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Projekte që do
realizojmë në
100 vjetor
Nga: SHAQIR SKARRA -  FAQE 9

ARSIM

Sarina, unë të
zgjodha ty!

Nga: XHAFER MARTINI -  FAQE 12-13

STUDIM

Karakteri atdhetar
i luftërave të
Skënderbeut

100 VJET PAVARESI

Në një nga tregimet e lashta me variacione
mbi temën e paralajmërimit, Xhafer Mar-

tini ka sjellë edhe një tregim interesant, që ka
të bëjë me miqësinë e njeriut me Dimrin. "Ti
do të vish, si çdo vit, por mua do më dërgosh
një fjalë, që të mos më gjesh pa përgatitur", i
kërkoi fjalën burri dhe dimri ia premtoi. "Do
të të dërgoj fjalë", i tha. Dimri dërgoji fjalë
herë pas here, por burri nuk kishte veshë për
të dëgjuar e sy për të shikuar, derisa një ditë,
iu desh ndihma e gruas për të hapur derën e
shtëpisë të bllokuar nga bora...

Si burrit në tregimin e mësipërm u ndodhi
këtë vit "burrave" të parë të komunave të qarkut
të Dibrës. Ata zunë miqësi me qeverinë, dhe
pas një vere të lodhshme në fushatë elektorale
ia futën "gjumit" dimëror para kohë, derisa një
ditë e gjetën veten të papërgatitur nga bora e
dimrit...

Por ky dimër ishte tragjik për qarkun e
Dibrës. Një grua shtatzënë nga Komuna Sllovë
humbi fëmijën, pasi për arsye transporti
mbërriti me vonesë në spitalin e Peshkopisë
për marrjen e ndihmës mjekësore. Ndërsa një
grua tjetër iu desh rreth 8 orë e mbështjellë
me batanije në kovën e një ekskavatori që ta
çonin në spitalin e qytetit. Dhjetëra të sëmurë
të tjerë, përfshirë pleq e fëmijë, u
transportuan në spitalet e Bulqizës, Kukësit e
Dibrës së Madhe për të marrë ndihmën
mjekësore. Ndërsa dhjetëra banorë nga
komunat e largëta, punuan vetë për hapjen e
rrugëve, në mungesë të mjeteve
borëpastruese.

Përkundër kësaj ngjarje, disa kryetarë
komunash nuk ndodheshin fare në krye të
detyrës. Ata kishin mbyllur telefonat dhe
ngroheshin pranë sobës në shtëpitë e tyre në
Tiranë. Ndërsa të tjerë kryetarë komunash,
flisnin në telefon për mediat qendrore, për
mungesë ndihmash, ushqimesh duke kërkuar
ndihmën nga lart. Ndihma, por për kë?

Dimri nuk është një situatë emergjente.
Dihet se ai do të vijë, dhe zakonisht njerëzit
përgatitën për të. Edhe në tregimin e lashtë
që cituam në fillim,  njerëzit që në behar
mblidhnin rezerva për dimrin, ushqimin për
bagëtitë, afronin drutë e zjarrit dhe gjithçka
që nevojitet për dimrin e gjatë e të
paparashikueshëm. Unë nuk dëgjova asnjë
kryetar komunë të fliste në media për një
statistikë të saktë për situatën në komunën e
tyre. Sa familje kishin nevojë për ndihmë, sa
familje rrezikoheshin nga bllokimi i borës,
çfarë ndihmë kërkohej dhe si do përballohej
situata. Pasi çdokush e di sot, se zgjidhja nuk
vjen nga një helikopter që fluturon apo nga
pakot me ushqime që bien nga qielli. Kjo
situatë tregoi se drejtuesit lokalë në komuna
kanë qenë të papërgatitur. Dhe fajin për këtë
natyrisht që nuk e ka dimri. "Kur vijnë votat,
ato rrinë atje, i ke te dera, t'i përzësh me shkop
se nuk ikin ndryshe. Sot ne nuk shikojmë asnjë
nga ato", - i tha një televizioni një burrë nga
Rodoveshi i Ostrenit.

"Mbajen gojën, or mik", i tha Dimri burrit
të legjendës që nisëm në fillim të shkrimit. -
"Bora ime është e pastër, nuk ka gjë më të
pastër se ajo. Nuk kam ardhur aspak papritur.
Një herë qesh këtu, ku jemi tani... pastaj zbrita
në majën e malit të fshatit tuaj, pastaj rashë
në kodra, në korije e në fund në derën e
shtëpisë... Nuk më shikoje ti mua"...

"Nuk të shikoja", - duhet ti ketë thënë burri
dimrit, - unë jam Kryetari i Komunës".

BUJAR KAROSHI

Market KEN
Laprakë, Tiranë

Tel: +355 4 22 50 480
Cel. 068 20 36 394

Dimri dhe
burrat e parë
të komunave

KOMENT

Mëngjesi i së shtunës së 26 sh
kurtit 2012 gdhiu i ftohtë e me acar bur-

rëror. U zgjova i hareshëm ngase mbrëmë e kishim
ndarë mendjen me tim nip, Faik Miftarin nga
Baksi, i cili punon në Angli e këto ditë është në
pushim, të vizitonim Dibrën, përkatësisht Pesh-
kopinë. Do ta bënim këtë udhëtim pikërisht kur
ajo krahinë malore thuajse është e bllokuar nga
bora. E dija që atij i pëlqenin sfidat dhe, pa hez-
itim, ia tumira nismën. Nga Prishtina u nisëm
në orën 9 e 30 minuta. Me të ishin edhe i ati,
Habibi, dhe djali i axhës, Dauti.

Vetura jonë, një makinë ushtarake angleze,
tamam për terrene alpine, nxitonte Udhës së
Kombit me një uturimë shurdhuese e unë mendjes
i kisha dhënë fre të kalëronte tej e tej nëpër his-
tori... Dibra. Një emër përplot histori. Dibra e
trimërisë, e mençurisë, e besnikërisë, e bujarisë.
Dibra e fisit ilir të Dobërve, prej nga, besoj, e
mori edhe emrin. Për të kisha lexuar e kisha dëg-
juar shumë.

(Lexoni ne faqen 5)

Bardhësi në
Peshkopi
Bardhësi në
Peshkopi

Reportazh nga Bedri TAHIRI

Nga: HAJREDIN TOCA *

Nuk do të flas për rëndësinë e kësaj rruge mbasi kanë folur shumë akoma pa u bërë.
Askush nuk duhet të dyshoj për rëndësinë e saj por mua më duket se flitet vetëm në

një drejtim ose vetëm për të tërhequr vëmendjen e publikut në momente të veçanta. Thuhet
se rruga do të sjell shumë të ardhura sikur ajo do punojë e ne do e vjelim. Mendoj se njerzit
duhet të kuptojnë se sot duhet të flitet për kosto jetese e kosto biznesi e se rruga do të
zvoglojë koston e jetesës, do zvogëlojë koston e biznesit. Por gjithmonë kur e ke nisur
mbarë një të tillë. Dhe akoma më mirë kur përfundimi i rrugës e gjen këtë biznes të  ngritur.
Dhe një ndër burimet më të mëdha të zonës nga kalon “Rruga e Arbërit” është bujqësia dhe
pasuria natyrore e këtij vendi. Prandaj mendoj se rruga duhet ti gjej dibranët atje e jo të
presin që të shkojnë pasi të jetë bërë rruga.

(Lexoni ne faqen 11)

A po e gërryen erozioni
“Rrugën e Arbërit”?

Nga: ALI HOXHA -  FAQE 14

© Foto: Ermal Lushi
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Redaksia e gazetës falënderon lexuesit
dhe bashkëpunëtoret e saj për mesazhet
dhe shkrimet e sjella për botim.
Njoftojmë zotërinjtë Bashkim Rama, Avni
Alcani, Ali Hoxha se shkrimet e tyre jane
planifikuar për 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!

Për Bulqizën duhet menduar
12 muajt e vitit
Nga: ARBËR LLESHI

Rrethi Bulqizë shtrihet në Veri-Lindje të Sh
qipërisë, e cila përfshihet në Qarkun Dibër,

së bashku me rrethet Peshkopi dhe Mat. Rrethi
Bulqizë përbëhet nga Bashkia me të njëjtin emër,
si dhe 7 Komunat të cilat janë: Fushë-Bulqiza,
Gjorica, Martaneshi, Ostreni, Trebishti, Shupen-
za dhe Zerqani me një popullsi prej afro 50.000
banorësh.

Si është gjendja ekonomiko-social-kulturore
e këtyre banorëve në këtë zonë? Jeta kulturore
është shumë e varfër, për shkak se moshat e ndry-
shme nuk kanë se me çfarë të merren, në të
shumtën e kohës i gjen në lokalet e zonës duke
“vrarë kohën”. Shtëpia e kulturës prej vitesh nuk
po vendos në skenë diçka për argëtimin e ban-
orëve, për shkak se nuk lëvrohen ndonjëherë
fonde në këtë fushë për rrethin Bulqizë.

Gjendja ekonomike në Bulqizë…
Të ardhurat e pakta për familjet e kësaj zone

janë:
a-Një prind i cili mund të punojë në admin-

istratë.
b-Ndonjë sipërmarrje e vogël private.
c-Të ardhurat nga emigracioni, që po vijnë

duke u ulur.
d-Disa të tjerë që po punojnë në Minierën e

Kromit Cr, “me zemër në dorë” për familjarët e
tyre sepse nuk kanë asnjë garanci n.q.s mund të
kthehet i gjallë në darkë në shtëpi.

e-Pak të tjerë që mund të marrin një asis-
tencë sociale, sa për të mbijetuar, në kushte at-
mosferike të favorshme.

f-Pjesa tjetër që kërkojnë lëmoshë për të
ngrënë bukë.

A ka menduar ndonjëherë shteti për këta ban-
orë në periudha të ndryshme kohore? A i ka pa-
sur ndonjëherë “në defter” dikush?

Në periudhën e diktaturës, Miniera e Kromit
Cr në Bulqizë, ka qenë “motori” i ekonomisë
shqiptare. Investime të ndryshme të pakta, por
të mjaftueshme mund të themi që ekzistonin
për kohën, pasi të gjithë në atë periudhë ishin të
barabartë në mundësitë ekonomike, me pak fjalë
të gjithë “bukë misri hanin”.

Po, sot, Bulqizë (Shqipëri) pa më thuaj, si
je?

Po, sot, a mendon sadopak shteti për këta
banorë?

A i ka “në defter” shteti këta banorë?
Ah, po…
Çdo qeveri që ka pasuar njëra-tjetrën, në vitet

e të famshmes “Demokraci” që po kalojmë, kanë
pasur interes për zonën dhe jo për banorët e saj,
gjë e cila konsiston në “vjedhjen” e pronës më
të madhe të përbashkët të këtyre banorëve, që
Zoti jua fali, e cila është Miniera e Kromit Cr,
si dhe të mos harrojmë periudhën e zgjedhjeve
që turren të gjithë për të marrë votën në zgjedh-
jet lokale apo ato të përgjithshme. Në çdo fush-
atë elektorale qoftë spektri i majtë apo ai i djathtë,
që në zgjedhjet e para post-diktatoriale kanë
premtuar rrugën e Arbrit. Kanë kaluar plot 20
vjet nga premtimi i parë dhe nuk dihet akoma,
kur do të vihet në jetë të paktën në letër projekti
për ndërtimin e kësaj rruge, pa le në realitet…

Një kërkesë të vogël, do ju drejtoja këtyre
“baballarëve dhe mamallareve” të shtetit, ju
lutem mos dizinformoni publikun, mos u mun-
doni “të mbuloni diellin më shoshë” të paktën
në këto ditë të acarta dimri. Me çfarë të drejte
deklaroni që rrethi Bulqizë nuk ka nevoja
emergjence, për përballimin e këtyre ditëve jas-
htëzakonisht të ftohta. Bulqiza është një nga
zonat më të ftohta të Republikës së Shqipërisë,
para pak ditësh temperatura u ul në më shumë
se 20 gradë nën 0. Duke dëgjuar edicionet in-

Në këto ditë të ftohta moti, ku bora
mbuloi gjithçka e mjaft zona në veri

të vendit mbetën për ditë me radhë të
izoluar, mjaft individë dhe shoqata u
solidarizuan duke u ardhur në ndihmë
këtyre banorëve që po përballeshin me
vështirësitë e krijuara nga natyra. Edhe
familja Deva nga fshati Hurdhë-Muhurr
por që banon në Tiranë  duke jetuar orë e
çast me hallet e shqetësimet e banorëve të
fshatit Hurdhë-Muhurr mendoi që sado pak
nga ekonomia familjare që dispononim t’ju
vinte në ndihmë këtyre banorëve të këtij
fshati malor totalisht të izoluar nga dimri i
egër. Vetë djali i Rustemit, Fatosi i cili
disponon dhe një dyqan të vogël ushqimor
e shtron si ide në familje, se me
pak  ndihma ushqimore mund të kontri-
ubojmë dhe ne në këto ditë të vështira për
bashkëfshatarët tanë. Duke përpiluar listat
e sakta bashkërisht si familje se sa  shtëpi
janë aktualisht në fshatin Hurdhë-Muhurr

formative të lajmeve këto ditë, dëgjoj se shteti
deklaron se nuk do të dërgojë ndihma në këtë
zonë, sepse nuk është e bllokuar.

Më vijnë shumë pyetje në mëndje natyrshëm,
por do të shtroj vetëm 2 prej tyre:

a-Kur quhet një zonë e bllokuar?
b-Çfarë nënkupton shteti me rrugë të bllokuara?
Burime zyrtare nga Policia e Shtetit për zonën,

bëri apel banorëve që të evitojnë në maksimum
lëvizjet, pasi rrezikohet jeta e tyre prej stuhive si
dhe dëborës që në zonat urbane ka arritur në mbi
1 metër ndërsa në zonat rurale banorët thonë që i
ka kaluar edhe 2 metra. Një fakt tjetër tronditës
është se fatkeqësisht viktima e parë njerëzore në
Shqipëri për këtë dimër u deklarua në fshatin
Çerenec të Komunës Gjoricë. Ndër komunat më
të rënduara vlen të theksohen Krasta dhe Shupen-
za. Përveç dimrit të acartë që ka pllakosur këto

ditë nëpër familje, është dhe varfëria ekstreme që
po i shoqëron 20 vitet e fundit. Komuna Shupen-
zë e cila përbëhet prej 12 fshatrash është pothua-
jse totalisht e izoluar. Fshatrat Vlashaj, Kovash-
icë, Shtushaj, Zogjaj, Bllacë, Mazhicë, Topojan
dhe Gjuras janë tashmë të izoluara. Rrugët që
lidhin këto fshatra me komunën Shupenzë dhe
fshatrat mes njëri-tjetrit janë të bllokuara prej
dëborës. Sipas disa informacioneve nga banorët
e fshatit Zogaj, dëbora ka arritur në mbi 2 metra,
e cila po u sjell dëme të mëdha, përveç se në
qarkullim dhe në bagëti, bujqësi, si dhe në ato
pak faktorë që i ndihmojnë për mbijetesë në kushte
normale atmosferike. Rruga që banorët duhet të
përshkojnë në raste emergjence këto ditë për në
ambulancë, I kalon 3-4 orë në këmbë. Ambulan-
ca e vetme që 12 fshatrat e komunës Shupenzë,
ndodhet pranë qendrës së komunës.

Shtet! Të lutem në emër të banorëve të Rrethit
Bulqizë, vër “dorën në zemër”, në qoftë se ke?!!!

Ndihmoji këta banorë me ushqime, me rroba,
me çdo gjë të nevojshme që të kalojnë këtë gjend-
je momentale, pasi janë njerëz të Republikës së
Shqipërisë, ndaj të cilëve përveç se ke detyrim
Kushtetues, ke detyrim moral-njerëzor në radhë
të parë. Si dhe pse jo, të gjithë “ju”, “baballarët
dhe mamallaret” e këtij shteti, të vendosni që
rrogat e të paktën 1 muaji t’i lini, në ndihmë të
këtyre banorëve për t’ju ardhur në ndihmë për të
marrë veten nga pasojat e këtij dimrit të ashpër.

* Titulli është i redaksisë

Në çdo fushatë
elektorale qoftë
spektri i majtë apo ai
i djathtë, që në
zgjedhjet e para
post-diktatoriale
kanë premtuar
rrugën e Arbrit.
Kanë kaluar plot 20
vjet nga premtimi i
parë dhe nuk dihet
akoma, kur do të
vihet në jetë të
paktën në letër
projekti për
ndërtimin e kësaj
rruge, pa le në
realitet…

Familja Deva, ndihma në Hurdhë-Muhurr
Solidariteti

pergaditën dhe pakot për çdo shtëpi,
kryesisht ushqime, ku çdo pako kishte  një
peshë afro 20 kilogram.Po me makinën e
tyre që disponojnë si familje u nisën një
mëngjes djemtë e Rustemit, Ajeti, Fatosi dhe
Altini dhe dërguan këto ndihma në fshatin e
lindjes për bashkëfshatarët e tyre që po
përjetonin ditët e egra të dimrit të këtij viti.
Së bashku me këto ndihma Rustemi dhe
Haxhia u dërgonte edhe këtë  letër bashkëfs-
hatarëve të tyre: “Të dashur bashkëfshatar të
mi! Juve natyra sivjet ju krijoi kushte shumë
të vështira, por mos harroni se dhe ne orë e
çast kemi jetuar me shqetësimin tuaj. Unë
me djemtë e mi dhe gjithë familjen Deva që
jemi lindur, rritur dhe jetuar për shumë vite
bashkë me ju, menduam sado pak ta ndaj
ekonominë time bashkë me ju këto ditë
vërtet të vështira dhe t’ju vijmë në ndihmë
me pak ushqime. Me këtë rast ju uroi
shëndet gjithë familjeve tuaja dhe gjithë
bashkëfshatarëve tanë.”

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.
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reportazh
Dy Dibra  shqiptare, aty ku
nuk "ekziston" ndarja kufitare...

DIBER E MADHE: Megjithë punën e mad-
he që po bëhet në dy anët e kufirit mes Di-
brës së Vogël dhe Dibrës së Madhe, situata
vijon të mbetet e vështirë , sidomos në zonat
e thella malore. Veçanërisht në komunat në
verilindje të Shqipërisë, zonën kufitare në
Qarkun Dibrës - Shqipëri dhe asaj së Dibrës
së Madhe - Maqedoni, ku trashësia e dëborës
në fshatrat kufitare, raportohet të jetë mbi dy
metra. Rrugët e qytetit të Dibrës së Madhe
dhe ato nacionale që lidhin atë me Shqipërinë
janë funksionale.

Një banore nga fshati Trebishtë, një e
moshuar rreth të 80 vjeç, u soll dje mbas dite
në gjendje të rëndë shëndetësore nga grupet e
ndihmës në Spitalin e Dibrës së Madhe,me
ndërhyrjen e autoriteteve kufitare të të dy
vendeve. Anëtarët e kësaj familje i thanë kole-
gut tonë që ndodhet këto ditë në Dibër të
Madhe, Beqir Sina, se i falënderohemi sh-
tetit shqiptar dhe autoriteteve lokale të cilat
tha ajo na mundësuan transportimin në kohë
të të afërmit tone. "Një faleminderit të
veçantë, thanë anëtarët e kësaj familje për
gazetën , kanë për komunën Dibër e Madhe,
dhe Spitalin e saj për shërbimin dhe kujdesin
të treguar. "Mirëpo, solidariteti i ekipit të spi-
talit të Dibrës së Madhe ka qenë mbresëlënës
dhe jashtëzakonisht në lartësinë e duhur, thek-
sojnë dibranët.

Drejtori i Spitalit të Dibrës së Madhe dok-
tor Baki Alili, thotë se gjendja këtu në Ko-
munën e Dibrës së Madhe ka filluar të
përmirësohet. Spitali ynë tha ai tash momen-

Solidaritet i jashtëzakonshëm mes  Dibrës së Madhe dhe banorëve të zonave
kufitare të mbuluara nga dëbora në qarkun e Peshkopisë

talisht operon për shërbime shëndetësore, për
më shumë se 40 mijë banorë, duke filluar nga
qendra Zhupa, Reka, Mavrova dhe Dibra e
Madhe.

Meqenëse qendra e "gravitetit" është Dibra
e Madhe, tha ai ne në këto momente të rëndë-
sishme, nuk po "anashkalojmë" dhe fshatrat
për rreth kufirit shtetëror mes Shqipërisë e
Maqedonisë. Faktikisht sipas tij nga Komuna
e Maqellarës dhe fshatrat e Gollobordës, që
duke I mbledhur së bashku bëhen rreth 100
mijë banorë, ; "Për shkak të kushteve që kemi
ne po pranojmë dhe jemi të gatshëm të presim
çdo emergjencë."

Drejtori i këtij spitali zoti Alili, tha se:
"Momentalisht, ne kishim disa ortekë nga ana
e rrugës që vjen nga Shkupi dhe asaj nga Stru-
ga, por në mënyrë mobile megjithë këtë zh-
villim ne jemi duke i ardhur në ndihmë shën-
detësore, të gjithë banorëve me mjek special-
ist dhe me mjete të ndërhyrjes së shpejt, duke
vënë në punë një ekip mjekësh 24 orë në shër-
bim."

Më konkretisht javën e kaluar, ka theksuar
drejtori i spitalit të Dibrës së Madhe, Baki
Alili, patëm një telefonat nga ana e ambasa-
dës së Shqipërisë në Shkup, ambasadori Ar-
ben Çeku, i cili mbasi kishte biseduar me au-
toritetet e Shkupit, na lajmërojë se në kufi
ndodhej një autoambulancë me një vajzë 8
vjeçare dhe një foshnje nga Bulqiza në gjend-
je të rëndë, të cilët kërkonin ndërhyrje kiru-
rgjikale. Pacientët e vegjël ishin me dhimbje
të barkut, dhe temperature deri në 41 gradë.

Me ndërhyrjen adekuate dhe me shërbimin
tone gjendja e tyre u përmirësua dhe u dër-
guan pas kaloi rreziku në spitalin e Bulqizës.

Një nga rastet e kurimit në kwtw spital ish-
te ai një plake nga fshati Trebishtw. "Kur një
plakë nga fshati Trebishtë i Gollobordës du-
hej ndihmuar sa më pare dhe autoritetet kufit-
are shqiptare na kërkuan ndihmë. Ne dërguam
autoambulancën në pikën doganore, dhe e
morëm në spitalin tone. Mbasi e sollëm nën
kujdesin tone konstatuam se "pacientja kishte
një ftohje - pneumoni,  e cila i kishte prekur
mushkërinë e bardhë", dhotë doktor Alili.

Drejtori i spitalit të Dibrës së Madhe bëri
apel" "Duke mare si shembull nga ai i vitit të
kaluar, kur ne shpëtuam jetën e dy barinjve
nga Shqipëria që mbeten në malin e Korabit,

në fushën e shëndetësisë të kemi një bash-
këpunim mes qarkut të Dibrës në Shqipëri dhe
Komunës tone Dibrës së Madhe. Dy ambasadat
ajo e Shqipërisë në Shkup dhe ajo e Maqedonisë
në Tiranë, duhet të akordohen mes tyre të sh-
këmbejmë çdo rast emergjence mes dy vendeve
në pikat kufitare. Mes banoreve të shqiptare në
të dy anët të kufirit nuk "duhet të ekzistojë ndar-
ja në fushën e mjekësisë - pra dera e "spitalit në
të dy anët duhet të jetë e hapur."

Dibranët i thanë gazetarit tonë Beqir Sina,
që ndodhet në zonat e mbuluara nga dëbora
se: "Kjo situatë është më e rëndë se ajo e vitit
1985. Dëbora është në lartësi më të madhe,
temperatura janë më të ulëta se sa në vitin
'85."

Korresp. “Rruga e Arbërit”

Fshatra të tërë të zonës së Bulqizës,
kanë humbur thuajse tërësisht

mes bllokimit nga dëbora, që këtu
ka kaluar 2, 3 apo dhe 4 metrat. Sit-
uata paraqitet e rënduar mes banorëve
që e kanë patur të pamundur përbal-
limin e një izolimi kaq të gjatë e të
papritur, çka ka bërë që shumica e
tyre të lëshojnë apelin për ndihmë
të menjëhershme.

Fshatrat e mpirë keqazi nga blloki-
mi pasojnë njëri-tjetrin, teksa rruga
dredhuese humbet tërësisht nën
dëborën që sa vjen e shtohet.
Rrugësh, banorë të shqetësuar, diku
të pasigurt e mosbesues që vërtiten
mes shtëpive sikur të kenë humbur
orientimin. Ne jemi makina e parë
që shkon përsipër në krah të kundërt,
të gjithë përpiqen të largohen apo të
zbresin në qytet për të blerë ushqime
e për të përballuar dimrin e acartë.

“Kur vijnë votat, ato rrinë atje, i
ke te dera, t’i përzësh me shkop se
nuk ikin ndryshe, kurse sot ne nuk
shikojmë asnjë nga ato”, thotë një
banor për kameran e Top Channel.

Rrugëtimi vazhdon mes visesh të
zbardhura e të humbura prej ditësh
e ditësh në dëborë.  Vetëm disa
minuta sepse, më tej është e pam-

Në Rodovesh, aty ku nuk ndihet dora e shtetit
undur. Edhe një makinë e larta
s’mundet të çajë rrethimin e barrika-
dave të ngritura nga bora. Shtegu i
hapur nga fadrome e vjetër e ush-
trisë mbushet sërish e sërish nga
ortekë të shumtë e të rrëkeshëm duke
e bërë të pakalueshme e mjaft të rrez-
ikshme rrugën drejt zonës së banu-
ar.

Udhëtimi duhet të vazhdojë në
këmbë për më shumë se 3 orë e 30
minuta për të kapur të paktën fsha-
tin e parë të komunës Ostren. Pas
rreth 5 kilometrash dallohen shtëpitë
e para të Rodoveshit, fshati me rreth

450 banorë ngre krye me vështirësi
mes dëborës që duket sikur i ka mar-
rë frymën. Përsëtejmi dallohen ban-
orë që të paktën pjesën e tyre e krye-
jnë pa përtesë. Ne jemi të parët që
mbërrimë në këtë fshat prej ditësh
të tëra bllokimi të plotë çka i shtyn
banorët të mblidhen natyrshëm në
shesh.

“Drejt mbarimit çdo gjë. Këtu as
që flitet për ndihma. Dëgjon nëpër
televizore që japin ndihma, por në
zonën tonë absolutisht asgjë”, tre-
gon Astrit Karasani.

Shtëpive, situata paraqitet edhe

më e vështirë sidomos aty ku ban-
orët kanë humbur në këtë dimër të
acartë edhe bagëtinë. Varfëria për
shumicën e ka bërë të pamundur për-
gatitjen e vërtetë përballë një izoli-
mi të tillë.

Besim Rama, nje kryefamiljar tre-
goi per Top Channel: “Kisha 5 dhi
edhe 2 ikën. Na u sëmurën, nga i
ftohti, me kërku doktor nuk ka, bora
na zuri. Nevojat personale nuk i
kemi plotësuar tamam, me misër
edhe me patate po rrimë. Ato kanë
ngelur, por edhe ato janë në mung-
esë”.

Punëtorë për traditë banorët e
kësaj zone megjithatë e kanë patur
të vështirë të përballojnë rrethimin
e gjatë nga dëbora edhe pse një pjesë
e mirë e tyre kanë dhënë e kanë mar-
rë me njëri-tjetrin si e vetmja mënyrë
për të mbijetuar.

Osman Rama i tha Top Channel
se ju “Jeni media e parë që po vini
sot juve që na shikoni hallet tona,
se deri sot njeri nuk ka ardhur, edhe
s’na kanë parë si jemi, qysh jemi, si
jetojmë e çfarë bëjmë”.

Banorët thonë se ndihma ky fshat
nuk ka parë përveç helikopterëve san-
itarë që kanë transportuar të sëmurë

nga zona pranë në Ostren. Asgjë
tjetër nuk është dukur në Rodovesh
në këtë të pjesës të harruar diku fshe-
hur mes maleve të Bulqizës.

“Shumë vështirë dhe pa asnjë
ndihmë, as rruga, as ushqime. Në
çdo gjë kemi mangësina”, thotë Fat-
bardh Alushi, banor i Rodoveshit.

Fëmijë, gra e burra në Rodovesh
duken të pamundur për t’i dhënë
udhë jetës në këto momente të vësh-
tira e të parashikuara nga askush. Një
pas një kullat e dendura në dëborë
diku të braktisura e diku të rrënuara
nga koha, e mes tyre banorë që
përpiqen t’i shkundin nga bllokimi i
gjatë.

“S’më jep kush mua, se unë nuk
kam asnjë të ardhur, kush të më japë,
pa shpresë”.

Më tej është e pamundur të vazh-
dojmë. Me natën që fillon të bjerë e
sfilitjen që ndihet pas udhëtimit të
gjatë. Rodoveshi mbetet pas me
sfidën e banorëve të tij për të mbi-
jetuar me këtë dimër më shumë se
të vështirë, jo vetëm për shkak të
motit të keq e kësaj dëbore të bardhë
që ka mbuluar gjithçka.

MARIN MEMA - Top Channel
(Zbardhur nga rubrika “Shqipëria Tjetër)
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Këtë udhëtim shpirtëror
nuk do ta bëja sikur në një
lajm televiziv të mos flitej
për një kryetarë komune
diku në malet e Dibrës që
nuk gjendej midis
zgjedhësve të tij, në krye
të detyrës, por në shtëpinë
e tij në kryeqytet(!?)

Këtë kërkim në vite nuk do ta bëja
sikur në një lajm televiziv me figurë
të mos shihja një deputet e një min-
istër të shumicës me kostum e kol-
lare në një zyrë me kondicioner në
Gjirokastër tek kërkonte të dinte  për
gjendjen e krijuar nga dëbora e mad-
he(!?)

Këtë udhëtim dimrave më të egër
të shtatëdhjetë dimrave të jetës sime
nuk do ta bëja sikur Kuvendi i Sh-
qipërisë të shpërndahej dhe kuven-
darët të shkonin pranë votuesve të
tyre, sikur kryeministri të vishte xh-
upin e mbathte këpucë me bateri për
të shkuar në vendlindjes e tij në
Tropojë me helikopter, sikur social-
istët e Vlorës dhe të Beratit nuk do
të bënin pazare krahinore dhe tu
thoshin deputetëve të tyre: NISUNI!
Njërit për në Kukës e tjetrit për në
Korçë atje ku njerëzit këto ditë kanë
nevojë për fjalën që ngroh më shumë
se zjarri (!?)

E bëra sepse shpirtërisht e ndjej
veten atje, në vuajtjen e njerëzve rre-
thuar nga dëbora e madhe dhe akul-
li i zi...

* * *
Dimër 2012! Më i ashpri i shek-

ullit të ri. Po e përjetoj nëpërmjet
ekranit të vogël dhe tregimeve kall-
kan të ngrira që më vijnë nga larg.

Djali i madh Altini, e shoqja e tij
Erjeta dhe nipi im i vogël Erali ishin
nga 3 – 10 shkurti në shtëpinë tonë
në Athinë. Erdhën për 30 vjetorin e
djalit të vogël Indritit duke na sjell
gaze e hare. Nuk munda të shëtis me
nipin tim të dashur, nuk munda ta
çoj në një mjedis me lojëra për fëm-
ijë e me kafshë të gjalla. Të ftohtit
na e mbylli derën. Ikën të premten
në mbrëmje, ikën në një të ftohtë
me dëborë e shi pa pushim. Pas
pesëmbëdhjetë orësh rrugëtimi të
vështirë kishin arritur në Tiranë...

...Kristos i vdiq e motra. U nis
për në Korçë. E ndoqa nëpërmjet
celularit  në udhëtimin e tij. Nuk
mu ankua në vajtje. Nuk qëndroi
veçse një ditë, një ditë që ai e regjis-
troi në kujtesë respektin e gjerë  të
Korçës mbarë për motrën e tij. Një
ditë dimri të paparë për të. Dimër
me borë dhe suferinë, me erë polare
që të merr frymën. Ndoshta për atë
ditë Ai do të shkruajë vetë me atë
penën e tij që di të futet thellë si në
të ngrohtat po ashtu edhe në të
ftohtat e jetës...

...Unë kam lindur, siç më thosh-
te nëna,”pesë ditë para Ditës së
Verës” për tu regjistruar “pesë ditë
pas Shëngjergji”. Kam lindur në kohë
lufte, në ditët kur Italia Fashiste për-
gatitej për të pushtuar Dibrën e Mad-
he nën zgjedhën serbe. Kam lindur
në skaj të një dimri të ashpër, atëherë
kur dëbora nis të shkrihet me vrull e
Drini i Zi në këmbë të Brezhdanit

Shënime në kohë e
hapësirë...

Dimrat e ashpër
në jetën time

Nga: ABDURAHIM ASHIKU

hap krahët e përmbyt fushën e bukur
të Çapit. Luginës së Drinit dimrat
vijnë paksa më të butë se sa maleve
të Dibrës. Të butë kur bie borë  por
të egër kur vendin e mbulon mjegul-
la. Dimrat në Luginën e Drinit kur
zbret mjegulla mos i jetofshi...

Prej atëherë kam kaluar shtatëdh-
jetë dimra, disa dimra  shumë të ash-
për, të egër, kallkan të ftohtë, akullzi,
sa kur i kujtoj edhe sot më ngrin
palca e kurrizit.

* * *
I pari ka qenë ai i viti 1954.

Dimër në një kohë të vështirë kur
ende buka ishte në penën e legjen-
dave të Migjenit e kur triskat e ush-
qimit dhe veshmbathjes vetëm për
qytetarët dhe “reciproku” për fsha-
tarët ishin vetmja ndihmë e jetës.
Atëkohë vazhdoja shkollën sh-
tatëvjeçare.

Udhëtoja në këmbë rreth një  orë,
nga Brezhdani në Peshkopi, mbathur
me opinga lope. Opingat e llastikut
përbënin luks, për të mos  folë për
“këpucë” sajuar nga kopertona goma
makinash...

Dimri me dëborë dhe akull erdhi
pas pushimeve të Vitit të Ri, një
dimër i egër, me dëborë që kapi
metrin në Luginën e Drinit e u bë
mullar në  male, me temperatura të
ulëta që zbritën edhe poshtë 20
gradëve pas zeros. Atë kohë mbaj
mend se në përpjekje për tu kthyer
në vendin e punës pesë persona, mes
tyre mësues që vinin nga Tirana për
në vendin e punës, i ngriu të ftohti
dhe akulli i Qafës së Buallit, poli-
goni i erërave, i dëborës dhe akullit
të Dibrës.

Kur të ftohtit ra dhe shkollat u
rihapën, për të shkuar mëngjeseve në
shkollë, ndiqnim pas nëpunësit e
punëtorët të cilët kujdeseshin në
udhëtimin drejt qytetit.  Mbaj mend
që një mëngjes, një shoku im që e
kishte përcjellë mëngjesin me gjizë
me speca djegëse, pasi piu ujë në
një çezmë që rridhte atje ku po ndër-
tohej hotel turizmi, një curril uji i
rrodhi mbi rroba dhe sakaq u kthye
në një gajtan akulli që shpejt zbriti
deri në majë të opingave.

Kaq ftohtë ishte. Dimri i vitit
1954 edhe sot mbahet mend si një
nga dimrat më të egër të shekullit të
kaluar...

Dimrat e tjerë, deri tek ai i dhje-
torit të vitit 1967, nuk i kam jetuar.
Si nxënës në Fier dhe më vonë si stu-
dent në Tiranë u largohesha pushi-
meve të dimrit në gjirin e familjes.
Dimri me dëborë dhe akull, por edhe
transporti vetëm me një autobus në
ditë (hajde të gjeje biletë) më bënin
ose të rrija në konvikt, ose të ngjite-
sha me pushime në Dajt midis al-
pinistëve në kursin dimëror të alpin-

izmit, ose të merrja ndonjë fletë ka-
mpi nga Bashkimet Profesionale,
shumë e lirë për dimër, dhe të push-
oja në kampin e punëtorëve në Dur-
rës...

* * *
I egër, i ashpër por i mbushur me

një heroizëm të paparë popullor vjen
dimri i vitit 1967-1968...

Më 30 nëntor udhëtoja nga Tira-
na në Peshkopi. Ora kur tërmeti i
njohur lëkundi egër Dibrën dhe Li-
brazhdin do të më ketë zënë në au-
tobus diku aty nga Fushë Kruja. Nuk
e ndjemë lëkundjen që kish ardhur
deri atje. Pamjen e vërtetë të asaj
katastrofe të natyrës do ta jetonim
kur ramë luginës së Bulqizës, kur
pamë se si ishin rrafshuar shtëpitë e
çadrat e urgjencës kishin mbirë
Grykës së Madhe, Grykës së Vogël e
Maqellarës.

U goditën 8 lokalitete nga Klenja
deri në Peshkopi e Fushë-Alije, 88
fshatra nga Sebishti në Majtarë, u
dëmtuan 3536 shtëpi nga të cilat
prishur fare 436 shtëpi banimi, 527
shtëpi që duhej tu ulej kati, 73 sh-
kolla nga të cilat 16 të shembura fare,
6 spitale e shtëpi lindjeje, 34 dyqane,
22 magazina, 18 stalla e hangarë
dhe mbi 1000 shtylla të rrymës ele-
ktrike. Mbi të gjitha kishte humbje
njerëzore: 11 të vdekur dhe 131 të
plagosur. Të vdekurit ishin: 2 në
Fushë-Bulqizë, 6 në lokalitet të Klen-
jës, 1 në Maqellarë dhe 2 në Os-
tren...

Tri ditë më pas do ta gjeja veten
të strehuar në sallën e madhe të sh-
tëpisë së kulturës në Çernenë të
Maqellarës. Mësues në shkollën e
mesme bujqësore, do të isha bashkë
me nxënësit dhe kolegët e tjerë pjesë
e aksionit të madh popullor për zh-
dukjen e pasojave të tërmetit, do të
shembnim katet e disa shtëpive të
dala të pabanueshme, do të gatuanim
llaç  gatuar me çimento e kripë nën
temperatura afër dhjetë gradë nën
zero...

Do të zbutej disi koha e unë një
ditë do të udhëtoja përsëri për në
Tiranë  në një takim që “Zëri i Rin-
isë” bëri me korrespondentët vulln-
etarë dhe letrarët e rinj. Në kthim
Bulqizën do ta kaloja në mesditë për
të “ngrirë” një natë  të tërë në Kra-
jkë. Rrugën nga Krajka në Shupenzë
që nuk është më shumë se pesë  ki-
lometra do ta bënim për 18 orë.
Dëbora, akulli, makinat në ndihmë
të njerëzve për likuidimin e pasojave
të tërmetit të mbetura në mes të
rrugës na i ngrinë gjymtyrën e mavi-
josën trupin. Asokohe nuk flitej për
ngrohje e kondicionerë në autobusë.
Erën dhe të ftohtit nuk mund ta pen-
gonin xhamat e puthitur keq. Në
Shupenzë, pasi qëndruam dy orë për

tu ngrohur, u nisëm tash me një
“stalinjec” përpara traktoristi i të cilit
kishte urdhër  të shmangte çdo mak-
inë të mbetur në rrugë. Lëvizja e au-
tobusit plot me pasagjerë, mes të
cilëve gra e fëmijë, ishte në vëmend-
jen kryesore të Shtabit për Likuidi-
min e Pasojave të Tërmetit. Dhjetë
kilometrat që ndajnë Shupenzën nga
Maqellara i përshkuam për dym-
bëdhjetë orë. Atje u ndalëm. Qafa e
Qenokut nuk mund të kalohej natën.
Zbritëm nga autobusi dhe u futëm
në një nga zyrat e shtabit të Maqel-
larës ku një sobë llamarine ishte sku-
qur nga djegia e druve. U ngrohëm,
dremitëm ulur në stola e karrige,
gjithnjë nën kujdesin që soba të ish-
te e skuqur. Në orën 9 të mëngjesit
u nisëm nga Maqellara në drejtim të
Peshkopisë. Dëbora kishte pushuar
dhe dielli ishte ngritur mbi majën e
Kërçinit. Rrugës na printe një trak-
tor. Të tetëmbëdhjetë kilometrat që
ndajnë Maqellarën nga Peshkopia i
bëmë për shtatë orë.

Në orën katër pasdite zbritëm tek
ndërtesa e postës.

Dhjetori i vitit 1967 ishte një nga
dimrat ku heroizmi popullor në për-
ballimin e dëborës dhe akullit dhe
në rindërtimin dhe ndërtimin e sh-
tëpive dhe objekteve social kultur-
ore nuk ka shok në historinë e Sh-
qipërisë...

* * *
...Dimrat e tjerë do të vinin disi

të butë, dimra që as unë e askush
nuk i mban mend dhe as i përmend.
Sigurisht për ngjarje të mëdha se
ngjarje të vogla, të lidhura veçanër-
isht me raste lindjesh e udhëtimesh
të ekipit të mjekëve të spitalit të
Peshkopisë në zona të thella, përsh-
kruar këto në faqet e gazetës Ushti-
ma e maleve”...

... Por ai që nuk e harroj është
dimri i vitit 1985. Atë dimër e kam
jetuar si asnjë dimër të jetës sime.
Atë dimër e kujtoj edhe me dhimb-
je edhe me krenari. Ishte një dimër
që përmendet gjerësisht këto ditë, një
dimër që nuk mund ta harroj kurrë.

...Punoja në aparatin e një insti-
tucioni me rëndësi të rrethit të Di-
brës. Dëbora erdhi e beftë menjëherë
pas vitit të ri, një dëborë e dendur
që vazhdoi qetë-qetë për ditë të tëra.
Për të qenë pranë njerëzve në ditët e
vështira na shpërndanë në të gjithë
rrethin, nga Stebleva në Lurë e Kala
të Diodës, punonjës të aparatit të
Partisë në pushtet, të Komitetit
Ekzekutiv, të organizatave të masave,
të ndërmarrjeve ekonomike. Në
drejtim të zonave të ndryshme të rre-
thit lëvizën menjëherë njerëz, trak-
torë për hapjen e rrugëve, kamionë
të rëndë të parkut automobilistik.

Mua së bashku me Hysen Lushin
më dhanë adresën drejt Luznisë,
Muhurrit dhe Selishtës. Detyra jonë
ishte të takonim njerëz, të njihnim
nga afër hallet e tyre, të ndihmonim
shtabet e ngritura në shkallë zone e
fshati, të informonim për ndihmë në
raste urgjente...

U veshëm me ato që kishim, kë-
pucë me qafa, xhup dhe kokore nga
jashtë e me të triko e të brendshme
të trasha nga brenda.

Rrugën nga Peshkopia në Katun-
din e Ri, rrugë që në kushte normale
nuk e kalon një orë në këmbë (me
orë në këmbë, në kushtet e atëher-
shme të rrugëve jo vetëm në dimër
por edhe në verë i masnim atë kohë
udhëtimet) e bëmë për katër orë.

Dëbora e dendur i mbulonte shpejt
gjurmët dhe na u desh të çanim për-
para herë njeri e herë tjetri, djersirë
nga avulli i ecjes. Në Katund të Ri u
njohëm me gjendjen, u takuam me
shtabin e ngritur, shkuam në dyqa-
nin e fshatit, në depon e rezervave
për kohë të veçantë, në shkolla e
kopshte, në stalla, nëpër shtëpi,
morëm pjesë në heqjen e dëborës nga
çatitë, dëborë që zëvendësohej thua-
jse menjëherë me dëborë të re.

Dy ditë i kaluam në Luzni, midis
njerëzve, në ngrohtësinë që sillte
solidariteti mes tyre, përballimi i
vështirësive. Të tretën morëm rrugën
drejt Muhurrit, një rrugë që shoqëron
Drinin atje ku ai zgjerohet për tu
kapur herë pas  fushës së Katundit të
Ri në njërën anë e herë pas fushave
të Cetushit, Ushtelencës e Çapit,
fushës së gjerë të Brezhdanit. Drini i
Zi e ka emrin por në bardhësinë e
dëborës që mbulonte tokën, në
deltën e tij ngopur edhe nga ujërat e
liqenit të Dibrës së Madhe nën
Jugosllavi, portat e të cilit ishin
hapur,  në sfondin e bardhë të
dëborës  thirr i zi dukej. Binte dëborë
të cilën kësaj radhe, në sajë të rus-
pës pastruese të traktorit të A.
Dërnovës, e kaluam më lehtë, e bëmë
për tri orë kur zakonisht kalohej për
pak më shumë se një orë.

...Në Muhurr u bëmë dëshmitarë
të një solidariteti brenda lagjeve.
Mulliri kishte  ngrirë e ishte e pam-
undur të bloje drithë. Në këto kush-
te kishte nisur këmbimi i miellit mes
familjeve dhe i ushqimeve të tjera.
Dibranët kanë krijuar në shekuj një
ligj të brendshëm për të përballuar
dimrat e egër. Për ta Shëmitri është
kufiri kur secili duhet të ketë pranë
shtëpisë sasinë e barit, kashtës, dush-
kut për  bagëtitë dhe zahirenë e dim-
rit për tërë familjen, zahire që përm-
ban jufkat, bollgurin, trahananë,
thasët rezervë me miell, turshitë,
specat me gjizë, fasulen, orizin,
sheqerin, kripën, vajgurin, gjithçka
duke përfshirë drutë e dimrit. Është
kjo që edhe në dimra të tjerë, edhe
sot, Dibra nuk e vuan shumë dim-
rin.

... Kur dëbora e ndali paksa hov-
in e parë vendosëm të udhëtojmë
drejt Selishtës, fshatrave të Grykës së
Murrës ku ishte edhe synimi ynë. U
ngjitëm nga Muhurri në Minierën e
Mermerit ku me përjashtim të rojeve
dhe magazinierit nuk kishte njeri. Aty
ndërrova këpucët e mija me qafa që
kishin hapur gojën me një palë
çizme të përdorura llastiku. Mendo-
va se me to do të udhëtoja më mirë,
të paktën do ti shpëtoja lagështisë
që më hynte poreve të këpucës nga
shkrirja e flokëve të dëborës, por më
doli më keq. Dhëmbëzat e çizmeve
ishin rrafshuar nga çaklli i mermerit
dhe të përpjetën e thepisur deri në
Bufull mu desh të bëj “një hap para
e dy hapa mbrapa”, kaq shumë rrësh-
qisnin çizmet. Pas gjashtë orë udhëti-
mi në gjurmë të njerëzve që atë ditë
nuk ishin mbuluar nga dëbora, ar-
ritëm në Selishtë. Puna e parë që bëra
ishte ndërrimi i çizmeve me këpucë
e pece ushtarake, lëkura e të cilave i
thithte flokët e dëborës por të pak-
tën nuk rrëshqisnin. Kurrë gjatë atij
udhëtimi nuk mu hoq lagështia dhe
të ftohtit deri në thonj. Çorapet,
pecet, këpucët, rrobat,  çdo natë do
ti thanim pas sobave që kudo i gjen-
im llamarinëskuqur.

(Vijon në faqen 10)
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Bardhësi në Peshkopi

Peshkopia.
© Foto: Ermal Lushi

Nga: Bedri TAHIRI

Mëngjesi i së shtunës së 26 sh
kurtit 2012 gdhiu i ftohtë e me

acar burrëror. U zgjova i hareshëm
ngase mbrëmë e kishim ndarë mend-
jen me tim nip, Faik Miftarin nga
Baksi, i cili punon në Angli e këto
ditë është në pushim, të vizitonim
Dibrën, përkatësisht Peshkopinë. Do
ta bënim këtë udhëtim pikërisht kur
ajo krahinë malore thuajse është e
bllokuar nga bora. E dija që atij i
pëlqenin sfidat dhe, pa hezitim, ia
tumira nismën. Nga Prishtina u
nisëm në orën 9 e 30 minuta. Me të
ishin edhe i ati, Habibi, dhe djali i
axhës, Dauti.

Vetura jonë, një makinë ushtar-
ake angleze, tamam për terrene al-
pine, nxitonte Udhës së Kombit me
një uturimë shurdhuese e unë
mendjes i kisha dhënë fre të kalëronte
tej e tej nëpër histori...

Dibra. Një emër përplot histori.
Dibra e trimërisë, e mençurisë, e
besnikërisë, e bujarisë. Dibra e fisit
ilir të Dobërve, prej nga, besoj, e
mori edhe emrin. Për të kisha lexuar
e kisha dëgjuar shumë. Edhe në anën
tonë kishte pasur dibranë. Ata
mbaheshin mend si muratorë të sh-
këlqyer e burra të vërtetë. Dibranë
më, lëre mos e nga. Fjala e tyre ishte
besë, ishte gur sinori që nuk lozte
dot nga vendi. Kur thonë po del po,
kur thonë jo del jo. Nga ajo malësi
e patundur gjatë gjithë historisë kish-
in dalë burra me nam që nderuan
kombin e atdheun. Tekefundit, mjaf-
ton që heroi ynë kombëtar, Gjergj
Kastrioti- Skënderbeu, vinte nga ky
vend heroik.

NJË KAFE NË BURREL
Dhe, me të zbritur në fund të Mird-

itës, në të mengjër, kthejmë për në
Mat. Kryeqendra e tij, Burreli, na pret
me syrin e pranverës. Çudi, brenda
ditës, po i përjetonim të gjitha stinët
e vitit. Një krahinë me një klimë gati
bregdetare. Ndalojmë për të pushuar
pakëz e për të pirë kafe mu tek sheshi
kryesor, ku mbreti, Ahmet Zogu, na
shikonte hijerëndë e disi vëngër nga
piedestali i lartësuar para pak vitesh,
sikur ta dinte se ne ishim stërnipërit
e Azem e Shotë Galicës dhe të Hasan
Prishtinës...

Për të qenë, as ne nuk e honeps-
em gjithaq dhe morëm andej për ku
ishim nisur, drejt majave kë-
sulëbardha që puqeshin me qiellin.

Dibra, krahinë gjeografike dhe
etnografike, ndahet në dy pjesë: Di-
bra e Madhe që i takon Maqedonisë
dhe Dibra e Vogël ose Dibra e Posh-
tme, që i përketë Shqipërisë. Dibra
e Poshtme shtrihet në verilindje të
Shqipërisë në dy anët e luginës së
Drinit të Zi, duke u kufizuar, në lindje
nga vargmali i Korabit dhe në perën-
dim nga vargmalet e Lurës. Qendra
e saj është Peshkopia, që shtrihet 185

km nga kryeqyteti dhe 21 km largësi
nga pika e doganës së Bllatës në
Maqellarë. Në lindje kufizohet me
Republikën e Kosovës dhe të Maqe-
donisë, në veri me rrethin e Kukësit,
në perëndim me Mirditën dhe me
rrethin e Matit, kurse në jug me Bul-
qizën. Bashkia e Peshkopisë ka 14
komuna: Arras, Fushë- Çidhna, Lurë,
Luzni, Maqellarë, Melan, Muhurr,
Tomin, Selishtë, Sllovë, Zall-
Dardhë, Zall- Reç.

Dhe, në ato çaste seç m’u kujtua
arbëreshi Binard Bilota dhe poema
e tij lënë në dorëshkrim “Shpata e
Skënderbeut në Dibrën e Poshtme”.

MYSAFIRË TË PRENÇËVE
ZEMËRGJERË, TRIMA E BUJARË

Në Peshkopi (vendbanim i lashtë
ilir, i datuar që nga shek. 4 e 2 para
erës se re, e si emër që nga shek. 15,
prejardhjen e të cilit e shpjegojnë në
dy mënyra, nga pesë shtëpi, sa kish-
te në fillim, apo, siç mendojnë të
tjerët nga greqishjta episkopi- qën-
drim i një peshkopi) gjetëm vetëm
bardhësi. Bardhësi në natyrë e
bardhësi në zemrat e malësorëve tri-
ma e mikpritës. Madje, kjo e dyta ia
kalonte të parës. Këtë e pamë që në
takimin e parë me Shemsi Prençin,
drejtorin e Policisë së Qarkut të Di-
brës, i cili deri para pak ditësh ishte
në Tiranë, udhëheqës i Njësive Spe-
ciale të shtetit.

Ky burrë, i lindur në Muhurr, më
1964, që siç thonë nga ana jonë, për
shtatë gjaqe nuk duhej shikuar me
sy të keq, na përcolli kudo dhe na
dha informacione të sakta për çdo
gjë që na interesonte. Një person-
alitet i kompletuar me aftësi e njo-
huri profesionale e të përgjithshme.
Por, para se gjithash, ishte njeri e
shkuar njeriut.

Pasi pushuam pakëz dhe pimë
kafe ndërmorëm një aventurë holi-
vudiane. Kur muzgu krahëzi përpiqej
të vënte pushtet mbi atë bardhësi ne
ia mësyjmë majave të larta, ku bora
ende nuk ishte dorëzuar. Pikësynim
kishim katundin malor Hurdh- Mu-
hurr. Duhej të shkonim xhanëm, se
atje na priste xha Aqif Prençi, djemtë
e të cilit punonin në Angli me shof-
erin sfidues, Faikun, të cilin me kot
u munduam ta kthenim nga ai
rrugëtim i zorshëm e me rreziqe. Me
ardhë deri këtu e mos me i pa
prindërit e kolegëve të mi, nuk bën
hiç, tha ai preras. U tha, u bë! Dhe,

jep e merr, para e prapa, majtas e
djathtas, çanim nëpër borën e mad-
he si dikur Gjergji ynë me shpatën e
tij midis hordhive otomane...

Rrugës na u bashkëngjit edhe
dhëndrri i tyre, Haxhi Xhani, një
humorist i lezetshëm që lodhjen e
mërzinë t’i largonte si me dorë...Ju
keni emër, ne kemi male,- na thosh-
te si me shaka Shemsiu tek
ngjiteshim përpjetës si për vesh
gjilpëre.

-Mirë se erdhët, o burra!- u dëg-
jua sakaq zëri i Arif Prençit, i cili
kishte dalë të na priste që larg.

-Mirë se të gjejmë, o malësor sy-
patrembur!- i gjegjemi ne njëzërit,
duke u përqafur fort e fort si të nji-
heshim prej kohësh.

Odën e tij të madhe e gjetëm me
gjithë të mirat. Bujaria, mirësia,
bardhësia, ngrohtësia nga zjarri
bubulak dhe sofra me gjithë të mirat,
përgatitur nga nënë Nafija e
polodhur, shpejt na bëri ta harrojmë
lodhjen nga rruga që bëmë këmbë
prej aty ku na la makina...

-Çlirohuni e rrini si në shtëpinë
tuaj! Ju jeni mysafirët më të respek-
tuar për mua, sepse erdhët në kohën
më të vështirë. Miku i mirë njihet
në ditë të vështirë. Ka dy muaj që
nuk na e ka hapur askush derën, kemi
ngelur të bllokuar e të izoluar,- shpre-
het, duke ngrenë dollinë për shën-
detin tonë, xha Aqifi. Ai, siç tha vetë
e siç pohuan edhe të tjerët, nuk e pi
rakinë, këtë sonte e bënte për hatrin
tonë. Ajo bujari e mikpritje e paparë,
shkrinte edhe akujt e krongjijtë e
dëborës varur deri në tokë. O Zot!
Puna e gazetarit dhe shkrimtarit më
kishte shpjerë thuajse anekënd
Trojeve Etnike Shqiptare dhe kudo
kisha hasur traditën e shkëlqyer të
mikpritjes, por këtu gjeta kulmin e
saj. Këta qenkan dibranët, për të cilët
më kishte folur shpesh edhe im gjy-
sh, ndjesë pastë.

Dikur, fare vonë, tej pas me-
snatës, mezi morëm leje nga konakx-
hiu mikpritëse. Dhe, ç’bëri, thua ti,
ky malësor sederli. Nuk hyri brenda,
por doli në kodër, ndezi një zjarr dhe
prej andej na përcolli derisa zbritëm
poshtë dhe kaluam Drinin e Zi.

MOS VDEKSHA PA E PARË
DRENICËN

Një sy gjumë të rehatashëm e
bëmë në hotel “Veri” të Peshkopisë.
Ende pa e pirë kafenë e mëngjesit ia

bëhen Prençët. Erdhi edhe plaku 95
vjeçar, Gjetan Prençi. Përshëndetemi
vëllazërisht dhe e qesim kryevendi.
Ai, kur kupton se ishim nga Dreni-
ca, ngrihet në këmbë dhe ngrit gotën
duke thënë: Rroftë Drenica- djepi i
trimërisë! Jam lodhur dhe ende nuk
kam qenë në Drenicë, por mos vde-
ksha pa e parë atë kështjellë burrënie.
Dhe, po më zuri vdekja rrugës, atje
lë të më varrosin!

Dhe, biseda rrjedh qetë- qetë porsi
uji i pastër i liqejve të Lurës. Kuven-
dojmë për historinë, për zakonet, për
trimat. Ky plak babaxhan, babai i të
cilit, Zeneli, kishte qëndruar plot 17
vjet në Turqinë anadollake si mjesh-
tër e skalitës gurësh, mban mend
shumë ndodhi. Ishte edhe pjesëmar-
rës i Luftës së Dytë Botërore, pjesëtar
i Brigadës 18, dhe në Kosovë (në
Prizren) kishte qëndruar vetëm 15
ditë. Atë kohë zezonë nuk e ka
shumë qejf ta zë në gojë...

-Po Prençët kush janë?- e pyes unë
me kureshtje të shtuar.

-Ah, ore të paça për jetë, Prençët
janë histori në vete. Rrënjët tona na
shpiejnë në Shkodër. Prej andej
kishim lëvizur në Reç e pastaj, diku
para treqin e ca vitesh, erdhëm e
zumë vend në Hurdh- Muhurr të
Peshkopisë. I pari ynë ishte Halil
Prençi. Më vonë, një pjesë e trungut
tonë zbriti më në rrafsh, në Muhurr
(fjalë e turqishtes së vjetër që ka kup-
timin e doganës, vulës, apo vaut ku
kalonin ushtritë e perandorisë Drin-
in e Zi). ¨shtë i njohur edhe Hajre-
din Hoxha (Dine Hoxha), kryetar i
Parisë së Muhurrit, këshilltar i Ah-
met Zogut, me gradën major, i cili
kontribuoi në themelimin e Internatit
të Kastriotit, në themelet e të cilit
sot gjallon gjimnazi “Kastrioti”.

Nga dera jonë dolën edhe burra
të tjerë që i dolën zot vendit. Në
luftën e madhe që u zhvillua më
1912, në Kolesjan të Lumës kundër
forcave serbe, ku mbetën 12 mijë
serbë të vrarë e të mbytur në ujë. Aty
u vranë edhe dyqind shqiptarë, në
mesin e tyre edhe të fisit tonë si:
Rushit Prençi, Isuf Prençi, Destan
Prençi etj. Sot e kësaj dite atje ekzis-
tojnë “Varret e Prençëve”.

Kur ia dhurova librin tim për
Hasan Prishtinën, u mallëngjya
shumë. Sërish u ngrit në këmbë dhe
ma puthi dorën e më uroi shëndet e
mbarësi në jetë. Trim si Hasan Prish-
tina më nuk bën nëna,- thotë ai

sypërlotur. Edhe vetë kishte qenë nga
ata burra që e kapërcejnë varrin për
së gjati,- siç thonë dibranët. Por, ësh-
të modest. Për vete nuk do të flasë.
Kishte luftuar e kishte qëndruar. Me
pushtetin nuk i kishte vajtur edhe aq
mbarë. E ngrehin për gjuhe të tjerët
dhe tregon pse e kishin shkarkuar nga
kryetari i Kooperativës në Muhurr.

“Punëtorët e shkretë robëtoheshin
gjithë ditën për 50 lekë. Punë e mad-
he bëhej në rrethin tonë, ishte e zh-
villuar sidomos pemëtaria (mollë,
qershi e kumbulla kishte sa të du-
ash). Unë, nga dhimbja, ua shtova,
ua bëra 90 lekë. Për dreq, Mehmet
Shehu doli këtej dhe zgjodhi ta
vizitonte pikërisht kooperativën që
unë drejtoja. Gjatë bisedës më kri-
tikoi se rendimentet nuk ishin të
kënaqshme, krahasuar me pagën që
u jipja. Unë, si me humor ia prita:
“Edhe pula u përpoç ta bëjë vezën
sa pata, por i plasi bytha”. Ai, aty
për aty, u përmbajt në sytë e të
tjerëve, mirëpo, të nesërmen me sh-
karkuan nga detyra”.

-“Komuna e Muhurrit përbëhet
nga fshatrat: Muhurri, Bulaqi, Fushë-
Muhurr, Hurdh- Muhurr, Rreth-
Kale, Shqarthi, Vajmedheji, Sinë dhe
Gardhi i Poshtëm, shumica në pjesën
perëndimore të Drinit të Zi dhe pje-
sa tjetër rrëzë maleve Runjë e Gjal-
icë- Lurë. Ka një pozitë të mirë
gjeografike, shtrihet midis tre lumen-
jve. Drinit të Zi i bashkohen edhe
dy lumenj më të vegjël, Murra dhe
Seta” - e plotëson Shemsi Prençi.

Mësojmë se, përkundër Mirditës
që organizohej në bajraqe, Dibra
organizohej në male. Dibra kishte 9
male (Reci, Dardha, Çidhnia, Mu-
hurri, Luzni, Selishta, Gryka e Vogël,
Gryka e Madhe, Bulçiza), 7 teqe dhe
tri oxhaqe (Haxhollët, Gjylagët,
Karasami). Edhe kënga thot:
Malet e Dibrës në këmbë janë çue,
Turkut vendin s’kem me ia lëshue...
Në kuadër të Dibrës ka edhe një kra-
hinë, Lura, që duke qenë në kufi më
Mirditën, ishte bajrak. Këtu zbatohej
Kanuni i Skënderbeut ose Kanuni i
Arbërisë, - siç quhej ndryshe.

* * *
Para se t’ia lëmë lamtumirën

Peshkopisë, këtij qyteti pitoresk,
shëtisim nëpër sheshin e tij, veshur
me vellon e bardhë të nusërisë. Një
shesh i drejtë e i gjerë, me drunj
përanësh që, sipas shoqëruesve tanë,
verës të ka endja për të shëtitur.

Një gjë na bëri përshtypje të
veçantë: Shtatorja e Skënderbeut në
këmbë! Ishim mësuar përherë ta
shihnim heroin tonë hipur mbi kalë.
Ishte një vepër e skulptorit Sadik
Spahija, punuar më 2010 e financ-
uar nga Zaim Korsi. Një simbolikë e
qëlluar: Kryetrimi më mirë se gjet-
kë, në këmbë, rri në truallin e vet.
Kjo dëshmon se ai ishte dibran.”Po,
po, dibran ishte. Vendlindja e tij
është Sina, e fisi i tij lidhet me Kas-
triotin tonë. E ku ka tjetër vend me
emrin Kastriot? Askund, pos këtu.
Fillimisht Sina e Gardhi i Poshtëm
ishin prona të Kastriotëve. Kur dolën
edhe këtej Drinit të Zi, në Kastriot e
u zgjeruan në gjashtë fshatra e bënë
edhe yllin gjashtëcepësh. Edhe tri-
mat e Çidhnisë dalloheshin si luft-
arakë idhnakë e shumë të rrezikshëm
që nuk i paguanin haraq turkut”,-
thotë Shemsiu me një bindje sigu-
rie.

(Vijon në faqen 10)
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1. Sa janë minatorët që kanë humbur jetën
në galeritë e minierave nga viti 2000 e deri
më sot?

Sipas regjistrit të aksidenteve të mbajtur në
institucionin e RISHM, rezulton se nga viti
2000 deri në 2011 rastet e aksidenteve dhe të
humbjes së jetës gjatë veprimtarisë minerare
janë dhënë në tabelën (tabela 1)

2. Cila është pozita ligjore e kompanisë
ACR në lidhje me shtetin shqiptar?

Shoqëria “Albania Chrome” shpk është sho-
qëria koncesionare:

- Për zbatimin e Marrëveshjes së Koncesion-
it të miratuar me ligjin nr. 8791, date
10.05.2001 “Për miratimin e marrëveshjes së
konçensionit të formës ROT të Minierës së
Kromit Bulqizë, të Fabrikës së Pasurimit Bul-
qizë, të Impiantit të Seleksionimit Klos dhe të
Uzinës së Ferrokromit Burrel ndërmjet Minis-
trisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit
dhe shoqërisë së të drejtës italiane DARFO
s.pa. si dhe dhënies së disa stimujve dhe ga-
rancive për konçesionarin e kësaj marrëveshje”

Dhe:
- Për zbatimin e marrëveshjes së koncesionit

të miratuar me ligjin nr. 8590, datë
23.03.2000 “Për miratimin e Marrëveshjes së
Koncesionit të formës BOT për Uzinën e Fer-
rokromit të Elbasanit dhe për minierat e kromit
të Prrënjasit e Pojskës, ndërmjet Ministrisë së
Ekonomisë Publike dhe Privatizimit dhe sho-
qërisë italiane DARFO s.p.a, si dhe dhënies
së disa stimujve dhe garancive për konçesion-
arin e kësaj marrëveshje”

3. Cili është kontraktori i vërtetë? Vazh-
don Darfo me nënkontraktor ACR apo është
ACR që zëvendëson DARFO me ndryshim
emri?

Referuar Marrëveshjeve Koncesionare, kon-
traktor është shoqëria “Darfo” spa. Shoqëria
“Albania Chromë” shpk (ACR) është shoqëria
koncesionare e krijuar për zbatimin e këtyre
dy marrëveshjeve.

4. Darfo SRL dhe DARFO SPA janë e njëj-
ta kompani apo të ndryshme?

Darfo srl dhe Darfo spa janë e njëjta sho-
qëri, por vetëm ka ndryshuar formën ligjore të
saj nga SPA (“sociwta për azioni” në shqip,
shoqëri aksionere) në SRL (“societa a respons-
abilita limitata” në shqip, shoqëri më
përgjegjësi të kufizuar) sipas të drejtës italianë.

5. Cili është aktiviteti ekonomik i ACR nga
viti 2000 kur është regjistruar për herë të parë
si person juridik deri në vitin 2007 kur filloi
biznesin e mineralit të Bulqizës?

Shoqëria “Albania Chrome”shpk gjatë kësaj
periudhe referuar ekstraktit të QKR ka pasur si
objekt pune veprimtarinë minerare.

6. Sa është prodhimi i mineralit të kromit
në minierën e Bulqizës ?

Prodhimi i realizuar i mineralit të kromit
në Minierën e Bulqizës për periudhën

Bulqiza, Ministri Naço informon Parlamentin

Naço: Miniera e Bulqizës, 12 milione euro investime
të parealizuara

Para pak kohësh, deputetët e Partisë Socialiste në
Parlamentin shqiptar kryen një interpelancë me Min-
istrin e Energjetikës dhe Minierave, zotin Nesip
Naço.
Kjo interpelancë u transmetua në median qendrore
si “një ndeshje” e zakonshme politike. Për trans-
parencë dhe informacion më të plotë me lexuesin,
ne po jam të plota pyetjet e deputetëve të Partisë
Socialiste dhe përgjigjet e Ministrit, pa iu nënsh-
truar asnje redaktimi apo korrigjimi.

© Foto: Adela Halo

01.01.2010- 31.06.2011 është 98 000 ton.

7. Nga prodhimi i përgjithshëm i miner-
alit të kromit, sa është shkrirë në uzinat e fer-
ro kromit dhe sa është eksportuar direkt si
mineral ?

Për vitin 2010 pjesa e mineralit të prodhuar
që shkon në procesin e prodhimit të fer-
rokromit është 51 mijë ton dhe pjesa tjetër
406 mijë ton.

8. Sa është vëllimi i eksportit të mineralit
të kromit apo ferrokromit në ton dhe në vlerë?

Eksporti i kromit përbën 53-55 % të ekspor-
tit në natyrë të mineraleve ( që varion nga 350
-460 mijë ton në vit) ose në vlerë 65-70% që
varion (90-110 milion USD).

9. Bazuar në marrëveshjen koncesionare të
miratuar në parlament dhjetë vite më parë,
sa është totali i investimeve të realizuara nga
koncesionari për të gjitha zërat e mar-
rëveshjes?

Për Marrëveshjen e Koncesionit të Bulqizës
detyrimi i investimit është 22,917,954 USD
dhe janë realizuar 11,000,654 USD. Për Mar-
rëveshjen e Koncesionit të Elbasanit detyrimi
i investimit është 19.972.048 USD dhe janë
realizuar 31.359.173 USD

Për të dy Marrëveshjet detyrimi i investim-
it është 42.890.002 USD dhe janë realizuar
42.359.827 USD ose rreth 30 milionë euro.

Për investimet e parealizuara nga METE janë
vendosur penalitete në masën 1.639.163 euro
dhe 56000 USD.

10. A ka filluar të hapet zona veriore e
Minierës së kromit Bulqizë? Sa është avanc-
uar drejt thellësisë dhe kur përfundon hapja e

saj?
Janë bërë disa përgatitje paraprake në lidhje

me hapjen e thellësisë si, shpime sonde për
verifikimin e strukturave shkëmbore të thellë-
sisë ku do të kalojë pusi, hapja e galerisë në
nivelin 16 për krijimin e unazës së oborrit të
pusit që do të shkojë në thellësi, hapja dhe
përgatitja e sallës së makinës ngritëse në nive-
lin e 14 për hapjen e pusit të thellësisë. Është
hapur furneli I alimakut dhe është porositur
makina ngritëse për pusin e thellësisë.

11. METE, dhe ju si Ministër i METE i njih-
ni vlerë ligjore dhe detyruese marrëveshjes së
nënshkruar në 9 korrik 2009 ndërmjet minis-
trit RULI dhe ACR, marrëveshje që modifikon-
te marrëdhënien koncesionare, por që edhe
sot e kësaj dite nuk është miratuar në parla-
ment siç e kërkon ligji ?

Personalisht mendoj së është ligjore pasi
është një marrëveshje ndërmjet palëve e cila
nuk cënon marrëveshjen bazë dhe përcakton
mënyrën dhe kohën e shlyerjes së detyrimeve
nga koncesionari për penalitetet e vëna nga
METE për vonesat në kryerjen e investimeve.

12. Cili është arsyetimi institucional ba-
zuar në kushtetutën e RSH dhe legjislacionin
në fuqi sipas të cilit kjo marrëveshje edhe pse
e pamiratuar në parlament, ka fuqi ligjore?

Marrëvëshja për Shlyerjen e Detyrimeve në
të holla nënshkruar në datë 09.07.2009 nuk
cënon marrëveshjen bazë dhe përcakton
mënyrën dhe kohën e shlyerjes së detyrimeve
nga koncesionari për penalitetet e vëna nga
METE për vonesat në kryerjen e investimeve.

13. Sa është fitimi i deklaruar i koncesion-
arit kryesor në Bulqizë?

Mbështetur në nenin 3, të ligjit nr. 8503,
datë 30.06.1999 “Për të drejtën e informimit
për dokumentat zyrtarë”, ju informojmë se
institucioni, i cili ka objekt të tij kontrollin e
veprimtarisë financiare të shoqërive tregtare në
Shqipëri është Drejtoria e Përgjithshme e Ta-
timeve, e cila mund t’ju infomoj saktësisht
dhe zyrtarisht mbi fitimin e shoqërisë “Alba-
nia Chrome” shpk. Ose mund t’i referoheni
faqes zyrtare të Qendrës Kombëtarë të
Regjistrimit, e cila publikon bilancet e mirat-
uara të shoqërive tregtare.

14. Sa serioz është rreziku që Bulqiza të
shkatërrohet për shkak të mungesës totale të
investimeve kapitale?

Në aspektin e rrezikshmërisë së qytetit të
Bulqizës, aktiviteti minerar nuk ndikon tek
ndërtimet apo infrastruktura e tij. Për sa i për-
ket investimeve kapitale në minierën e Bul-
qizës nuk ka ndonjë rrezik evident për jetën e
punëtorëve.

15. Sa është numri total i subjekteve të li-
cencuara që shfrytëzojnë pasuritë minerare të
kromit të Bulqizës?

Numri total i subjekteve që operojnë për
shfrytëzimin e mineralit të kromit në Bulqizë
është 104, prej të cilave 91 leje minerare
shfrytëzimi dhe 13 leje minerare kërkim-zbu-
limi. (Tabela 2)

16. Në dijeninë tuaj, sa është numri i sub-
jekteve që punojnë pa licencë?

Në dijeninë tonë nuk ka subjekte që ve-
projnë pa licencë apo individë të caktuar që
vjedhin minerale.

17. Sipas raporteve që dispononi, afërsisht
sa ton mineral përbën tregu i mineraleve që
eksportohet?

Eksporti në natyrë i mineraleve përbën rreth
600 mijë ton.

18. Cilat janë kushtet e punës së mina-
torëve?

Nga viti 2006 e në vazhdim janë bërë
përmirësime të dukshme për sa i përket plotë-
simit të kushteve të punës së minatorëve siç

Total 2005
deri sot

2011Deri në
vitin 2005

Raste aksidentesh me pasojë humbje jete për
të gjithë Shqipërinë

61 42 1119

Aksidente në subjekte në zona të licencuara 41 22 219

Aksidente nga aktiviteti në zona
të pa licencuara

20 20 90

Tabela 1
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janë ndërtimi i kompleksit higjeno - sanitar
(dush, gardëroba) dhe shërbimi mjekësor, pa-
jisja me mjete mbrojtëse individuale të certi-
fikuara, aplikimi i shpimit të lagur për elimin-
imin e pluhurave në frontet e punës në nën-
tokë, përdorimi i armatimeve në të gjitha
punimet minerare që po hapen, heqja e shpër-
thimit të minave me flakë të hapur dhe zëv-
endësimi nga plasjet me fitila me plasje elek-
trike e cila rrit sigurinë dhe plotëson kërkesat
e sigurisë në punë.

Në subjektet e tjera të licensuara është
punuar dhe po punohet për përmirësimin e
kushteve të punës së punëtorëve si në drejtim
të transportit, trajtimit të tyre dhe rritjen e
kushteve të sigurisë në punë. Ngelet akoma
për të punuar në këtë drejtim, por ne jemi
duke bashkëpunuar edhe me sindikatat për këtë
qëllim.

19. Sot që po flasim a ka ndonjë zonë që
haptazi cilësohet si tejet e rrezikshme?

Të gjitha zonat janë kontrolluar që nga
momenti i miratimit të projektit fillestar dhe
në vazhdimësi gjatë zbatimit të tij. Zonat në
të cilat janë dhënë leje janë jashtë zonave të
rrezikshme të përcaktuara nga studimi i AKBN
i hartuar në vitin 2008 dhe të miratuara në
vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 347 datë
29.04.2011. Në kuptimin që është shtruar
pyetja nuk ka zona “që haptazi cilësohen tejet
të rrezikshme”, por për zonën D në Bulqizë, e
cila aktualisht është e mbyllur, është kërkuar

nga ana jonë të merren të gjitha masat për të
përmirësuar kushtet e punës.

20. Sa është numri i çështjeve gjyqësore të
përfunduara ndërmjet kompanive private dhe
METE , sa i përket shfrytëzimit të pasurive
minerare dhe cili është përfundimi i tyre?

Numri i çështjeve gjyqësore është katër; tre
janë të fituara dhe një e humbur, e cila nuk ka
efekte financiare për shtetin.

21. Për çështjet gjyqësore të përfunduara
në favor të kompanive private, sa është shu-
ma totale e dëmshpërblimit të caktuar nga
gjykata që duhet të paguajë shteti?

Nuk ka efekte financiare.

22. Sa është numri i çështjeve gjyqësore në
vazhdim ndërmjet kompanive private dhe
METE, sa i përket shfrytëzimit të pasurive min-
erare dhe cila është ecuria e tyre?

Janë në proces gjykimi në shkallën e parë
14 çështje.

23. Miniera e kromit Bulqizë a është e shpal-
lur si minierë me regjim gazi? A garantohet
jeta e punonjësve në këtë minierë duke u punu-
ar me pajisje që nuk plotësojnë kushtet e an-
tideflagrancës?

Po është minierë me regjim gazi dhe për
këtë është kaluar në shpërthim elektrik të mi-
nave dhe përdorim të pajisjeve antidëflagrante.
Është hartuar projekti i ajrimit të përgjithshëm,
i cili do t’i shërbejë në mënyrë të veçantë kr-
ijimit të kushteve normalë të punës për
largimin e gazeve nga miniera.

Në bazë të Rregullores të Teknikës së Sig-
urisë në Miniera dhe Karriera, paragrafi 159
..... në të cilin thuhet .... “miniera me gaz
konsiderohen ato në të cilat qoftë edhe në një
nga shtesat apo trupat minerare është vërtetu-
ar prania e gazit metan dhe e gazeve të tjera
plasëse, ose në të cilat ekzistojnë mundësitë e
shfaqjes natyralë të këtyre gazevë”, në zbatim
të këtij paragrafi kjo minierë është trajtuar si

Leje Minerare për
mineralin e

kromit në Masivin
e Bulqizës

Leje Minerare Kërkim -
Zbulimi për mineralin e

kromit në Masivin e
Bulqizës

Leje Minerare
Shfrytëzimi për

mineralin e kromit në
Masivin e Bulqizës

104 1391

Tabela 2

Leje minerare të dhëna në
total

49 049Leje të dhëna deri në
vitin 2005

40 1130Leje të dhëna në
periudhën 2005-2009

12 29Leje të dhëna në
periudhën e vitit 2010

3 03Leje të dhëna në
periudhën e vitit 2011

minierë me rëgjim gazi.
Për këtë arsye, nga RISHM-i:
- Është kërkuar dhe janë realizuar organizi-

mi i shërbimit të ajrimit në përputhje me
RRTSMK për minierat me regjim gazi, sot

ky shërbim funksionon i plotë duke pasur per-
sonelin e kualifikuar si përgjegjës ajrimi (inx-
hinier), gazmatësat dhe punëtorët e shërbimit
të pajisjeve të ajrimit. Sot, kjo minierë ajroset
me ajrim artificial mbi bazën ë një projekti
ajrimi, i cili rishikohet çdo vit sipas ndryshi-
meve të punimeve minerare. Në zbatim të këtij
projekti rrymat e ajrit lëvizin sipas skemave të
paracaktuara, duke çuar sasitë e nevojshme të
ajrit në frontet e punës.

- Është bërë zëvendësimi i mënyrës së
plasjes se minave duke eliminuar flakën ë
hapur gjatë plasjes së minave me atë elektrike,
e cila plotëson kushtet e antideflagrancës.

- Është zëvendësuar shpimi i thatë me atë
të lagur kryesisht në punimet e niveleve të thel-
la.

- Ndriçimi individual që përdoret në fron-
tet e punës është plotësisht antideflagrant.

- Vazhdon pezullimi i punës në fronte të
caktuara deri në plotësimin e kushteve tekni-
ke të antideflagrancës për këto zona.

Është duke u punuar për zëvendësimin e
atyre pajisjeve ekzistuese më pajisje të reja që
sigurojnë kushte teknike për minierat me
regjim gazi.

Janë disa pajisje të cilat nuk plotësojnë
kushtet e antideflagrancës të cilat përdoren në
rrymat e ajrit të pastër, dhë është lënë detyrë
për zëvendësimin e tyre sa më shpejt më pa-
jisje antideflagrantë.

-Përveç përgjigjeve për këto pyetje, keni
kërkuar t’ju vihet në dispozicion gjithashtu
edhe i gjithë dokumentacioni përkatës që dis-
ponon METE dhë agjencitë shtetërorë të varë-
sisë së METE.

Në përgjigje të kësaj kërkesë ju informojmë
së METE dhe agjencitë e varësisë disponojnë

praktika të shumta shkresore, të cilat për
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shkak të volumit që kanë dhe pa u specifikuar
nga ana juaj, është ë pamundur t’jua vëmë në
dispozicion.

-Gjithashtu, kërkoni t’ ju vihet në dispozi-
cion i gjithë komunikimi ndërmjet kompanisë
koncesionare “Dedeman” dhë METE, në
mënyrë specifikë shkresat më nr.1742/3,
dt.20.4.2011 dhë dt.25.4.2011

Shoqëria “Dedeman Albania Mining” shpk
është pajisur më lejen minerare të kërkim zbu-
limit nr. 1327, datë 17.03.2009 më një afat
dy vjeçar, pra vlefshmëria e lejes është deri
më date 17.03.2011.

Referuar kontrolleve të kryera nga METE ka
rezultuar se shoqëria ka dështuar në realizimin
e programit minimal të punës. Më shkresën
nr. 1742/1, datë 08.03.2011, METE ka bërë
njoftimin shoqërisë “Dedeman Albania Min-
ing” shpk për fillimin e procedurave për heqjen
e lejes minerarë, dukë shpjeguar dhe arsyet e
marrjes së kësaj masë.

Meqenëse shoqëria ishte në përfundim të
afateve ligjorë të përfundimit të lejes miner-
arë,

Shoqëria “ Dedeman Albania Mining” shpk
ka bërë kërkesën për shndërrimin e lejes min-
erare të kërkim zbulimit nr. 1327, datë
17.03.2009, në leje minerarë shfrytëzimi,
kërkesë e cila është refuzuar, pasi kishin fillu-
ar procedurat ligjore për heqjen e kësaj leje.

Përsa i përket shkresës me nr.Prot 1742/3,
dt 20.04.2011 dhe 25.04.2011 nuk i është
kthyer përgjigje nga METE sepse ndërkohë kish-
te filluar një proces gjyqësor, i cili është në
vazhdim dhe jemi në pritje të vendimeve të
organeve kompetente.

-Për sa i përkët kërkësës tuaj për Urdhrat e
Ministrit nëpërmjet të cilëve është ndaluar
puna në minierën ë kromit Bulqizë dhe më
pas fillimi i punës në këtë minierë, janë si më
poshtë:

Urdhër nr.537, datë 20.7.2011 “Për pezu-
llimin e pjesshëm të lejes minerarë nr.677,
date 19.9.2002 dhënë shoqërisë “Darfo” s.p.a
(sot ACR Albania), zona D, Bulqizw. Ky pe-
zullim u krye nga Ministri pasi u konstatuan
mangësi në lidhje më sigurinë në punë, kush-
tet e shfrytëzimit, për punimet që kryhen në
zonën e rrezikshme, problemet lidhur më
ujërat në këtë zonë, shëndetin e punonjësve,
problemet mjedisore etj...

Urdhër nr.591, datë 9.8.2011 “Për ndërpre-
rjen e prodhimit në minierën e kromit Bul-
qizë dhe marrjen e masave për rehabilitimin e
saj”. Kjo ndërprerje e menjëhershme ë aktivi-
tetit të shfrytëzimit në Minierën e Kromit Bul-
qizë, deri në vënien në gadishmëri punë të
saj, në lidhje me sigurinë në punë të punon-
jësve, u krye pasi u konstatuan probleme për
sigurinë e punonjësve në punë.

Urdhër nr. 981, datë 02.12.2011 “Për ga-
rantimin e zbatimit të rregullave të teknikës
së sigurimit në frontet e punës gjatë realizimit
të veprimtarisë minerare të rehabilitimit nga
subjekti “ACR”, Miniera e Kromit Bulqizë”,
ku përcaktohen qartë detyrimet e kompanisë
ACR për realizimin e punës rehabilituese të
minierës me qëllim plotësimin e kushteve
teknike në çdo front pune për garantimin e
sigurisë në punë, jetën e punonjësve dhe pa-
surinë minerare gjatë veprimtarisë minerare.
Rifillimi i aktivitetit të shfrytëzimit do të bëhet
vetëm mbas realizimit të të gjitha detyrave të
lëna në këto raporte.

Aktualisht ka rifilluar puna në nivelin, 12,
13 , 14 në Bulqizë. Ndërsa deri në plotësimin
e kushteve, nuk lejohet të punohet në nivelet
15, 16, si dhe në zonën D, ku operon koncen-
sionari ACR.

NASIP NAÇO

Referuar Marrëveshjeve
Koncesionare, kontraktor është
shoqëria “Darfo” spa. Shoqëria
“Albania Chromë” shpk (ACR)
është shoqëria koncesionare e
krijuar për zbatimin e këtyre dy
marrëveshjeve.

Eksporti i kromit përbën 53-55
% të eksportit në natyrë të
mineraleve (që varion nga 350 -
460 mijë ton në vit) ose në vlerë
65-70% që varion (90-110
milion USD).

Për Marrëveshjen e Koncesionit
të Bulqizës detyrimi i investimit
është 22,917,954 USD dhe janë
realizuar 11,000,654 USD. Për
Marrëveshjen e Koncesionit të
Elbasanit detyrimi i investimit
është 19.972.048 USD dhe janë
realizuar 31.359.173 USD

Aktualisht ka rifilluar puna në
nivelin, 12, 13 , 14 në Bulqizë.
Ndërsa deri në plotësimin
e kushteve, nuk lejohet
të punohet në nivelet 15, 16,
si dhe në zonën D, ku operon
koncensionari ACR.

Numri total i subjekteve që operojnë për shfrytëzimin e miner-
alit të kromit në Bulqizë është 104, prej të cilave 91 leje minerare

shfrytëzimi dhe 13 leje minerare kërkim-zbulimi
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Nga: BEQIR SINA, New York
 

SHKUP - NEW YORK: Vrasja makabër të dy
të rinjëve shqiptarë nga Gostivari, Besnik She-
hapi 26 vjeç dhe Imran Memeti 30 vjeç, që
ndodhi në 28 shkurt të martën e zezë, ka
shqetësuar dhe prekur thellë zëmrat e mbarë
shqiptarëve. E jo vetëm atyre shqiptarve në
Gostivar, Tetovë, Shkup, apo Maqedoni, por,
edhe shqiptarve në Shqipëri, Kosovë, Mal të
Zi, Preshevë, Bujanovc, Medvegje , Çamëri
edhe këtu në diasporë.

Më së shumëti mbas kësaj ngjarje, mes një
mori pyetjesh do të pikasë tre prej tyre. Atë
se: Kush i vrau shqiptarët? Kush po i vret sh-
qiptarët? dhe Kush e ka rradhën tani? ose Kush
janë Besnik Shehapi  dhe Imran Memeti, të
tjerë, që e kanë radhën ...... tani?

 Ndërkohë, që dy pyetjet e para e kanë marrë
përgjigjen, janë ezaruar, shkruar, komentuar 
nëpërmjet historisë, dhe fakteve, dhe ngjar-
jeve të kohërave, por edhe më pasë tyre,
atëhere natyrisht që nuk kam ndërmend të
zgjatëm me to, por pyetjes së tretë,e cila më
cimbon më shumë, sipas mendimin tim, do
t’i jepja këtë përgjegje : “Dy të rinjët i vrau
politika e “papërmbajtëshme” dhe ultra- na-
cionaliste e Shkupit. Ajo “karta nacionaliste”
që po e perdor  tani  Kryeministri i Maqedo-
nisë Nikola Gruevski! për poena politike, si
në rafshin e brendshem, ashtu edhe në atë me
fqinjët e saj.

Sa për sqarim, do t’a fillojë me atë se nuk
kam parë dhe besojë se nuk ka kryeqytet në
botë, që në një shesh kaq të vogël - sa këtu në
Shkup, të ketë ngritur në pesë vjetë e fundit,
kaq shumë statuja me motive nacionaliste -
ku thonë se janë derdhur si lumë me
qindra miliona dollarë, nga parat e taksa
paguesve të saj.

Por, të mos zgjatem se të gjithë e dimë, se
cili është kuptimi dhe nënkuptimi i asaj “kur
njerëzit, qeveria në vend që t’i ushqej me
mirëqenjen, i “ushqen” njerëzit e  saj vetëm
me ndenja të egra nacionaliste”. Sidomos, kur
bie fjala në shtete të këtilla multietnike, siç
është Maqedonia. Çdo njeri nga ne e di se
gjuha e “dhunshme” është nacionalizmi, i cili
mund të nxisi dhunën aktuale, dhe të gjithë e
dinë që metaforat me motive nacionaliste,
mund të nxisin vrasje... edhe mes komu-
niteteve.

Ashtu, si edhe ky akt kriminel, që s’ka dy-
shim se është pjellë, për-rrjedhojë, e politikave
ultra nacionaliste të Qeverisë Gruevski, të
ndjekura dhe manifestuara nëpërmjet ofendi-
meve të rënda që u bëhen shqiptarëve, dhe
simboleve tona kombëtare në terrenet sport-
ive, e që stimulohen po nga vetë shteti. Pro-
paganda ultra- nacionaliste e mediave pro-
qeveritare dhe klimës antishqiptare të ngritu-
ra  përmes projekteve të financuara nga bux-
heti shtetëror, duke e tejmbushur Shkupin, me
skulptura dhe monumente me motive nacio-
naliste, edhe aty ku kan qenë edhe aty ku nuk
kan qenë, ato, lejn kudo shije dhe veprime të
këqija, dhe aspak të pranueshme në një sho-
qëri të tilllë, siç jemi ne..

Janë këto disa faktor të cilat, po të vizitosh
Shkupin sot kryeqytetin e Maqedonisë, e sheh
me syt e tu se kemi të bëjmë me një sërë poli-
tikash dhe veprimesh tjera, të cilat çojnë në
kah dhe një drejtim atë të nxitjes së urrejtjes

A i vrau “Politika e Shkupit” dy të
rinjtë shqiptarë në Gostivarë!?
“Maqedonia statujë: Aleksandri i Madh apo një luftëtar në një kalë?

ndëretnike, rrënimit të bashkëjetesës dhe de-
stabilizimit të Maqedonisë. Deri aty sa që
edhe një policë që përfaqëson shtetin - edhe
në “gjaknxehtësi”, në “një gërvishtje makine”
nxjerr patllaken dhe të vret pa iu “dridhur”
dora dhe qerpiku. Pra, vret dy shqiptarë - të
rinjë, dhe të pambrojtur dhe të paarmatosur...
Pse?

Ministri i Punëve të Jashtme të
Turqisë, Ahmet Davutogllu, një nga diplo-
matët më të sprovuar sot në botë,  në lidhje
me disa nga vrasjet e qytetarëve turq në Gjer-
mani, që kishin ndodhur viteve të 2000-
ta,(ashtu si dje në Shkup) ku policia, apo gru-
pet ultra nacionaliste, pa “një a dy”, kan vrarë
disa qytetar turko-gjerman, i shqetësuar, theks
të veçantë i patë kushtuar rrezikut të naciona-
lizmit, në atë vend, duke thënë: “Se
moszbardhja e këtyre vrasjeve që kanë ndodhur
në dhjetë vitet e fundit edhe atë në një sho-
qëri kaq të disiplinuar siç është Gjermania,
do të thotë se situata vërtetë është e rëndë dhe
shqetësusese.”

Para disa kohëve kam lëxuar tek gazeta bri-
tanike Guardian një koment me titull “Maqe-
donia statujë: Aleksandri i Madh apo një
luftëtar në një kalë? të shkruar nga Helena
Smith nga Shkupi.

Autoria shkruante se kjo është një lëvizje
që ka mërzitur grekët. Aleksandri i Madh ka
bërë një rikthim të madh në Maqedoni. Një
statujë gjigante duke mbajtur një ngjashmëri
të çuditshme ndaj mbretit luftëtar - edhe pse,
zyrtarisht, askush nuk guxon ta quajë ashtu -
është ngritur në zemër të Shkupit, kryeqytetit
të Maqedonisë. Ulur mbi udhën e tij të prefer-
uar, ku anketat klasike e quajn hero të kryeqy-
tetit nga pozita e favorshme e Plostad Make-
donija, sheshin qendror të Shkupit, Statuja
është 22 metra, ose tetë kate të lartë, sa statu-
ja Dwarfs me rrethinën e saj.

Por, atëherë, kjo është ideja!
Mes të tjerave lexoja:” Skulpturat, janë pjesë

e një burimfitimi, ndërtimit që ka gjithashtu
të ngritura satujat gothic, urave madhështore
dhe një hark triumfal, është faturuar si formë
kurore, dhe lavdia e projektit të qendrës së
Shkupit. Autoria shkruan se “Për qeverinë na-
cionaliste haptazi në Shkup, rregullimi është
më elokuente se çdo propagandë tjetër, mjet
në betejën e gjatë, të Shkupit  me Greqinë,
lidhur me emrin e vendit dhe të drejtën për të
pretenduar Aleksandrin e Madh, si një hero
kombëtar, me Greqinë në krizë ekonomike,
që Qeverisë nuk mund të vijë në një kohë më
të mirë.”

Që prej shpalljes së pavarësisë së Maqedo-
nisë në vitin 1991, Aleksandri i Madh ka qenë
në qendër të polemikave. Statuja, e tij në mes
të Shkupit, është pretendimi më i madh i ish-
republikës jugosllave ende për trashëgiminë e
tij, edhe pse në vitet e fundit në Shkupi, ka të
emëruar edhe aeroportin e saj dhe autostradën
pas tij.

Ri-zgjedhja më e fundit si kryeministrii
Maqedonisë, e Nikolla Gruevskit,, sipas au-
tores një nacionalist i vijës së ashpër, që nisi
si një nëpunës banke, para se të hynte në poli-
tikë, ka ndjekur programin e ndërtimit me shije,
duke urdhëruar një ndërtim të ri të Muzeut
Arkeologjik, Teatrit Kombëtar dhe salla e Fi-
larmonis dhe fasada të reja me skulptura na-
cionaiste, të ngritur me shpejtësi rekord. Një

statujë e babait të Aleksandrit, Filipi i Maqe-
donisë, është, 28 metra, që pritet të jetë edhe
më lart se ajo e mbretit luftëtar.

Disa në Shkup thonë se:” Kur ai(Gruevski)
vjen në pushtet ai është si “ një ish-boksier”,
thotë një burim, dhe ai nuk ka si të qëndrojë
në rrugën e njerëzve që marrin dhe dëgjojnë
nga partitë dhe media opozitare. Ai është hak-
marrës dhe kur është fjala për mediat opozi-
tare, ai është krejtësisht selektivë, kur është
fjala për zbatimin e ligjit. Për çështje të tilla
delikate, kryeministri Gruevski ka nevojë për
dikë që ai mundet me të vërtetë të këshillo-
het. Mediat, theksojnë se shefi i sigurisë së
shtetit është kushurirë i Gruevskit,është Sasho
Mijalkov, i biri i Jordan Mijalkovit.

Kur vizitova këto ditë Shkupin, menjëherë
e pashë dhe e kuptova se “Shqiptarët, jo vetëm
në kryeqytet, por, edhe në Tetovë, Gostivar,
Dibër, Komanovë, Strugë, Ohër, Manastirë,
kudo ku jetojnë në Maqedoni, janë lënë pas
dore nga shoqëria. Këtë ma tha edhe familja e
Artanit nga Struga, gjatë një vizite atje.

Ndërkohë, që gjatë bisedës me disa miq
dhe kolegët e mi, në një kafe në mes të Shk-
upit, njeri prej tyre më tha :” Unë jetoj në
mesin e tyre, por kemi shumë distantcë e ndry-
shim nga jeta mes njëri tjertit. Shikoni, tha ai
nga poshtë pjesës urës mbi Vardar, dhe lart
ne jemi të ndarë kategorik në lidhje me jetën
e kryeqytetit. Teksa, këtu në qender mbretëron
kudo fryma nacionaliste në mesin e maqedo-
nasve, që hiqen krenar, për t’u treguar të hua-
jve qytetin moderrn, dhe Statujat, që na
rrethojnë, ne shqiptarët jetojmë në disa lagje,
për-rreth si Zulu në vitin 1970 ......

Për opinione dhe komente mund të na shkruani në adresën:  “rrugaearberit@gmail.com”.
OPINIONET DHE KOMENTET E BOTUARA NUK SHPREHIN DOMOSDOSHMËRISHT QËNDRIMIN E REDAKSISË
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Shkupit, dhe Maqedonisë i duhet integri-
mi i dyanshëm, megjithë shqiptarët, pasi që
atë e pret një periudhë edhe më e vështirë, në
një vend ku ka kriza ekonomike dhe rritje të
papunësisë, ka edhe rrezik për rritjen e nacio-
nalizmit, në një kohë që edhe Qeveria “po
luan kartën e nacionalizmit”. Ndërsa gabim i
madh është që të mendohet se ndoshta sh-
qiptarët janë “ shkaku i krizave janë ata që
“nxisin” konfliktet të brendshme”. Eshtë,
Qeveria, ajo për atë se çfarë mund të bëjë për
të parandaluar paraqitjen e atmosferës nacio-
naliste, dhe vrasjve të tilla, diskriminimit, dhe
ndasive kaq të mëdha në të njëjtin shtet. “In-
tegrimi në shoqëri nuk është proces i njëan-
shëm, për këtë duhet të angazhohet edhe një
shoqëri e tërë ajo që përbën shumicën dhe
pakicën e një shteti”-

Kundër këtyre vrasjeve duhet të tregohet
vendosmëri aktive gjegjësisht,e shtetit e Qever-
isë në rend të parë, dhe më pasë e partive poli-
tike, qofshin ato në qeveri qofshin ato në
opozitë. Por, barra më e rendë i bie atyre në
kualicion me Qeverinë.”Nuk mjafton vetëm
të u thuhet njerëzve dhe bërë thirrje që qyteta-
rët të tregohen të përmbajtur dhe që ky rast të
mos keqpërdoret për nxitjen e promovimit të
tensioneve ndëretnike, dhunës dhe paduruesh-
mërisë. porse duhet që në mënyrë aktive të
ndërmerrn masa kundër kryesve të këtyre
vrasjeve. Sepse, dihet kemi të bëjmë me një
krim ndaj njerëzisë, dy njerëzve të pafajshëm
dhe të pa mbrojtur.”

 Ndërsa çështja tjetër, është se duhet një
strategji afatgjate, me shqiptarët në Maqedo-
ni. Të paktën të respektohet e plotë Marveshja
e Ohrit. Dihet se kur, përjetohen traumat të
këtilla njerëzit ndjejnë dhimbje, nëse këto pas
disa vitesh do të harrohen(ashtu siç janë har-
ruar ato që kanë ndodhur më parë në Kondovë,
Kumanovë, Haraçinë, Tetovë, Shkup, dhe tani
në Gostivar, dhe kjo gjë nuk bëhet pjesë e një
strategjie, së një shteti të një qeverisje,atëhere
dihet se nuk do të ketë sukses - nuk do të ketë
integrim europian ! - “Duhet që rrënjësisht të
ndryshojë, ky mentalitet i cili mendon se një
maqedonasi policë, apo i veshur me pushtet,
mund të kryejë çdo lloj veprimi deri
në vrasjeje, kur e di se është i mbrojtur nga
shteti që nuk dënon askënd”.

Sa për sqarim, do t’a fillojë me
atë se nuk kam parë dhe besojë
se nuk ka kryeqytet në botë, që
në një shesh kaq të vogël - sa
këtu në Shkup, të ketë ngritur
në pesë vjetë e fundit, kaq
shumë statuja me motive
nacionaliste - ku thonë se janë
derdhur si lumë me
qindra miliona dollarë, nga
parat e taksa paguesve të saj.

“Duhet që rrënjësisht të
ndryshojë, ky mentalitet i cili
mendon se një maqedonasi
policë, apo i veshur me push-
tet, mund të kryejë çdo lloj
veprimi deri në vrasjeje, kur e
di se është i mbrojtur nga shteti
që nuk dënon askënd”.
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- Mosi Llanin e njohin banorët e
komunës së Shupenzës, por nuk e
njohin të tjerët. Kush është Mois
Llani?

- Kam lindur në Boçevë më 18
nëntor 1973. Fëmijëria ime nuk ka
qenë si e gjithë moshatarëve të mi.
Një dhimbje që ende më ka lënë
gjurmë që nuk mund të shlyhen le-
htë nga kujtesa ime. Kur kuptova se
ekzistoja, mësova që një pjesë e imja
e rëndësishme dhe e domosdoshme
nuk kishte udhëtuar me mua fizik-
isht. Nuk kishte mundur të më ndi-
hmonte në hapat e parë, nuk ishte
ngazëllyer nga rrokjet e mia të para,
s’kish mundur të shijonte
buzëqeshjen dhe lotin tim të parë.
Ky ishte im atë Sabri Llani. E kjo
mbështolli rreth meje atë dhimbjen
që përmenda  më lart si veshje të
cilën më duhet ta mbaj ende. Jam
rritur pra në kushtet e mungesës së
babait tim, një punëtor i thjeshtë në
Ndërmarrjen e Grumbullimit. U
dënua atëherë nga neni famëkeq:
“Agjitacion e propagandë” që si pa-
sojë solli ndarjen nga fëmijët, famil-
ja dhe shoqëria. Unë pra nuk e pata
fatin ta njoh babanë dhe ta ndjeja
kujdesjen atërore të tij ashtu si mos-
hatarët e mi. Sot shumë bashkëfsha-
tarë më thonë se ai ishte një njeri
shumë punëtor, tepër bujar dhe me
karakter të fortë. Prandaj më duhet
të them se jam krenar dhe lumtur-
ohem kur dëgjoj vlerësime të tilla
për prindërit e mi të dashur.

Shkollën fillore, 8-vjeçare dhe të
mesme i kam mbaruar në Boçevë e
Shupenzë. Fakultetin ekonomik në
Tiranë ku aktualisht vazhdoj master-
in  për ekonomi. Rinia erdhi disi
ndryshe. Pas përfundimit të shkollës
së mesme ishte periudha e ndërrim-
it të sistemit ku si çdo i ri na u desh
të përballemi me rrugët e gjata e të
vështira të mërgimit. Na u desh të
punojmë e jetojmë për më shumë
se nëntë vjet në Angli ku vështirësitë
për ne emigrantët ishin kudo si tek
gjuha ashtu edhe tek sigurimi i punës
që na duhej në fakt të punonim
shumë për të siguruar të ardhura për
familjen.

- Ky është mandati i dytë që pop-
ulli i Shupenzës ju ka besuar të
qeverisni këtë komunë. Sa e keni jus-
tifikuar besimin e  elektoratit ju?

- Kjo është një pyetje që nuk më
përket mua. Mund të pyesni në Shu-
penzë, në Homesh, në Boçevë, në
Bllacë, Zogje. Më  mirë pyesni elek-
toratin se pse keni votuar dy herë për
Mois Llanin. Unë vetëm diçka dua
të tregoi se nëqoftëse në mandatin e
parë të vitit 2007 kam dalë me 24
vota përballë rivalit tim, në zgjedh-

Intervistë me kryetarin e komunës Shupenzë zotin Mois Llani

Projekte që do realizojmë në
100 vjetorin e Pavarësisë

jet e fundit kam marrë 574 vota më
tepër. Fitoren në zgjedhjet e vitit
2007 ia dedikoj respektit që  popul-
li i Shupenzës kishte për familjen
time pasi ende mua nuk më njihnin
fare mirë pasi kisha qëndruar për
shumë vite në emigracion. Manda-
tin e dytë elektorati ma besoi duke
parë tek unë përkushtimin që kisha
për tu qëndruar  pranë, për të zgjidhur
bashkërisht edhe problemet më të
vogla që kishin fshatarët e komunës
së Shupenzës. Sot them me binde se
në mandatin e parë nuk e zhgënjeva
elektoratin tim. Në mandatin e dytë
sapo kemi filluar. Le të presim por
jam i bindur se përsëri unë do të
mbetem Mois Llani, bir i Shupenzës
që do të bëj për këto banorë maksi-
mumin e mundshëm.

- Mund të na thoni se çfarë keni
realizuar   ju gjatë mandatit të parë
në këtë komunë?

Jo vetëm asnjëherë por së bashku
me këshillin komunal dhe popullin
e Shupenzës realizuam rikonstruksio-
nin e kanalit vaditës Kovashicë-
Homesh-Boçevë-Shupenzë. Asfaltimi
i rrugëve brenda fshatit Boçevë-Un-
aza. Rikonstruksioni i rrugës së
Bllacës. Asfaltimi i rrugës Homesh.
Ujësjellsi i Okshatinës. Rikonstruk-
sioni i shkollës  së mesme (në bash-
këpunim me Karitasin). Them sot se
Karitasi ne si komunë na ka qëndru-
ar gjithmonë pranë.

- Si kanë qënë marrëdhëniet e tua
me komunitetin e banorëve dhe me
biznesin?

Unë jam kryetar i komunës Shu-
penzë dhe për mua populli i Shu-
penzës është i njëjtë, si ato që kanë
votuar për mua ashtu dhe ato që kanë
votuar kundër. Unë i respektoi të
gjithë njëlloj se fundja në radhë të
parë janë të gjithë bashkëfshatarët e
mi por dhe unë jam kryetari i komu-
nës i zgjedhur për ta, për tu ardhur
në ndihmë, për tu zgjidhur prob-
lemet imediate që janë të shumta në
zonat tona. Në territorin e komunës
tonë ushtrojnë veprimtari  biznesi si
rezervati i peshkut në Kovashicë me
administrator Sokol Shtrezi, fabrika
e riciklimit të mbetjeve me admin-
istrator Rasim Daci, disa reparte shër-
bimesh si farmaci si dhe tregu i Shu-

penzës që administrohet nga vetë
komuna.  Për të gjitha problemet që
hasin në punën e tyre, biznesi ka gje-
tur gjithmonë mbështetje në komu-
në ku ne kemi qenë dhe do jemi në
mbështetje të biznesit por dhe vetë
biznesi ka ndihmuar sado pak në
zbutjen e papunësisë në vend.

-Çfarë mund të na thoni për zh-
villimin e arsimit dhe ekonomisë të
komunës në përgjithësi? Cilat janë
prioritetet ekonomike të komunës?

Kemi qendër shëndetësore  në çdo
fshat ku mjekët dhe personeli  kanë
qenë gjithmonë në shërbim të ban-
orëve.  Ne sivjet kemi dy ngjarje
vërtet historike për komunën tonë që
lidhen me arsimin. E para 100 vje-
tori i shkollës së Bllacës dhe 120
vjetori i shkollës së Homeshit. Lidhur
me festimet e 100 vjetorit të shkollës
së Bllacës ne kemi hartuar disa pro-
grame pune në bashkëpunim me sh-
kollat dhe drejtorinë arsimore të rre-
thit Bulqizë. Më datën 4 maj të këtij
viti do të organizojmë një ceremoni
festive në Bllacë pranë teqesë (pikër-
isht aty ku njëqind vjet ma parë në
shkurt u hap shkolla shqipe. Këtu do
të vendosim dhe një pllakë përkujti-
more. Në bashkëpunim me shoqatën
e historianëve të Dibrës do të
mbajmë një sesion shkencor për sh-
kollën shqipe në Grykë të Vogël. Po
bëjmë përpjekje të vazhdueshme ku
nëpërmjet Ministrisë së Arsimit të
sigurojmë  fondin për ngritjen e një
shkolle të re në Bllacë. Për këtë një
ndihmë të madhe po na jep depute-
ti i zonës Selami Xhepa.  Mendoi se
kjo do ti jap impulse të reja punës
mësimore, edukative në shkolla në
kuadrin edhe të 100 vjetorit të
shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë.
Për sa i përket bujqësisë komuna jonë
është zonë kodrinore malore dhe
mjaft e përshtatshme për blegtorinë.
Në fshatrat Gjuras, Bllacë, Zogje po

lindin fermat blegtorale. Pa lënë këto
mënjanë kanë filluar të kultivojnë
dhe pemëtarinë ku në vreshtari Hash-
im Suti ka rezultate mjaft të mira.
Ne po i mbështesim dhe inkura-
jojmë shumë  këto. Kështu kemi në
plan të  ndërtojmë një baxho që të
grumbullohet dhe përpunohet
qumështi i gjithë zonës. Komuna
jonë ka dhe mjaft resurse për turizëm
si monumente kulture në Zogje, Gju-
ras, vende turistike si Fusha e Ko-
mavecit, Maja e Kalasë, Prati, Blla-
ca  që një të ardhme   me  fare pak
investime mund të kthehen dhe të
vizitohen nga turist vendas por dhe
të huaj. Edhe teqja e Bllacës tërheq
mjaft vizitorë. Me shumë interes do
të ishte promovimi i këtyre vendeve
për të rritur të ardhurat e komunës
por jo vetëm kaq por atëherë komu-
na jonë bëhet vërtet e  frekuentuar
nga turist vendas dhe të huaj.

-Në planet  tuaja afat shkurtra
çfarë projektesh do të realizohen së
shpejti?

Ne si komunë kemi hartuar dhe
ecim me plane strategjike. Po e fil-
loj me kulturën në fillim. Do të kri-
jojmë mundësinë për  hapjen e një
biblioteke në qendër të komunës. Do
të ndërtojmë një  mjedis për pen-
sionistët, një qendër riaftësimi për
të sëmurët, një terren sportiv që t’ju
shërbejë shkollave por dhe rinisë pas
punës. Ndërtimi i një shkolle të re
në Bllacë. Rikonstruksioni  i shkollës
së mesme Shupenzë. Shtesë shkolle
për 9 vjeçare në Shupenzë. Një pun-
ishte për ambalazhimin e ujit etj. Të
gjitha këto projekte janë hartuar tash-
më dhe po bëjmë përpjekje me do-
nator të ndryshëm për zbatimin sa
më parë të tyre. Me këtë rast dua të
falënderoj ato firma e biznese që  na
kanë ndihmuar veçanërisht Karitasin
për shkollën e mesme dhe projektet
e tjera që kemi në bashkëpunim në

të ardhmen.

- Dimri i sivjetshëm u krijoj dhe
ju probleme. Si e përballuat këtë sit-
uatë të vështirë?

Administrata e komunës po thuaj
ka qenë vazhdimisht e në  çdo kohë
në punë e përkrah njerëzve në
nevojë. Mullinjtë e blojës në Gju-
ras, Kovashicë dhe Zogje kanë qenë
në gadishmëri të plotë ku dhe rrugët
tek mullinjtë kanë qenë vazhdimisht
të hapura dhe për fshatarët nuk ka
patur asnjë lloj pengese. Në Gjuras,
Mazhicë, Bllacë kemi shpërndarë
disa ndihma ushqimore dhuratë si
gjithmonë nga Karitasi ku më takon
ta falënderoj që vërtet ne si komunë
na është gjendur gjithmonë pranë në
ditë të vështira. Në gadishmëri kanë
qenë dhe personeli mjekësor pranë
ambulancave në fshatra. Për bazën
ushqimore të blegtorisë fshatarët kanë
krijuar rezerva dhe deri tani  nuk
kemi patur problem

- Një fjalë të fundit për lexuesit e
gazetës

Ka kohë që e lexojmë këtë gazetë,
vjen rregullisht në komunën tonë.
Është ndoshta e vetmja gazetë që ka
në epiqendër një objekt të  rëndë-
sishëm për Dibrën dhe dibranët siç
është Rruga e Arbërit. Por jo vetëm
kaq. Për këtë objekt kaq të rëndë-
sishëm  shpreh bindjen time se kjo
gazetë tashmë e ka kryer misionin e
saj, se rruga e Arbërit vazhdon të
zgjatet çdo ditë e më shumë  traseja
e re ku Dibra do të jetë një lagje e
Tiranës. Gazeta “Rruga e Arbërit”
është një gazetë ku po promovon
vlerat e Dibrës dhe dibranëve të cilat
janë të shumta. Unë  uroj që të vazh-
doni në këtë rrugë të nisur se nuk
jeni të humbur. Dibranët do t’ju
jenë mirënjohës përjetë për mision-
in tuaj fisnik.

SHAQIR SKARRA

jonë ka dhe mjaft resurse
për turizëm si monumente
kulture në Zogje, Gjuras,
vende turistike si Fusha e
Komavecit, Maja e Kalasë,
Prati, Bllaca  që një të
ardhme   me  fare pak
investime mund të kthehen
dhe të vizitohen nga turist
vendas por dhe të huaj.

© Foto: Bujar Karoshi

Shupenzë, shtëpi e vjetër karakteristike
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Dibra e Madhe pa muze

Nga: Rexhep TORTE

VLERAT DIBRANE
MBARËSHQIPTARE

Dibra deri në vitin 1913 ka qenë
krahinë e fuqishme gjeostrategjike,
vendimmarrëse dhe mbarëko-
mbëtare. Mbetja e Dibrës së Vogël
– Peshkopisë  në Shqipëri dhe e Di-
brës së Madhe në Maqedoni shënon
tatëpjetën e kësaj krahine. Ndërsa
Dibra e Madhe në Maqedoni ka pa-
tur mbi kokë regjimin sllavo-
jugosllav kufizues në të gjitha for-
mat për të  vënë në haresë të plotë
e për të zhdukur edhe vlerat historike
e kulturore, në Dibër të Vogël –
Peshkopi për fat të mirë i është kush-
tuar më shumë kujdes ruajtjes së
trashëgimisë historike e kulturore të
trevës së Dibrës dhe është ngritur
një muze lakmues..

Inaugurimi i këtij muzeu u  bë në
nëntor 1964 në kuadër të  Pallatit të
kulturës “Haki Stërmilli”. Tani
muzeu ka ndërtesën e vet ku janë
pasqyruar pavionet e arkeologjisë,
etnokulturëstë me të gjitha fazat e
zhvillimit. Ka më shumë se  2000
relike origjinale që pasqyrojnë vler-
at  historike e kulturore të Dibrës dhe
mbarëkombëtare, figurat si Skender-
beu, Iljaz Pashë Dibra-kryetar i
Lidhjes  Shqiptare të  Prizrenit, Veh-
bi Dibra-Agolli,kryetari i Pleqësisë i
Qeverisë shqiptare në  shpalljen e
Pavarësisë në vitin 1912, Don Ni-
kollë Kaçori, nënkryetar i Qeverisë
së Vlorës, për të vazhduar pastaj me
figura tjera si Elez Isufi-figurë e qën-
dresës antiserbe dhe figura tjera
mbarëshqiptare.Vend të veçantë knë
pjesëmarrësit  në mbrojrtjen e dik-
taturës spanjolle,si Ramiz Varvarica,
Nexhat Agolli, Urfi Agolli, Xhemal
Kada, apo figura të LNÇ-së, etj

Pjesa arkeologjike,  përfaqësohet
me relike  të periudhave më të her-
shme, duke filluar që nga paleoliti-
guri i vjetër,neoliti-guri i ri-periudha

kur guri përpunohet, objekte të epokës
së bronzit, hekurit dhe në vazhdimësi
deri në ditët tona.Ka objekte që janë
relike me vlerë siç është çekiçi i
madh guri, çekiçi i vogël guri nga
neoliti në gradeck dhe në mur, për
të vazhduar   me sopatën e bronzit,
maja eshtrash, hekuri, përkrenarja
ilire e zbuluar në Reç që i përket
periudhës së hekurit dhe enë bikon-
ike të kësaj periudhe. Kokë vajze
mermeri që i takon periudhës qyteta-
re dhe shumë bazamente kolonash,
që tregojnë për ekzistencën e pallat-
eve të aristorkracisë dibrane të kësaj
periudhë historike . Ka objekte të
pitofeve që i përkasin periudhës së
shekullit të katërt të gjetura në lokali-
tetin Grazhdan me përmasa mjaft të
mëdha. Egzistojnë edhe segmente
muresh të kështjellave që i kanë shër-
byer zhvillimit të kësaj periudhe, siç
është Kalaja e Grazhdanit dhe të
shumë vlerave tjera kulturore që kanë
ndikuar në zhvillimin e kësaj peri-
udhe.

Qytetet peneste si Uskana,Uenea
mendohet të kenë qenë mjaft të pop-
ulluara në kohën e sundimit romak,
që konsiderohen  edhe paraardhësit
e Dibrës, që kanë luajtur rol shumë
me  rëndësi në  këtë rajon dhe në
qëndresën që është bërë ndaj push-
timit romak, sidomos në luftën e
tretë iliro-romake”.

KRAHINA E DIBRËS KA VETËM
NJË HISTORI

Në këtë muze, janë ekspozuar
edhe  monedha që tregojnë shkëm-
bimet midis zonave dhe rajoneve të
ndryshme. Kjo tregon se treva e Di-
brës nuk ka qenë një zonë e mbyl-
lur. Ajo ka patur   zhvillim të  madh
të bujqësisë, blektorisë e zejtarisë.
Ka shumë stela vari që janë  të gëd-
hendura me shkronja në kohët më të
hershme dhe më të vonshme gjatë
sundimeve sllave. Me vlerë konsid-
erohet një stendë feudale që i përket
familjes së shquar të Gropajve e gje-
tur në zonën e Maqellarës. Muzeu

është mjaft i pasur edhe me vlera
etnografike që tregojnë zhvillimet
etnokulturore të kësaj treve. Këtu
gjenden parmenda origjinale cërcesh
druri, mokra, trina për stoli këmbo-
rësh krëhëra, tipe të ndryshme gër-
shërësh për qethje dhe shega karak-
teristike. Me vlerë është i ashtuqua-
jturi zjarr i keq-dru që përdorej për
ndezjen e zjarrit. Ka të ekspozuara
lloje të ndryshme peshoresh, xhuba
të Zerqanit, Lurës e të zonave tjera.
Materiale të ndryshme zbukurimi
druri, ku dibranët shquhen  për sh-
kollën e shquar të punimit dhe gëd-
hendjes së drurit, zbukurim i tavan-
eve. Shkolla dibrane që pasqyrohet
në zonën e Dibrës në shtëpitë e  ba-
nimit dhe kullat ku spikat mjeshtria
e ndërtimit. Kulla të këtilla të ngjas-
hme hasim në Zogje, në Llallkaq,
Zunë dhe kullat e Kaloshëve. Ka ek-
sponate të llojeve të   ndryshme të
veshjeve që ekzistojnë në tërë kra-
hinën e Nëntë Maleve të  Dibrës.
Secila prej veshjeve ka një specifikë

të veçantë.
Kjo pasuri muzeale  është  grum-

bulluar me anë të sensibilizimit  që
bëhej  para viteve të  nëntëdhjeta në
tërë zonat  e Dibrës. Aty  mblid-
heshin eksponate të ralla me dorë-
zim vullnetar nga fshatarët. Pas viteve
90-ta ky muze është pasuruar  edhe
me dëshirën e lirë të individëve, por
edhe duke   blerë  relike të caktuara
si xhuba, pushkë, gjerdanë fishekësh.

Krahina e Dibrës ka vetëm një
histori. Me këto aktivitete vihen  në
pah vlerat dibrane të rëndësishme për
Dibrën, Shqipërinë e më gjerë,  që
nga penestët të dalluar në luftërat
iliro-romake, në mesjetë me Skender-
beun dhe në dy luftërat  botërore,
gjithnjë në beteja për mbrojtjen e
kufijve dhe të identitetit kombëtar.

MUZE DUHET EDHE NË DIBËR
TË MADHE

Është më se e nevojshme të hapet
një muze edhe në Dibër të Madhe,
sepse Dibra e Madhe  ka qenë
kryeqendra  e ngjarjeve të rëndë-
sishme historike, arsimore  e kultur-
ore. Dibra e Madhe  ka qenë qendra
e organizimeve të kuvendeve të fu-
qishme me rëndësi mbarëkombëtare
në periudhën  e Skenderbeut, Lidhjen
e Prizrenit ku Dibra u bë qendra e
kësaj lidhje, në vitin 1899  u bë Be-
sëlidhja e Dibrës me të njejtin mis-
ion si Lidhja Shqiptare e Prizrenit pas
Lidhjes së Pejës. Kemi Kongresin e
Dibrës më 23 korrik 1909, ngjarje e
rëndësishme ku dibranët luajtën ro-
lin kryesor në kryengritjet e fuqishme
në  vitet 1909,10,11,12   që çuan në
Pavarësinë e Shqipërisë në Vlorë, ku
Dibra u përfaqësua denjësisht  me
figurat saj historike. Kemi edhe kry-
engritjet që pasuan dhe shumë ng-
jarje tjera të rëndësishme, gjurmët
dhe dokumentet e të cilave duhet të
mblidhen dhe të vendosen në një
muze për të mos u harruar dhe mbu-
luar nga koha.

Në foto:
Shtëpi karakteristike
në Dibër të Madhe

© Foto: Rexhep Torte

Bardhësi në Peshkopi
(Vijon nga faqja 5)

NËPËR KALA TË DODËS
Kthimin e bëmë nëpër një rrugë tjetër, të rregulluar vitet e fundit, e

cila kalon nëpër Kala të Dodës e del në Kukës. Për ne ishte tërheqëse,
sepse kalonim andejpari për herë të parë e nëpër një mot me acar e me
shumë borë. Komuna Kala e Dodës ndodhet në verilindje të qytetit të
Peshkopisë (afërsisht 30 km). Zona është e njohur kryesisht per ajër të
pastër, ujë te ftohtë dhe prodhime blegtorale. Në zonën e Kalasë së
Dodës ndodhet dhe mali Korabit i cili shtrihet midis Luginës së përroit
të Veleshicës dhe përroit Gramë e që është mali më i lartë i Shqipërisë
(2. 751 metra lartësi).

Përpjeta me zigzake të shumta, bora e vjetër dhe ajo që zu të binte me
fërfellizë, na e vështirësonte ecjen. Rrugës takonim malësorë me gomarë
e me mushka që bartnin ushqime, dru e gjësende për nevojat e tyre.
Maja e Korabit nuk dukej fare nga mjegulla. Në Ceren, qendra e Kalasë
së Dodës, komunë me fshatrat: Kullash, Ploshtan, Radomirë, Shullan,
Tejë, Ujëmirë e Vasije, morëm ca udhëtarë për në Kukës.

Kur zumë tatëpjetën, krahina e Lumës na i rikujtoi betejat heroike që
i dhanë emër e kuptim historisë. Lufta e Lumës kundër forcave serbe që
zgjati rreth një muaj (9 nëntor- 6 dhjetor 1912) u zhvillua kryesisht rrëzë
Koritnikut, Gjalicës, Kumashit, në Qafë të Kolesjanit, në Boka të
Gabrricës e në Dri të Zi.

Rapsodi popullor thotë:
Djemt’e Lumës hiç s’kan’ dert,
Ka nji luft’ bajn’ vjet për vjet,
Luftë me krajl e luft’ me mret...
Vërtet ajo qe një luftë e hatashme ku u vranë e u mbytën në ujë rreth

dymbëdhjetë mijë ushtarë serbë. Këtë e dëshmon edhe kënga popullore
lumjane:

...dimdhetmi i kan’ farue,
Gjysma myt’ për ujë kan’ shkue...

Nëpër Kukës kaluam shkarazi, pa ndaluar fare. Rruga e Kombit na e
dha qetësinë dehëse...

Dimrat e ashpër në jetën time
(Vijon nga faqja 4)

Natën e kaluam në krye të Lukanit,
tek Bruset,  pasi ishim takuar me shtab-
in e fshatit, kishim parë një për një
depon e rezervave shtetërore në Luna-
rë, dyqanin, stallat, bazën ushqimore,
shkollën, kopshtin, gjithçka që lidhej
me jetën në ato ditë dimri të ashpër.

Të nesërmen, tashmë nën një diell
që tek reflektohej mbi dëborën e
bardhë të merrte sytë, kaluam qafën
dhe zbritëm në Murrën e Vjetër për të
zbritur në Qafë Murrë e për të bujte në
familjen mikpritëse të Lalajve.

Të nesërmen pasi pamë gjendjen
në shkollën e mesme në Lunarë e
anashkaluam Kacninë pasi morëm in-
formacion se gjithçka ishte në rregull u
ngjitëm në krye të katundit të Selishtës
për të qenë  sa më afër Pratit, qendrës
ku pritej lënda drusore për ngrohje,
për lëndë ndërtimi e për shtylla
miniere. Nuk mund të rrinim pa u takuar
me sharrëxhinjtë e maleve

I lamë pas Katër Grykët e Murrës
për t’iu ngjitur maleve të Pratit. E lamë
në një ditë nën shkëlqimin e rrezeve të
diellit. Dëbora kishte pushuar por nuk
kishte pushuar zbritja e temperaturave
që kapnin 12-15 gradë nën zero.
Ngjiteshim e ngjiteshim duke hedhë
hapa mbi hapa të tjerë, hapa sharrëx-
hinjsh që i ishin ngjitur malit me së-
patë e motosharrë. Kaluam Pratin, atë

rrafshinë të mbuluar nga bardhësia e
trashë, u ngjitëm nëpër një pyll të ri,
midis filizash ahu fill pushke të drejtë.
Morëm anash kanalit që verës përcillte
ujin e liqeneve të Kacnisë drejt tokave
të Selishtës, Lishanit e Bllacës kurse dim-
rit përcillte ujë drejt rezervuarit të
Bllacës që më tej, me sifon, kalonte
Drinin për të ujitur tokat e Dovolanit
dhe Maqellarës. Nën cipën e akullt dëg-
johej gurgullima e ujit. Për këtë kanal,
për liqenet e Kacnisë, liqene me një
bukuri që konkurrojnë me ato të Lurës
kisha kujtime të bukura verore...

Ngjiteshim e ngjiteshim nën një di-
ell që herë fshihej midis aheve të lartë e
herë na i përplaste në fytyrë rrezet nën
reflektimin e bardhësisë. U ngjitëm de-
risa zhurma e motosharrave dhe  godit-
jet e sëpatave do të na vinin në sy
njerëzit e paepur të maleve të lartë, shar-
rëxhinjtë. Një bukuri pune që nuk ka
se si të të mos ngjitet në zemër e të të
ngazëllojë çdo qelizë të trupit. Bisedu-
am me ta, biseda që i hodha në një
bllok të vogël si dëshmi e gjallë për re-
portazhin që kisha vendosur t’ia për-
cillja gazetës lokale “Ushtima e maleve”,
reportazh që do të vijonte në dy numra
të saj.

Pasi hëngrëm drekë me ato që
kishim në trastë morëm rrugën e
zbritjes, rrugë që binte  thikë nga malet
e Pratit në fshatin e Lishanit të Epër të

Luznisë. Sharrëxhinjtë, shumica nga
fshatrat e Luznisë kishin çarë dëborën
e kishin hapur një rrugë që po të mos
kujdeseshe me siguri do të thyeje këm-
bën e do të duheshin një skuadër bur-
rash për të të zbritur poshtë e përcjellë
në spital. Ata kishin ecur në gjurmë të
njeri tjetrit. Gjurmët ishin thelluar aq
shumë në dëborën e ngrirë sa të dukej
se vishje e zhvishje këmbët me gjithë
këpucë në “çizmen” e krijuar. Në
zbritje të thepistë, po të humbje ekuili-
brin, në pamundësi për të tërhequr
këmbët nga “çizmja” thyerja ishte e
pranishme...

Në perëndim të asaj dite me diell
zbritëm në Lishan të Epër tashmë
rrugëhapur nga traktorët për të kaluar
natën në Lishanin e Poshtëm...

...Të nesërmen do të ndiqnim “tune-
lin” e dëborës për të arritur në qytetin e
Peshkopisë pas dhjetë ditë udhëtimi
mbi bardhësinë e maleve.

Kam mall tash që e kujtoj atë
udhëtim, më të bukurin udhëtim të jetës
sime, udhëtim që do të desha ta bëja
këto ditë të vështira të dimrit 2012,
udhëtim i pa mundur fizikisht për të 71
vjetët e jetës sime....

Fizikisht e bëra kur isha në prag të
44 vjetëve jetë...

Shpirtërisht po e bëj tani në vitin e
71-të të jetës sime...

Athinë, 11 shkurt 2012.
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A po e gërryen erozioni
“Rrugën e Arbërit”?

Nga: HAJREDIN TOCA *

Nuk do të flas për rëndësinë e kësaj rruge
mbasi kanë folur shumë akoma pa u bërë.

Askush nuk duhet të dyshoj për rëndësinë e
saj por mua më duket se flitet vetëm në një
drejtim ose vetëm për të tërhequr vëmendjen
e publikut në momente të veçanta. Thuhet se
rruga do të sjell shumë të ardhura sikur ajo do
punojë e ne do e vjelim. Mendoj se njerzit
duhet të kuptojnë se sot duhet të flitet për
kosto jetese e kosto biznesi e se rruga do të
zvoglojë koston e jetesës, do zvogëlojë kos-
ton e biznesit. Por gjithmonë kur e ke nisur
mbarë një të tillë. Dhe akoma më mirë kur
përfundimi i rrugës e gjen këtë biznes të  ngri-
tur. Dhe një ndër burimet më të mëdha të
zonës nga kalon “Rruga e Arbërit” është bujqë-
sia dhe pasuria natyrore e këtij vendi. Prandaj
mendoj se rruga duhet ti gjej dibranët atje e
jo të presin që të shkojnë pasi të jetë bërë
rruga.

Kur është publikuar projekti i “Rrugës së
Arbërit” në materialin prezantues thuhet: “Rru-
ga e Dibrës, e quajtur Rruga e Arbërit, rrugë
aq e pasur me histori, parashikohet të jetë një
ndër rrugët më të bukura turistike në trevat
shqiptare”.

Rruga padyshim do të sjell turist nga gjithë
vendi por dhe të huaj të cilët janë të prirur të
shikojnë vende të pashkelura. Lidhjet që po
bëhen me rrugën Durrës-Kukës do e bëjnë më
të frekuentuar të gjithë krahinën e Dibrës.

Por sapo themi që do të jetë tërheqëse për
turistët menjëherë të shkon ndërmend se cfarë
do t’ju ofrojnë turistëve zonat nga kalon ose
zonat që kjo rrugë i afron me turistët. Natyr-
isht që çdo vizitor do të shikoj një peisazh
natyror që se ka parë ndonjëherë, një natyrë e
virgjër, por jo e bukur, një rrugë e vjetër që në
lashtësi, por pa objekte arkeologjike të zbulu-
ara për t’i vizituar, një rrugë që përshkon ultë-
sira lumenjësh, kodra e male, që duhet të jenë
të lulëzuara nga pyjet e bujqësia e zhvilluar.
Realiteti për fatin tonë është jo i mirë. Për
këto njëzet vjet zona nga kalon “Rruga e Ar-
bërit” dhe zonat që ajo afron me kryeqytetin
janë zhvilluar shumë pak dhe janë shkatërruar
e dëmtuar nga dora e njeriut direkt ose in-
direkt pa menduar se një ditë do pendohen.
Por nuk mjafton kjo. Zonat nga kalon “Rruga
e Arbërit”: ato të Malësisë së Tiranës, të Mat-
it, të Klosit,të Bulqizës, të Maqellarës e deri
në Çidhën, në vendlindjen e Kastriotëve, du-
het të nxitojnë për të punuar sa më parë për
t’a ndryshuar pamjen e saj me projekte konkrete
nga qeveria por dhe me projekte private.

Qeveria po bën rrugën e shumëpritur e që
ndoshta duhej të ishte bërë e para nga rrugët
që bashkonte kombin. Por të paktën të bëhet
dhe lutemi që zbatuesit e projektit të mos e
cungojnë e ta lënë sakat.

Gjithashtu ka projekte për zhvillimin e
bujqësisë në këto zona si ai i arroreve, i bimëve
aromatike, pemtoreve, etj. Këto zona kanë një
peisazh që të jep mundësinë që këto projekte
të mund të vihen në zbatim. Mirëpo nuk du-
het kthyer qëllim i menjëhershëm mbjellja për
një objektiv të vënë dhe me rezultat të prit-
shëm as 50% se fondet shkojnë dëm e zonat
ngelen në vend numro. Kam dëgjuar që ka pro-
jekte zhvillimi për çdo komunë në Dibër që
po të zbatohen do të ndihmojnë shumë, por
unë dua të tërheq vëmendjen e të gjithë atyre
që jetojnë apo kanë prona në krahinën e Di-
brës. Ç’do njëri prej tyre duhet të ketë një pro-
jekt personal për shpinë, për tokën që punon
sot dhe për atë që e ka lënë për ta punuar
ndoshta neser, për teritorin rreth e qark sh-
tëpisë. Por e para punë që duhet zgjidhur për
të patur një projekt të zbatueshëm është në
çfarë gjendje e ke tokën, terenin ku ke shtëpinë.
Për mendimin tim erozioni është problemi i
parë që duhet zgjidhur për zonat që përshkon
e afron “Rruga e Arbërit”.

Kur flasim për fenomenin e erozionit, të
analizosh shkaqet, është njëra anë. Të kërkosh
përse erdhëm deri këtu ka vetëm nje shkak:

”menaxhimi i bërë në mënyrën më të keqe të
mundëshme të fenomenit të erozionit” sepse
pyjet u prenë, lumenjëve ju morën inertet atje
ku bëhet më shumë dëm, në faqet e kodrave u
hapën gurore pa fund, e m’u poshtë shtëpive
tona,pritat e lumenjëve u shkatërruan, e ndër-
timet e tyre ngelën në letër, dhe ndoshta fon-
det janë harxhuar për një pritë që s’ekziston.
Dhe në rastet e pyllëzimeve, për të luftuar
erozionin, nuk është mbjellë në vendet ku
duhet, tek përroi i krijuar apo tek méja e shem-
bur, por në arat kur dikur mbilleshin me grurë
e misër.

Fenomeni i erozionit është një zinxhir që
fillon nga minipërrenjtë tek përrenjtë dhe këta
tek lumi të cilët kanë marrë me vete jo vetëm
tokë por dhe gurë e drurë.

Kjo ka bërë një rritje të nivelit të lumit duke
e sjell atë me lart dhe ai (lumi) i është sulur
tokës më të mirë dhe po e merr me vete. Kush
kalon sot luginës së Drinit nga Maqellara në
Reç do shoh një lum që ecën për qejf të vet.
Ka vënë përpara tokat e Luznisë, të Muhurrit e
Vaj-Mëdhej, e të Sinës, dhe Kishavecit, po i
shkon në shpi. Kthehet Drini sa në tokat e
Mustafe e në Fushë-Alie dhe me gjithë furinë
e vet po e vé Zall-Dardhën përpara. Lugina e
Drinit të Zi ka qenë në shekuj një “hambar i
drithit” jo vetëm për Dibrën por dhe për krah-
inat rreth saj. Por mos ndoshta është lënë qëlli-
misht për ti ulur vlerën në pritje të një hidro-
centrali që do të groposte gjithçka nga pasuria
e dibranëve dhe do varroste dhe investimet e
harxhuara për projekte e për prita që s’u bënë
kurrë.

Dhe ky zinxhir nuk gjen dhe nuk do të gjej
zgjidhje duke thënë se e ka fajin “ngrohja glo-

bale” por zgjidhja bëhet duke u përqëndruar
tek hallka e fillimit që janë përrenjtë që sot në
shumë zona në të gjithë Shqipërinë janë kthy-
er në hone ku jo vetëm shtëpitë por edhe
njerëzit po thyejnë qafën.

Sistemimi i përrenjëve me prita është baza
ku duhet të përqëndrohet gjithë vemendja e
shtetit që trumbeton për subvencione në bujqë-
si për pemtore e pyllëzime të cilat pa këto
prita neser do të përfundojnë në det. Ashtu si
një shtëpi nuk bëhet pa themele edhe një in-
vestim në bujqësi nuk bëhet pa mbrojtur tokën
mbi të cilin bëhet ky ivestim. Dhe kuptohet
që një pemtore e çdo lloj është një investim
afatgjatë.

Qeveria bën mirë që të financoj “infrastruk-

Kultura e punës nuk ju
mungon dibranëve por
duhet t’ja kërkoj këtë kul-
turë dhe qeverisë dhe jo të
zbatoj qorrazi projekte që
përfundojnë në një thes
miell, një kosh me arra apo
në një gotë çaj boronicë.

Prandaj sot, sa nuk është
vonë, të interesohemi për
të rritur vlerat e pasurive
natyrore të Dibrës që për-
pjekjet të mos përfundojnë
e të ngelen vetëm si sllogan:
”E Njoh, E Di Dibrën”.

turë” për tokën, sidomos për mbrojtjen e saj
nga erozioni. Dhe është rasti të filloj me
“Rrugën e Arbërit” ku në të dy anët e rrugës,
nga një km thellësi, të projektohet pyllëzimi i
saj me drufrutorë e pyjorë sipas një studimi
përshtatur me tokat dhe terrenin. Dhe ta vazh-
doj me Luginën e Drinit të Zi për në Vendlind-
jen e Skënderbeut (Sinë) që natyrisht do të jetë
një vend tërheqës për turistë e vizitorë të
shumtë.

Nga ky objektiv për të mbrojtur tokën nuk
duhet të përjashtohet askush qoftë ai që jeton
aty qoftë ai që ka pronën, por sot është lar-
guar. Sejcili duhet të bëj mbrojtjen e tokës e
të pronës së vet të paktën deri 50 metra larg
saj dhe të mendoj për ta pyllëzuar e mbjell
sipas rastit.

Kush kalon sot nëpër terenin ku kalon “Rru-
ga e Arbërit” vë re përrenj të vegjël e të mëd-
henj që nuk është e vështirë ta llogarisë kush-
do se sa sipërfaqe zë erozioni. Bëni një foto të
këtij tereni dhe matni sipërfaqen e gërryer e
pa bimësi dhe nxirrni përqindjen që zë kjo
ndaj sipërfaqes së fotos dhe jam i bindur se i
afrohet 50%-it, pra gjysmës. Kjo do të thotë
se një turist që do të kaloj andej nuk do ti
kënaqet syri duke parë një natyrë të shkatërru-
ar si kjo. Ai nuk vjen për rrugën (se rrugë ka
njëqind herë më të mira se tonat) por për
natyrën, dhe atë e do të bukur ndryshe nuk
vjen më.

Krahpërkrah me luftën kundër erozionit të
vazhdoj mbjellja e pemëve frutore që zona e
Dibrës i ka traditë. Por dhe i kulturave të tjera
që zona i kultivon prej shekujsh e me emër
siç është fasulja apo jonxha.

Banorët e zonave të Dibrës që jetojnë por
dhe ato që kanë pronat atje duhet më së pari
të kosultohen me specialistët e bujqësisë të të
gjitha degëve pastaj të mbjellin, se, mbjellet
bëhen për të fituar, e jo për ti shpenzuar lekët
se duhet plotësuar ky projekt apo ai projekt i
qeverisë.

Unë kam për detyrë meqënëse e njoh tokën
e Dibrës vendin ku linda e punova shumë vite
për të këshilluar se është koha për të menduar
e punuar për të ardhmen, për biznes në bujqë-
si me mundësitë që do të afrojë “Rruga e Ar-
bërit”.

Kultura e punës nuk ju mungon dibranëve
por duhet t’ja kërkoj këtë kulturë dhe qeverisë
dhe jo të zbatoj qorrazi projekte që përfun-
dojnë në një thes miell, një kosh me arra apo
në një gotë çaj boronicë.

Prandaj sot, sa nuk është vonë, të intereso-
hemi për të rritur vlerat e pasurive natyrore të
Dibrës që përpjekjet të mos përfundojnë e të
ngelen vetëm si sllogan:”E Njoh, E Di Dibrën”.

* Autori është Agronom, me titull MSc.
në shkencat e Mbrojtjes së Bimëve.

Për këto njëzet vjet zona nga kalon
“Rruga e Arbërit” dhe zonat që ajo
afron me kryeqytetin janë zhvilluar
shumë pak dhe janë shkatërruar e
dëmtuar nga dora e njeriut direkt
ose indirekt pa menduar se një ditë
do pendohen. Por nuk mjafton kjo.
Zonat nga kalon “Rruga e Arbërit”:
ato të Malësisë së Tiranës, të Matit,
të Klosit,të Bulqizës, të Maqellarës
e deri në Çidhën, në vendlindjen e
Kastriotëve, duhet të nxitojnë për
të punuar sa më parë për t’a
ndryshuar pamjen e saj me pro-
jekte konkrete nga qeveria por dhe
me projekte private.

Kjo ka bërë një rritje të nivelit
të lumit duke e sjell atë me
lart dhe ai (lumi) i është sulur
tokës më të mirë dhe po e
merr me vete. Kush kalon sot
luginës së Drinit nga Maqel-
lara në Reç do shoh një lum
që ecën për qejf të vet. Ka
vënë përpara tokat e Luznisë,
të Muhurrit e Vaj-Mëdhej, e të
Sinës, dhe Kishavecit, po i
shkon në shpi. Kthehet Drini
sa në tokat e Mustafe e në
Fushë-Alie dhe me gjithë
furinë e vet po e vé Zall-
Dardhën përpara. Lugina e
Drinit të Zi ka qenë në shekuj
një “hambar i drithit” jo
vetëm për Dibrën por dhe për
krahinat rreth saj. Por mos
ndoshta është lënë qëllimisht
për ti ulur vlerën në pritje të
një hidrocentrali që do të
groposte gjithçka nga pasuria
e dibranëve dhe do varroste
dhe investimet e harxhuara
për projekte e për prita që s’u
bënë kurrë.

Qeveria bën mirë që të financoj “infrastrukturë” për tokën, sidomos për mbrojtjen e saj nga erozioni. Dhe
është rasti të filloj me “Rrugën e Arbërit” ku në të dy anët e rrugës, nga një km thellësi, të projektohet pyllëzimi

i saj me drufrutorë e pyjorë sipas një studimi përshtatur me tokat dhe terrenin.
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arsim

cyan magenta yellow black

Nga: XHAFER MARTINI

Kur flasim sot për arsimin, të gjithë shfa
qim të njejtin shqetësim: ai nuk është aspak

në nivelin që duhet, çka është një e keqe e
madhe, sepse lidhet me të ardhmen e vendit.
Arsimi, po të shkatërrohet, nuk ndërtohet shpe-
jt, duhen të paktën dy dhjetëvjeçarë, që ai të
shkojë në shinat ku duhet të ecë. Kjo ndodh
për faktin se ai është sistem. Është gjë shumë
e vështrirë ta valëvitish flamurin e madh të
diturisë e ta kthejsh nga të duash, edhe kur
është fjala për një shtet të vogël si yni. Me
ndërrimin e sistemit politiko-shoqëror, dihej
që do të ndryshonte edhe sistemi arsimor, ai
do të pastrohej nga ideologjizmat dhe të for-
conte karakterin kombëtar, do të fitonte nga
përvoja evropiane për të edukuar qytetarët me
mendësi dhe qëllime të reja që t‘u përshtaten
zhvillimeve bashkëkohore dhe të jenë të aftë
për të çarë në ekonominë e tregut. Meqë ka
ndryshuar karaketeri dhe objektivi i shkollës,
ndryshojnë edhe të gjitha marrëdhëniet e tjera,
duke filluar nga qëndrimi i ri i nxënësit ndaj
mësimit e shkollës, mësuesve dhe procesit
mësimor e edukativ; ndryshime pësojnë pro-
gramet e tekstet,  lidhjet e shkollës me
prindërit, shkollës me jetën, kualifikimi dhe
horizonti i mësuesve etj. Është e natyrshme
që gjatë këtyre ndryshimeve, të shfaqen edhe
të meta dhe dobësi në sistemin tonë arsimor,
por jo që ato të vijonin kaq gjatë dhe ta  mbajnë
arsimin të gozhduar në vorbujt e tyre. Të meta
dhe dobësi ka shumë, por  dy janë më krye-
sore: korrupsioni dhe fiktiviteti, si dy dukuri
shumë negative që ushqejnë njëra-tjetrën dhe
që shfaqen në të gjitha nivelet e shkollave,
deri në universitete. Korrupsioni pjell fiktivi-
tetin dhe fiktiviteti mban gjallë dhe forcon
korrupsionin. Të dyja këto dukuri po gërrye-
jnë sistemin tonë arsimor.

Shqetësimin që kam do ta ilustroj me shem-
buj nga jeta. Takova një ditë një shokun tim
shkrimtar dhe mësues letërsie. Ai më tregoi
ngjarjen e më poshtme: “Iu drejtova një sh-
kolle të mesme jopublike në kryeqytet që të
gjeja disa orë mësimi. E kisha civinë me vete
se e dija që do ma kërkonin. Kur u njohën me
diplomën time me notë mesatare të lartë, me
librat e shumtë letrarë dhe studimorë që kisha
botuar, në vend që të tregonin sjadisje, u fto-
hën dhe nuk dinin ç`të thonin. Më në fund,
administratori, siç emërtohej pronari i sh-
kollës, më tha:

- Ne nuk kemi nevojë për mësues si ju. Jeni
i papërshtatshëm për shkollën tonë.

Pse isha i papërshtashëm, e mësova disa
kohë më vonë. Në atë vend pune morën një
mësuese, që e kishte diplomën me pesa dhe
nuk kishte asnjë shkallë kualifikimi. Meqë ajo
ishte një ish-nxënësja ime, me tregoi se në atë
shkollë, si në shumë shkolla të tjera jopub-
like, mësuesi duhej  t‘u bindej pronarëve në
gjithçka, ai nuk mund t‘i vinte asnjë nxënësi
notën që meritonte, por notën që kërkonte vetë
nxënësi. Pronari e kishte krijuar shkollën  që,
duke shkelur të gjitha rregullat dhe parimet,
të fitonte sa më shumë para. Ai donte, me
çdo kusht të ruhej kontigjenti i nxënësve, që
mos t‘i cënoheshin të ardhurat. Në atë shkollë
ishin grumbulluar nxënësit që kishin qëllim
vetëm të merrnin dëftesën me nota kaluese.”

Por në atë shkollë dhe në shkollat e tjera
jopublike, ka edhe mjaft nxënës që duan të
mbarojnë me dhjeta, pavarësisht nga niveli i
diturisë. Mësuesi është i detyruar t‘ua vejë
dhjeta. Në këto kushte, është e natyrshme që
mësuesit të mos kenë asnjë autoritet para
nxënësve. Pronari i shkollës kërkon që mësue-
si të jetë i tillë. Në notë askush nuk mund t‘i
ndërhyjë mësuesit, ajo është një e drejtë eksk-
luzive  e tij, por që duhet përdorur me vend
dhe kurrë jo si një mjet presioni për korrup-
sion dhe allishverishe të tjera.  Qëndrimi ndaj
notës, është shumë i rëndësishëm se është
qëndrim ndaj vlerave. Shpërdorimi i notës
(edhe kur ajo jepet kot, por edhe kur nuk jepet

sa e meriton), është kazma që shemb çdo ditë
themelet e shkollës. Shpërdorimi i notës ësh-
të shfaqja më flagrante  e korrupsionit. Nota
për mësuesin duhet të jetë nder, krenari, mor-
al, qëndrim ndaj punës dhe djersës së derdhur,
drejtësi. Kur nota jepet me të drejtë dhe me
hak, tek ajo janë të mishëruara të gjitha vler-
at; kur ajo shpërdorohet, tek ajo janë të
mishëruara të gjitha të këqiat. Kur mësuesi
shpërdoron notën, ai ka humbur dinjitetin dhe
personalitetin; kur mësuesin e detyrojnë ta
shpërdorojë notën, ndodh e njejta gjë, por në
këtë rast dinjitetin dhe personalitetin ia kanë
marrë nëpër këmbë të tjerët.Varfëria e detyron
të shesë ndërgjegjen profesionale.  Në një sh-
kollë ku humb pozita e mësuesit, ku ai bal-
toset në atë mënyrë sa të kthehet në kukull
ose në një tiran, në një shkollë ku nuk mund
të bëhet fjalë për drejtësi, disiplinë, mar-
rëdhënie korrekte, dashuri dhe respekt reciprok,
kuptohet se çfarë përparimi do të ketë dhe çfarë
qytetarësh do të formohen.

Një rast tjetër nga shkolla e lartë.
Para do kohësh, në qendrën e tij të punës,

në oborrin e një universiteti privat, takova një
profesor, që është edhe Mësues i Popullit. Më
bënë përshtypje jo të mirë studentët që, të
kapardisur këmbë përmbi këmbë, pinin pije
të shtrenjta dhe duhan në barin aty pranë. Sh-
kallët dhe dyert e universitetit kërcisnin nga
hyrjet e daljet. Mësim nuk bëhej kërkund.

- Me çfarë note mesatare kanë ardhur këta
studentë? - e pyeta profesorin.

- Me pesa, kjo është e përgjithshmja, - tha
ai me sinqeritet.

- Ju, pedagogët, çfarë notash do t‘u vini?
- Pesat do t‘i bëjmë dhjeta, ndryshe ikin.
- Mirë, por me tregun e punës, neser kur të

mbarojnë, si do t‘ia bëjnë me këto dije të cun-
guara?

- Ata që i kanë sjellë këtu, prindërit, do t‘u
blejnë edhe diplomat me dhjeta, do t‘u ble-
jnë gradat shkencore, edhe vendet e punës,
siç po ndodh në praktikë kudo.

Profesori kishte të drejtë, por edhe ai bëhej
pjesë e së keqes duke dhënë mësim në atë
universitet. Të gjithë jemi bërë pjesë e së
keqes, sepse të gjithë e dimë që jo vetëm nota
blihet e shitet, por edhe diplomat e univer-
siteteve, gradat shkencore, gjuhët e huaja, ven-
det e punës, vendimet e gjyqit etj. etj. Tek ne
gjithçka është kthyer në mall. Paraja ka fituar
një pushtet që nuk e ka në asnjë vend të botës.
Ne po shpërdorojmë edhe paranë sepse po e
tjetërsojmë rolin e saj. Ne nuk kemi divizë si
popull, si komb. Gjermanët, si shembull, janë
krenarë me rregullin dhe disiplinën, me pro-
dhimin, me ecjen përpara për t‘u bërë një fuqi
e madhe ekonomike. Kjo është krenaria gjer-
mane. Kanë lënë mënjanë mburravecërinë,
shovinizmin e naconalizmin agresiv të kohës
së Hitlerit. Kështu, një pikë mbështetje, një
ideal kombëtar, kanë të gjitha kombet. Ne çfarë
kemi? Më duket se rendja pas parasë, pasuri-
mi me çdo kusht, është motoja  e jetës së
shqiptarit në koh;n e sotme. Shpërfillja që i
bënte diktatura interesit personal, tani po na
kthehet në bumerang. Interesi personal, rendja
me çdo kusht pas fitimit, po na errëson sytë
dhe nuk na lë të shikojmë asgjë tjetër. Interesi
material ka shfuqizuar, nëpërkëmbur, poshtëru-
ar të gjitha interesat e tjera.  Kjo është filozo-
fia nga e cila ne udhëhiqemi si komb. Dhe
më duket se jemi në rrugë të gabuar. Korrup-
sioni është i pamundur të luftohet, sepse ai ka
hyrë në çdo qelizë të jetës.

Natyrisht, secili don të fitojë. Ekonomia e
tregut mbi këtë bazë ngrihet dhe zhvillohet,
por fitimi me çdo kusht, është i dëmshëm dhe
i rrezikshëm sepse ai nuk buron nga progresi
dhe zhvillimi ekonomik, nga rritja e prodhimit,
nga eksportet, nga zhvillimi i turizmit, nga
vënia në efiçencë e pasurive minerare etj,. por
nga zhvatja dhe korrupsioni, nga fiktiviteti dhe
informaliteti.  Fitimi me çdo kusht nuk krijon
shtresën e biznesmenëve të ndershëm, por një
shtresë mafioze, të korruptuarish, që interesat
e tyre personale i venë mbi çdo gjë.

CILËSI, JOFIKTIVITET

Por lind pyetja: a ka alternativa të tjera, a
ka zgjidhje kjo punë? Natyrisht që ka, dhe
kështu nuk do të jetë gjithmonë. Jetën nuk
mund ta ndryshojnë ata që janë prishur vetë.
Druri i thatë nuk bëhet i njomë dhe druri i
shtrembër nuk drejtohet. Duhet të lindë një
rasat i ri njerëzor që të bëhen ndryshime, që
të krijohen mendësi dhe vlera të reja njerë-
zore. Sytë, pra, janë tek e ardhmja, dhe e ardh-
mja është brezi i ri, dhe brezi i ri mësohet dhe
edukohet në shkollë, prandaj shkolla do ta
ndërtojë të ardhmen; në të gjitha vendet e botës
ajo e ka ndërtuar të ardhmen.

Për këtë arsye gëzohesh, madje edhe sikur
befasohesh, kur shikon shkolla jopublike që
luftojnë korrupsionin dhe fiktivitetin, kur numri
i nxënësve vjen në rritje, por i shtyrë nga mo-
tive të tjera. Një prej këtyre shkollave është
edhe shkolla nëntëvjeçare dhe e mesme SARI-
NA, afër shinave të trenit, atje kur ato ndër-
priten nga rruga që të çon nga Tirana në Ka-
mëz. Është shkollë fshati, por që duhet t‘ia
kenë zilinë shumë shkolla që janë në mes të
Tiranës, shtetërore dhe jopublike. Të bijen
menjëherë në sy godinat e kësaj shkolle që
janë të reja, të bukura, komode, me mjedise
të bollshme dhe të përshtatshme për mësim
dhe të gjitha llojet e veprimtarive të nxënësve.
Shkolla është e rrethuar dhe e shkëputur nga
mjediset e tjera publike çka rrit sigurinë e
nxënësve  dhe intimitetin e punës mësimore.
Në këto shkolla administrator është Liman
Hoxha. Kur Shqipëria çau izolimin, shtu si
shumë të rinj shqiptarë, edhe ai doli për të
provuar fatin dhe shkoi në Angli ku punoi
shumë vjet. Limani ishte një djalë i thjeshtë,
punëtor, kursimtar, që ia dinte vlerën parasë
dhe që u mendua shumë ku ta investonte atë.
Mund të blinte edhe ai, si shumë të tjerë, di-
ploma mbas diplomash, mund të mbronte
gjuhë të huaja, mund të merrte grada master e
më the të thashë, mund të blinte një vend
pune me para. Por ai vendosi të bëhet investi-
tor, madje të investonte në fushën e arsimit,
ku kishte dhe ka shumë nevojë. Nuk ka in-
vestim tjetër që shkon totalisht në dobi të çësh-
tjes kombëtare si ai në arsim, por kur kjo bëhet
jo për qëllime përfitimi me çdo kusht, por për
qëllime fisnike, atdhetare. Ishte vitit 2002.
Limani studioi nevojat e komunitetit midis të
cilit jetonte. Aty kishte nevojë për shumë gjëra,
por ngritja e një kopshti për fëmijë ishte më
emergjente se gjithçka tjetër. Dhe ai e ngriti
kopshtin, me pak fëmijë. Shërbimi qe i mirë,

“Sarina, unë të zgjodha ty!”

© Foto: Bujar Karoshi

Shkolla Sarina po shënon një
kthesë të rëndësishme në ar-
simin jopublik. Ajo po bëhet një
model për arsimin jo vetën në
qarkun e Tiranës, por edhe në
shkallë Republike. Ministria e
Arsimit dhe e Shkencës, organet
e tjera të arsimit, mund të gjejnë
më tepër përvojë pozitive në
këtë shkollë  për ta përhapur
dhe përgjithësuar në dobi të
rritjes cilësore të arsimit.  Ngan-
jëherë nga shkëndia të vogla,
ndizen zjarre të mëdhenj.
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cilësor. Lindi nevoja që kopshti të kishte pranë
edhe shkollën e ciklit të ulët, dhe ajo u ndër-
tua. Ja, kështu dalëngadalë, me përgjegjësi dhe
me siguri, po hidhte themelet një korpus i
madh diturie, po hidheshin bazat e arsimit
nëntëvjeçar dhe, më vonë edhe të arsimit të
mesëm.  Sot ata janë ngritur dhe funksionojnë
për bukuri, por vetëm Limani dhe ata që kanë
punuar me të, e dinë sesa mund, përpjekje,
para, punë është dashur për të arritur deri këtu.

Sot kjo shkollë ka konsoliduar jo vetëm ar-
simin nëntëvjeçar, por edhe arsimin e mesëm.
Pranimi në shkollë bëhet mbi bazën e rezul-
taveve që nxënësit kanë arritur në klasat
pararendëse. Shikohet edhe sjellja dhe qën-
drimi i nxënësit ndaj mësimit dhe vlerave
njerëzore. “Mua nuk më duhen paratë e të
padisiplinuarëve dhe rrugaçëve, - thotë admin-
istratori, Liman Hoxha.- Për këta lloj nxënë-
sish, sado të paguajnë, dyert e Sarinës janë të
mbyllura. Këtë e dinë të gjithë, prandaj në
shkollën tonë ka disiplinë dhe rregull të madh.
Këtu fillon puna e mirë në shkollë.” Këtë që
thotë administratori mund ta konstatosh në
çdo kohë. Kam qenë disa herë në këtë shkollë
disa minuta para se të fillojë mësimi. Me të
rënë zilja, nxënësit mblidhen në rresht, kën-
dohet Hymni i Flamurit, dhe fillon mësimi.
Nuk ka më lëvizje, hyrje e dalje, ngjitje e zbritje
nëpër shkallë. Kudo ka qetësi absolute. Rreg-
ulli dhe disiplina tregojnë që në një shkollë
punohet. Atje ku ato nuk ekzistojnë, nuk mund
të bëhet fjalë për punë. Numri i nxënësve në
Sarina vazhdimisht ka ardhur duke u rritur. Ja
dinamika e rritjes së kësaj shkolle: në vitin
shkollor 2002-2003 kishte 53 nxënës, 2003-

2004,  155 nxënës, 2004-2005,  257 nxënës,
2005-2006, 340 nxënës, 2006-2007, 401
nxënës, 2007-2008, 435 nxënës, 2002-2009,
470 nxënës, 2009-2010, 501 nxënës dhe 2010-
2011, 507 nxënës. Këtë vit shkollor (2011-
2012) kjo shkollë ka 580 nxënës. Si shikohet,
numri i nxënësve ka ardhur gjithnjë në rritje.
Në shkollën Sarina luftohet me vendosmëri
dhe këmbëngulje fiktiviteti. Pronari dëshiron
që numri i nxënësve të rritet, por kjo rritje
nuke  ka dobësuar cilësinë. Rritja nuk bëhet
kurrë në dëm të saj.  Pagesa për çdo nxënës ka
ardhur duke u rritur,  megjithatë prindërit dhe
nxënësit zgjedhin këtë shkollë, sepse vetëm
këtu e dinë se paret nuk do t`u shkojnë kot,
sepse këtu, në këtë shkollë, nuk pranohen
mësues që kanë mbetur pa punë, por prano-
hen mbi bazën e konkursit. Në vlerësimin e
tyre marrin pjesë specialistë  nga Drejtoria
Arsimore Rajonale( DAR). Mbasi të fitojnë
vendin e punës, kontrollohen dhe inspekto-
hen gjatë gjithë vitit shkollor. Mësuesit e kësaj
shkolle janë vazhdimisht në proces kaulifiki-
mi. Puna e secilit matet me rezultate konkrete
në procesin mësimor.  Në këtë shkollë nuk ka
vend për dembelët dhe të paaftët, Sarina nuk
është vendi i rehatisë, i fiktivitetit, por i punës
së palodhur dhe të përkushtuar. Mësues dhe
nxënës bëjnë të gjitha përpjekjet që t`i
përgjigjen bazës së së fuqishme materiale dhe
kushteve të mira që janë rijuar. Përveç këndit
sportiv që është model, janë ngritur edhe lab-
oratorët e kimisë, fizikës, informatikës etj.
Është ngritur biblioteka e shkollës, e cila edhe
funksionon gjithnjë e më mirë. Mbase është e
vetmja shkollë ku nxënësit jo vetëm lexojnë,
por edhe krijojnë. Në këtë shkollë, gjithnjë e
më cilësore botohet revista e ilustruar SARI-
NA, ku gjejmë  shumë shkrime të nxënësve,
në prozë dhe në poezi. Nxënësja e kësaj sh-
kolle Lunada Methasani shkruajti esenë më të
mirë dhe u shpall fituese në konkursin letrar
të shpallur nga Drejtoria Arsimore Rajonale.
Nxënësit e kësaj shkolla kryejnë veprimtari të
shumta dhe cilësore për të cilat janë nderuar
me medalje në shkallë qarku. Shkolla 9-vjeçare
jopublike Sarina është fituese e çmimit të parë
në konkursin e interpretimit dramatik, zhvil-
luar  mes grupeve të shkollave të qarkut. Në
një veprimtari kundër gjakmarrjes, nxënësit e
kësaj shkolle, të drejtuara nga mësuesja e Sone-
la Totraku , zunë vendin e parë në shkallë
qarku. Nga nxënësit e kësaj shkolle kanë dalë
mjaft talente në fushën e matematikës. Në disa
olimpiada të organizuara në shkallë Repub-
like, nxënësit e kësaj shkolle kanë zënë vende
të para. Kështu, si shembull, nxënësit Taulant
Prençi, Ekzon Çakrri, dhe Gëzim Musta, kanë

zënë respektivisht vendin e parë dhe dy vende
të treta, kurse Gerald Osmani është radhitur
në radhët e nxënësve më të mirë në shkallë
Republike. Në shkollë zhvillohen edhe shumë
veprimtari sportive me nivel të lartë. Gazetari
sportiv Dëfrim Methasani shkruan: “... një nga
kulmet sportive ka qenë kupa “Panajot Pano”,
zhvilluar në mjediset sportive të kësaj shkolle,
ku u mblodhën qindra dhe mijëra fansa të lojës
magjike, por edhe të “Mjeshtrit të Madh”,
Pano, të ardhur edhe nga shkollat e tjera pub-
like dhe jo të tilla. Mbreti i futbollit mbeti  i
shtangur nga disiplina, rregulli, por edhe nga
dëshira dhe pasioni i mësuesve dhe i nxënësve,
gjë që e shprehu edhe në emisionet televizive
dhe në një intervistë të dhënë për Radio
Televizionin Shqiptar”.

Në shkollën e mesme, për çdo klasë, nga e
dyta deri në të tretën, ka nga tri paralele, kurse
në klasat e para ka katër paralele, çka tregon
se interesi për të ndjekur këtë shkollë vjen vazh-
dimisht duke u rritur. Nxënësit dhe prindërit
nuk kanë nevojë për reklama të bujshme. Ata
shikojnë rezultatet, tërhiqen prej tyre. Siç duket
nga dinamika e rritjes së numrit të nxënësve
nga vitit në vit, shkolla Sarina do të bëhet nga
më të mëdhatë në qarkun e Tiranës.

Vitin e kaluar kjo shkollë nxori maturën e
parë. Rezultatet e maturës ishin shumë të mira,
pa asnjë grimë fiktiviteti. Nga 77 nxënës
gjithësej, dhjetë prej tyre morën maturën me
dhjeta, dymbëdhjetë me nënta, 18 me teta,
me  notën mesatare 8.4.  Kjo është një arritje
e shkëlqyer e kësaj shkolle. Drejtori i shkollës
Besim Toçi vjen në këtë detyrë me një përvojë
të gjatë si mësues në shkollën cilësore të gjim-
nazit të Peshkopisë. Administratori Liman
Hoxha dhe drejtori Besim Toçi nuk janë for-
malistë, por i japin shumë rëndësi edhe
formës. Kështu, si shembull, dhënia e diplo-
mave maturantëve  te parë të vitit 2010-2011
u bë në formë spektakli ku mësues dhe nxënës
u veshën si akademikë dhe ceremonia ishte
aq shumë mbresëlënëse sado ta kishte zili çdo
spektakël për ndarje çmimesh për artistët më
të famshëm të botës. Këto lloj spektaklesh nuk
mund të zhvillohen po nuk pati drejtues me
vizion të gjërë kulturor. Dhe këta maturantë e
meritonin përcjelljen në këtë mënyrë. Ata sh-
kuan të gjithë në shkollat e larta të vendit, në
fakultetet më të përzgjedhura të universiteteve
shtetërorë, kurse një pjesë e tyre shkuan për të
studiuar edhe jashtë shtetit. Administratori dhe
drejtoria mbajnë lidhje me universitetet ku kanë
shkuar të studiojnë maturanët e shkollës  Sari-
na; informohen rregullisht për përparimin e
tyre. Lidhje të rregullta sidomos mbahen nga
drejtoria dhe administratori me prindërit të cilit

© Foto: Bujar Karoshi

Godinat e shkollës së mesme
dhe 9-vjeçare te “Sarina”

japin vazhdimisht sugjerimet dhe ndihmën e
tyre në funksion të përmirësimit të vazh-
dueshëm të punës. Në këtë shkollë po hidhen
hapa të mirë dhe shumë kuptimplotë që sh-
kolla të konsiderohet si pjesë e rëndësishme e
një komuniteti, në të cilat manifestohen dhe
konsolidohen një sërë vlerash të rëndësishme,
që kanë të bëjnë me përgatitjen dhe edukimin
e qytetarëve të ardhshëm me ndjenjën e kre-
narisë kombëtare, nderimin për identitetin
kombëtar dhe përpjekjeve të vazhdueshme për
ta lartësuar atë.

DREJT UNIVERSITETIT
Administratori Liman Hoxha nuk njeh pre-

hje dhe qetësi. Ai nuk është i kënaqur me ato
që ka arritur shkolla Sarina. Ëndërrat e tij janë
të guximshme. Ai do të krijojë një korpus të
plot arsimor që nga klasa  e parë deri në Uni-
versitet. Ai ëndërron të krijojë universitetin e
privat Sarina. Dhe ai jo vetëm ëndërron ,por
edhe punon, investon për t‘ia arritur këtij ob-
jektivi madhor. Natyrisht, hapja e një univer-
siteti nuk ka të bëjë vetëm me sigurimin e
godinës, por edhe me kushte dhe probleme të
tjera. Por ky i është afruar diturisë ngadalë,
me hapa të matur, të kujdesshëm,por të sig-
urtë. Pse të mos e ngrejë edhe universitetin?
Shumë nxënës, në krijimet e tyre, por edhe
me mënyra të tjera shprehjeje, thonë me kre-
nari: Sarina, unë të zgjodha ty! E kanë zgjedhur
se kjo shkollë ua plotëson më mirë kushtetet
dhe dëshirat, kjo shkollë ua realizon më shumë
dhe më mirë ëndërrat. Kjo shkollë i trajton si
fëmijët trajtohen nga prindërit:  i merr dhe i
çon me makina që kanë shoferë shembullorë
dhe të dashur me nxënësit, kjo shkollë u vjen
në ndihmë qoftë edhe për një gërvishtje të
vogël, për një dhimbje koke, kjo shkollë u jep
ushqim me cilësi...Mësues e nxënës nuk nda-
hen veçse në mbrëmje vonë për t‘u takuar prapë
nesër. Në shtëpi nxënësi shkon vetëm për të
pushuar dhe për të marrë pjesë në jetën famil-
jare. Familja është e qetë se punën përgaditore
të fëmijës, se kjo kryhet në shkollë.  Familjes
i është hequr barra e rëndë e arsimimit të fëm-
ijës. Me këtë merret shkolla Sarina.

* * *
Shkolla Sarina po shënon një kthesë të

rëndësishme në arsimin jopublik. Ajo po bëhet
një model për arsimin jo vetën në qarkun e
Tiranës, por edhe në shkallë Republike. Min-
istria e Arsimit dhe e Shkencës, organet e tjera
të arsimit, mund të gjejnë më tepër përvojë
pozitive në këtë shkollë  për ta përhapur dhe
përgjithësuar në dobi të rritjes cilësore të ar-
simit.  Nganjëherë nga shkëndia të vogla, ndi-
zen zjarre të mëdhenj.

Vitin e kaluar kjo shkollë nxori
maturën e parë. Rezultatet e
maturës ishin shumë të mira, pa
asnjë grimë fiktiviteti. Nga 77
nxënës gjithësej, dhjetë prej tyre
morën maturën me dhjeta,
dymbëdhjetë me nënta, 18 me
teta, me  notën mesatare 8.4.
Kjo është një arritje e shkëlqyer e
kësaj shkolle. Drejtori i shkollës
Besim Toçi vjen në këtë detyrë
me një përvojë të gjatë si mësues
në shkollën cilësore të gjimnazit
të Peshkopisë. Administratori
Liman Hoxha dhe drejtori Besim
Toçi nuk janë formalistë, por i
japin shumë rëndësi edhe
formës. Kështu, si shembull,
dhënia e diplomave maturantëve
te parë të vitit 2010-2011  u bë
në formë spektakli ku mësues
dhe nxënës u veshën si aka-
demikë dhe ceremonia ishte aq
shumë mbresëlënëse sado ta
kishte zili çdo spektakël për
ndarje çmimesh për artistët më
të famshëm të botës.

Email: info@devadesign.net.  Phone: 612 203 5960. www.devadesign.net
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Më 17 janar të këtij viti (2012) u mbushën
plot 544 vjet nga dita e vdekjes së krye-

heroit tonë kombëtar, Gjergj Kastriotit, Skënder-
beut, themeluesit të shtetit të parë shqiptar, më 2
mars 1444, në Kuvendin historik të Lezhës, i njo-
hur edhe me emrin Besëlidhja e Lezhës.

Lidhur me datën dhe vendin e lindjes së
Skënderbeut, deri më sot nuk është zbuluar ndon-
jë dokument autentik që ta saktësojë atë, ashtu
siç dëshmohet për vdekjen e tij. Në këtë aspekt
mendimet e historianëve janë të ndryshme, por
shumica e tyre përcaktojnë si vitlindje vitin 1405.

Mbështetur në origjinën dibrane të Kastriotëve,
e sanksionuar kjo edhe nga Instituti i historisë i
Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, më 1985,
u inaugurua Muzeu historik i Kastriotëve në Sinë
të Çidhnës, në Dibër të Poshtme.

Origjina dibrane e Kastriotëve sqarohet imtë-
sisht dhe katërcipërisht me argumentet shkencore
nga historiani i mirënjohur, prof. Dr. Kristo
Frashëri, në veprën e tij “Skënderbeut – jeta dhe
vepra”, botim i vitit 2002, në kapitullin III, f. 54-66
me nëntitull “Nga ishin Kastriotët”.

Në mbështetje të tezës së origjinës dibrane të
Skënderbeut përmendim këtu edhe studimin e
historianit Fatmir Hadri me titull “Historiaografia
shqiptare mbi personalitetin e Skënderbeut,
origjinën dhe rininë e tij” ribotuar për të tretën
herë në “Studime për epokën e Skënderbeut” (Ak-
ademinë e Shkencave, Tiranë 1959, vëll. II).

Për çlirimin dhe mbrojtjen e atdheut të vet,
Shqipërisë, Skënderbeu zhvilloi dhe drejtoi 30
beteja për 25 vjet me radhë, prej të cilave fitoi 29
beteja kundër ushtrive të Perandorisë osmane,
superfuqisë më të madhe të asaj kohe, ndërsa
humbi vetëm një betejë, por edhe këtë vetëm për
shkak të tradhtisë nga brenda (“Tirana Observ-
er”, datë 11 janar 2008, f. 19). Shumë autorë i
janë kushtuar kësaj figure të përmasave ndërko-
mbëtare, duke shkruar shumë studime e botuar
shumë libra, shumë filma e dokumentarë janë
bërë për të, shumë piktura i janë kushtuar këtij
kolosi, por ky nuk është qëllimi i shkrimit tonë.

Lidhur me vlerësimin e figurës së Skënderbeut,
mjafton të përmendim vetëm një fragment nga
kërkesa e dy senatorëve amerikanë, Dana Roh-
bracher dhe Tom Lantos, që paraqitën për një
rezolutë në Kongresin amerikan të SHBA-së në
shenjë nderimi dhe përkujtimi për 600 vjetorin e
lindjes së Gjergj Kastriotit – Skënderbeut: “Sipas
gjeneralmajorit James Wolfe, komandanti I ush-
trisë britanike në Kuebek, “Skënderbeut ua kalon
të gjithë oficerëve të lashtë dhe të kohëve mod-
ern, në drejtimin e një ushtrie të vogël ofensive”
dhe ... sipas historianit britanik, Ed`ard Gibon
“Entuziazmi i kalorësisë dhe religjionit e kanë ren-
ditur princin shqiptar përkrah Aleksandrit të Madh
dhe Pirros” (cituar sipas gazetës “Tema”, dt. 4
nëntor 2005, f. 9).

Nisur nga fakti i pozicionit gjeografik të Sh-
qipërisë, ashtu siç përcaktohet në rezolutën e lart-
përmendur, me luftën e tij për liri, “populli sh-
qiptar, nën udhëheqjen e Skënderbeut, paran-
daloi rënien e Romës dhe të Italisë në sundimin e
Perandorisë otomane, duke i rihapur kështu
rrugën Rilindjes-Renecencës italiane”.

Por ajo që më nxiti të bëj këtë shkrim është
fakti, se kanë tërhequr vëmendjen disa persona
të ndryshëm me shkrimet e tyre të botuara në
shtypin e përditshëm lidhur me figurën e Skënder-
beut, ku kanë shprehur disa mendime e analiza
subjektive të tyre, të cilat janë jo vetëm shumë
larg të vërtetës historike, por të nisur nga qëllime
të caktuara pragmatiste, apo për konjuktura të
caktuara politike, ata kanë arritur aq larg, sa të
mohojnë edhe karakterin atdhetar të luftës legjen-
dare të Skënderbeut, duke shtrembëruar të
vërtetën historike, sikur Skënderbeut, gjoja, pas-

Karakteri atdhetar i luftërave të Skënderbeut,
themelues i shtetit të parë kombëtar shqiptar

ka luftuar për të mbrojtur krishterimin perëndi-
mor, apo Skënderbeu ka qenë atlet i Krishtit etj.
Pa dashur të hyjë në polemikë me askënd, po
përmend shkrimin me titull “Orientimi katolik i
luftës së Skënderbeut...” të dr. Sami Repishtin,
botuar në gazeta “Tema”, të datës 21 nëntor
2005, f. 19, ku, ndër të tjera, shkruhet: “Figura
poliedrike e Skënderbeut, sundimtar, diplomat,
strateg ushtarak dhe mbrojtës i krishterimit perën-
dimor mbetet gjithherë epiqendër e krijimtarisë
kombëtare shqiptare dhe personalitet qendror që
bashkoi dhe vazhdon të bashkojë shqiptarët,
brenda dhe jashtë Shqipërisë, pa dallim feje, kra-
hine dhe ideologjie politike”.  Dhe, më tej, vazh-
don: “I lindur në një vend si Shqipëria, kurdoherë
një urë midis Lindjes dhe Perëndimit, veprimtaria
e gjithanshme e Skënderbeut karakterizohet nga
një marrje qëndrimi të premë në favor të njërës –
Perëndimit të krishterë dhe kundër tjetrës – Lindjes
Islamike, një qëndrim unik në atmosferën poli-
tike të Ballkanit në shek. XV (nënvizimet janë to-
nat – A.H.).

Një mendim i tillë, si ky i dr. Sami Repishtit, jo
vetëm nuk shpreh aspak të vërtetën historike, pasi
është një mendim thjesht subjektiv, në kundërsh-
tim diametralisht të kundërt me realitetin historik,
por është dhe krejt i pabesueshëm për cilindo
lexues që, sadopak, ka njohje dhe kulturë his-
torike. Është i papranueshëm se shtrembëron kar-
akterin patriotik të luftës së Skënderbeut, kur thu-
het “Orientimi katolik i luftës së Skënderbeut”,
sepse gjithkush e di se Skënderbeu nuk ka luftuar
as për krishterimin perëndimor dhe as për Krish-
tin, por ka luftuar vetëm për lirinë e atdheut, të
vet, me luftërat e tij kundër Perandorisë Osmane.
Autori i mendimeve të lartpërmendura bie në
kontradiktë me vetveten, pasi në qoftë se Skënder-
beu do të kishte luftuar për katolicizmin e për
krishterimin perëndimor, atëherë ai kurrë nuk do
të kishte pasur mbështetjen e përkrahjen e shu-
micës së popullsisë shqiptare myslimane dhe
ortodokse, si në gjallërinë e tij (në një kohë që
dokumentet historike vërtetojnë se islamizmi i
shqiptarëve, në disa treva arriti përmasa të mëdha
qysh në kohën e Skënderbeut. “Atëherë, mbi 60
% e banorëve të Shkupit dhe të Manastirit ishin
myslimanë” (cituar sipas Kasem Biçokut, në
“Tema”, datë 2 mars 2005, f. 9), po ashtu dhe
ithtarët e tij, myslimanë, nuk do ta ngrinin aq lart
pas vdekjes së tij, siç bënë Rilindasit tanë të ndri-
tur Naim Frashëri, Hoxha Tahsim, etj., dhe deri
tek Haxhi Vehbi Dibra, ish-kryetar i Senatit të
Qeverisë së Përkohshme të Vlorës dhe kryetar i

Komunitetit Mysliman që e shkëputi edhe KMSH
nga Halifati i Stambollit etj.

Skënderbeu, si strateg e diplomat i madh, në
luftën e tij atdhetare legjendare kundër superfu-
qisë më të madhe të kohës, ishte e natyrshme që
duhej të kërkonte edhe aleatë të jashtëm. Në një
kohë kur e gjithë Lindja islame ishte e pushtuar
nga Perandoria osmane, ishte e natyrshme që
Skënderbeu të kërkonte aleatë në Perëndim, duke
shfrytëzuar rrethanat e kohës, konjukturat e ko-
hës, por kjo nuk do të thotë aspak se Skënderbeu
në veprimtarinë e tij të gjithanshme paska pas një
“qëndrim të premë në favor të Perëndimit të krish-
terë...”, pasi, siç do të theksojmë më poshtë, ai ka
luftuar dhe kundër Perëndimit të krishterë. Lidhur
me kërkimin e aleatëve në Perëndim nga ana e
Skënderbeut, kjo nuk do të thotë aspak se
Skënderbeu, luftës së tij çlirimtare e mbrojtëse të
atdheut të vet, i paska dhënë karakter katolik. Për
analogji mjafton të kujtojmë një moment historik
të ditëve tona kur, në vitet 1990-91, ish-Presiden-
ti Ramiz Alia, me emër mysliman por me bindje
ateiste, edhe pse në atë kohë ishte në fuqi Kush-
tetuta e vitit 1976, kur shteti shqiptar ishte i sank-
sionuar si i vetmi shtet ateist në botë dhe me ligj
ndalohej ushtrimi i fesë në Shqipëri, i imponuar
nga rrethanat e kohës, u detyrua që të lidhte mar-
rëdhënie diplomatike me shtetin e Vatikanit. Por
kjo nuk do të thotë dhe nuk vërteton aspak që R.
Alia të jetë kthyer as në katolik dhe as në mbrojtës
të krishterimit, ndoshta as besimtar. Po kështu,
nisur nga fakti se në një letër përgëzuese që Papa
Kaliksiti II, i kishte dërguar Skënderbeut pas fi-
tores së tij në një betejat e vitit 1457 në Ujëbardhë
kundër ushtrisë turke prej 80.000 vetash, nën
komandën e gjeneralit të sprovuar turk Isak bej
Evronezi, ku ndër të tjera, përdor një shprehje
figurative vlerësuese për Skënderbeun, si kjo: “Nuk
ka njeri në botë që të mos ngrejë në qiell veprat e
tuaja me lëvdatat më të larta dhe të mos ngrejë në
qiell veprat e tuaja me lëvdatat më të larta dhe
mos flasë për fisnikërinë tënde, si për një atlet të
vërtetë në mbrojtje të të krishterëve. (Cituar sipas
K. Frashërit, “Skënderbeu, jeta dhe vepra”, Tiranë,
2002, f. 484).

Një shprehjeje të tillë figurative, një similitude
si ajo e lartpërmendur, e motivueshme dhe e pran-
ueshme për të dalë nga goja e një pape, apo qoftë
edhe nga goja e një prifti të Skënderbeut, është
pakuptueshme dhe e papranueshme që t’i jepet
një interpretim si ai i lartpërmenduri, duke sh-
trembëruar të vërtetën historike, aq më tepër kur
autori i tij është një studiue laik i shekullit XXI,

madje dhe me gradën shkencore të Doktorit të
Shkencave.

Në këtë aspekt theksojmë se lidhur me nxjer-
rjen e konkluzioneve dhe interpretimin e ngjar-
jeve historike, mbi bazën e kronikave të ndry-
shme konkretisht për Skënderbeun dh e luftën e
tij, Prof. Kristo Frashëri, shkruan:

“Njoftimet kancelareske, kronikale, epistolare
dhe memorialistike, janë subjektive... ata nuk vijnë
nga një dorë e vetme..., por nga fronte të ndry-
shme të frymëzuara nga interesa të veçanta, si-
doqoftë të pavarura njëri nga tjetri, madje në
shumë raste, nga fronte kundërshtare midis tyre,
disa tepër miqësore dhe disa tepër armiqësore
ndaj Shqipërisë, ndaj luftës së shqiptarëve dhe
ndaj politikës së Skënderbeut. Kështu, për shem-
bull, letrat e papëve, sidomos ato të Kalikstit III
drejtuar Skënderbeut janë të gjitha me notë
panegjirike. Papët e ngrenë lartë heroin shqiptar,
e nxitin ta vazhdojë me vendosmëri luftën kundër
sulltanit për mbrojtjen e krishterimit dhe nuk
ngurojnë ta quajnë “athlet të Krishtit” (Athleta
Christi) – atlet në kuptimin e luftëtarit të madh që
mbron një çështje fisnike. Në bazë të këtyre letrave
jo pak historianë e kanë vlerësuar Skënderbeun
si një kapiten që luftoi për mbrojtjen e krishterim-
it. Përkundrazi, Republika e Venedikut nuk e cilë-
son asnjëherë përleshjen shqiptaro-turke si luftë
fetare...” (Kristo Frashëri “Marin Barleti panegjirik,
fjalimet e heronjve të trilluara”, te “Gazeta Sh-
qiptare” dt. 17 shkurt 2012, f. 20-21).

Në këtë këndvështrim, nisur nga fakti se lufta
çlirimtare dhe mbrojtëse e popullit shqiptar nën
udhëheqjen e Skënderbeut ka penguar,
njëherësh, edhe kalimin e ushtrive osmane përtej
Adriatikut, në Itali etj., kurrsesi nuk duhet të spe-
kulohet me keqinterpretime subjektiviste të tilla,
që për hir të interesave pragmatiste të çastit, të
arrihet deri aty sa t’i ndryshohet edhe karakteri
atdhetar i luftërave të popullit shqiptar nën
udhëheqjen e Skënderbeut duke u dhënë atyre
karakter fetar, sikur gjoja ata paskan luftuar për
mbrojtjen e krishterimit.

Lidhur me sa më sipër, theksojmë se deri më
sot, pas 544 vitesh nga vdekja e Skënderbeut,
nuk është gjetur asnjë dokument historik që të
flasë për Skënderbeun dhe ku ai të jetë shprehur
me gojën e vet se ai ka qenë “mbrojtës i krish-
terimit”. E shprehur më qartë nuk gjendet asnjë
pohim që Skënderbeu të ketë pranuar se ai ka
luftuar për të mbrojtur krishterimin.

Historiani i mirënjohur i ditëve tona, prof. Dr.
Kristo Frashëri, në veprën e vet “Skënderbeu, jeta
dhe vepra” ka saktësuar se, përderisa Skënder-
beu luftoi jo vetëm kundër pushtuesve osmanë,
por edhe kundër venedikasve, nuk mund të thu-
het që ai luftoi si mbrojtës i krishterimit: “Skënder-
beu nuk zhvilloi luftëra pushtuese, nuk shtypi
popuj të ndryshëm dhe nuk krijoi perandori
botërore. Ai luftoi me tërë pasionin e pafund dhe
me tërë gjeninë e jashtëzakonshme për të krijuar
atdheun e vet dhe në interes të popullit të vet,
mbretërinë e lirisë dhe për të mbrojtur këtë mbretëri
jo vetëm nga armiqtë e Lindjes, por edhe nga
grabitësit dinakë të Perëndimit”. (Kristo Frashëri,
“Skënderbeu...”, Tiranë 2002, f. 485).

Në përforcim të mendimit se lufta e Skënder-
beut kundër Perandorisë Osmane nuk ka pas
karakter fetar për të mbrojtur krishterimin perën-
dimor dhe se ai nuk ka qenë atlet i Krishtit, siç
thonë disa të tjerë, ndihmon edhe pohimi i histo-
rianit tjetër të mirënjohur, z. Kasem Biçoku, kur
shkruan: “Skënderbeu ka luftuar edhe kundër
ushtrive të krishtera, si në vitet 1447-1448 kundër
ushtrive veneciane, edhe në vite 1460-1461
kundër trupave të princit të Tarantit në Italinë e
Jugut.

Në radhët e ushtrisë shqiptare, përkrah njëri-
tjetrit, kanë qenë luftëtarët e besimit të krishterë,
katolikë e ortodoksë, por edhe të besimit mysli-
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Vërtet a do të vijë, ose më thjesht të them, a
do ta sjellin Gjergjin e Gjon Kastriotit, ko-
rdhëtarin e madh të shekullit të 15-të në një
shesh me emrin “Skënderbeu” dhe me një
shtatore mbi kalin e tij legjendar me shpatë
drejtuar lindjes otomane, në Athinë?

Nuk e sollën në 600 vjetorin e lindjes
përveçse nëpërmjet një sesioni përkujtimor
organizuar nga një shoqatë shqiptare në emi-
gracion.

Nuk e di në se do ta sjellin në 100 vjetorin
e krijimit të shtetit shqiptar, të Shpalljes së
Pavarësisë...

Në Romë, Paris, Detroit, New York, Prish-
tinë, Dibër të Madhe, Shkup... Ai, shpatari i
madh shqiptar që i tha ndal për më se një
çerek shekulli urdisë më të madhe dhe të kob-
shme të mesjetës, Perandorisë Otomane, ësh-
të i derdhur në bronc, përveçse në Athinë,
përveçse tek fqinji ynë jugor bëmat e të cilit i
dhanë jetë qëndresës dhe krahë Revolucionit
Grek (1821-1828) për çlirimin nga rrjeta e
hekurt otomane.

Tash, pas kaq vitesh betejë historianësh për
origjinën e Gjergj Gjon Kastriotit, “përroi” i
rrjedhës sllave e helene për origjinën e Kastri-
otëve mund të themi me bindje se është tharë.
“Burimet” që e furnizonin atë nën emra
“Georgij” e “Jorgjis”  nuk rrjedhin më,
përveçse tek ndokush që i ka marrë koka ujë.

Grekët, siç citon studiuesi kosovar Shkëlzen
Raça  në kumtimin  “Gjergj Kastrioti-Skënder-
beu në historiografinë greke të shek. XIX” pjesë
e librit të tij voluminoz “Gjurmime në his-
torinë shqiptare” thekson se “ në botimin e
gjashtë të “Historisë së kombit grek” të Pa-
parigopullos, në përkujdesjen redaktoriale  të
historianit të njohur atëherë grek, Karolidhit,
bëhet e pranueshme prejardhja shqiptare e
Gjergj Kastriotit-Skënderbeut.” (f.160)

Kristo Zharkalliu, një njohës dhe studiues
i historisë dhe marrëdhënieve historike midis
dy popujve në shkrimin polemizues “Disa
sqarime, disa përgjigje” (Plus Gazeta Athina
13 janar 2012 f.14)  Thekson se “Grekët nuk
e konsiderojnë Gjergj Kastriotin të tyre dhe

man, siç ka qenë vetë Skënderbeu dhe nipi i tij,
Hamzai... Skënderbeu dhe Hamzai kanë pasur
deri në fund të jetës emra myslimanë”. (Kasem
Biçoku, në “Tema”, 02 mars 2005, f. 9).

Pra, argumentet flasin qartë se Skënderbeu ka
qenë vetëm “atlet” i atdheut të vet. Por këtu, natyr-
shëm lind një pyetje: “Ku e mësoi këtë politikë
dhe harmoni ndërfetare?”

Përgjigja e kësaj pyetje, për mendimin tonë,
është vetëm kjo: “Gjergj Kastrioti-Skënderbeu,
vetëm pasi u bë Skënderbeu, d.m.th. vetëm pasi
u njoh me parimet e fesë islame, me Kuranin e
shenjtë të myslimanëve dhe pasi e pranoi atë si fe
të veten, kur u njoh me ajete të tilla uranore si ato
ku theksohet ruajtja e identitetit, mbrojtja e lirive
dhe e të drejtave të njeriut, jo vetëm si individ, por
edhe si komb, si etni, pra të drejtat nacionale të
kombeve e kombësive në përgjithësi dhe nuk ka
imponim në fe e ndalohet konvertimi në fe i tjetrit
me dhunë, atëherë atij iu zgjua ndjenja kombëtare
dhe iu shtua më shumë ndjenja e mallit dhe e
dashurisë për atdheun e vet, dhe në momentin e
përshtatshëm, kur iu krijuan kushtet për t’u kthy-
er në atdhe, në kohën e luftës së Sulltanit me J.
Huniadin, në nëntor të vitit 1443, Skënderbeu
braktisi të gjithë titujt, ofiqet e nderet që gëzonte
në oborrin e Sulltanit, ku ishte një nga gjeneralët
më të lavdishëm të Perandorisë osmane dhe er-

A do të vijë Gjergji i Gjon Kastriotit -
Skënderbeu në një shesh në Athinë?

le ta quajnë”Jorjios” por megjithatë e nderojnë
së tepërmi. Mjafton të themi, se në muzeun
historik, në ish Parlamentin e vjetër grek, në
hyrje të tij, në mure janë vendosur portretet e
heronjve të Revolucionit. Portreti i parë dhe
më i madh është ai i Gjergj Kastriotit, ku
shënohet vetëm emri i tij pa asnjë shpjegim
nacionalist”.

Që Gjergji i Gjon Kastriotit ishte dhe mbe-
tet shqiptar kjo tashmë është e padisku-
tueshme. “Përrenjtë” dhe “burimet” e të kun-
drës janë tharë. E vetmja gjë që ende nuk ësh-
të “tharë” janë “burimet” krahinore, “burime”
të cilat sado që  kërkohen sa në Dibër, në Mat,
në Has përsëri rreth qendrës “gjeografike sh-
qiptare”, rreth “zemrës” së trupit etnik shqiptar
rrotullohen.

Autori i këtyre radhëve, bazuar në historia-
nin e madh skënderbegas Kristo Frashëri i cili
siç thotë studiuesi dibran Murat Koltraka ... “
është i vetmi, që veç të tjerave, ka shkelë me
këmbë çdo pëllëmbe të territoreve të Çidh-
nës, që lidhen me Kastriotët”, në Toponiminë
dibrane për origjinën e Kastriotëve nxjerrë në
dritë nga studiuesit Hazis Ndreu, Ali Hoxha
dhe të tjerë, në udhëtimet e tij një jetë të rërë
atyre vendeve, në faktin se 18 nga 26 betejat e
mëdha fitimtare të Gjergj Kastriotit u zhvillu-
an në Dibër, ka bindjen se Gjergji i Gjon Kas-
triotit ka lindur në  Sinë të Dibrës, është rritur
në Dibër për tu bërë më vonë trashëgimtar
legjitim i hapësirës nga Maqedonia në Dibër,
Krujë e Bregdet hapësirë nën zotërimin e të
atit, Gjon Dibranit siç e quan R. Voltarrano.

Nuk dua të zgjerohem më tej pasi këto i
kam përmendur në një kumtim timin në Athinë
në janar 2005 në sesionin jubilar organizuar
me rastin e 600 vjetorit të lindjes së Heroit të
Madh të Kombit Shqiptar.

Çështja që shtroj dhe shtrohet është në se
duhet të ngremë zërin tonë për hapjen e një
sheshi dhe ngritjen e një përmendoreje për
Gjergj Gjon Kastriotin në Athinë.

Me “ngritje zëri” nënkuptoj në radhë të parë
“Kërkesën me zë dhe me shkrim” të shtetit
shqiptar dhe strukturave të tij zyrtare, në bised-
ime me shtetin grek dhe strukturave të tij zyr-
tare, për krijimin e një hapësire fizike për të

hapur një shesh e për të vënë në qendër të tij
përmendoren e Gjergj Gjon Kastriotit.

Me “ngritje zëri” nënkuptoj, shoqatat, sho-
qëritë, lidhjet, federatat, tubimet me karakter
krahinor e kombëtar shqiptar  që të bëhen
strumbullari i aksionit për ngritjen e sheshit
dhe të përmendores me emrin Skënderbeu në
Athinë si dhe të busteve e memorialëve të tjerë
në Selanik apo vende të tjera ku dokumento-
hen bëmat e Gjergj Gjon Kastriotit-Skënder-
beut.

Me “ngritje zëri” nënkuptoj degët e partive
politike shqiptare në Greqi, degët e Partisë
Demokratike, Partisë Socialiste, Lëvizjes So-
cialiste për Integrim etj., drejtuesve dhe asam-
bleve të këtyre partive që në lidhjet e tyre me
partitë politike homologe në Greqi të kërkojnë
legjitimin e Gjergj Gjon Kastriotit-Skënderbeut
në Athinë nëpërmjet hapjes së një sheshi dhe
ngritjes të një monumenti, në emërtime rrugësh
e institucionesh shoqërore e shtetërore.

Me “ngritje zëri” nënkuptoj veprën e sh-
krimtarëve, gazetarëve, artistëve të skenës e të
ekranit, muzikantëve, piktorëve, skulptorëve,
armatës së madhe të intelektualëve të të gjitha
moshave që të bëjnë hapa vrapues për
emërtimin e një sheshi dhe ngritjen e një
monumenti për Gjergj Gjon Kastriotin-
Skënderbeun në Athinë. Veprimtaritë në
kuadrin e 100 vjetorit të Pavarësisë së Sh-
qipërisë, krahas të tjerave, ti lidhin mes të
tjerash me Heroin tonë Kombëtar Gjergj Gjon
Kastriotin-Skënderbeun.

Me “ngritje zëri” nënkuptoj “një të katërtën”
e popullit shqiptar që punojnë e jetojnë si
emigrantë në Greqi, nënkuptoj të gjithë biznes-
menët në Greqi, njerëz atdhetarë për të hapur e
për të depozituar në një llogari publike ban-
kare  paksa nga kursimet e tyre për të bërë të
mundur të gjitha shpenzimet për hapjen e
sheshit dhe ngritjen e monumentit të Gjergj
Gjon Kastriotit-Skënderbeut në Athinë.

Kryebashkiakun e Tiranës Basha e pamë të
vejë “gurin e themelit” në një shesh në Shk-
up, shesh i cili do të mbajë emrin e Gjergj
Gjon Kastriotit-Skënderbeut. Mirë bëri, por e
mira e të mirave është që një ditë të vijë në
Athinë, të takohet me homologun e tij grek

dhe së bashku të venë “gurin e themelit” për
një shesh dhe për një monument të Skënder-
beut në kryeqytetin e vendit ku punojnë, je-
tojnë e banojnë me dokumente të rregullta 15-
20 për qind e qytetarëve të Republikës së Sh-
qipërisë.

E di që ekstreme nga segmenti i shoqërisë
greke do ta kundërshtojnë ardhjen e Gjergj
Gjon Kastriotit-Skënderbeut në Athinë ashtu
siç di se ekstreme nga segmenti i shoqërisë
shqiptare, e kanë quajtur Skënderbeun
“tradhtarë të islamit”. Injorimi i tyre, shumë-
zimi me zero, përbën urën lidhëse evropiane
për sot dhe për të ardhmen.

* * *
Shënim: Përmbajtjen e këtij shkrimi, tek

pinim kafe tek “Tuneli” në Omonia, ia trego-
va një miku. Më pa me vëmendje si të isha
jashtëtokësor dhe më tha:

“Kot e lodh veten, shteti atje dhe këtu, sho-
qëria atje dhe këtu, janë pa veshë. Ata nuk
dëgjojnë asgjë tjetër veç tingëllimës së parasë
në xhepat e tyre. Fatkeqësisht.”

I thashë: “ E di. Por në qoftë se ata janë pa
veshë a duhet të jemi edhe ne pa gojë? Është
koha për hapje goje”.

Athinë 23 janar 2012

Skënderbeu në Dibër të Madhe © Foto: R.Torte

Karakteri atdhetar i luftërave të Skënderbeut, themelues i shtetit të parë kombëtar shqiptar
dhi në Shqipëri, së pari, në Dibrën e vet, i pritur
krahëhapur, prej nga ku bashkë me dibranët çliroi
Krujën, më 28 nëntor 1443 dhe më pas, më 2
mars 1444, organizoi e drejtoi Kuvendin e Lezhës,
nga ku me Beslidhjen e Lezhës krijoi dhe sank-
sionoi shtetin e parë shqiptar, duke i bashkuar të
gjithë principatat shqiptare në një shtet kombëtar.
Me këtë akt, Skënderbeu, vuri në praktikë ajetin
(urdhrin) uranor të lartpërmendur që udhëzon
për çlirimin e vendit, krijimin e shtetit dhe ruajtjen
e identitetit kombëtar shqiptar, si individ dhe si
komb. Përndryshe, lind pyetja: “Atëherë, përse
nuk e krijuan më parë shtetin shqiptar, ashtu siç
bëri Skënderbeu në Kuvendin e Lezhës, asnjëri
prej feudalëve shqiptarë të krishterë, bashkëko-
hës të Skënderbeut, siç ishin Aranitët, Balshajt,
Dukagjinët, Muzakajt, Topiajt, Zahariajt, etj., të
cilët jo vetëm ishin shumë më të pasur e më të
fortë ekonomikisht sesa Skëndebeu e Kastriotët,
në atë kohë, por ata ishin dhe të lirë këtu, në
Shqipëri, secili në pronën e në principatën e vet?!

Përgjigja e kësaj pyetje retorike, dihet. Asnjëri
prej princave shqiptarë të lartpërmendur të krish-
terë, as nuk e kishin konceptin e kombit shqiptar,
por ata ishin të përçarë e të indoktrinuar nga ideja
e globalizmit të krishterë dh eviktimë e politikës
së Romës së vjetër “Përça dhe sundo!” Ato nuk e
njihnin fare përmbajtjen e fesë islame e të Kuran-

it, për të cilën, rilindësi shqiptar i krishterë, Anton
Zako Çajupi, ka përcaktuar: “Ideja myslimane ishte
e begatshme, instituive, spirituale. (“Baba Tomor-
ri”, Alis A. Z. Çajupi, “Rolet e besimeve fetare në
Ballkan” (gazeta “Ballkani”, dt. 1 mars 2007, f.
17).

Përgjigja më e mirë për të gjithë ata që kërkojnë
të interpretojnë dhe t’i ndryshojnë karakterin atd-
hetar të luftës së Skënderbeut është konkluzioni
shkencor i prof. Dr. Kristo Frashërit, i cili, në ve-
prën e tij, përcakton: “Lufta çlirimtare një çerek
shekullore me fitoret e saj të mahnitshme, e ndry-
shme prej kryengritjeve të mëparshme, është një
nga veprat historike të Skënderbeut.

Vepra e dytë historike, madje më e madhja për
nga vlera historike është krijimi i shtetit me karak-
ter kombëtar dhe jo partikularist.

Vepra e tretë historike është, padyshim, kthimi
i Shqipërisë në një gardh që pengoi kalimin e
ushtrive osmane në Gadishullin Italik, duke mbroj-
tur qytetërimin evropiano-perëndimor”. (K.
Frashëri, “Skënderbeu, jeta dhe vepra”, Tiranë
2002, f. 481, 482, 483).

Pikërisht për këto dhe shumë arsye të tjera, dy
senatorët amerikane, që iu drejtuan kongresit për
një rezolutë në Kongres për Skënderbeun, e mby-
llin kërkesën e tyre më këtë thirrje: “të ftojmë qever-
inë e SHBA-së që, në bashkëpunim me partnerë

evropianë, ta përshpejtojnë integrimin e Sh-
qipërisë dhe të Kosovës së lirë në Bashkimin Evro-
pian, në shenjë mirënjohje për kontributin e madh
dhe sakrificën e bërë nga Gjergj Kastrioti dhe pop-
ulli shqiptar për shpëtimin e Evropës Perëndimore
nga pushtimi osman”. (citimi sipas gazetës “tema”,
datë 4 nëntor 2005, f. 9).

Sa aktual dhe i dobishëm është Skënderbeu
për atdheun tonë, edhe tani, 544 vite pas vdekjes
së tij!

Në këtë aspekt flet, mjaft qartë intervista e ish-
ambasadorit amerikan të SHBA-së në Shqipëri, z.
Withers botuar në gazetën “Sot”, datë 19 janar
2012, f. 2, kur flet për zhvillimet politike aktuale
në Shqipëri: “... Shqipëria ka një nga shembujt
më të mëdhenj të udhëheqjes me gjithë historinë,
që është Skënderbeu. Mjafton t’i hedhës një sy
modelit që ai ka lënë, pasi ai ishte një udhëheqës
që solli bashkimin në Besëlidhjen e Lezhës në
vitin 1444. Ai i bashkoi të gjithë palët rivale për
interesa kombëtare. Udhëheqësit e sotëm nuk
janë bashkues, janë përçarës... Shqipërisë i du-
het një Skënderbe sot, më shumë se kurrë ndon-
jëherë më parë. Por në Shqipërinë e sotme nuk
ka Skënderbe dhe mua më vjen keq për një gjë të
tillë”.

A.HOXHA
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Guximi shkencor është vetëdija
që i duhet sot çdo studjuesi.

Këtë guxim shkencor as më shumë e
as më pak e përhap vetëdija shken-
core, që është tipar e domethënie e
studjuesit Shaban Sinani. Tek lexon
studimin e tij “Njerëzit e krisur” të
Dritëro Agollit, kupton se studjuesi
duhet të ketë ndjenjë shkencore dhe
jo gjykimin emocional. Gjykim
emocional i lindur prej vërshimit të
një pseudo lirie të keqkuptuar dhe
që i shtyn shumë studjues të qendi-
sin analiza e kritika të shumta, për
nga epitetet e shkallës siperore, a thua
se vertet shkenca, qenka bërë të thurë
himne e të krijojë mite të reja për
këdo shkrimtar, studjues a gazetar,
që kjo kohë e krisur i nxjerr në treg
dhe suporti a posti që ai zë sot në
hierarkinë tonë të çmueshme poli-
tike, duket se automatikisht i bën me
vlerë. Nuk mjafton vetëm kjo, por
janë prapë këta studjues emocional,

Të respektuar intelektual Dibran kudo që lodroni e shijoni të amshuarën
JETË. Ende mbetet me njollëza të zeza, njohja më e bindshme dhe përcak-

timi më me saktësi i vendëndodhjes së betejës të 29 Qërshorit 1444, epopeja
e parë më e lavdishme e Kastriotit të Madh, sidomos për disa shkrues të
histories së sajë të djeshëm e të sotëm, prandaj:

Duke shfletuar me passion e përgjegjësi qytetare, e seriozitet historik, per
arsye se vete kjo shkencë është matematika e veprimtarisë, ekonomike, poli-
tike e lëvizjeve shumëdrejtimshe shoqërore njëkohesisht shumëplanshe të
popujve heronjëve perandorëve, mbretërve, komandantëve ushtarak pran-
daj duke studiuar në terren dhe në kujtesën e banorëve të trevave ku men-
dohet se është kryer kjo ndeshje e përgjakshme, të hapim shtigjet e njohjes
për t’iu afruar sa më shumë të vërtetës.

Dibranë të zgjuar e vullnetë hekurt, kushtojeni sadopak kohë këtijë debati
që sapo e ka hapur Gazeta ‘’Rruga e Arbërit,, N. 12 (68) Dhjetor 201, f. 8. Me
artikullin: Fusha e Torviollit apo fusha e Tri Vjolleve. Nga Avni Alcani.

Unë tani për tani jam tërhequr nga ky debatë për dy arsye:
Së pari: Domosdoshmëria e kërkimeve toponomistike e morfologjike dhe

shtrirjeve gjeografike, në vendet ku mendohet të jetë zhvilluar beteja.
Së dyti: Kërkime per gjetjen e disa Hartave gjeografike te atijë shekulli ose sa

më afër kohës sonë.
Së treti: Konsultimi me gjuhëtar për etimologjinë e kesaj fjale , gjetjen e

burimeve dialektikore e mënyra fjalëformuese përgjatë shekujve.
Ndërsa po iu shkruaj burimet që unë njohë për këtë ndeshje me shpata ne

mes armiqsh:
1- Giammario Biemmi. Istoria di Giorgio Castrioto detto Scander-beg. In

Brescia MDCCLVL. Nje kopje të së cilës unë sapo e kam siguruar, në faqen 42
shkruhet: “Il turch ……mosse il campo verso Dibra inferiore, e lo stabili in un
luogo chiamato Torviolo, il quale da molto tempo innanzi aveva destinato
per l’esperimento della giornata. Torviolo, cosi chiamato da una villa di poche
chase, e una vasta pianura arenosa, e incolta di Dibra inferiore, la quale da
Maranio (quest’e un monte) si discende in lunghezza sopra sette miglia,….,, E
shqipëruar: “Ushtria turke…… lëvizi rreth fushës e cila ndodhet në drejtim të
Dibrës së poshtëme, u vendos në një vend të quajtur Torvioll, i ciili për
shumë kohë shërbeu për stërvitje ditore”. Torviolli, i quajtur kështu nga një
fshat me pak shtëpi. E përkundruall një fushë e gjërë me përbërje, ranoro-
gurishtore e pa mbjellur, në Dibrën e poshtëme, nga ku nga Marinaio ( ky një
mal) ku në zbritje shtrihet fusha mbi shtatë milje.,,

2-Fan S. Noli. Vepra 4 Shkrime historike Tiranë 1989  f. 109-115, 271-273,
665, shënime: n. 39

3- Kristo Frasheri. Skënderbeu. Jeta dhe vepra. Tiranë 2002  f. 138-141
4- Hazis Ndreu. Kastriotët dhe Skënderbeu në trojet Arbënore.  Tiranë

1997 f. 30-38
5- Naim Plaku. Po të mos ishte Drini….Tiranë 2008  f.68. Shpejgim shpre-

hjesh e fjalësh pika 6
6- Bektash Bedo. Beteja e Torviollit. Ylli. N.6 Qërshor. f. 23-24 Tiranë 1966
7- Dilaver Radeshi. Beteja e Torviollit. Ylli N. 6; Qërshor f. 21-22 Tiranë

1966
8- Ali Hoxha. Mbi lokalizimin e fushës së betejës se Troviollit. “Studime

historike,, nr. 3 1970 f. 220-236 ose “Studime per epokën e Skënderbeut,,
Vol. II Tiranë 1999 f. 564-572

9- Hazis Ndreu. Mendime rreth lokalizimit të fushës së Torviollit. “Studime
Historike,, n. 3. Tiranë 1979 f. 237-242

10-Ippen Th. L’atopographe des campagnes de Scanderbeg contres Turcs.
In: ‘’Albania,, Bruxel 1903. pp.106-108, 139-141

11-Bunguri A. Kalaja e Voles. Ushtima e Maelve. 16 Maji 1987 p.3
12-Përparim Huta Dibra dhe betejat e Skënderbeut. Dibra dhe etnokultura.

Vëll. II Dibër 1995. f. 141-146
13-Agim Boba. Vendëlindja e Skenderbeut dhe mbështetësit Dibran.

Dorëshkrim. Kumtesë. 19 Nëndor 2003 f. 4
14-Shaqir Skarra. Shumbati histori e tradita. Tiranë 2004. f. 71-73
15-Besnik S. Këbej. Origjina Dibrane e Skënderbeut. Tiranë 2010 f.32-41
16-Qeram Cibaku. Thatina e Dibrës dhe shpirtëra në qiell.Tiranë 2009 f.

34-37
17- Binard Bilotta (Arbëresh) Shpata e Skënderbeut në Dibër të Poshtme.

Poemë. Dorëshkrim 1894. Botuar në Tiranë 1947
18- Kurmaku V. Sheshet e betejave të Skënderbeut në dritën e realiteit

1944-1949. Dorëshkrim. Muzeu Peshkopi.
Për tu njohur me Autorin e shkrimit të mësipërm mund të konsultoheni me

një ndër veprat e tija: Avni Alcani. Shahin Zharri (Kënga e Gjorgj Golemit.
Vepra të fjetura.) Monografi. Tiranë 2006

Studiues dibranë, të hedhësh fashe drite për të nxjerrë të dukshme, një të
vërtet të fshehur nën sqetullën e shekullit të pesëmbëdhjetë është shumë e
vështirë, sepse ashtu siç shkruan shtatëdhjetë e katër vjetë me parë At Zef
Valentini: “Po atëherë, pa gazeta, pa libra, e sidomos pa shkrime, pa shkence
politike, pa mjete lajmpruse, pa rret diplomatik rregullisht të mbëkambun
ishte puna ndryshe”.

Janë të gjitha mundësitë që gjeografët, historianët, arkeologët, dhe gjithë
armata tashmë e përgatitur nga ana sasiore e cilësore Dibrane e më gjërë, të
shkrijë të gjitha energjitëm mendore e fizike, për të kthjelluar të vërtetën his-
torike të kësajë përpjekje ku siç shkruan autori i monografisë ‘’Storia
dell’Abania,, fino al 1916. G. Poketino:  “Mblodhi e stërviti 15 000 luftëtarë,
dhe menjëherë Kastrioti i vuri përballë Ali Pashës që ishte shumë i fortë me 40
000 turq. Ai dështoi mu në zemër të Dibrës në një ditë të bukur me diell, duke
humbur 22 000 mijë ushtarë, 2000 të tillë u zunë rob me 25 flamuj”

U dhë të mbarë e suksese të dashur njerëz të penës, sepse tanimë shpata
nuk përdoret, mprehtësinë e mjeshtrinë e saj duhet ta ndriçojë ajo.

Nga Mergimtari Dr. Selman Meziu.
Itali. Firenze 30.12.2011

Ku ndodhet Fusha
e Torviollit?

Letër e hapur i studiuesit S.Mziu

Studimi si dhunti e shpirtit dhe
e së vërtetes mbi teoritë letrare

- Duke lexuar librat e fundit të  Prof.Shaban Sinanit
që me të drejtën e lirisë së të shpre-
hurit, të damkosin, të ç’mitizojnë
apo dhe ti denigrojnë, me gjuhën e
mllefit, pikërisht ata shkrimtarë e
studjues që sot duken si të rënë nga
vakti. Dritëro Agolli, është pena që
sundoi me krijimtarinë e tij një pe-
riudhë të gjatë të shënjimit të his-
torisë së letërsisë shqiptare. Arti i tij
i parë në syrin e pseudokritikës sh-
qiptare, me aftësinë e gjuhës së an-
atemimit kryqëzoi në lumë sharjesh
veprën e tij. Shkrimtarët e mëdhenj
të çdo kohe, epoke a vendi kanë kalu-
ar në gijotinën e psudokritikës, por
gjithmonë për të rilindur me fu-
qishëm. Vepra e vërtetë që ka art
brenda, di si të ngjallet e të jetë uni-
versale. Historia e letërsisë shqiptare
ka shembuj plot me Fishtën, Anton
Harapin, Koliqin, Gasper Palin,
Kutelin, P. Marko, A. Pipa e shumë
të tjerë, që një pseudoideologji i
anatemoi, por letërsia e tyre jetoi
përtej mureve dhe erdhi më e fu-
qishme. Arti automatikisht vetcëno-
het me dashjen e zilisë, paranojizmit
cinik, që këmbëkryq është rehatuar
tek e verteta shkencore e çdo fushe.
Krijimi e studimi si dhunti e shpirtit
dhe e së vertetës mbi teoritë letrare,
sot kanë çmim të shtrenjtë. Dhe stud-
juesi me guxim shkencor sot është i
pregaditur për një lumë zërash cini-
kë, që do i sulen e do kërkojnë ta
shkyejnë këtë guxim te tij, sepse e
verteta shkencore si çdo e vertetë
tjeter, të hap sytë, të ndriçon si zjar-
ri Prometean dhe Zeusat, që kanë
pushtuar sot letërsinë dhe shkencën
nuk e duan këtë zjarr t’ia japin lex-

uesit. Shërbyesit e Zeusave, Hefestët
e shekullit XXI, do vrapojnë për ta
minimizuar këtë guxim, me armën
e tyre të shpifjes dhe denigrimit duke
krijuar atë çka për ta është e domos-
doshme çorientimin e lexuesit dhe
studjuesit të ri, dhe të ndertojnë ter-
rene për mbijetesën e Zotave të tyre,
të cilëve u shërbejnë deri në tjetër-
sim. Po nji fakt u shpëton, koha e
lume e Zeusave është e përkohshme,
kohë e së vertetës dhe guximit sh-
kencor është e përjetshme. E gjithë
historia njerëzore ngrihet mbi për-
balljen e të kundërtave, koha si ver-
dikte e lajmëse e epokave sot len
njerën të mbijetojë, por tjetra rrjell
përrallshëm e përhershmërisht në çdo
kohë. Guximi shkencor si vetëdije e
studjuesit është rrjella e përhershme
që koha na e dikton sot. Vepra e stu-
diuesit Shaban  Sinani shënon një
tjetër qasje për këndvështrimin sh-
kencor që letërsia duhet të ketë. Në
vazhdën e kontributeve studimet e
tij të fundme si: “Kodikët e Shqipërisë
në “Kujtesën e Botës”;”Tradita go-
jore si etnotekst”; “Etnos në epos”;
“Letërsia në totalitarizëm dhe “Dos-
sier K”; “Hebrenjtë në Shqipëri”,”
Prania dhe shpëtimi”; Për letërsinë
shqipe të shekullit të 20-të” e shumë
të tjerë kanë një moto: Saktësimin e
të dhënave dhe përfundimeve, zgjer-
imin e gjykimit kritik dhe rishikimin
e argumenteve të trajtuara gjatë dy
dekadave të fundit si një detyrë sh-
kencore dhe etike me afirmimin e
dokumenteve burimore që ndriçojnë
kuptimin e zhvillimit historiko-letrar
të letërsisë.

Në mesin e muajit shkurt, disa
ditë para përvjetorit të Pavarë-

sisë së Kosovës, luftëtarja e UÇK-së,
shkrimtarja Rajmonda Maleçka, pro-
movon librin e 11-të të saj, në prani
të luftëtarëve të UÇK-së, familjeve
të dëshmorëve të kësaj lufte heroike,
të miqve dhe bashkëluftëtarëve të saj.

Takimi u zhvillua në një nga sal-
lat e Ministrisë së Turizmit, Kulturës,
Rinisë dhe Sporteve, në prani të
shumë intelektualëve, shkrimtarëve
dhe gazetarë të ardhur nga Prishtina
dhe Tirana.

Në presidium zë vend shkrimtar-
ja, historiani dhe publicisti i njohur
Shefqet Hoxha, gjenerali Kudusi
Lama, ish komandant i Divizionit të
Këmbësorisë në Kukës, gjatë luftës
heroike për çlirimin e Kosovës 1997-
1999.

Moderatori Frang Baba në fjalën
e hapjes foli për librin, për autoren
duke ja dhënë në fillim fjalën gjen-
eralit Kudusi Lama, i cili krahas vlerë-
simit për punën e autores, vlerat his-
torike të librit “Hasi mes luftës dhe
lirisë”, foli dhe për luftën vërtet
heroike të UÇK-së për situatën në
prag lufte, gjatë luftës dhe pas luftës
në trevën e Hasit.

Promovohet libri i autores Rajmonda
Maleçka, “Hasi, mes luftës dhe lirisë”

Me shumë interes u prit diskuti-
mi pa letër i imamit Fetah Begolli, i
cili foli për luftën e Kosovës, si
pjesëtar i UÇK-së, foli dhe për au-
toren Rajmonda Maleçka, duke cilë-
suar mes të tjerave ... çika e Sh-
qipërisë, çika ku gjithkund flitet sh-
qip... Foli dhe për Hasin dhe tha:

... Në Has të gjithë kanë luftuar,
por në Has kurrkush nuk u tradhtua...

Moderatori Frang Baba, lexoi disa
mesazhe të ardhura nga gjithë Koso-

va me shumë vlerësime për luftën e
Kosovës, autoren dhe librin si
Mitrush Zenuni, Djana Shala, Adem
Berisha etj.

Pastaj foli Shaban Elezi nga Gos-
tivari, bashkëluftëtar i një llogoreje
me autoren, ai vërtet foli pak por dha
shumë emocione dhe mori shumë
duartrokitje.

“Erdha nga Zvicra, tha Shaban
Elezi, kalova nëpër borën e Maqe-
donisë dhe erdha në Prishtinë, t’ju
përshëndes ju të pranishëm, Raj-
mondën, familjarët e dëshmorëve.
Lavdia ngelet atyre. Ju faleminder-
it”.

Në emër të Presidencën së Sh-
qipërisë ishin Tatjana Parllaku dhe
Manushaqe Shehu, ku foli përfaqë-
suesja Tatjana Parllaku, vajza e Rrah-
man Parllakut.

Në takim diskutuan: Historiani
Shefqet Hoxha, Besim Ndregjoni dhe
studenti nga Presheva Granit Isufi.

Në mbyllje të takimit foli dhe
autorja e librit Rajmonda Maleçka,
e cila falënderoi të pranishmit për
pjesëmarrjen në promovim dhe
vlerësimet e tyre për librin.

ILMI DERVISHI
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Nga: Prof.Dr.SHEFQET HOXHA

Me tubimin e sotëm, yshtur nga dr. Shefqet
Domi, bashkësia lumjano-dibrane e Ti-

ranës po hap siparin e aktiviteteve kushtuar
100-vjetorit të pavarësisë kombëtare. Dhe këte
po e bëjmë me promovimin e një vepre të
vlertë të zhanrit enciklopedik kushtuar njërës
prej visoreve më të njohura të krahinës et-
nografike të Lumës, Kalasë së Dodës a Qafës
së Bilbilit. Dhe, pa asnjë dyshim, Kalaja e
Dodës e meriton një vepër të tillë dinjitoze,
sepse banorët e saj bartin një histori të ndritur
dhe virtyte të shumënduerta në lëmitë e jetës.
Ata janë të njohur si besimtarë të devotshëm
të Zotit, si blegtorë të shquar, si atdhetarë të
mirë dhe trima të vendosur, që kanë ditur të
mposhtin vështirësitë e natyrës, të mjelin të
mirat e saj dhe të mbeten të thantë në valët e
çoroditura të historisë, si bijë të denjë të Ko-
rabit legjendar.

Emri i Kalasë së Dodës pat ndezur imagji-
natën e albanologut të shquar, Hahn (1867)
dhe visi i saj qe përfshirë në interesat përnjo-
hëse e studimore të Jastrebovit, në gjysmën e
dytë të shek. XIX, dhe të baronit Nopça, në
kapërcyell të shekullit XX, Të dhënat që kemi
prej tyre dhe të shumë studiuesve shqiptarë, i
ka pralmenë dhe i ka pasuruar te s’vete encik-
lopedia e dr. Domit, e cila është shkruar me
mençuri, me shpirt e me zemër dhe me ma-

Disa mendime për librin “Kalaja
e Dodës - Qafa e Bilbilit”

turinë e një gjurmuesi të vnjeshëm, larg senti-
mentalizmave e politizimeve të pavlera. Dr.
Domi – sipas gjykimit tim – është rrekur dhe
ia ka dalë t’i ngrejë një përmendore lavdi kra-
hinës së vet e pse jo edhe një aureolë vetes së
tij. I lumtë!

Vepra “Kalaja e Dodës” që po e lnorim sot,
parë në rrafshin përmbajtësor është një encik-
lopedi e njëmendët, pse shpalon të dhëna të
shumta gjeografike, historike, etnologjike,
ekonomike, arsimore etj. dhe shumë gjykime
të mençura të autorit. Ajo ndahet në katër pjesë
që – sipa meje – mund të ristrukturoheshin
disi më ndryshe. Libri ka 320 faqe, shumë
harta dhe fotografi që pasurojnë brendinë e
saj. Do të ishte dashur, ndoshta, që autori t’u
kushtonte pak vend edhe të folmes, toponi-
misë dhe patronimisë së visit e kështu vepra
do të delte më e plotë dhe gjithëpërfshirëse.

Vënë përballë botimeve të së njëjtit zhanër
që i janë kushtuar visit të katër bajrakëve apo
krahinës nga Uji i Poslishtit në Ujë të Veleshicës,
vepra e dr. Domit më rezulton më e pasur, më e
arsyetuar dhe më e dokumentuar, me burime
gojore e bibliografike, të cilat mund të ishin edhe
më të plota, padyshim më të përzgjedhura. Për
një vepër serioze, si kjo që i kushtohet Kalasë së
Dodës, burimet gojore dhe memuaristika vërtetë
janë dytësore ndaj atyre bibliografike, por mund
të priheshin nga burime arkivore që duhet të
përbëjnë ashtin e një vepre shkencore.

Vështruar në këte plan, enciklopedia e z.
Domi i kalon hamendësimet tona, kur e dimë
se autori nuk është një specialist i drejtpër-
drejtë i fushave që rrok vepra e tij. Ai është
një mjek i shquar dhe i përkushtuar shëndetit
të njerëzve, por – siç po na dëshmon vepra e
pranishme – ai është edhe një vrojtues i hollë
i jetës ekonomiko-shoqërore dhe i traditave të
bashkëvendësve të tij, është një qëmtues i
zellshëm i mendësisë krahinore, një studiues
i vëmendshëm i botimeve historike,
gjeografike, etnologjike, ekonomike e bujqë-
sore, me një horizont të haptë dhe madje edhe
një shënues i përpiktë i ngjarjeve të përjetuara
dhe që i kanë lënë mbresa si ajo e ndjekjes
(më saktë) e përndjekjes së blegtorëve lum-
janë në vitet 1974-1947 nga qeveria e kohës.

Mbi të gjitha dr. Domi në këte vepër dësh-
mohet një dashamirës i vendlindjes dhe i
njerëzve të saj.

Veç vlerave përnjohëse e shkencore vepra
enciklopedike e dr. Domit bart vlera të thek-
suara edukative. Ajo rindërton të kaluarën,
vizaton të sotmen dhe skicon të ardhmen e
atij visi që zoti i ka falur bukuri të rralla naty-
rore, resurse jetese dhe njerëz të fortë të një
tipi të veçantë, plot virtyte e që dinë të për-
ballen e të mundin vështirësitë, por që sot janë
shpërndarë gjithandej nëpër Shqipëri e nëpër
botë. këtyre njerëzve të mirë dr. Domi u thotë
që “të kthehen dalë”. Dhe këta njerëz mund

dhe duhet të kthehen për të banuar a për të
investuar në resurset turistike gjithëstinore.

Libri i Dr. Domit duhet të shndërrohet në
një doracak të domosdoshëm për mësuesit e
visit dhe nxënësit e shkollave. Ndërkaq, i sug-
jeroj këshillit komunal të komunës Kala e Dodës
të sponsorizojë një botim të përpunuar dhe më
të rrudhur të përkthyer në anglisht që t’u vihet
në dorë turistëve që kanë nisur të vinë dhe që
do të jenë padyshim më të shumtë në të ardh-
men. Ma do zemra që me dëshirën e banorëve
të zyrtarizohet emërtimi “Qafa e Bilbilit”.

Dr. Domi, ju përgëzoj për monografinë
“Kalaja e Dodës”, e keni shkruar me dashuri,
me djersë, me shpirt, sepse vini nga një detel
intelektual dhe derë e fisme. Për mua jeni një
patriot që po i falni visit tuaj dhe njerëzve të
tij por edhe kulturës shqiptare në njëqindvje-
torin e pavarësisë një dhuratë të bukur.

vetëm
600 lekë

në vit

eshte koha per tu pajtuar...
Email: rrugaearberit@gmail.com

kontribuo për gazetën
merr kopjen tënde
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Oda e Çidhnës, në shekuj, ka
shërbyer si kudhër në të cilën

janë rrahur e kalitur me kujdes të
gjithë anët e karakterit të çidhnakut.
Ajo ka shërbyer si “parlament” në të
cilin janë marrë vendime e u janë
dhënë zgjidhje mjaft problemeve që
jeta u ka rezervuar dibranëve në
përgjithësi dhe atyre të Çidhnës, në
veçanti (dhe këto në historinë
shumëshekullore të krahinës, nuk
kanë qënë të pakta).  Jo rrallë herë
kjo odë, është shndërruar në  arenë
“ndeshjesh” në mes “gladiatorve” të
mençurisë çidhnake. Numri i madh
i alegorive që qarkullojnë  edhe sot
në gojën e popullsisë së kësaj kra-
hine  apo historitë me përmbajtje
kanunore, tregojnë për një jetë të
vrullshme e aktive në odat e kuven-
det e malsorëve. Në këtë hulli ne sot
duam të sjellim në vëmendjen tuaj
një thënie të cilën shumë kush mund
ta ketë dëgjuar në rrethana të ndry-
shme. Fjala është për shprehjen: “ka-
nuni në kalë”. Mendoj se gjithkush
që ka “jetuar” në odat dibrane, me
kandar në dorë dhe metër në xhep, i
ka qëlluar të dëgjojë edhe për …”ka-
nunin në kalë”. Kjo shprehje përdorej
për të treguar se një person është
shumë i zgjuar e i aftë të ofrojë
zgjidhje për çdo problem, ndaj dhe
thuhej: filani është shumë i qanun,
e ndan kanunin në kalë… Jo rrallë
herë kjo shprehje është përdorë edhe
nga persona të cilët në biseda të ndry-
shme vetdeklaroheshin, herë me hu-
mor e herë seriozisht, si njerëz që
mund të zgjidhnin një problem të
caktuar. Në kësi rastesh ata shpre-
heshin: … këtë problem unë nuk e
quaj të vështirë, “e ndaj në kalë”…
Pra siç dhe mund të kuptohet  “ka-
nuni në kalë” në fund të fundit nënk-
upton një person që i jep zgjidhje
një situate që për shumë kënd është
e ndërlikuar. Po ç’është në të vërtet
kanuni në kalë? Çdokush e di se
kanuni  “ndahej” apo bëhej në kuv-
endin  e burrave të mbledhur  krye-
sisht   në  odat  fshatare por në ndon-
jë rast edhe  në një livadh a bahçe,
por, kurrë në kalë(!). Në Çidhën ka
ndodhë që kanuni të ndahet edhe në
kalë dhe ky është momenti më pi-

Kanuni në … kalë(!)
kant ku shpaloset në tërë dimensio-
nin e saj,  zgjuarsia e mendjemperhtë-
sia e pleqve të kësaj krahine. Ato
duke ndarë kanunin në kalë, kanë
vendosur një standart që për shumë
pleqë të zonave tjera, është i pa ar-
ritshëm. Askund tjetër, përveçse në
Çidhën, nuk është tentuar të përdoret
kjo “praktikë” kanunore, të ndahej
ndonjë kanun në kalë. Në fakt as në
Kanunin e Lek Dukagjinit  dhe as në
atë të  Skënderbeut  nuk është e për-
shkruar kjo normë a “praktikë” ka-
nunore dhe kjo , mendoj, për shkak
të vështirësisë që paraqet realizimi
në praktikë i saj. Ajo që e bën gati të
pamundur praktikën e sipërshënuar
është elementi kohë, pra, koha e
paktë që pleqtë kanë në dispozicion
për të ndarë  të drejtën.  Për ndonjë
që nuk ka informacionin e bollshëm
për sa flitet, po përpiqemi të
sqarojmë “procedurën” e ndarjes së
një kanuni në kalë për të nxjerrë në
pah kohën e paktë që pleqtë kanë në
dispozicion në kësi rastesh. Në ato
raste kur pleqtë e thirrur për të ndarë
një të drejtë vendosin që ta bëjnë
atë në kalë, në fillim përcaktohet
vendi i pikëpjekjes i cili do të ishte
një shesh, livadh, lendinë ku të kish
vend edhe për persona që dëshiro-
nin të ishin prezent. Pas kësaj cakto-
hej data e zhvillimit të “gjyqit” e për
këtë njoftoheshin edhe personat  të
cilët kishin thirrë pleqtë për të bërë
drejtësi.  Në ditën e caktuar në lënd-
inë, veç e veç uleshin palët në konf-
likt sëbashku me shoqëruesit e tyre
dhe prisnin ardhjen e pleqve. Nga
dy anë të kundërta vinin të dy pleqtë,
hypur në kuaj dhe që i drejtoheshin
ngadalë njëri tjetrit. Dialogu fillon-
te në momentin që kuajt  ishin 1-2
metër larg njëri tjetrit. Plaku i palës
pretenduese e kishte bluar me kohë
në kokë fjalinë “gozhduese” që do ti
thoshte plakut të palës kundërshtare.
Kjo fjali do të thuhej ndërkohë kuajt
vazhdojnë të ecin normalisht. Plaku
i palës tjetër është i detyruar që t’i
përgjigjet me kundër argument plakut
të parë shpejtë e shpejtë, për aq kohë

sa kuajt të mos jenë këmbyer e lar-
guar. Nëse plaku i dytë nuk arrinte
të “prezantonte” kundër argumentin
gjatë kësaj kohe  dhe kuajt largo-
heshin aq sa pleqtë ndodheshin në
pozicion me shpinë nga njëri tjetri,
kanuni quhej i humbur. Pra siç shi-
het  plaku i dytë kishte shumë pakë
kohë në dispozicion për të gjetur
fjalët e duhura për të bërë që pala që
përfaqësonte të dilte e fituar. Ky ka
qënë shkaku që kjo “praktikë” ka-
nunore është përdorë shumë rrallë,
por edhe kur ka funksionuar, ajo ka
qënë “pronë” e pleqve çidhnakë  më
në zë në të gjithë Malet e Dibrës ,
Lusha e Noka. Vetëm këta mund ta
bënin kanunin në kalë, për shkak të
përvojës së madhe që kishin dhe njo-
hjes së thellë të së drejtës zakonore
të krahinës dhe më gjërë. Në historinë
shumëvjeçare të ndarjes së kanunit,
këta dy pleqë të Çidhnës kanë mby-
llë shumë plagë, kanë shëndoshur
shumë zemra dhe asnjëhërë kanunet
e tyre nuk kanë çuar në ngatrresa të
mëtutjeshme. Ata duke ndarë  ka-
nune  sa në oda aq edhe në kalë,
kishin shuar aq shumë ngatërresa e
mbylluar aq shumë plagë, sa që mbi
supet e tyre “rëndonte” lavdia dhe
figura e tyre ishte kthyer në mit. Për
ta ilustruar më tepër “praktikën” e
ndarjes së kanunit në kalë ne po tre-
gojmë një rast i cili  është më i freskti.
(Përshkrimi do të bëhet  duke shman-
gur emrat e personave dhe të fsha-
trave.)

Shumë kohë më parë një djalë nga
Çidhna kishte zënë një nuse në një
fshat fqinj, kishin pirë kafen  dhe
djali kishte çuar edhe nishanet. Pas
pak kohësh vajza ikën nga shtëpia e
babait dhe merr një djalë disa fsha-
tra më larg. Djali nga Çidhna heton
se babai i vajzës fshehurazi shkonte
e vinte me vajzën ndaj dhe vendos
që ta vrasë. Afrohet pranë shtëpisë
së ish mikut dhe po priste rastin që
ta vriste por në këtë kohë  shikon t’i
afrohet shtëpisë ish gruaja e tij, tash-
më e martuar me tjetër kënd, e cila
vinte tek babai. Djaloshit i hipën

gjaku në kokë dhe shtie e vret ish
gruan në oborr të babait të saj. Ba-
bai i vajzës, meqenëse nuk mund të
kërkonte gjak tek vrasësi pasi e nd-
jente veten fajtor, nxiti burrin e va-
jzës të kërkojë gjak tek vrasësi  duke
pretenduar se gruaja e tij, tashmë e
vrarë, kishte qënë shtatzënë.Kjo ng-
jarje ndezi debate të shumëta në odat
çidhnake. Opinioni u nda në dy
pjesë. Shumë thonin, djaloshi çidh-
nak ka rënë në gjak por kish dhe prej
atyre  që thonin se djaloshi kish vrarë
gruan e vetë pasi ai nuk ia kish
dhënë lekun, nuk e kish lëshuar. Ajo
grua kishte ikur nga prindërit dhe kish
marrë burrin tjetër duke qënë “ndër
nishane”. Burri i gruas së vrarë i çoi
fjalë djaloshit se i kish gjakun, por
ky i fundit i kërkoi të shkonin në një
të drejtë.Kështu u vendos dhe seicili
mori plakun e tij.  Djali çidhnak mori
plak Nokën, i cili ia arriti të marrë
informacion dhe të bindet se gruaja
e vrarë nuk kish qënë shtatzënë dhe
se burri i saj i shtyrë nga babai i vik-
timës kërkonte ta shfrytëzonte në
dobi të tij. Pala e dëmtuar  mori plak
Lushën. Të dy pleqtë e rrahën prob-
lemin mirë e mirë me stërpleqtë e
tyre dhe Lusha i çon fjalë Nokës: Kam
marrë vesh se filani të ka marrë për
plak por e ke të hupme  davanë. Noka
duke dashur të tregojë edhe klasin e
lartë për punë të kanunit,e sfidon
Lushën duke iu përgjigjë: E drejta ta
jep ty fjalën e parë, prandaj men-
dohu mirë dhe këtë kanun do ta nda-
jmë në kalë. Kjo do të thoshte se
Lusha e kishte të mjaftueshme ko-
hën për të përgatitur “betejën”, ndër-
sa vështirësia qëndronte tek Noka i
cili duhej që me një përgjigje të shpe-
jtë të rrëzonte pretendimin e palës
që përfaqësonte Lusha. Sfida u pran-
ua, u caktua koha dhe vendi. U njof-
tuan palët dhe ditën e caktuar, tek
Kroi i Madh në Çidhën, nën hijet e
lisave qindravjeçarë, njerëzit ishin
tubuar në dy grupe ndërsa pleqtë
ende nuk kishin ardhë. Numri i madh
i pjesëmarrësve tregonte për interes-
imin që kishin shumë njerëz për këtë

kanun. Nëse fitonte Lusha, djali
mbetej në gjak dhe pushka do të
vazhdonte, në të kundërt kjo plagë
mbyllej. Vijnë dhe pleqtë. Noka,
hypur në një kalë të zi ra ngadalë
poshtë Shëmërtajthit, ndaloi kalin
dhe priti deri sa edhe Lusha me kalë
zuri vend në anën tjetër të rrugës. Të
dy pleqtë, nga një largësi rreth 100
metra, rëndë rëndë u nisën në drejtim
të njëri tjetrit. Dhjetra burra cidh-
nakë e jo çidhnakë mbajtën frymën
dhe me sy ndiqnin hapat e ngadaltë
të kuajve mbi shalat e të cilëve qën-
dronin dy pleqtë e regjur çidhnakë
të cilët ia kishin ngulë rreptas sytë
njëri tjetrit. Sapo kuajt u ndodhën 2
metra afër e përballë njëri tjetrit,
plaku i Lushës i drejtohet Nokës: -
Pse ma derdhe drithin?... dhe kuajt
vazhdonin të ecnin… Plaku i Nokës,
qindra variante i kishte çuar nëpër
mend por kjo pyetje e vuri në siklet.
Megjithatë ai, falë edhe  përvojës së
gjatë në punët  e kanunit i erdhi në
mend përgjigjja lapidare, tashmë
shumë e njohur : Mos e futshe në
thesin tim. Dy kuajt tashmë po lar-
goheshin dhe në shpinë kishin Lush-
ën i cili ndjehej i mundur dhe Nokën
“triumfator”. Pas pak pleqtë zbresin
nga kuajt dhe u afrohen pjesëmar-
rësve për t’ju dhënë “vendimin” e
kanunit. Fjalën e mori Lusha i cili i
drejtohet palës së vetë dhe i thotë se
ti nuk ke të drejtë të kërkosh gjak.
Kështu u mbyll kjo histori e cila për
mënyrën se si u nda, u vlerësua nga
opinioni pasi  nuk i la palët në gjak.
Njerëzit morën frymë të lehtësuar dhe
u  larguan në shtëpi.

Pas këtij kanuni i cili shumë shpe-
jtë “pushtoi” odat  dibrane, reputa-
cioni i Nokës po ngjitej drejt ma-
jave të lavdisë.  Nuk besoj të ketë në
Dibër, burra të vëmendshëm ndaj
muhabetit, që të mos i ketë përdorë
togfjalshat e pleqve çidhnakë “Pse
ma derdhe drithin / Mos e futshe në
thesin tim”  të cilët u artikuluan gjat
ndarjes së  kanunit në kalë. Ngjarje
e histori të tilla si kjo e kanunit në
kalë apo edhe e ndonjë tjetër  që pret
radhën e publikimit, e bëjnë krahinën
e Çidhnës, të vetmen në Dibër që ka
formësuar, përdorur dhe ruajtur deri
në ditët e sotme, kornizën juridike
të së drejtës zakonore në male.

Blloku “Gintash”, Laprakë
Tel: +355 4 22 50 480

Cel. 068 20 36 394

Oferta dhe çmime
të lira çdo muaj

këtu mund të ishte njoftimi juaj

...NJË REKLAMË E VOGËL - NJË KONTRIBUT I MADH...

për më shumë informacion shkruaj në adresën e emailit:
<rrugaearberit@gmail.com>rrugaearberit@gmail.com>rrugaearberit@gmail.com>rrugaearberit@gmail.com>rrugaearberit@gmail.com>
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Në fund të shekullit 19-të ashtu
si dhe më parë patriotët e

Grykës së Vogël luftën për liri e
pavarësi nuk e shkëputën asnjeherë
nga lufta për mësimin e shkollës
shqipe. Sipas shembullit të patri-
otëve rilindas edhe këtu lindën më-
sonjëtoret e para të shkollave shqipe.
Për krahë tyre është edhe Jashar Ze-
neli, i cili gjithë jetën luftoi për liri
pavarësi, shkollë shqipe e përparim
shoqëror.

Ai lindi më 1886 në Bllacë në
një fshat me tradita atdhetare dhe
arsimdashëse. Qysh në moshë të re
patriotët Maliq e Mustafa Zeneli
(pjestarë  të familjes) mbajtën afër
mësuesin e ardhshëm. Kështu në
vitin 1899, Jashar Zenelin do ta gje-
jmë anëtarë  të klubit “Bashkimi” të
Dibrës së Madhe. Aty  do të takohej
me rilindasit Dibranë si Hoxhë Voka,
Shaqir Daci , Ramiz Daci, Josif
Bagëri, Hasan Ballanca, Selmi Rusi
etj. Në mënyrë autodidakte  dhe në
disa raste në shkollat e Dibres së
Madhe mësoi gjuhën shqipe dhe
shumë shpejt do të bëhej agjitator i
flaktë  i saj. Me Abetaret që vinin
për Isuf Tashën (babai i teqes në
Bllacë) nga Said Najdeni nëpërmjet
klubit “ Stambolli” dhe klubeve të
tjera të hapura në shembullin e klu-
bit të “Manastirit”, Jashar Zeneli do
të propogandonte në rrethe të ngush-
ta dhe grupe më të mëdha fshehu-
razi hapjen e shkollës shqipe pranë
Teqes së Bllacës rreth viteve 1902.
Nën shembullin e shkollës së Home-
shit, ndër të parët që mësuan gjuhën
shqipe në Bllacë ishin Seit Tasha,
Selman Jella, Osman Xheka, Rexhep
Krosi, Man Leka, Iljas Leka , Ra-
madan Daci etj.

Jashari nuk i ishte përkushtuar
vetëm shkollës, atë e gjejmë pranë
Mesim Demës dhe përkrah patriotëve
të tjerë Dan Cami, Sheh Sula, Halit
Lleshi, Jakup Cani, Zenel Hoxha,
Ram Duka, Iljas Hoxha (Dibra e
Madhe), duke dhënë një ndihmesë
të çmuar në përgatitjet për kryengrit-
jet e përgjithshme shqiptare të viteve
1910-1912.  Me veprimtarinë e tij
të gjithë anëshme figura e Jashar
Zenelit i kaloi kufijtë e Grykës së
Vogël, tashmë njihet në rrethet e
patriotëve si Jashar Bllaca . Gazeta
“Liria e shqipërisë” dt.18,01,1912 do
të shkruante se: “Në malësi në fsha-
tin Bllacë këto ditë do të hapet një
shkollë shqipe për djemtë, mësues
është zgjedhur Jashar Bllaca”.

Pak muaj më vonë Jashari do të
fillonte përgatitjen për njërën  nga
çetat e Grykës së Vogël të përbërë
kryesisht nga bashkëfshatarë të tij në
lëvizjen e Plugut (Gropat e Ukut).

Kuvendi i Dheut siç njihet në his-
tori, lëvizja e Plugut e marsit 1912
nën kryesinë e Mersim Demës i dha

Një shekull
në shërbim të
shkollës shqipe

Jashar Zeneli Skënder ZeneliBardhyl Zeneli

një hov të ri luftës së dibranëve
kundër Perandorisë Turke. Ata
dëbuan nga Gryka e Vogël të gjithë
autoritetet  turke, dogjën  Karakollet
në Homesh etj. Kjo ishte lëvizja e
parë politike , që përgatiti kryeng-
ritjen e përgjithshme kundër  Os-
manëve që do të shpërthente dy
muaj më vonë. 2

Teqja do të vazhdonte  të ishte
qendër e mësimit shqip edhe në ko-
hën e luftës së parë botërore e të
pushtimit  Austrohungarez (1916-
18).  Said Tasha duke siguruar
mbështetjen  e fuqishme të Jashar
Zenelit  në kushte të vështira pa mjete
e libra u mësoi gjuhë shqipe fëm-
ijëve të fshatit Bllacë. Jashar Zenelit
tash i duhej të qëndronte për krah
Ramiz Dacit dhe në mbështetje të
tij kundër pushtuesve barbarë serb
dhe të jepte kontributin të tij për
demokratizimin e jetës së vendit, në
lëvizjen e Marsit dhe Revolucionin
Demokratiko-Borgjez të vitit 1924.

Bashkëpatriotët e Jashar Zenelit
si: Osman Lleshi, Osman Turja (i
vjetri), Shaqir Tomja, Sheh Latifi, Sait
Tasha, pas viteve 1930 Haxhi Skën-

deri, Abaz Xhafa, Hidër Manjani,
Demir Leka, Hamit Manjani do të
punonin pa u lodhur për mësimin e
gjuhës shqipe dhe hapjen e shkol-
lave në Malësinë e Grykës së Vogël.

Për nevojat e familjes, Jashar Ze-
neli në vitet 1926 – 1927 do të  kry-
ente një  shkollë  për oficer në Ti-
ranë, dhe shërbeu në ushtrinë
mbretërore në qytetet e Gjirokastrës
e Beratit. Në vitin 1930 në Gramsh,
1932 në Koplik, pastaj edhe në Fier,
Tepelenë e në Tiranë.

Siç kujton Ferit Alimani, vjeç 90,
nga Bllaca : «Me lejen e prindërve
të mij, Jashari më mori për të vazh-
duar shkollën fillore në Gramsh, pas
disa vitesh në Koplik për këtë qëllim
mori edhe Rrahman Krosin ». 3

Në vitin 1944 (pas çlirimt), për
kontributin e tij gjatë luftës u zgjodh
kryetar i Këshillit Nacional Çlirimtar
në Homesh. Në detyrën e re përparësi
i dha punës për hapjen e Shkollave
në të gjitha fshatrat, fillimisht në
shtëpitë e fshatarëve, ndërkohë fil-
luan menjëherë ndërtimet e objek-
teve të reja shkollore në Bllacë,
Mazhicë, Gjuras, Topojan, Bocevë

dhe Okshatinë. Më 1953,  Jashar
Zeneli ndahet në mënyrë të papritur
nga jeta. Detyrat e objektivat së bash-
ku me ëndërrat e Jasharit për shkollën
fatmirësisht i realizuan djemtë ë tij
Bardhyli dhe Skënderi.

Në vitin 1949, Bardhyli kreu kurs-
in 9-të mujor për mësues në Shkodër,
dhe punoi në disa fshatra si: Zogje,
Mustafe, Trebisht, Mazhicë e Bllacë.
Në gjurmët e babait ai kreu një punë
të lavdërueshme në luftën kundër
Analfabetizmit dhe konsolidimin e
arsimit fillor në Grykën e Vogël e
më gjerë.

Nevojat e shkollave për mësues
filloi t’i plotësonte Shkolla Peda-
gogjike e Peshkopisë në vitet 1950-
1960. Kështu Skënderi djali tjetër i
Jasharit pas përfundimit të shkollës
Pedagogjike në Peshkopi (1961) fil-
loi punë në Ostren, pastaj në Fushë
Bulqizë dhe në Prat të Selishtës. Në
vitet 1974-1975 atë e gjejmë mësues
në shkollën 8-të vjeçare Zogje, në
vitet 1995 - 1997 ne Bllacë, ndërsa
më 1997 - 2000 në Rovë (Baldushk)
të rrethit Tiranë.

Rreth 50 vjet mësues nga Prati në

Trebisht, nga Mustafja në Fushë Bul-
qizë fëmijët e Jashar Zenelit i bënë
një shërbim të madh shkollës dhe
arsimit Shqip në Dibër , veçanërisht
në Grykën e Vogël. Ata punuan me
ndërgjegje dhe përkushtim  në Sh-
qipërinë e lirë duke realizuar ëndrrat
e patriotit Jashar Zeneli, i cili në
kushte varfërie e lufte kaloi pengesa
të panumërta për mësimin e shqipes
e hapjen e shkollave. Në të gjitha
fshatrat ku punuan ata krijuan sho-
qëri e miqësi të reja, u lidhën me
fshatarët dhe dhanë maksimumin e
energjive dhe diturive të tyre për për-
parimin e shkollës. Për punë të mirë
ata janë vlerësuar vazhdimisht, gjith-
ashtu janë dekoruar edhe me medal-
jen « Naim Frashëri ».

Skënder Zeneli karrierën e tij si
mësues e mbylli në fshatrat e Tiranës.
Kolegët e tij Hysni Ferhati dhe Ferik
Sula flasin me superlativa të veçanta
për korrektësi, disiplinë, shembull në
punë dhe mjaft i respëktuar nga
kolegët. Drejtori i shkollës, Gjet
Buna na thotë : « Megjithëse për një
kohë të shkurtër, afër dy vitesh në
fshatin Rovë, Skënderi shumë shpejt
hyri në zemrat e nxënësve dhe fsha-
tarëve, ndërtoi marrdhënie të mira
me shokët, ishte një mësues me per-
sonalitet dhe me një eksperiencë të
madhe në punë, prandaj meritoi re-
spekt dhe mirënjohje».

Familja e Jashar Zenelit ishte dhe
trashëgoi tradita patriotike brez pas
brezi, një  shekull (Tre breza) ja kush-
toi shkollës. Në Grykën e Vogël kemi
edhe shembuj të tjerë të kësaj naty-
re. Kështu familje si ajo e Osman
Turës në Homesh, Tush e Rustem
Lleshit (Zogje), Mersim  e Jashar
Demes, Hamit Manjanit (Homesh),
Abaz Xhafës (Kovashicë), Sheh Lati-
fit e Haxhi Skënderit (Gjoricë)  Ah-
met e Kurt Camit (Viçisht) ,etj. Ata
zënë një vend të veçantë në historinë
e Shkollës së  Grykës së Vogël duke
u bërë edhe një shembull  i  mirë në
kuadrin e shkollës kombëtare sh-
qipëtare. Brezi ynë është mirënjohës
këtyre familjeve dhe gjithë atyre pa-
triotëvve të ndershëm që ndihmuan
pa rezerva për pëparimin e shkollës
shqipe në Grykën e Vogël.

Me rastin e 7 Marsit, ditës së
mësuesit dhe 100 vjetorit të  njerës
prej pionereve  të Shkollës Shqipe
në Grykën e Vogël asaj të Bllacës,
gjithë mësuesve dhe nxënësve të ko-
munave Shupenzë dhe Gjoricë ju
urojmë suksese dhe punë të mbarë
për realizimin e misionit fisnik të
Shkollës.

Referenca:
*Gazeta ‘Liria e Shqipërisë data18.1.1912
* Mois Murra, Mersim Dema faqja 73
* Ferit Alimani vjeç 90 kujtime të vjelura

nga S. Zenali
* Gjet Buna kujtime nga jeta e shkollës  në
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Nga: AQIF KARAJ

Ngjarjet lidhen me “Luftën e Drinit” të vitit
1844. Ishte një luftë e egër e krahinës së Di-
brës, kundër zbatimit të reformave të Tanzi-
matit. Janë shkruar shumë libra e gazeta për
këtë betejë legjendare, por për fat të keq në
historinë e Shqipërisë janë shkruar 10-15 rresh-
ta.

Është meritë e madhe e brezave të sotëm të
Mustafa Shehut që pas 162 vjetësh del flamuri
i kësaj lufte me mbishkrimin:

“Ne luftuam në rrugën e Allahut”
Ne luftuam për të drejtat tona
Simboli i një lufte është flamuri, ai të bën

të përulesh para tij me nderim, të kujtosh të
rënët dhe gjakun e derdhur për të mbrojtur
vatanin... Është e tuprshme që luftën kundër
osmanëve për 500 vjet ta quash si një luftë të
malësorëve dibranë, kundër zbatimit të refor-
mave të Tanzimatit, kundër vendosjes së tak-
save, të shërbimit ushtarak të detyrueshëm,
dymbëdhjetë vjet nizamë, emërimin e
nëpunësve turq në administrata e gjykata turke.
Dibra në atë kohë kishte traditat, zakonet, gju-
hën, e flamurin e saj. Pra ishte shumë e vësh-
tirë të ndryshosh jetën e traditën e një vendi
apo krahine, gjë e cila nuk mund të bëhej kol-
laj.

Sheh Mustafa i Zerqanit ishte organizatori
dhe ideatori i luftës së Drinit në vjeshtën e
vitit 1844. Ky flamur i ruajtur, jo mirë nga
gjaku i tij, mësuesi Fadil Shehu, na bënë të
kujtojmë këtë ngjarje të madhe që është një
luftë legjendare, historike, veçanërisht për kra-
hinën e Dibrës dhe gjithë Shqipërinë, ndaj
pushtuesve turq për 500 vjet?!

Dibra thuhet se, që në shekullin XIII-të ka
patur malet e saj, ku çdo mal kishte të parët e
saj, të zgjedhur nga ata vetë. I pari i çdo mali
të Dibrës ishte një njeri i mençur, trim dhe
atdhedashuri, një nga këta ishte dhe Mustafa
Shehu i Zerqanit që populli e njeh sheh Mus-
tafa.

Ai ishte një klerik i arsimuar në Stamboll,
zotëronte 3 gjuhë të huaja, por që rrinte më
tepër mbi kalë me pushkë në krahë, se sa i
veshur me rrobat e klerikut. Jo më kot, turqit e
pazhvilluar dhe pa e njohur botën e veçanër-
isht Shqipërinë, Dibrën thonin: Se ne po
luftojmë me nëntë krala, bile ata refuzonin,
ardhjen e tyre veçanërisht në Dibër, sepse,
Dibra e bashkuar sup me sup si malet, u kish-
te përballë betejave me turkun, ajo donte ad-
ministrohej e vetme, autonome dhe pa ju nën-
shtruar askujt... ajo kishte zakonet, kanunin e
S.B. dhe të nëntë maleve të Dibrë Sheh Mus-
tafa i Zerqanit organizoi shumë luftëra në Dibër
e më gjerë, por veçanërisht atë që njihet “Luf-
ta e Gjoricës”.

Ata që e kanë jetuar, këngën e trimëritë e
tyre, i kanë sjellë deri në ditët toan ku thuhet:

“Sheh Mustafa në me atin e zi
Shemi malet, ilëshoj në dri
Nëntëqind varret kush i bani
Dibra e Madhe e sheh Zerqani”.
Ai ishte një atdhetar dhe një klerik, që e

donte popullin e tij, ai nuk e duronte push-
tuesin, e aq më tepër, kur ai, i mohonte gju-
hën, zakonet, flamurin... Ndihma një vendi
të varfër e të vogël nuk i jepet duke e vrarë,
djegur e shkatërruar, por, në rrugë diploma-
tike, ekonomike, kulturore, arsimore, artistike,
sportive, shëndetësore etj.

Të gjithë ata pushtues, pse nuk e bënë Sh-
qipërinë si Stambolli, Vjena, Beogradi, Berli-
ni, Roma etj. Të gjitha këto i detyronin malet
e Dibrës të rezistonin kundër çdo padrejtësie,
që u bëhej nga fuqitë e mëdha të asaj kohe, ku
edhe sot nuk mungonin.

Sheh Mustafa, organizator i “Luftës
së Drinit” dhe flamuri i saj

Kjo e detyronte Sheh Mustafën e Zerqanit,
Mustafa agë Ostreni, Sal Marken e grykës së
vogël, Elez Murrja i Luznisë, babë Fezën e
Bulqizës (Fezë Çanga) Cen Lekën, Mustafa
Jakimin e krerët e tjerë të Dibrës, të lidheshin
e të bashkoheshin sup më sup për t’u bërë
ballë shtypjes e shfrytëzimit të pashembullt,
që i bëhej këtij populli të vogël e të varfër
ndër shekuj. Ata mblidheshin në kuvende e
merrnin vendime. Siçishte ai, për luftën e
Gjoricës në vjeshtën e vitit 1844, ku në këtë
kuvend nën drejtimin e sheh Mustafës së Zer-
qanit u vendos:

“Nëntë malet lidhën besën
Hajredin Pashën, do ta presim
Mu në dri, ne, të gjithë do vdesim!”
Malet e Dibrës po përgatiteshin për luftë.

Lufta ka dhe të papriturat e saj, të veçanta”Me
çfarë forcash ke të bësh, armatimin dhe për-
gatitjen e saj, sa forca ke përballë, ç’taktika
do përdoren, duke ia përshtatur terrenit, ku do
zhvillohen luftimet, koha natën, ditën, moti,
në male, në qytet, në pyje, etj. Të gjitha këto,
krerët e 9 maleve të Dibrës i kishin studiuar
me hollësi. Ata e dinin shumë mirë se Hajre-
din Pasha do të hakmerrej për vrasjen e vëllait
të tij ishte e madhe në numër prej 12.000
vetash. Hajredin Pasha kishte “Inat Turku”
ndaj Shqipërisë, e veçanërisht ndaj maleve të
Dibrës, që kurrë nuk i ishin nënshtruar push-
timit të Turqisë. Dibranët kishin sinjalet e tyre
të grumbullimit për luftë kundër hordhive
turke të asaj kohe. U vendos që të grumbullo-
nin forca nga Mati, Luma, Kosova, për t’i bërë
ballë forcave të shumta të H. Pashës. Sheh
Mustafa i Zerqanit, bashkëpunonte ngushtë me
krerët e maleve të Dibrës dhe më gjerë. Në
Kosovë çoi vëllain e tij Isufin dhe një djalë të
ri 14-vjeçar Jashar Zeneli. Në Dibër luftonin
dhe fëmijët. Sheh Mustafa u kërkonte koso-
varëve: Sa më larg ta shtyjmë luftën nga lind-
ja, aq më thellë, do të jetë kufiri shqiptar, me
qëllim që të bashkohej Kosova me Shqipërinë
dhe të vinte në ndihmë në rast nevoje njëra-
tjetrës. Isufin e vranë maqedonasit, Jashari, çoi
haberin deri në Prizren. Kur u kthye i tha sheh
Mustafës:

“Edhe atje bëhej luftë e madhe!”
Hajredin Pasha me të ardhur në Dibër të

Madhe arrestoi mbi 200 veta, një nga këto
ishte dhe burri i mençur, trimi, patrioti dhe
krahu i djathtë i sheh Mustafës së Zerqanit,
Mustafa Ago Ostreni, të cilin pas dy ditësh e
vranë. Kryengritësit dibranë ndodheshin ballë
për ballë me forcat e shumta turke, ku vetëm
drini i ndante, që nga kalaj e Dodës deri tek
ura e Spilesë në Gollobordë.

Përfaqësuesit Dibranë hynë në bisedime me
Hajredin Pashën, ku forcat dibrane përfaqëso-
heshin nga Sal Markja i grykës së vogël, i cili
për momentin nuk bëri gjë, bile u shfaqën ca
nënvlerësime, e marrja parash nga Hajredin
Pasha, bindjen e krerëve të Muhurrit e Bul-
qizës që të mos merrnin pjesë në luftën e Drin-
it. Këto qenë të përkohshme?! Sheh Mustafa
duke parë punën jo të mirë, të Sal Markes, i
çoj fjalë Hajredin Pashës, për Cen Lekën, ku i
thoshte: “Të ikte nga Dibra, ose do kemi luftë,
gjaku do bahet gjer në gju”. Hajredin Pasha
derdhi qesen me flori në tavolinë para Cen
Lekës, ai nuk e pranoi! Ai ja përsëriti edhe
njëherë, porosinë e Sheh Mustafës e të nëntë
maleve të Dibrës, tani, tungjatjeta! Dhe iku
drejt Drinit. Hajredin Pasha urdhëroi të vritet
Cen Lekaj. Kjo ishte dhe fillimi i luftimit me
forcat turke në fushën e Shehërit, buzë Drinit
të Zi! Turqit e ndoqën Cen lekën në breg të
Drinit e kapën, ai u hodh në ujë pas tij qindra
turq, që u mbytën në ujë pas tij, qindra turq u
mbytën bashkarisht, ku dhe sot, varri i Cen

lekës e qindra turqve nuk dihet. Qindra ush-
tarë turq u vranë, u mbytën, Drini i vjetër mori
ngjyrë tjetër! Kjo ishte dita e parë e luftimit.
Ra nata, lufta e natës ka të papritura! Kjo luftë
e pabarabartë mbeti në histori si një legjendë,
ku u zhvilluan betejat ma të famshme në luftën
e Drinit. Forcat turke duke shfrytëzuar natën
iu afruan vaut të Reshanit, që ndodhet poshtë
Gjoricës, për të dalë në anën tjetër të Drinit
dhe të kapnin në befasi kryengritësit dibranë
që kishin zënë pozicionet e tyre të mbrojtjes.
Por “syri i Dibranëve nuk flinte”! Rrahman
Dema dhe dy djemtë e tij 17 dhe 13 vjeç dhanë
sinjalin e alarmit! Lufta u zhvillua e ashpër.
Qindra ushtarë turq u kapën rob, i çarmatosën
dhe i lanë të lirë! Hajredin Pasha kërkon mar-
rëveshje dhe çoi ndërmjetës (lajmëtar). Ai
kërkoi ndihmë, por ai donte të fitonte kohë,
që të vinin forca të tjera për t’u hakmarrë ndaj
forcave kryesore të maleve të Dibrës ?! ai kërkoi
ndihmë vezirit të Shkodrës e Haxhi Zogollit
të Matit, i cili u doli në shpinë dibranëve, por
Elez Murrja ndaloi forcat matjane të kalonin
Drinin. Malet e Dibrës u mblodhën në xhelis
në kalanë e Homeshit, ku çdo xhelis ka një të
parë dhe i pari i këtij xhelisi ishte sheh Mus-
tafa i Zerqanit.

“Nuk duam kambë turku në Dibër! Këto
fjalë t’ia thoni H. Pashës” – përsëriti sheh
Mustafa. Hajredin Pasha pas këtyre fjalëve,
hodhi qindra gjyle mbi Gjoricë dhe kalanë e
Homeshit. Forcat e tjera të kavalerisë dhe ka-
msorët, mbi 7000 forca do kalonin drinin dh
edo futeshin në fshatra!kryengritësit dibranë
pa lind dielli sulmuan kampin turk, duke e
shpartalluar atë përfundimisht! Hajredin Pa-
sha e grumbulloi ushtrinë e tij, ajo që kishte
mbetur në fushën e Shehrit!

Ushtria turke u shpartallua... Hajredin Pa-
sha me të vajtur në Stamboll, u dënua me pre-
rje koke. Të gjitha këto humbje ishin si rezul-

tat i luftës vetëmohuese të maleve të Dibrës
në luftën e Gjoricës, të komanduara nga sheh
Mustafa i Zerqanit dhe luftëtarit trima të ma-
leve të Dibrës. Ku dhe sot kënga popullore
thotë:

“Karafilja e Mustafa Jakimit
Vrau turqit e Hajredinit
Kush asht ai në atë llogore?
Rizvan ALla me sakorre,
I ka bo 24 vorre!
Në këtë betejë makabre është e domos-

doshme të tregojmë edhe për fatin e
udhëheqësit dibran, Sheh Mustafës, se si ra
rob, në duart e ushtrisë turke. Ai po luftonte
së bashku me të vëllanë Mehmetin në mes të
rrëmujës së betejës. Ata kërkonin Hajredin
pashën, sepse vrasja e tij do të ishte fundi i
luftës me Turqinë. Kur ata u panë, u sulën
drejt tij. Erdhi një çast që ata nuk kishin më
fishekë, nxorën shpatat duke luftuar trup me
trup, me mbi 30 ushtarë turq. Ata u kapën.
Rasti i dytë që ata duhet të dorëzoheshin ish-
te: Hajredin Pasha mbante peng 250 gra e fëm-
ijë në Fang të fushës së Peladhisë, të cilët du-
het të liroheshin patjetër! Sheh Mustafa nuk u
vra, ai u nis menjëherë në Stamboll tek sull-
tani. Dibra po digjej në flakë nga zjarret që
vuri ushtria turke në çdo fshat. Kjo qe një luftë
e tmerrshme, që në atë kohë gratë e Dibrës të
grykës së madhe dhe të Bulqizës, ndërruan
veshjen e tyre. ata u veshën me të zeza! Sheh
Mustafa u përball me sulltanin e Turqisë duke
i thënë: Pa atdhe nuk ka fe, ai u fut në burg,
thonë se e helmuan dhe në vitin 1849 vdiq,
në moshën 49 vjeç. Ai u varros me nderime
në një teqe – Kadrie. Varri i tij është atje edhe
sot. Shteti shqiptar i ka një borxh “luftës së
Drinit” dhe sheh Mustafës. Ai duhet të ketë
bustin ... në vendlindjen e tij në Zerqan, pa
përmendur historinë, muzeumet, që duhet të
flasin shumë për këto heronj kombëtar si sheh
Mustafa, Fezë Çanga, Dalip Karaj, Mehmet
Duriçi, Sal Markja, Eles Murrja, Sal Demiri e
shumë të tjerë...
Referenca:

Historia e Shqipërisë, vëll. I, f. 57
Libri, Dibra e Mynir Shehut vëll. I 1844-1860
Gazeta “Metropol” 9 prill 2009
Fadil Shehu nipi i sheh Mustafës

Njoftim për bashkëpunëtorët
Të nderuar bashkëpunëtorë

Prej muajsh, redaksia ruan në arkivin për botim disa materiale, të cilat po

të botohen zënë një hapësirë prej 2 ose më shumë faqesh.

Për këtë arsye, redaksia e gazetës “Rruga e Arbërit” njofton gjithë bash-

këpunëtorë e saj, se shkrimet që sillen për t’u botuar, duhet të jenë jo më

shumë se 5 faqe të daktilografuara (përafërsisht 10000 mijë karaktere, pa

përfshirë hapësirat). Materialet që vijnë me email ose në çdo lloj forme

elektronike, duhet të jenë në Word, me fontin Times New Roman, të madhë-

sisë 12pt  dhe me hapësirë 1.5. Gjithashtu, kujtojmë se materialet e pranu-

ara në formë elektronike duhet të kenë patjetër germat “ë” dhe “ç”.

Çdo material i gjatë do ti nënshkrohet redaktimit dhe shkurtimit për tu

botuar në versionin e shtypur të gazetës. Versioni i pa shkurtuar do të boto-

het çdo muaj në internet në adresën: www.rrugaearberit.com. Autorët mund

ti shkurtojnë vetë shkrimet dhe të na i përcjellin në redaksi me dy versione

botimi: për gazetë dhe për internet.

Duke shpresuar në mirëkuptimin tuaj, ju përcjellim konsideratat më të

mira të redaksisë për bashkëpunimin e deritanishëm..

Për sqarime më të hollësishme mund të na kontaktoni me email në

adresën <rrugaearberit@gmail.com>

REDAKSIA.
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Nga: ERMIRA ISUFAJ

Cila është historia e Rudina Demas ?
Unë jam e bija e Hysni Demës. Im atë ish-

te kolonel dhe komandant i Përgjithshëm i
Xhandarmërisë shqiptare gjatë Luftës së Dytë
Botërore. Për shkak se në vitet 1944-1945 u
organizuan disa kryengritje të armatosura an-
tikomuniste, sidomos në zonat veriore, dhe
një prej tyre edhe në Dibër, vendi i origjinës
së tim eti, babai u shënjestrua si organizator i
tyre.

Ne jetonim në një shtëpi në Tiranë dhe gjatë
një nate trokasin në derë një grup partizanësh,
të cilët nxjerrin jashtë time më shtatzënë me
mua, të veshur me rrobat e gjumit në mes të
rrugës, së bashku me vëllain e vogël. Nga pre-
sioni emocional dhe goditjet që pësoi, disa
ditë më pas ajo më lind mua
në banjën e shtëpisë…

Kur unë isha vetëm
pesëmuajshe, na morën në
shtëpi, na hipën në një mak-
inë dhe na çuan fillimisht në
kampin e Beratit. Nënës i
thanë që motivi i internimit
ishte pikërisht babai i arrati-
sur, i cilësuar si tradhtar i atd-
heut. Në këtë kamp famëkeq
dërgonin familjet më elitare të
vendit, dhe që ishin rrezik se-
rioz për regjimin e asaj kohe.
Kaluam muaj të tërë së bash-
ku me nënën e vëllain. Ndër-
sa motra e madhe ishte e mar-
tuar me një shtetas italian dhe
ajo qëndroi në Tiranë. Në
kamp, nëna më ushqente me
qumështin e gjirit, sepse ky
ishte ushqimi i vetëm.

Sa kohë qëndruat në kamp-
in e Beratit?

Kemi qëndruar rreth një vit
në atë kamp. Nëna bënte punë
nga më të vështirat dhe më të
rëndomtat. Në anën tjetër, ajo
duhet të më ushqente mua me
gji dhe, ndërsa në mëngjes
shkonte në punë, për mua
kujdeseshin gratë e tjera të
persekutuara në atë kamp. Pas Beratit, episodi
i internimeve do të vazhdonte në kampe të
tjera, sigurisht me një kalvar të gjatë mun-
dimesh e persekutimesh çnjerëzore.

Në cilin kamp përfunduat më pas?
Fillimisht na çuan në Kuçovë. Aty ime më

thotë që kujton dhimbjen më të madhe të
punës së krahut. I detyruan të gjitha gratë që
të punonin me orare të zgjatura për hapjen e
fushës së aviacionit të Kuçovës. Isha vetëm
një vjeçe e pak, dhe nëna punonte me mish e
shpirt që të plotësonte normat e ditës dhe të
stimulohej me ndonjë ushqim më tepër… Pasi
përfundoi ky projekt, na çuan në kampin e
Porto Palermos. Ishte si një kullë në majë të
një kodre të lartë e që kufizohej nga male në
të katërt anët. Në kala rrezja e diellit nuk depër-
tonte asnjëherë. Dritaret ishin shumë të vog-
la. Ambienti ishte gjithmonë në terr, lagësh-
tirë. Për të fjetur, si dyshek kishim rrasat e
gurit, pinim ujë të kripur dhe me krimba nga
pusi që ishte në hyrje të kalasë. Familjet më
prestigjioze të vendit ishin internuar në atë
kamp, si: familja e Gjon Marka Gjonit, vjehr-
ra e Kryeparlamentares Jozefina Topalli, Mar-
ia dhe vajza e saj Suzana Topalli, xhaxhai i
Jozefinës, Nush Topalli etj. Maria me të bijën
më kanë rritur dhe janë kujdesur ditë të tëra
për mua.

RUDINA,VAJZA E HYSNI DEMËS:

Jeta ime në pesë kampe internimi
Çfarë lloj përkujdesjeje ofronte familja To-

palli kundrejt jush?
Bëhet fjalë për vitet 1946-1950, isha afër-

isht pesë vjeçe. Duke qenë se isha ende një
vajzë e vogël dhe nëna duhet të largohej për
në punë që herët në mëngjes. Shkonte në këm-
bë në mal dhe mblidhte dru, të cilat i mbante
në kurriz. Ditë për ditë ishte thuajse kjo lloj
pune, dhe të tjera punë krahu që kryheshin
nëpër fusha të hapura. Mbaj mend që, kur
vinte nëna nga puna, më sillte lende dushku,
një lloj kokrre të ngjashme si gështenja, që
ajo më pas i piqte dhe m’i jepte për të ngrënë
mua apo vëllait. Shpeshherë ato na sëmurnin,
sepse ishin të destinuara për konsum nga kaf-
shët dhe jo për ne. Por në ato kushte mbijete-
se, duhet të gjendeshin forma nga më të ndry-
shmet për të jetuar. Ndërsa Maria me të bijën

kujdeseshin për mua, njësoj
sikur të më kishin pjesëtaren e
tyre të familjes. Më ushqenin,
më vishnin e më ndërronin.

Si ndodhi më pas që të liru-
an?

Nëna më thoshte shpesh,
duke më arsyetuar edhe situ-
atën në të cilën gjendeshim,
se për sa kohë që Hysniu, ba-
bai, nuk ishte bërë më i gjallë
e nuk kishte organizuar kryeng-
ritje të tjera, nuk cilësohej më
i rrezikshëm për regjimin ko-
munist. Me rritjen time në
kamp, si fëmijë që isha, edhe
mund të më lironin, sepse nuk
përbëja rrezik. Ndërsa nënën
nuk e lejuan. Kur unë isha rreth
gjashtë vjeçe e gjysmë, më li-
rojnë nga kampi i Porto Paler-
mos. Mamaja më kishte ngji-
tur emrin tim në një letër posh-
të fustanit që kisha veshur. Dhe
ashtu, më lëvizin prej andej
dhe më sjellin në Tiranë, ku
gjendej motra ime e madhe.
Nënën dhe vëllain, rreth 14
vjeç asokohe, nuk i lejuan të
lëviznin, ata vijuan të ishin të
internuar në kamp. Njerëzit që
më shoqëronin, më lanë në

Tiranë, dhe nuk kam për ta harruar asnjëherë
një dyqan të një zanatçiu krutan, që ishte ngji-
tur me shtëpinë tonë të vjetër, i cili më sheh
duke qarë, dhe më afrohet për të më ndih-
muar. Unë i tregoj letrën që nëna më kishte
fshehur poshtë fustanit dhe nuk vonoi shumë
që punëtori të më çonte në derën e shtëpisë së

vjetër, ku jetonte ime motër me të shoqin.
Pasi më përqafoi dhe të dyja u ngashëryem në
të qara, menjëherë më mori përdore dhe më
dërgoi tek një berber, i cili më qethi tullac.
Më pas, më nxori në oborr të shtëpisë, më
zhveshi lakuriq dhe më lau me ujë të ngrohtë.
Duke iu gëzuar realitetit dhe vijueshmërisë së
ditëve, besova se ferrit i kishte ardhur fundi,
por në fakt isha gabuar rëndë. Arratisja e vël-
lait tim Sazanit nga kampi i Porto Palermos,
do të më kushtonte shumë. Këtë herë do të
rikthehesha bashkë me motrën, Majlindën.

Ju u rikthyet sërish në kamp internimi, pas
thuajse dy vitesh. Këtë herë çfarë kishte ndry-
she?

Arratisja e Sazanit nga kampi i Porto Paler-
mos, kishte gjunjëzuar keqas edhe nënën, të
cilën e kishin varur me kokë poshtë në hyrje
të kalasë. E kishin lënë për ditë të tëra jashtë
në të ftohtë, sepse i kërkonin të dëshmonte
për arratisjen e të birit, ata dyshonin se mos ai
ishte arratisur për t’u bash-
kuar me babanë në male
dhe për të vijuar lëvizjen an-
tikomuniste. Disa ditë më
vonë, njerëz të Sigurimit
vijnë në shtëpinë e motrës,
atje ku më kishin lënë dhe
më marrin sërish për të më
çuar në kamp, e për t’u bash-
kuar me nënën, të cilën në
formë dënimi e kishin zhv-
endosur nga kampi i Porto
Palermos, në Savër të Lush-
njës. Unë isha e vogël, rreth
shtatë vjeçe e gjysmë, por
nuk kam për ta harruar kurrë
fytyrën e nënës, lotët dhe
përqafimin e saj pas ribash-
kimit tonë në ato kushte.
Duke qenë se e konsideroja veten disi më të
rritur, fillova edhe unë punë në fushë. Mblidh-
ja kallinj gruri, punoja për të plotësuar normën
nga mëngjesi në darkë. Ndërkohë që disa
njerëz zemërgjerë më jepnin dorë, duke më
ndihmuar. Ditët kalonin, unë rritesha në kamp,
dhe jeta jonë ishte po e njëjta mynxyrë. Gjatë
kësaj kohe, kisha nisur edhe shkollën
tetëvjeçare. Shkoja këmbëzbathur për të nd-
jekur ato pak orë mësimi dhe kthehesha në
fushë për të mbledhur kallinjtë e grurit.

Lëvizjet dhe jeta juaj atje ishte e kontrollu-
ar, por çfarë kujton ndonjë episod të veçantë
që të ka mbetur në mendje?

Kaluan thuajse 20 vite në kampin e Lush-
njës. Bashkë me nënën dhe motrën jetonim

atë përditshmërinë aty, me punë, dhe shpesh
ndonjë përpjekje e cunguar për shkollim. Rreth
viteve 1970, njerëzit e Sigurimit aty brenda
në kamp ia kishin frikën ndonjë revolte të
mundshme dhe acarimit të situatave. Ndaj na
spostuan nga Savra në Belsh të Elbasanit. Na
ri-internuan, në një kamp tjetër me kushte më

të vështira dhe më të mbyl-
lur për nga ana e sigurisë.
Për të pestën herë do të për-
jetoja një tjetër eksperiencë
të hidhur, duke shkelur në
kampin e radhës që për fat
do të rezultonte dhe i fun-
dit.

A është e vërtetë që në
Belsh të internuan vetëm ty
dhe motrën, ndërsa nëna juaj
Vasfia mbeti në Savër?

Po, është e vërtetë dhe kjo
është pjesa më e dhimb-
shme. Ne dy vajza të reja,
që na marrin dhe na degdi-
sin në një tjetër zonë të pan-
johur. Nëna nuk erdhi me

ne dhe unë kurrë nuk e mësova arsyen se pse
ajo nuk u lejua që të bashkohej me ne. Vetëm
një vit më vonë, mësuam se nëna ndërroi jetë
në atë kamp, ndërsa ne bijat e saj nuk patëm
mundësi as që t’i hidhnim një grusht dhé.

Nisëm të punonim në një kooperativë bujqë-
sore. Punoja me kazmë gjithë ditën dhe duart
më kullonin gjak. Pas thuajse 30 vitesh të kalu-
ara duke lëvizur nga njëri kamp në tjetrin, në
fillim të viteve ’80 na lirojnë. Tashmë isha pa
nënë, e cila më vdiq në kampin e Lushnjës,
pa baba të cilin nuk e kisha njohur kurrë,
përveçse e kujtoj portretin e tij të vagullt, pa
vëlla, i cili ishte arratisur në moshën 14-vjeçare
dhe, siç mësova më vonë, ai përmes Jugosllav-
isë me pasaportë false, ishte arratisur për në
Gjermani. Aty ishte martuar me një shtetase
gjermane, kishte studiuar në një akademi ush-
tarake nga më të njohurat në Gjermani dhe,
pasi ishte vlerësuar me grada ushtarake, ka
marrë pjesë në luftën e Vietnamit. Motra,
menjëherë pasi dolëm nga kampi, vazhdoi
jetën e saj duke u rimartuar sërish, ndërsa fëm-
ijëria dhe rinia ime u ngrysën në dyert e atyre
kampeve famëkeqe.

Çfarë të ka mbetur sot për të kujtuar nga e
kaluara jote?

Vetëm dhimbje dhe ditë të vështira. Fëm-
ijëria ime pa fëmijëri dhe rinia që më kaloi në
punë krahu të rëndomta. Mbeta pa prindër,
pa vëlla, për të cilin ende sot më djeg shpirti.
Ai jeton prej shumë vitesh në Amerikë dhe,
që prej shkëputjes sonë nga kampi, nuk kemi
mundur të takohemi dot. Pas daljes nga kam-
pi i Elbasanit, erdha në Tiranë dhe përmes disa
njohjeve familjare fillova punë në kombina-
tin tekstil “Stalin”. Në moshën 38-vjeçare u
martova me shkuesi dhe nga kjo martesë sot
kam një vajzë.

Vasfie Dema, e
ëma e Rudinës

Rudina me nënën
dhe një bashkëvua-
jtëse në kampin e
internimit në Savër
të Lushnjës

Sazan Dema,
vëllai i Rudinës,

përfaqësues i
forcave

ushtarake
amerikane në

luftën e
Vietnamit

Në foto: Rudina Dema, 2012
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“Sot u përcoll për në banesën e fun-
dit njeri nga miqtë tanë më të mirë,
Nin Rajta! Prej shume vitesh luftoi
me “vdekjen”, herë duke e mundur
ajo, e herë duke fituar Nini, por më
në fund u qetësua duke iu dorëzuar
paqes së përjetshme! Të qofte dheu
i lehtë, miku ynë!

Kështu e komunikoi dhimbjen,
dashurinë dhe respektin  për Nin
Rajtën “Rruga e Arbërit” në facebook,
sot më 20 shkurt 2012.

Nxitimthi, me një pikë loti mbi
tastierë, përcolla këto fjalë...”Më
vratë me këtë lajm të kobshëm. Ish-
te miku im më i mirë. Për numrin e
ardhshëm më rezervoni një faqe.”

Po kërkoj në zarfin kompjuterik,
zarf që po ta përcillja plotësisht nuk
do ti nxinte fjalët dhe fotografitë një
gazetë e tërë...

Nin Rajtën e kam parë shtrirë në
një shtrat spitali në janar të vitit
1971. Fitimi, kushëriri i shoqes time
të jetës, shtruar në spital nga një fto-
hje e rëndë, ma tregoi me sy duke
më thënë: “Është shumë i sëmurë, i
pashpresë...”

Në vitin 1974 u njoha nga afër
me Nin Rajtën, u njoha tek liqenet
e bukur të Lurës ku kisha shkuar në
një kamping. E kishte mundur vde-
kjen, i i bënte karshillëk, e sfidonte
me një trimëri të rrallë...

Vite më vonë më qëlloi të ulem
në konakun e shtëpisë së tij, përballë
të atit, Gjergjit, në një kuvendim ku
Bajram Curri do të na ulej e pinte
kafenë në një filxhan që ishte ruaj-
tur për dekada të tëra.

E shikoja kur udhëtonte çdo ditë
drejt shkollës 8-vjeçare të Melanit,
mëngjeseve mbi motorin e auto-
busëve që shtrinin rrotat drejt Maqel-
larës, Klenjës, Bulqizës, Tiranës...e
mesditave herë mbi karroceri e herë
në këmbë. Takoheshim dhe temë e
dashurisë së tij ishte letërsia,
nxënësit e tij që bënin hapa në fush-
ën e madhe të krijimit poetik. E don-
te letërsinë, i donte nxënësit me atë
dashuri dhe respekt që vetëm Nin
Rajta dinte të përcillte.

Më mungon Nin Rajta në shëtit-
jet e mbrëmjes në Peshkopi nën de-
gët e blirëve ashtu siç më mungon
Fitim Dani. Ishin miq të mi që në
ditët e vështira ’90-të, kur bota u
çakërdis më shoqëronin bulevardit
nën shpotitje njerëzish ngjizur fer-
rash . Ata, Fitimi dhe Nini tashmë
janë në përjetësi. Të vetmen gjë që
mund të bëj sot është tu përcjell
njerëzve të gjakut, të shoqes dhe
djalit  të Nin Gjergj Rajtës të qën-
drojnë me kokën lart për shokun e
jetës dhe babanë. Ishte një njeri i
mirë, një njeri shumë i mirë, një shok
dhe mik që nuk e tret dheu.

I ndodhur larg, në mërgim, në dhe
të huaj sot më 21 shkurt 2012, pasi
rrëmova në “rreliket” e Ninit në ko-
mpjuterin tim, i përcolla gazetës
PLUS GAZETA ATHINA” një shënim

ELEGJI PËR NIN RAJTËN
Na ike, Nin, ti mall i pashuar
Pa dhënë shenjë se s‘do kishe më kthim.
Zogjtë cicërinin në pemë të hutuar,
Mimozat tundën krahët me trishtim.

Pishat e Lurës u shtrinë për toke
Mezi merrnin frymë në acarin e zi.
Nuk ishte bora që mbi to rëndonte
Po dhimbja e madhe që kishin për ty.

Të shtatë liqenet ndalën valëzimin,
Borigat vajtueshëm rënkonin në erë.
Gjithë rrugët dhe shtigjet qanin për Ninin
Që iku papritur në këtë pranverë.

                                           XHAFER MARTINI

Lamtumirë
Nin Rajta, miku
ynë i shtrenjtë!

dhe dy tregime të Nin Rajtës, shënim
dhe tregime që po i përcjell edhe për
“Rruga e Arbërit”, shoqëruar me një
fotografi të Ninit në një meditim aty,
nën kolonat e Pallatit të Kulturës,
përballë Sheshit Skënderbej...

KUR NA IKIN MIQTË...
Ai iku. Nini i Gjergj Rajtës nga

Krej Lura iku.
Nuk do ta takoj më, nuk do të pi

kafe me të aty, tek shkallët e Pallatit
të Kulturës ku edhe e fiksova në
meditimin e tij për kohët dhe miqtë.

Nuk do të ngjitem me të në Krej
Lurë, nuk do të ulem në lëkurën e
dashit në kullën e tij të gurtë me
Gjergjin kundruall e Ninin me
thëngjillin mbi mashën e bronztë në
ndezje të cigares dredhur me duhan
të fortë Sheldije.

Nuk do të ngjitem tek liqenet e
Lurës, atje ku në vitin 1974 u njoha
nga afër dhe u bëmë miq përjetë.

Nuk do të shëtis nën degët e blirit
në bulevardin e Peshkopisë ditëve të
vështira të jetës time viteve ’90-të.

Nuk...Oh Zot! E çfarë të shkruaj,
çfarë të them? Pse  moj kosë e ndry-
shkur, vdekje e zezë, e kosite Ninin,
pse e preve tash kur ai ishte pjekur si
njeri, si poet, si shkrimtar, që e shk-
ruan bukur jetën njerëzore, që i don-
te me pasion njerëzit?

E kam njohur Nin Rajtën në një
dhomë spitali në janar 1971, shtrirë
në një shtrat me diagnozën “i pa
shpresë”. Kishte, siç thanë, një
sëmundje gjaku të pashërueshme. I
shpëtoi kosës së ndryshkur të vde-

kjes. U ngrit në këmbë, shkoi për disa
vite në Shëngjin ku mori erën e detit
dhe dha dijet e mësuesit. E kam parë
se si udhëtonte nga Peshkopia në
Melan, 7 kilometra, herë në këmbë
e herë në makina të rastit, mësues
dhe sfidues i sëmundjes.

Herën e fundit e takova në Tiranë.
I thashë të ngjitemi në Lurë, të pimë
një kafe në kullën e Gjergjit, atje ku
ka pirë kafe Bajram Curri, të ngjitemi
tek liqenet e Lurës.

“Nuk më mbajnë këmbët”- më
tha- “Shpirti ma do, bile atje është,
nuk luan nga ato vende zanash”.

Nin Rajta iku në përjetësi. Në një
zarf në kompjuterin tim kisha disa
tregime që mi kishte dërguar. Nuk e
di në se i ka botuar në librin e tij të
fundit “Loti i burrit”. Do ta marr atë
libër, fatkeqësisht pa firmën e tij, pa
sytë e tij nga liqeni i thellë i të cilëve
del e rrjedh përroi i dashurisë njerë-
zore...

Dy prej tyre po i përcjell në shen-
jë respekti dhe si homazh për Nin
Gjergj Rajtën, mikun tim të shtren-
jtë...

ABDURAHIM ASHIKU,
Athinë, 21 shkurt 2012

Një rrëfenjëNjë rrëfenjëNjë rrëfenjëNjë rrëfenjëNjë rrëfenjë
e vogëlth…e vogëlth…e vogëlth…e vogëlth…e vogëlth…
Ajo ndodhi e vogëlth, gjithsesi e
denjë për rrëfenjën tonë, më bëri të
mendoj gjatë.  Dhe megjithatë e
kisha të pamundur ta cek të
vërtetën, ndoshta sepse ajo nuk di-
het ku “fle” dhe hajde gjeje, krejt e
pamundur.

Komshia ime është një nënë plakë
rreth të 80-tave, por e këmbës dhe
e dorës, sado që dëgjimin e ka të
rënduar.  Duhet t’i flasësh me zë të
lartë kur bashkëbisedon me të.

I pata thënë një ditë, të mos e
mbante qenin, sepse ishim në pal-
lat, pastaj qeni ishte i rrugëve
dhe…”-Të duhet edhe ta ushqesh
moj nënë e Garrisë,- pata këmbën-
gulur, - ndërsa ti dhe ne mezi po
mbahemi”.  Por ajo, sikur t’i thosha
të kundërtën, solli edhe një tjetër
dhe i bëri dy.

Atë mëngjes u gdhi e sëmurë.
Ndërsa ambulanca po e priste jas-
htë, e dëgjova tek bisedonte me Ba-
lon.   Do të shtrohej në spital për
disa ditë. Ishte një bisedë e çudit-
shme ndarjeje.  “Do të vij nana shpe-
jt, për ty, për ty do të vij”- po i thosh-
te Balos.  Ndërsa qeni përkëdhelej
dhe nxirrte tinguj disi rrëqethës, ,
duke lëvizur me përkëdheli bish-
tin. Vura dorën ballit dhe vazhdo-
va rrugën i menduar.

U pendova.  S’duhet  ta kisha
qortuar nënën e Garrisë.

 Ai “dialog” i saj me Balon, fliste
shumë.  Kumti i tij sillte diçka të
rëndë, një dramë të kohës, ku nje-
riu i shpërfytyruar kërkon të gjej
vetveten, duke humbur kohë. Ai ish-
te dhe është tragjik ne thelbin e tij.

Ose, ose qe diçka e thjeshtë, fort
e thjeshtë dhe njeriu i vogël ndon-
jëherë ka vetinë e çuditshme të
koklavisë edhe gjërat më të thjesh-
ta, - ngushëllova veten…

NIN GJ. RAJTA

Ato ditë korriku 2009Ato ditë korriku 2009Ato ditë korriku 2009Ato ditë korriku 2009Ato ditë korriku 2009
Tregim nga NIN GJ. RAJTA

Edhe ky vit do të marrë rrokullimën e vet drejt vorbullës së viteve të
shkuara, duke arkivuar si në një memorie gjigante kompjuterike, even-

imente të shumëllojshme të jetës shoqërore apo individuale. Shumëkush
do të ruajë në kujtesë ndodhi, ngjarje, episode të ndryshme, të një kohe që
s’do të mbështillet lehtë me tisin e harresës, sado që njeriu është më pak
emotiv, ka një shpirt praktik dhe kësisoj jeton me përditshmërinë e kry-
erjes së punëve, pra me të tashmen si dimension kohor, gjithmonë me
moton se përfitimi material duhet te  paraprije patjetër për të ngopur
grykësinë e tij. Për këtë ai është gati të hyjë në çdo lloj  kompromisi me
shtetin,  politikën madje edhe me vetë djallin,  vetëm e vetëm të arrijë
synimin e tij; të pasurohet.

Vera e 2009-ës erdhi me një vapë që s’mbahej mend qëkur. Herë binte
ndonjë shi, sikur zbrazej me shtamba nga qielli, e pastaj prante papritmas,
për t’ia lënë vendin përsëri diellit.

 Temperaturat e larta të atyre ditëve dhe tensionet politike,  të bënin të
ndiheshe i lodhur,  me një apati që të sëmbonte në zemër.

 Djali i kushëririt, ishte vendosur në spital prej disa ditësh për të bërë
disa ekzaminime. Kjo u bë shkas që të shkoja andej, sado që me atë ambi-
ent më lidhnin kujtime të hidhura. Tek unë përftohej një gjendje e rëndë,
së cilës çuditërisht, nuk doja t’i shmangesha, por e pranoja tashmë. Ndonëse
më trishtonte.

 Besforti është nga ata djem të dëlirë, i natyrshëm në marrëdhënie me të
tjerët, me një sinqeritet që të trondit kur e konstaton.

 Vitet kanë ecur tek ai, po shkon te të tridhjetat.  Që 16 vjeç  u mor me
makina të tonazheve të mëdha dhe për pak kohë u bë mjeshtër në profesio-
nin e tij. Ka një shoqëri të mrekullueshme. Bëhet copash për shokët,  nuk
njeh kufi në sakrifica për ta. Por edhe ata e respektojnë sa s’ka ku të vejë
më për shpirtin e tij të bardhë.

I vetmi “cen” i Besfortit, është se reagon ndonjëherë me rrëmbim ndaj
padrejtësisë, qoftë edhe kur ajo u bëhet të tjerëve.  Kërkon me këmbëngul-
je të shkojnë gjërat në vendin e duhur.  Para disa vitesh u hodh në mbrojtje
të një vajze, pa e njohur, vetëm se dikush tentoi ta marrë nëpër këmbë.
Falë ndërhyrjes së Besfortit, ajo sot vazhdon punën e qetë në lokal dhe
Besfortit i thërret vëlla. Bisedën rreth kësaj ndodhie ai e anashkalon, sepse
s’do ta kujtojë këtë episod.

 Sapo mbërrita në spital, e lajmërova të zbriste tek kafeneja. Nuk vonoi
dhe erdhi. Biseduam.  Më pyeti për djalin. I fola në përgjithësi duke iu
ankuar pak.

 “-Të gjithë kemi ba prapësi,  rëndësi ka që të ndryshojmë, për të mos
sjellë më shqetësime”,- përfundoi ai.

Miratova fjalët e tij si për t’i thënë “Qenke bërë burrë me mendje të
kulluar Besfort!”

 Pasi pimë diçka, u ndamë. Shkoi drejt pavijonit. E ndoqa me shikim
derisa humbi në turmën e njerëzve që hynin e dilnin në spital, duke lënë
tek unë imazhin e tij, të një djali te fortë.  Në mendje më rrinte vështrimi
i tij i pastër. E tërë qenia e tij rrezatonte jetë, dhe njëkohësisht një solem-
nitet tej caqeve të moshës.

 Shtypa butonin e celularit, ashtu krejt kot, si për tu marrë me diçka. Në
ekran lexova: “Zoti është gjithmonë i mirë”. Ç’mrekulli! -thashë me vete.
Pastaj mu kujtua se rastësia është prezenca igonjito e Zotit pranë nesh,
diku e pata lexuar.

 Besforti u shfaq në shkallën e fundit para portës së madhe.
 “Djem si ai janë të pamposhtur!”- mendova dhe artikulova me zë të

brendshëm, për të disatën herë këtë thënie.
 Mendja ku nuk shkon!  Mu kujtuan njerëzit e mi, durimi i tyre gjer në

dhimbje. Ç’mund të bënin më shumë, veçse “jetën ta jetonin pa e vrarë”.
Ç’them edhe unë!  Thonë se është më lehtë të vdesësh sesa të rrosh. Me
gjithë të vërtetën e kësaj thënie, kam pasur ndonjëherë momente që i kam
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Më 17 shkurt 2012 në praninë e familjarëve, farefisit
dhe miqve nga Maqedonia, Shqipëria dhe Kosova,  në

Dibër të  Madhe u varros dibrani  Galip Dema, gjykatës dhe
intelektual  nga Dibra e Madhe.

Galip Dema u lind  në vitin 1919 në fshatin Homezh të
Zonës së Dibras. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, e më
pas  shkon në Tiranë për të vazhduar mësimet si nxënës i
gjimnazit “Vaso Pasha”, ku mbaron semi-maturën. Shkol-
limin e Tij Galip Dema e vazhdon në Gjimnazin e Shko-
drës/ gjatë viteteve 1936-1941 si bursist i vendosur në Kon-
viktin “Malet -Tona”. Në qershor të vitit 1941 merr diplomën
e maturës.

Me rastin e okupimit të Shqipërisë nga Italia fashiste,
Galip Dema  i përgjigjet ftesës për çlirimin e vendit.. Më
1939, organizohen  demonstratat e para në tërë Shqipërinë
dhe nismën  kryesore e kishin nxënësit e shkollave të mes-
me, Në këto demonstrata merr pjesë edhe Galipi dhe si
pasojë e kësaj pjesëmarrje përjashtohet nga shkolla. Disa
ditë kalon në burgun e Shkodrës sëbashku me nxënësit e
tjerë të burgosur. Pas lirimit nga burgu sërish e vazhdoi
mësimin dhe në vitin 1941 e kryen  gjimnazin në Shkodër.
Pas mbarimit të Gjimnazit në Shkodër në vitin 1941
inkuadrohet si nëpunës në administratë në territoret në
Maqedoni dhe Kosovë, që në atë kohë ishin të okupuara
nga italianët. Filloi si ndihmëssekretar i nënprefekturës në
Tetovë, nga muaji dhjetor  të vitit 1941- gjer  në shtator të
vitit 1942, pastaj  në të njejtin funksion në prefekturën e
Prizrenit, nga muaji shtator i vitit 1942-  gjer  në prill të
vitit 1943, dhe në fund si kryesekretar i nënprefekturës në
Ferizaj, nga prillii i vitit  1943 gjer  në maj të vitit 1944. Më
28 maj të vitit 1944 burgoset nga gjermanët e dërgohet në
llogorin e përqëndrimit  në Prishtinë, ku qëndron afër një
muaj, e pas kësaj   transferohet në Austri duke qëndruar në
disa llogore të atjeshme përëndrimi, e më së shumti në Vjenë,
Ratkesburg e në fund në Graz, ku e gjen  edhe përfundimi  i
Luftës së II Botërore.

Me tu kthyer nga internimi Galip Dema inkuadrohet në
pushtetin e atëhershëm popullor, në fillim në Ferizaj, pastaj
në Dibër të Madhe në Këshillin e Rrethit. Në vitin  1947
Galip Dema kryen  Fakultetin Juridik në Shkup. Pas kësaj
ushtron  funksionin  si gjykatës  po thuej në tërë isntancat
gjyqësore, duke qenë një mandat 4 vjeçar edhe  anëtar i
Këshillit Ekzekutiv-Sekretar për Jurispodencë i Maqedonisë,
anëtar i Gjyqit Kushtetues dhe  anëtar në Këshillin Republi-
kan. Tetë vite  me rradhë Galip Dema  ka qenë edhe profes-
sor në Fakultetitn Juridik në Universitetin e Prishtinës, gjatë
viteve  1969-1977 si bashkëpuntor i lartë professional për
landën “ E drejta e procedurës penale”. Nga janari i vitit
1984 gjendej në pension.

Galip Dema dallohej për urtësi njerëzore dhe aftësi pro-
fesionale e intelektuale.

Rexhep TORTE

Krahina e Matit është një ndër më të vjetrat e më të herësh
met e Shqipërisë. Në trojet e kësaj krahine kanë lindur e

shërbyer shumë figura të ndritura. Por, ajo që të bën përsh-
typje është se pak njihen e në disa raste aspak. Eshtë detyra
jonë që t’i evidentojmë  e t’ua bëjme të ditur brezave vlerat e
tyre. Ndër  to ka shumë figura të shquara edhe në rradhët e
klerikëve fetar. Një ndër ta është edhe Hoxhë Tahir Sadik Ka-
diu. Ai ka lindur në janar të vitit 1885 në familjen e madhe të
Kadiajve të Bejnit. Bejni është një fshat i bukur në zonën e
Klosit të Matit, ku nga lartësitë e tij duket e gjithë krahina me
bukuritë e saj mahnitëse.

Emërtimi “KADI” i kësaj familje është i lidhur me historinë
e saj. Përveç titullit “Hoxhë” për shkak të arsimit fetar shumë
nga brezat e saj studiuan në Egjipt e Stamboll në degën jurid-
ike, ku morën dhe titullin “KADI” edhe si familje. Fisi i Kadi-
ajve ka pasur administratë juridike, që zbatonte ligjet e dënonte
shkelësit e tyre. Madje për ekzekutimin e dënimit kishin dhe
burg në vëndin e quajtur “Vilat e Kadiut”.

E gjithë krahina e Klosit ishte nën juridiksionin e Kadiut.
Në familjen Kadiaj ka pasur shumë breza me arsim të lartë si
teolog, ushtarak,jurist madje edhe astronomë. I veçntë në fush-
ën ushtarake ishte Ramiz Kadiu,emrin e të cilit e mban shkol-
la 9 vjeçare e Bejnit.

Tahiri mësimet e para fetare i mori në familjen e tij nga
babai Molla Sadik Kadiu dhe xhaxhai, Xhevahir Abdi Kadiu, të
dy fetarë të devotshëm. Më vonë përfundoi studimet në gjuhën
arabe,në Medresenë e Tiranës e më pas në Stamboll. Me për-
fundimin e studimeve shërbeu si imam në fshatin Fshat , në
Shëngjin të Klosit,në Klos-Katund dhe më vonë në fshatin e
lindjes Bejn deri në vitin 1961, kur edhe u nda nga jeta.

Tahiri Kadiu kishte njohuri të mira në fushën e
psikoligjisë,drejtësisë e astronomisë të cilat i vuri në shërbim
të komunitetit ku ai shërbeu. Tahir Kadiu ishte njeri arsim-
dashës. Me përpjekjet e tij këmbbëngulse në bashkpunim me
fiset Hoxhaj,Shahinaj,Dedolli bënë të mundur që në vitin 1910
të hapnin shkollën shqipe në Bejn me mësuesin e parë matjan
Hasan Zagolli. Kjo shkollë u hap në të njëjtën kohë më atë të
fshatit Lis, që kishte mësues Abdurrahman Përmetin. Si klerik
fetar Tahiri propagadonte fene islame e veçanërisht Kuranin
famëlartë. Ai I kushtoi vëmendje nevojës së arsimimit të
njerëzve, jo vetëm më normat e fesë islame por në veçanti
shkrimit dhe këndimit në gjuhen maëtare,si domosdodhmëri
për zgjim e përparim kombëtar. Jo rastësisht shkolla e parë
shqipe për trevën e Klosit u hap në Bejn, aty ku jetonte e
punonte Haxha Tahir Kadiu.

Tahiri ishte edhe patriot. Ai ndikoi me gjithë aftësitë  në
organizimin kundër okupatorit serb me parrullën: “Përpara
Atdheu,pastaj feja.” Edhe gjatë luftës Nacional Çlirimtare famil-
ja e tij u rendit me forcat çlirimtare. Djali I tij, Sadik Kadiu u
rendit me forcat nacional çlirimtare, u sëmur gjatë luftës e më

IN MEMORIAM

Ndëroi jetë Galip
Dema, gjykatës dhe
intelektual i dalluar

Tahir Kadiu, shembull i klerikut patriot
pas vdiq.

Hoxhë Tahiri luftoi për pajtimin e gjaqeve e shuarjen e
konflikteve se në fshatin e lindjes Bejn ashtu edhe në zonën e
Klosit. Për këtë përdorte autortitetin e tij si klerik duke u mb-
eshtetur në parimet e Kuranit që predikonte paqe midis njerëzve.
Ai ndikoi për harmoninë fetare të njerëzve me fe të ndryshme,
duke mos bërë dallim me predikim që Zoti është një për të
gjithë e ne I bindemi atij. Ishte për zbatimin e ligjeve,njeriu
duhet t’I bindet ligjit sepse Zoti di t’ua fal të gjitha mëkatet
qëe vijnë nga forca e ligjit. Ishte bashkëluftetar me myftiun e
Matit, Hafiz Musa Stafhasani,bënte pjestë në forumin drej-
tues të fesë islame. Të dy sëbashku në harmoni e mirëkuptim
kryenin detyrat fetrare.

Në zonën e Klosit sinjalin për çeljen e iftarit ne muajin e
madhërishem të Ramazanit e jepte kleriku I familjes Kadiu.
Dikur sinjali jepej duke gjuaktur me top që e zoteronte kjo
familje, më vonë më pushkë e më pas me lodër. Tahir Kadiu
ishte I fundit që e kreu këtë funksion deri në ndalimin e fesë
dhe riteve fetare nga regjimi i egër komunist. Në fashatin Bejn
u dogj e gjithë arkiva edhe biblioteka e pasur e familjes kadiu
për të zhdukur çdo gjurmë të fesë islame. Tahir Kadiu ishte
dhe mbeti njeri popullor. Ai kërkohej në të gjitha shërbesat
fetare, sin ë kurorzim martesash,leshonte lejet e varrimit, mer-
rte pjesë në ceremony mortore etj.

Gjithë zona e respektonte duke e venë në krye të odave,
mbledhjeve e kuvendeve që zhvilloheshin në zonë. Fjala e tij
ishte ligj, sepse ai respektohej e vlersohej për vetitë edhe cilësitë
që kishte si njeri,si klerik fetar, arsimdashës e patriot.

Me respekt dhe nostalgji e kujton këtë figurë edhe Hysni
Stafasani, i biri i Hafiz Musa Stafasani,mik i kësaj familje.
Gjitjmonë babai na fliste për Tahir Kadiu me shumë respekt,-
kujton Hysniu. Lidhjet me këtë familje nuk i kemi shkëputur.
Sot dy djemtë e tij Faiku dhe Abazi, tashmë në pension,janë
krenar për trashëgiminë e pasur te familjes së tyre.

Tahiri u nda nga jeta ne vitin 1961 në moshën 76 vjeçare.
Ashtu si miku I tij Musa Stafasani nuk e jetuan vitin 1967 te
shkatërrimit masiv te institucioneve fetare, që ishte një barbari
me ndjenjat e njerëzve e besimtarëve musliman. Por përpjekjet
e këtyre njerëzve të nderuar nuk shkuan kot. Sot feja dhe besimi
janë të lirë e askush nuk ndërhyn në bësimin e tjetrit.

Duke kujtuar këtë figurë të ndershme dhe këtë klerik patriot,
qe punoi gjithë jetën për të mirë të popullit të vet, në shërbim
të bësimtarëve,I bëjmë homazh atij dhe le të jetë ky shkrim si
kujtesë që njerëzit e mirë dhe të ndershëm most ë harrohen,
port ë kujtohen sepse kemi çfarë të mësojmë nga jeta e tyre.

Fëmijët e tij,nipërit dhe mbesat janë krenar për
babain,gjyshin e tyre e për gjithçka të mirë që ai u la brezave
të familjes Kadiu.

                          RIFAT MALAJ
                          HYSNI STAFASANI

thënë vetes pa asnjë ekuivok, se durimi ka një cak, tej të cilit
gjithçka kthehet kundër teje.

 Po qëndroja si i përhumbur përballë klinikës së dytë, ku
pata kaluar ditë e net në koma, siç më kishin thënë. Në një
nga ato ditë, infermierja e urgjencës i qe drejtuar mjekut me
një si urrejtje patologjike, krejt absurde për profesionin e saj:

 - Ç’i sjellin këta në spital mor aman?!- dhe kishte bërë një
gjest te pakuptueshëm, nervoz, ashtu krejt kot, pa asnjë sh-
kak.

 Mjeku, e pa vëngër, si për ti thënë që  tani e gjete te
flasësh në këtë mënyrë dhe s’i qe përgjigjur, ndërsa e afërmja
ime e pat pyetur infermieren me një nëntekst të trishtuar:

   - E njeh ti pacientin?!
   -Jo, jo, por... kishte mërmëritur nëpër dhëmbë dhe ishte

zhdukur si hije nga dhoma e urgjencës.
 Ç’është ky njeri kështu?! -kishte pyetur veten e afërmja

ime.
 Njeriu i pashpirt tërbohet ashtu kot. Dhe s’ka gjë më të

shëmtuar e më të neveritshme! Poezia dhe arti në përgjithësi
e ka për detyrë “t’i bëjë kafshët më humane”-i pata cituar të
afërmes sime diçka nga Marinaj, duke aluduar për qëndrimin
aspak human të infermieres së urgjencës.

 Letërsia vepron tek njeriu në nivele të ndryshme dhe kjo
varet nga disa faktorë, por në përgjithësi e çliron individin, e
bën më të fortë dhe i shton dashurinë për jetën. Kjo nuk është
pak! Korifeu i letrave shqipe, Martin Camaj, i shkruante mikut
të tij I.Lamaj se “prej letërsisë kam gjithçka, edhe vullnetin
për të jetuar.”

Koha që po jetojmë, me plagët që i kullojnë dhe paranë,
e cila po e përcakton njeriun, duke e çuar drejt theqafjes,

ndoshta do të gjenerojë forca për të ndalur këtë rrokullimë
dhe njeriu të lartësohet në nivelin e tij, aty ku e ka vendin si
qenie shoqërore, sepse ai nuk është lindur vetëm për disfa-
ta. “Atë mund ta shkatërrosh, por jo ta mundësh” -thoshte
Heminguej.

 Njerëzit, që nga më të thjeshtët e gjer tek ata që  mbushin
radhët e administratës shtetërore, apo më lart, kanë një rol të
madh si në progresin e shoqërisë ashtu edhe në të kundërtën,
regresin e saj.  Mjerisht, për shkak të mentalitetit primitiv,
egoizmit, babëzisë për tu pasuruar me çdo mënyrë, si dhe
motiveve të tjera të ulëta, rezulton një shoqëri e përçudnuar.
Gjek Marinaj, poeti ynë, që nga përtej oqeanit na ndih me
vargjet “Ndërgjegjja si konsekuencë morale e jetës,/ që s’është
thjesht një vijë e lakuar dhe e mbyllur,/ pa kushte na shtyn që
tërthorazi të pyesim veten/ se ku gjendemi në mbretërinë prore
të së vërtetës?

 Mjaft e glorifikuam historinë tonë, po aq u glorifikua
edhe njeriu shqiptar. Mos vallë u matëm me hijen e
mëngjesit dhe një ditë të bukur u gjendëm zbuluar për-
ballë kohës?! Dhe më e keqja është se nuk guxojmë t’ia
bëjmë gjyqin kësaj kohe, sepse ai është i vështirë, fort i
vështirë, është gjyq me vetveten. E, ne vazhdojmë të themi
se jemi “kreshnikë”, harrojmë se: “Heronjtë epikë shqiptarë
bëjnë çudira të mëdha dhe marrëzi të mëdha. Kreshnikët,
koha e sotme nuk i nxë.  Ata i takojnë një kohe ku ka vetëm
të shkuar”

Këto po mendoja ato ditë korriku, për vete, për ty, për
çdonjërin nga ne,  për njeriun në tërësi, pasi nuk jemi të
dënuar të ecim përjetësisht zgripit të jetës,  sepse jemi tejet të
lodhur me mbijetesën,  tash e sa kohë...
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