorën tek balli
Nga dhimbja
Nga malli
Me lofkën tek djali
Me mall e përgjërime
zemërdhëmbshura ime!

13
Një tufë mëllage
Tek ti i mblodha
Një tufë mimozash 
Për ty i solla
e shumë përshëndetje
e tungjatjeta
Mëngjezëve e netëve
Hijeshojnë udhët
Fisnikërojnë njerëzit
Pragun e sokakun
Dhe gurin dhe plisin
Fjalën dhe qeshjen
Dhimbjen e qëndresën
Të thjeshtën dhe besën
Me lutje përgjërime 
Moj e shtrenjta ime!

14
Më shumë jam
Se s`jam
Më shumë vij
Se iki
Më shumë rinohem 
Se plakem 
Me ju
Me ty 
e bukura ime Peshkopi!  

firmëtarët 
e pavarësisë  

Nga Mevlud  Buci

Porsi drita e praruar 
Si pranvera plot hijeshi
Si parajsa e shenjtëruar
Ështe flamuri kuq e zi

Ështe flamuri kuq e zi
Ështe flamuri i lirise
Gëzuar o Nënë  arbëri
festën e madhe  të Pavarësisë

festën e madhe të  pavarësisë
e gëzon trualli arbëror
Janë në ballë të historisë 
trimat që firmosën në vlorë                        

trimat qe firmosën në vlorë
Bijtë e shqipes  sokola mali
Shipëria i ka kurorë 
Priu në ballë Ismail Qemali

Priu në ballë Ismail Qemali
Me shokë bese qëndestarë
Ju kemi tek pjedestali 
o të urtët flamurtarë

o të urtët flamurtarë 
o petritë -kreshnikë -liria
arbëria u ka fanarë                                                    
dritë ju ka vetë historia

dritë ju ka vetë historia           
Mposhtët   krajlat e Perandorisë
lum kjo vlora, lum arbëria
Jeni  geni i shqipëtarisë
 
Jeni geni i shqipëtarisë
Jeni  kënga e qëndresës
o kala të Nënë abërisë
rritet bijë vigana të besës

rritet bijë vigana të besës
bijë te rrallë të arbërorit
legjendarë e dritë e shpresës
Perkrah nikollë kaçorrit.
          
Përkrah nikollë kaçorrit
Përkrah  Murat Said toptanit
azganë burra,geni  i hynorit
lavdi vehbi  agoll-dibranit

lavdi vehbi agolli-dibranit
i pamposhturi   prijs  krenarë
Këta jane zgalemet e tufanit
të dyzetët firmëtarë.
          
të dyzetët firmetarë
burra bese sokola mali
Moj  arbëri  ti je fanarë
lavdi, o ismail qemali

lavdi o ismail qemali 
Me shokë bese qëndrestarë 
Ju kemi tek piedestali
o të urtët flamurtarë

o të urtët flamurtarë
o ju dritë arbërisë
Mbeten yje në altar
firmëtarët e pavarësisë.

Poemë e pambaruar për qytetin tim
Jua fal me bashkëqytetarëve të mi  me rastin e 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë

poemë
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kujtesë
Nga  halil teodori

 “Njeriun natyra vetë e ka pajisur me cilësinë 
e çmueshme të dashurisë ndaj atdheut e 
familjes, që janë sendet më të shtrenjtë e më 
të madhërishme të jetës së tij”. Kjo është pjesë 
nga një prej krijimeve të Sabri cakës, I cili 
dha jetën në moshën 18-vjeçare, më 21 janar 
të vitit 1944, në betejën më të përgjakshme 
të Brigadës së Parë Sulmuese, në luftën e 
Tendës së Qypit. 

 Kur flasim për Heroin e Popullit Sabri 
caka nuk mund të rrimë pa përmendur 
historinë e lavdishme të Brigadës së Parë 
Sulmuese, të cilës iu besuan betejat më 
vendimtare të luftës kundër okupatorit, e 
cila korri sukseset më të bujshme të Luftës 
Nacional-çlirimtare.

Brigada e parë sulmuese ishte më e rëndë-
sishmja e formacioneve partizane që lindën 
si domosdoshmëri për daljen zot të fateve të 
vendit dhe çlirimin e hapësirës territoriale të 
Shqipërisë okupuar nga pushtuesit. 

Duke iu referuar ngjarjeve dhe datimeve 
që përkojnë në mbamendjen e kësaj etape 
të rëndësishme të Historisë së Shqipërisë, 
mëtojmë. Në Vithkuq të Korçës, ne fushën 
e Makrezës, më 15 Gusht 1943, u inaugu-
rua krijimi i Brigadës së Parë Sulmuese e 
UNÇSH, formacioni i parë i madh i rregullt. 
Në tetor 1943 pranë Brigadës, u formua 
batalioni “Antonio Gramshi” me vullnetarë 
ushtarë italianë të Divizionit “Firence”. Në 
Janar 1944 u formua dhe batalioni i V-të . 
Kështu efektivi i Brigadës arriti 1500 vetë . 
Luftimin e parë të ashpër e të përgjakshëm, 
Brigada e zhvilloi më 17 Gusht 1943 kundër 
nazistëve gjermanë, në kthesat e Barmashit 
të Kolonjës dhe vargu i luftimeve e i betejave 
të saj nuk u ndërpre. Deri në çlirimin e plotë 
të atdheut ato arritën mbi 200, një pjesë e 
mirë e të cilave përmenden si betejat më 
të lavdishme të UNÇSh. Të tilla janë: Lufta 
e Vithkuqit, goditjet e ashpra në Xyrë, në 
Derven, në rrugën Elbasan-Peqin, luftimet 
në Mallakastër, Mesaplik, Kurvelesh, Kiçok 
, Dëshincë, beteja e Tendës së Qypit, opera-
cioni armik i Dimrit 1943-1944, marshimi 
heroik i tre batalioneve në Veri, në ndihmë 
të Shtabit të Përgjithshëm në Tomorricë, 
Dumre, Pogradec, Mokër , operacioni i qer-
shorit 1944, Vërçë, Shpat, Sulovë, tek ura e 
Moglicës, në Qafën e Gjarpërit, e Gurin e 
Prerë, Shënbërdhenj, Qafë Dardhë, Çërravë, 
Gollobordë, Peshkopi, Dibër, Mat, Krujë, 
Prezë, beteja e ashpër për çlirimin e Tiranës 
etj. Brigada e I “S’ përshkoi një rrugë luftarake 
prej më 2260km , luftoi në 52 krahina të Shq-
ipërisë, duke dalë edhe tej kufijve shtetërorë 
dhe kudo krijoi imazh të shkëlqyer në popull 
dhe besim absolut tek ai në fitore, u shkaktoi 
okupatorëve nazistë dhe kolaboracionistëve 
humbje të ndjeshme që arrijnë mbi 3500 të 
vrarë fashisto-nazistë, rreth 5000 të plagosur 
dhe më  se 4000 robër, duke nxjerrë jashtë 
luftimit mbi 12000 nazifashistë e kolabora-
cionistë. Brigada e Parë Sulmuese i ktheu 
pozicionet e luftimit në pozicione zjarri e 
flake që dogjën e përvëluan nazifashistët dhe 
shërbëtorët e tyre vendës. 

Rruga e saj luftarake u përflak dhe u skuq 
me gjakun e mbi 370 dëshmorëve që dhanë 
jetën heroikisht për çështjen e madhe të 
çlirimit të atdheut kundër shkelësve të huaj, 
një prej të cilëve është edhe I riu dibran, 
Sabri caka.

 Sabri caka lindi në  okshtun (Muglicë)  të 
Dibrës, në vitin 1926, në një familje të varfër 
fshatare por të pasur në ndjenjat nacionaliste 
dhe ngadhënjyese brez pas brezi në luftën 
për liri. Që në moshë të re u brumos me 
ndjenja atdhetare dhe me shpirt liridashës. 
okshtuni si e gjithë Shqipëria ka qenë vendi 
i luftërave te pa reshtura. Ishte nga Moglica 
e Patriotit te madh Hasan Muglica, vrarë 
pabesisht nga Serbët me 17 qershor 1915. 
Mbas vrasjes së imamit Hasan Muglica ve-

Sabri Caka: “atdheu dhe 
familja janë më të shtrenjtat”
prën e tij  do ta vazhdonte një tjetër Hoxhë 
Sadik caka. Hoxhë caka i ati i Heroit Sabri 
caka dha kontributin e vet për mbajtjen lart 
të frymës patriotike te popullit te okshtunit. 
e jo vetëm kaq por ai punoi për tu mësuar 
shkrim e këndim okshtunit, Ternovës, Smol-
likut .. etj.

Sabri caka mësimin  fillestare deri në 
klasën e pestë ai i bëri në Zerqan. Pasi fitoi 
konkursin, me ndihmën e një mësuesi, në 
vitin shkollor 1938-1939, ai u regjistrua 
në shkollën teknike të Korçës, në degën e 
zejtarisë. Vitet e jetës shkollore në qytetin e 
Korçës do ta lidhnin të riun Sabri caka, me 
lëvizjet punëtore, me demonstratat, takimet 
dhe aktivitetet të kësaj kryeqendre të lëvizjes 
ilegale. ai kish hyrë në Korçën plakë, në 
qytetin e patrioteve të mëdhenj, në qytetin 
e njerëzve të penës e të pushkës, pikërisht 
atëherë kur atdheu lëngonte gjithnjë e më 
shumë plagën e robërisë, vragët e skamjes 
dhe varfërisë. Ishte pikërisht ajo kohë kur 
si të tjerët edhe Sabri caka do të përfshihej 
nga vala e ngritjes krye, nga mospajtimi me 
këtë gjëndje që po mpakte gjithnjë e më 
shumë qytetin e Korçës, okshtunin e tij  dhe 
gjithë Shqipërinë. Ishte pikërisht pranvera 
e vitit 1943, datimi që shënon dhe hovin 
më kulmor të Sabri cakës në kontributin e 
tij për lirinë e vatanit. Pikërisht në atë kohë 
ai do të hidhej në ilegalitet pasi veprimtaria 
e deriatëhershme kundër regjimit, kundër 
okupatorit do të dekonspirohej dhe qëndrimi 
në ato ambiente do të ishin për të shumë të 
rrezikshme. Me krijimin e Brigadës së Parë 
Sulmuese, Sabri caka inkuadrohet si efektiv 
në kompaninë e dytë të batalionit të tretë, 
ku menjëherë ra në sy të eprorëve dhe të 
shokëve kurajoja dhe guximi dhe shpirti i 
sakrificës. Ai nuk kursente për luftën që do 
të sillte lirinë e atdheut, gjënë më të shtrenjtë 
që kishte, jetën.  Do të ishte pikërisht beteja e 
Tendës së Qypit që daton më 21 janar të vitit 
1944, luftë e përgjakshme dhe vendimtare, 
në të cilën ai do të binte heroikisht. Ishte 
pikërisht beteja e përgjakshme, kacafytja 
dhëmb për dhëmb me okupatorin gjerman, 
ajo që do të shënonte dhe një prej faqeve më 
të rëndësishme të Brigadës së Parë Sulmuese 
dhe gjithë luftës Nacionalçlirimtare. Pikërisht 
në atë përballje titanike Sabri caka do të 
jepte jetën e tij, do të vadiste me gjakun e 
tij tokën që po hidhëte fara e lirisë. ai do të 
flijohej për atdheun në këtë luftë të ashpër, si 
shembull i kontributit që dhanë dhe jetën që 
nuk kursyen bijtë e Dibrës, Shkodrës, Vlorës 
e të gjitha krahinave të Shqipërisë.

Në ditarin partizan të luftës, lidhur me 
betejën e Tendës së Qypit, ndër të tjera 
shkruhet:

Prap dëgjoi borinë e Meçes. Shokët u sulën 
përpara. Në ballë sërish pa komandantin, 
Mefail Rozanin… Sulmi përparonte, por 
me shumë vështirësi. Në hundë, në gojë ai 
ndiente shijen e hidhur e të athët të tymit të 
barotit që mbulonte si një mantel kodrinë e 
pjerrinë, luginë e shkrep ku armët gjëmonin e 
zëri partizan buçiste. Fshinte sytë, ulej prapë, 
merrte shenjë, zvarritej, qëllonte prapë… 
Përse vallë nuk i ndiente më krismat?  e ai 
prap përpara. Komandant Mefaili prapë në 
krye… Edhe pak, edhe pak… Dhe kodra e 
vogël që dominonte zonën do të ishte në 
dorën e tyre. Kjo do të thotë fitore në atë 
krah…”

Grupi i gjermanëve që mbronin kodrën u 
tërhoqën në llogore… Sabriu pa komandantin 
që ngrinte kokën herë pas here dhe zvarritej. 
Dëgjoi përsëri borinë e Meços. Pastaj pa prap 
komandantin që u sul përpara.

 

 U hodh dhe ai krah komandantin me furi 
përpara. Vërshëllima plumbash dhe pred-
hash… Kë qëllonin? Në atë mjegull baruti e 
tymi vështirë të dalloje gjë. Por ai e pa mirë 
komandantin kur u vërvit në llogore. U hodh 
menjëherë edhe Sabriu dhe shokët më pas. 
Tani ata luftonin trup me trup. Në atë për-
leshje për jetë a vdekje, ai pa komandantin 
që e mbuloi gjaku. Ndjente ti fërgëllonte e 
gjithë trupi. Iu duk se diçka e nxehtë po ia 
përvëlonte gjithë qenien. Në atë rrëmujë te 
përgjakshme, Sabri iu afrua komandantit. 
Pa fytyrën e tij të zbehtë, ai me njërën dorë 
shtrëngonte armën, me tjetrën shtrëngonte 
plagën, prej ku dilte curril gjaku i kuq, i 
kuq…”Përpara… përpara…” – dëgjoi zërin e 
komandantit. Dhe bashkë me shokët u vërsul 
midis trupave që përlesheshin. 

Është llogorja e fundit… Gjermanët ende 
qëndronin. Vazhdon e ashpër dhe ngadhën-
jyese përleshja trup me trup. Sabriu vështron 
një gjerman, I cili me thikën e tij të madhe i 
vërsulet pas shpine një partizani. Sabri caka 
i hidhet me tërbim ushtarit gjerman përsipër 
dhe ia ngul thikën në mes të shpatullave. 
Gjermani dridhet e përpëlitet duke u shembur 
përdhe, pa jetë. Ndërkaq Sabriu shtrëngon 
armën dhe përpiqet të bëjë përpara. Në vesh 
i buçet boria e Meços. Ktheu kokën majtas. 
Si në një vegim të përflakur sheh borizanin, i 
cili me njërën dorë mban borinë, ndërsa me 
dorën tjetër shtrëngon plagën në fyt që të mos 
i rrjedhë gjaku. Mbledh forcat dhe përpiqet të 
ngrihet në këmbë. Ngrihet… Sheh shokët që 
po zënë kodrën… Nga sytë nuk i hiqet silueta 
e shokëve që marshojnë mes plumbave dhe 
tymit të përballjes. Thërret: Përpara, përpara 
shokë! dhe bie mbi armën e tij, me tytën drej-
tuar nga armiku. ai shuhet dhe armën nuk e 
lëshon nga dora. Gjaku e ka mbuluar të tërin. 
Trualli ku është gremisur trupi i tij në grahmat 
e fundit është vaditur me gjak. ai sheh teksa 
drita shihet në sytë e tij dhe zjarri në trup nis 
e ngrin në atë ditë dimri. Sabri caka do të 
meste në fushën e betejës, duke dhënë jetën 
për lirinë e atdheut, duke shkruar me gjakun 
e tij një prej faqeve më të rëndësishme të 
historisë së kacafytjes së Brigadës së Parë 
Sulmuese në Tendën e Qypit. Kjo histori, 
kjo betejë, kjo ngjarje e përgjakshme, emri 
Sabri caka janë dhe mbeten gurthemeli më i 
rëndësishëm i Shqipërisë së lirë, i Shqipërisë 
pa okupator. 

Do të ishin partizantë e Brigadës së parë 
Sulmuese, të cilët do të betoheshin mbi varrin 
e Sabri cakës dhe e dhjetra e dhjetra parti-
zanëve të tjerë të këtij formacioni të luftës 
nacionalçlirimtare, se do ta vazhdonin luftën, 
se do t’ua merrnin hakun. Dhe amaneti i Sabri 
cakës, e mijëra dëshmorëve do të mbahej. 
Gjaku i tyre do të ishte gjaku që do të skuqte 
flamurin me shqiponjën dykrenare. jetët 
e tyre do të ishin themelet e Shqipërisë së 
lirë, Shqipërisë pa okupator, Shqipërisë së 
ëndrrave dhe dëshirave, për të cilat luftuan 
dhe dhanë jetën e tyre në lule të rinisë, Sabri 
caka dhe qindra e mijëra bijë dhe bija më të 
mirë të kësaj toke.

I përjetshëm qoftë kujtimi i tyre. Në jetë 
të jetëve ndriftë në flamurin tonë kuq e zi 
gjaku i tyre i pastër. Udhërrëfeftë në gjenerata 
amaneti dhe ëndrra e tyre më e bukur për 
Shqipërinë.

Për heroizmin masiv të luftëtarëve të saj, 
Brigada e I “S” është dekoruar “Hero i pop-
ullit” si dhe me urdhra e medalje të tjera. 
Ndër luftëtarët e saj 14 janë dekoruar “Hero i 
Popullit” dhe 16 të tjerë kanë merituar gradën 
e Gjeneralit. Pas çlirimi :  Brigada e I”S” si 
gjithë ushtria e populli e nxorën Shqipërinë 

nga obskurantizmi mesjetar dhe u arritën 
suksese të pakonstetueshme, të cilat nuk 
mund të injorohen, sepse është vetë historia 
që i dokumenton.

Në 15 gusht u mbushën plot 65 vjet nga 
krijimi i një prej brigadave partizane që 
i ka dhënë Shqipërisë vendin e nderit në 
fitoren e Luftës së Dytë Botërore kundër 
nazi-fashizmit. Vetitë dhe virtytet kryesore 
të Brigadës së Parë Sulmuese ishin ndër më 
të mirat të gjitha njësive partizane. Më pas 
taktikat e saj u morën nga të gjitha brigadat. 
Nuk është e rastit këtu të shtjellojmë parimet 
rregullat dhe normat e luftës partizane. Por 
në qoftë se më këtë rast do të orvateshim të 
përcaktonim në formë tepër të shkurtër vetitë 
dhe virtytet kryesore të Brigadës së Parë Sulm-
uese, ato mund të përmblidhen si më poshtë, 
gatishmëria, besnikëria, urrejtja për armikun, 
marrëdhëniet shoqërore mes anëtareve të saj, 
shpirti sulmues dhe papërkulshmëria.

1. Gatishmëria ka qenë pjesë e çdo anëtari 
të Brigadës së Parë Sulmuese. Gatishmëri për 
të dhënë jetën në çdo rast për mbrojtjen e 
atdheut dhe për lirinë e popullit.

2. Besnikëria, ka qenë një besnikëri ndaj 
kauzës që ata mbronin. Dhe kauza ishte 
mbrojtja e atdheut. Sapo kish hyrë komu-
nizmi dhe për shumë kohë kjo besnikëri është 
marrë si besnikëri ndaj Partisë Komuniste. 
Pavarësisht këndvështrimeve, duhet të jemi 
realist dhe të themi se aty kish dhe komu-
nizëm, por mbi të gjitha kishte atdhedashuri 
dhe besnikëri mbi kombin.

3. Urrejtja është një pjesë e luftës. ata që 
shkojnë në luftë mund të kenë qëllime të 
larta. Por që të luftosh, duhet ta urresh armi-
kun. Brigada e Parë sulmuese kishte urrejtje 
të pakufishme për armikun dhe dashuri të 
pakufishme për atdheun. Kjo ishte sjellja e 
denjë e çdo pjesëtari të Brigadës së Parë Sul-
muese ndaj popullit dhe shkrirja shpirtërore 
me popullin.

4. Marrëdhëniet shoqërore mes kuadrove 
kanë qenë një tjetër element i rëndësishëm 
i kësaj brigade. Madje dhe suksesi i saj ishte 
pikërisht në marrëdhëniet mes njerëzve që 
drejtonin. Në të kundërt, shumë gjëra nuk 
do ishin realizuar. Këto marrëdhënie mes 
efektivave partizane zhdukën çdo distancë 
mes kuadrove dhe njerëzve të thjeshtë. 

5. Shpirti sulmues i kësaj brigade ka qenë 
një tjetër element që është vlerësuar gjith-
monë. aktiviteti luftarak i pandërprerë gjatë 
gjithë periudhës së luftës, disiplina e fortë dhe 
e ndërgjegjshme, shkathtësia, shpejtësia, sak-
tësia, elasticiteti në veprimin luftarak i dhanë 
kësaj brigade me të drejtë vendin e nderit në 
historinë e Luftës Nacionalçlirimtare.

6. Papërkulshmëria para çdo pengese ka 
bërë që kjo brigadë të jetë nga më të suksessh-
met. efektivat e kësaj brigade kanë qenë ndër 
më të zotët gjatë luftës. ata nuk përkuleshin 
nga vështirësitë edhe kur ato ishin në shkallën 
me të lartë dhe më ekstreme. ata njerëz ishin 
trima, nuk e njihnin frikën, nuk kishin frikë 
nga vdekja.
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librin mund ta gjeni në rrjetin e librarive “adrion” 
ose në libraritw e tjera kryesore.

Mund ta porosisni direkt që t’ju vijë në shtëpi pa 
kosto shtesë (vetëm për tiranën) në tel. (04) 22 33 283.

ose mund t’ju vijë me postë duke shkruar në email:
<mbbotime@gmail.com>


