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istoria e Dibrës, e përftuar nga
laboratori i njërit prej studiuesve
më në zë, më prodhimtarë e të
rëndësishëm të historiografisë së sotme
kombëtare, vjen si një pasurim burimor
në fushën e historiografisë dhe si një
plotësim në historishkrimin shqiptar.
Kjo dije e sjellë në fushën e historisë
nga Akademik Prof. Dr. Kristo Frashëri,
e shtuar në fushën e historiografisë
kombëtare për një trevë, e cila për
arsye të shumta ka qenë në qendër
të zhvillimeve, në vrullet e ngjarjeve,
është njëkohësisht edhe në vallen,
sofrën e historisë kombëtare, është një
pjesë qendrore në mozaikun e historisë
kombëtare “... sepse janë përfituar
përmes një procedure të planifikuar,
sistematike të shqyrtimit të të gjitha
të dhënave, të kontrollit ndërsubjektiv etj., d.m.th. përmes një metode”,
e cila bën edhe “dallimin ndërmjet
një pohimi teorik shkencor dhe një
pohimi joteorik dhe joshkencor”, i
cili “nuk qëndron aq në përmbajtjen,
por në mënyrën si është arritur dhe
bazuar”(H.Ferraj, 2002:224)
Kjo është edhe e veçanta dhe baza e
kompetencës së një historie të shkruar
nga Kristo Frashëri, i cili na sjell “Historinë e Dibrës” në kohën kur ai ka
akumuluar maksimumin e mundshëm
në jetën e tij shkencore, jetë e pakrahasueshme si nga shtrirja kohore,
tematikat e trajtuara dhe produktiviteti,
me të asnjë studiuesi tjetër në vendin
tonë; në zenit të njohjes e zotërimit të
metodave dhe teorive shkencore që
procedojnë dhe realizojnë produktin
shkencor në fushën e historisë, si disiplinë shkencore.
Duke qenë një nga historianët
që është marrë, d.m.th ka trajtuar të
gjithat periudhat e historisë së Shqipërisë, Kristo Frashëri, në ndryshim
nga shumë të tjerë historianë, zotëron
një pamje të plotë, më të gjerë e të
thellë të historisë sonë kombëtare,
si në vështrimin diakronik, ashtu
edhe tematik. Në hartimin e veprës
“Historia e Dibrës”, në linjat kryesore
mbi të cilat mbahet struktura e saj,
janë zhvilluar të gjitha periudhat, nga
prehistoria; periudha ilire; periudha
mesjetare; periudha e pushtimit të
gjatë të perandorisë osmane, ku spikat
figura e Skënderbeut me Dibrën dhe
dibranët në sfondin e kësaj periudhe të
lavdishme me betejat e heroit, periudha e Rilindjes Kombëtare me luftërat,
përpjekjet e kontributi fondamental i
trevës së Dibrës në Lidhjen Shqiptare
të Prizrenit, periudhën e Pavarësisë
dhe të konsolidimit të shtetit shqiptar,
duke mbyllur këtë vepër me pragun e
pushtimit italian të Shqipërisë, mars
1939.
Akademiku Kristo Frashëri i zotëron
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Historia e Dibrës
vepër me vlera në mozaikun
e historiografisë kombëtare

Akademik Prof. Dr. Kristo Frashëri pas marrjes së kopjeve të para të librit të botuar.

të gjitha mjeshtërit e shkencëtarit
(shkathtësitë e nevojshme) për të kaluar nga vështrimi i përgjithshëm (pa
rënë në panoramizëm), tek e pjesshmja, pa zbehur apo defunksionalizuar
të pjesshmen si element i së tërës,
duke dhënë e marrë me të tërën si
pjesë plotësuese e saj, si element i një
sistemi. Shkrimin e një historie për

Foto: B.Karoshi

Dibrën akademiku Kristo Frashëri nuk
e ka realizuar si një qëllim në vetvete,
apo si një ego të tijën, por te shkrimi
i kësaj historie autori ka ardhur në
mënyrë të natyrshme gjatë mbledhjes,
përpunimit e trajtimit të lëndës së historisë kombëtare në laboratorin e tij.
Momenti vendimtar, fatlum për
Dibrën, që e lidhi shkencëtarin Kristo



Frashëri me trevën e Dibrës është
puna e gjatë, shumë e madhe që ai ka
bërë në promovimin dhe mbrojtjen e
hipotezës së origjinës së Kastriotëve
nga Dibra, duke e kurorëzuar atë me
një monografi, nga më të plotat dhe të
bazuara shkencërisht, për Heroin tonë
Kombëtar Gjergj Kastriotin (SKËNDERBEU). Ky është edhe shtegu prej nga
Kristo Frashëri ka ardhur tek shkrimi i
një historie për Dibrën.
Vepra nuk është përmbushje e një
porosie të ardhur nga jashtë, nuk është
“mall i porositur”, siç shkruhen sot
rëndom histori personale, fisesh apo
katundesh, por vjen së brendshmi nga
vetëdija që udhëheq shkencëtarët e
vërtetë në punën e tyre, vepra ngjizet
në laboratorin e tij, e prirë nga vetëdija
dhe vullneti i tij. Një vepër, një histori
e ardhur në këtë mënyrë për Dibrën,
është mirësi dhe fat i madh, jo se vepra
thotë fjalën e fundit, por sepse ata që
duan ta shpien më tej këtë projekt,
kanë një bazë të mirë për përpjekjet
e tyre.
Pse është me kredibilitet të lartë
një histori për Dibrën, e shkruar nga
akademik Kristo Frashëri?
Veç faktit se ai është nga figurat më
të mëdha të historiografisë shqiptare,
Prof. dr. Kristo Frashëri udhëhiqet nga
një skrupulozitet i lartë shkencor, i cili
nuk bënë asnjë kompromis apo lëshim
në përdorimin e faktit historik. Ai di
ta inkuadrojë mjeshtërisht faktin në
një diapazon të gjerë e funksional si
nga ana kohore (diakronik/sinkronik),
ashtu edhe nga mjedisi social-politik e
historik, ku ky fakt ka ndodhur. Kristo
Frashëri, nuk udhëhiqet nga bindjet
dhe simpatitë e tij personale në trajtimin e fakteve historike të mbledhura
(gjetura, qëmtuara, ndodhura) në truallin etnokulturor të trevës së Dibrës
apo që lidhen dhe evidentojnë Dibrën,
por vetëm nga objektiviteti dhe kriteret
e rrepta shkencore të kërkimit dhe interpretimit të faktit historik. Ai ka një
qasje origjinale, krejt të veçantë me
realitetin dhe lëndën historike të trevës
së Dibrës. Nga njëra anë ai ka pasur
shumë kontakte dhe bashkëpunime me
trevën dhe banorët e saj, gjë që e ilustron më së miri fotoja e tij e djalërisë
së vet, i veshur me kostumin popullor

të krahinës së Dibrës në 25 vjetorin e
pavarësisë dhe, nga ana tjetër ai është
një Frashërlli, nga dera famëmadhe
e lavdiplotë, baballarëve të kombit
shqiptarë, Abdylit, Samiut e Naimit...,
aq sa Profesor Kristo shprehet se “Abdyli e ka pasur Dibrën dhe Iliaz Pashë
Qokun, shtëpinë dhe vëllazërinë e vet,
në luftë e përpjekje të kohës së ndritur
të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit”.
Pra, mund të themi se udhën për tek
Dibra, Kristo Frashërit ia kishin hapur
paraardhësit e tij, prijtarët e mëdhenj
të çështjes e të bërjes së kombit shqiptar... Ai nuk është i temperuar nga
vala e lidhjes së rrethit të ngushtë
farefisnor, e të gjakut me Dibrën dhe
dibranët, por nga vlerësimi dhe çmimi
që gjen historiani në veprat dhe qenien
dibrane... Kristo Frashëri është i çliruar
nga barrierat, nga kufizimet që të ngre
shkrimi i historive të porositura apo të
turbulluara nga simpatitë e pasionet
që pengojnë metodat dhe arsyen për
të arritur një produkt të besuar e të
referueshëm. Ai nuk e ka pasur një
porosi shkrimin e historisë së Dibrës,
por ajo është shkruar natyrshëm prej
tij, duke punuar pa u lodhur për më
se 30 vjet si pjesë të misionit të tij
prej shkencëtari në fushën e historisë,
ndaj vepra e shkruar prej tij mund të
konsiderohet një margaritar që vjen
nga zemra e truallit dibran.
Kristo Frashëri u ka bërë nder dibranëve, duke iu dhënë të shkruara
në këto rrethana një histori për trevën
e tyre, në të cilën ka vënë jetën e tij
kërkimore e duke shënuar e orientuar
me këtë gur themeli një projekt më të
madh shkencor të plotësimit të mëtejshëm të kësaj historie edhe me gurët
e tjerë, të periudhave që vijnë. Guri i
parë dhe më i madhi, është monografia
për Skënderbeun, që e vuri atë saktësisht në truallin shqiptar.
Një shërbim tjetër që bëhet me këtë
vepër është edhe modeli që ai ofron
për kërkuesit e historianët e rinj të
trevës, të cilët do të gjejnë në këtë libër
si linjat e kërkimit të mëtejshëm, po
ashtu edhe mjeshtërinë e përdorimit të
teknikave të kërkimit e të interpretimit
të faktit historik. Në këtë vështrim,
vepra e Kristo Frashërit është një projekt shumë dimensional, gjë që shihet
qartë në tryezën e lëndës së veprës
së tij “Historia e Dibrës”, njëherësh
front i gjerë pune për historianët e
kërkuesit e dibranë e shqiptar... Ata
që do të dëshirojnë dhe do të kenë
fuqinë e nevojshme për të përballuar
vështirësitë e shkencës, do të gjejnë tek
vepra e Kristo Frashërit një referencë
dhe një “parmak” ku të mbahen për t’u
ngjitur të sigurt në shkallët e shkencës
së historiografisë.
* Pedagog në Fakultetin e Shkencave
Politike në Universitetin ILLYRIA
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Qëndismat e një miniere
Nga Dr. Selman Meziu

E

ndem me kujtimet e mia, për
të thurur me penën time një
qendismë, për një gurore
të Kombinatit ‘’Josif Pashko.,, E
kam të vështirë. Megjithatë të fillojmë thurjen. Ishte viti njëmijë e
nëntëqind e gjashtëdhjetë e katër.
Ato blloqe u nxuarën me mina, u
prenë pllakat disa përmasëshe, me
këto u veshën pjësë të ndryshme,
brënda e jashtë, pallatit të Kulturës,
Tiranë. Edhe sot i dalloi, i njoh, i
vështroi me mall e kureshtje. Vërtet
është prodhimi i tokës time. Janë
copëza të shkëmbinjëve të mijë,
të nxjerra nga thellësitë e dheut të
zabelt tim. E sakaq emocionohem.
Përpiqem të marrë veten. Një
krenari e ligjshme më ngre si një
ballonë. E pastaj…
Mergimtar që qau me kujë si një
fëmijë, sa i zuri syri këto pllaka, u
afrua i ledhatoi me dorë e lotët filluan t’i rridhnin krua, sa herë shkon
tek ajo ndërtesë tregëtare gjigande
që quhet ‘’Gjili,, në Firence, shikon
dhjetra, pse jo qindra metra katërore
dysheme e mure anësore të veshura
me pllaka mermeri kuqaloshe e
damarë shumë ngjyrësh. I njoh, e
përsëris i njohë, se ështe mermer i
krahinës time, është i Rustanit, Ramadanit, Islamit, Demirit, Shaqrit,
Eminit, Hamitit, Harifit, të gjithë me
mbiemrin tim. Dhe pena rrëshqet,
e shkruan që në vitin njëmijë e
nëndëqind e tridhjetë e pesë, në
hartën e tijë inxhinieri Italianë
shënoi: Vetëm tre kilometra nga
Muhurri ndodhesh pasuria përrallore shkëmbore. Damarët e tijë
shumëngjyrësh në sfondin e kuq i
ngjajnë idesë së një qendismëtari
plotë fantazi. Natyra ka ngulur
në këto faqe malesh pyje me dushqe, frashër, shkozë, ndërsa në
thellësi apo paksa në siperfaqe, këto
shkëmbinj dobiprurës e kënaqësindjellës.
Kërkoi të bëj ‘’qilizëm,, në
kujtesën time, për të nxjerrë në
anëkand qindra episode pune,
jete, bisedash, mbledhjesh, festash, përvjetoresh, eskursionesh
etj. Përpiqem! Kapërthymje me të
ftohtin e acartë ku kavoja prej çeliku e arganellës, iu hiqte lëkurën
e duarve minatorëve në dimrat e
acartë, apo kur vapa pervëlonjëse
e Gushtit ua përcëllonte kallon e

duarve atyre, shpirt heroik, punëdashës. Ndërsa marteli shbirues,
minatorin e shkundëte e tundëte,
e pluhuroste si njjë mullixhi duke
i shkaktuar pamëshirshëm një
torturë rrënqethëse të kohërave të
skllavërisë romako - egjyptiane. Por
çfarë të bënin, kjo ishte puna dhe
profesioni i tyre.
Aty u rritën, u burrëruan dhe u
thinjën por edhe mësuan mjeshterine e gurëskalitësit, minatorit
duke u kalitur në kudhrën e punës,
djersitur e lodhur deri në palcën e
shpirtit. Gjithashtu u njollosën me
baltën e kuqe e u pluhurosën me
të vjellat e martelit trufullues, por
edhe hëngrën supën e makaronat
e guzhinierëve, Sadik Hoxhës e Selim Lekës. Shtrin telin elikojdal ne
qindra metra ku me ujin e Murrës
e rërën e detit prisinin blloqet dy,
tre e gjashte metrekubshe, qindra
punëdashës përgjatë rrokullimës së
viteve. Ndërsa makinat tridhjetë e
më shumë tonëshe i trasportonin
në portin e Durrësit prodhimet
e tyre në blloqe si kallëp sapuni.
Ku nga aty, në vaporra, para nesh,
sigurisht, shtegëtuan, çan muret e
bllokadës së brëndshme në drejtim
të Parisit, Luksemburgut, Bonit,
Berlinit, Romës, Madridit, Kajros,
Pragës, Vjenës, Ankaras, Budapestit
etj. Ndërsa ne jo s’mundeshim të
lëviznim ishim burgosur brënda
vetes e brënda një vendi shume të
vogël, pa të drejtë te çanim detet.
Për ato pllaka e atë shkemb, që
prodhohesh mermer, ineresoheshin
shumë njerëz, nga vendi e bota
mbarë.
Pellegrini një pronar mermeresh, Italian, sidomos i mermerit të
bardhë që të kohës se romakëve të
Forte di Marmi në Toskana, i tha,
përgjegjësit të sektorit të Gurit të
Kuq në vizitën e tijë: Përse i keni
hedhur këto gurë në lum. Mblidhni,
bëni granil, pllaka apo bluani në
pluhur, prodhoni pllaka. Sakaq
ai hodhi vëshrtrimin, përball, në
drejtim te masiveve të Kepit të Radit
dhe i tha Bilal Halilit: --Përse nuk
i rrethoni me tela edhe ato masiva
andej matanë, duke treguar me
krahun shtrirë vendëndodhjen.
Sa qindra e qinda emra u shkruan në bordorot në raporte teknike e
pune, në gazeta, revista në blloqe
shënimesh, portokolle mbledhjesh
për rreth tre dhjetëvjeçar, deri kur

populli, rinia e këtyre anëve e
shkatërroi me gjithëçka këtë minierë. Ishte, Qërshor-- Korriku i vitit
njëmijë e nëntëqin e nëntëdhejtë
e shtatë. Skavatora e vinça, sallat e
motorkompresorave e makineritë
e tornove, lugët e pirunët pjatat e
kavote arganellave, dokumentat e
zyrave, fshesat dhe fotografite në
stendat e afishimit iu nënshtruan një
vanadlizmi të pa përfytyrueshëm.
Të gjitha mjediset u kthyen në një
shkretëtirë me pamje rrënqethëse,
të dhimbshëme, trishtues ndjellëse.
E njerëzia mori arratinë, duke
lënë pas tokën e shkretuar që veç
lëngonte nën dhimbjet e plagëve
të shkatuara nga ato vetë. U krye
një vetë groposje, vetëshkatërrim.
Sepse humbi, u shuan, u eleminuan
funksionet e shtetit. E populli humbi frenat, humbi kontrollin, humbi
torruan.
Drejtorët, Sefer Pupli, Ethem
Methasani, Skënder Kuçi, Hekuran
Domi, Skender Leka, u shokuan
nga kjo mësymje shkatrrimtare, kur
i dëgjuan e shikuan apo i jetuan
duke ndjekur tragjedinë e dhimbshme, ndërsa punëtorët u alarmuan
bile edhe qanë e mallkuan qeverinë
që u shkri si kripa në ujë. U shkel
mbi djersën e Xhetan Devës, Hasan
Çikut, Bajram Dedës, Faik Merës,
Asllan Shehit, Idris Sinës, Miftar
Çukut, Liman Kokës, Tahir, Xhemal e Ferit Meziut, Sadik Demirit,
Kalosh Kadriut, Destan Farrukurt,
Adem Tanushit, Osman Canit,
Selim Ramës, Hakik Loshës, Hysni
Tanushit etj. Ndërsa kjo batërdi,
këto flakë nuk i ngjanin vitit 1967
kur u dogj, duke rënë heroikisht
motoristi Jonus Lika. Jo kjo ishte
një hakmarrje që ky popull ia bëri
vetëvetes. Kjo dhimbje perfshiu
inxhinirin gjeolog Mustafa Seferin
e inxh. Nkolla Seferin, tornitorin
Hazis Tanushi, teknikun Qerim
Shehi dhe Shukri Begu, mekaniket
Gani Laci e Shaban Tanushi, ekonomistin Ramadan Lika, Specialistin
e telit elikojdal Zja Piku e Zenel
Hidën, motoristin Edip Kaloshi,
skavatoristët Hamdi Lika etj
Perandori janë shuar ndër mijëravjeçar, lulishtet e Babilonise
dhe Edeas nuk janë më, Anjshtajni,
Tomas Edison, Robert Huk, Hygo,
Majakovski, Migjeni, Stermilli, nuk
jetojnë më, nuk shkruajnë, nuk
shpikin. E atëhere, ne i lexojme,

Rilindja eshte
ligjësi jo vetëm në
zhvillimet bilogjike,
natyrore por edhe
në ekonomi, kulturë
e arte. Shpresojmë
që buzedrinasit e
banorët përgjatë
Murres, Dibra mbarë
si natyrë, gjallesa
e shoqëri, do t’i
fillojnë impulse
të reja zhvillimi,
lulëzimi, ndërsa
ne mergimtarët
do të shohim e
prekim, punojmë e
ndiejmë kënaqësi,
prodhimeve tona,
të bukura, të forta e
mallëgjyese për jetën
larg mamëdheut e
prodhimeve të tokës
nanë.
kujtojmë, i citojmë, i pikturojm e
kompozojmë mbi to.
Me sa duket një botë e re do
të rilind. Njerëzit e mbetur që
përpiqen me thonj të përgjakur e
shpirt të dërmuar, me mijëra mundime të nxjerrin kafshaten e gojës,
iu buzëqesh fytyra. Skënderi është
parë me disa eskavatore te rinjë në
ish minierën e braktisur. Elezi ka
filluar të bëje listat e punëtorëve
që do ti japin gjallërinë këtijë vendi
prej pesëmbëdhjetë vjetësh nën
heshtjen e varrit. Bajram Krrashi i
Arrasit ka fituar tendrin e fillimit të
punimeve të Minierës së Mermerit
në Muhurr. Fiqiri Zyber Krrashi po
shtrinë kabllot elektrike në frontet
e minierës dhe në zyrat e reja që
tiu japë dritë e t’iu japë lëvizje e
gjallëri atyre. Pra të krijojë një mjedis e atmosferë pune, jete, krijimesh
e gumëhzhitje makinerish.
Një shpresë e re po lind, si një
diell i bukur mëngjezor. Plotë
shkëlqim e shpresë. Rilindja eshte
ligjësi jo vetëm në zhvillimet
bilogjike, natyrore por edhe në
ekonomi, kulturë e arte. Shpresojmë
që buzedrinasit e banorët përgjatë
Murres, Dibra mbarë si natyrë,
gjallesa e shoqëri, do t’i fillojnë
impulse të reja zhvillimi, lulëzimi,
ndërsa ne mergimtarët do të shohim e prekim, punojmë e ndiejmë
kënaqësi, prodhimeve tona, të bukura, të forta e mallëgjyese për jetën
larg mamëdheut e prodhimeve të
tokës nanë.
Besoj e shpresoj tek ringjallja.
Shkrimtarët, gazetarët, piktorët,
fotografët, puntoria e inxhinirët
etj, do të vazhdojnë qëndismën
plotë bukuri tërheqëse dhe gjallëri
pune, ndërsa historia e tyre do të
rishkruhet kështu në copëzat e
një tablloje të re në kamënimin
e jetës.
Firence 23.10.2012
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reportazh
Bukuritë që dikur rrethonin
liqenet, sot janë kthyer në zona
të rrjepura, në një masakër që
nuk sheh të ndalur e për të cilën
askush nuk merr asnjë masë.

Nga Marin Mema

Sharrat nuk kanë kursyer as
pemë të tilla qindravjeçare që
sot ngrenë krye të gjymtuara si
dëshmitare të shfarosjes që po
ndodh në Lurë.

Na ishte dikur...Lura!

P

arku kombetar i Lurës vazhdon të
shkatërrohet. Mes barbarisë që i merr
çdo ditë atë pakëz jetë që i ka mbetur.
E të mendosh se dikur At Gjergj Fishta,
theksonte se “kush nuk kish parë Lurën
nuk kish parë Shqipërinë”. Bukuritë e saj të
paprekura, hijeshinë e jeshiltë që rrethonte
liqenet maje maleve, që sot janë kthyer në
zona të rrjepura si mos më keq, në një masakër që nuk sheh të ndalur e për të cilën
askush nuk merr asnjë masë.
Është e vështirë të mos kthehesh e rikthehesh në Lurën e braktisur prej më se 22
vitesh. Edhe pse disa herë është folur për
masakrën e saj, askush nuk nga ata që duhet
të ndalojë nuk bëzan. Harresë apo kryqëzim
interesash. Faktet tregojnë se Lura është
kthyer sot në vendin ku mplekset dhunshëm
e shkuara e një parajse me të sotmen e një
zone që po jep shprit ashtu e bombarduar
gjithanësh. Një realitet i dhimbshëm i deformuar, i kredhur në trishtim e zymtësi të
thellë.
Lura dikur shtrihej në rreth 1300 hektarë,
ndërsa sot duket si një grusht i mbledhur,
dëshmi tronditëse e maskaradës së njeriut
mbi natyrën. Zona të tëra zbulohen të rrjeposura keqazi nga pemët e mes tyre liqenet
lëngojnë nën fatin e imponuar që ju ka
bjerrë jetën.
Një IFE largohet qetë rrugëve të ngushta
duke mbartur mbi shpine një tjetër pjesëz
të Lurës, një tjetër pjesëz të shpirtit të saj,
një tjetër pjesëz të frymarrjes... ngadalë e
pa shqetësuar si një makine mortore që
ka shkaktuar një tjetër plagë në trupin e
zbuluar të parkut kombëtar. Ato vijnë këtu
prej rrugëve të ndryshme që kryqëzohen
nga Burreli, Dibra e Mirdita. IFAT vërshojnë
gjithanësh pa i penguar askush e duke të
lënë nën ndjesinë se bëhet fjalë për veprime
jo rastësore por mirë të kopsitura e mirë të
organizuara.
“Më përpara këtu ka qenë gjithë lisa
të paparë, nuk hyje dot se kishe frikë nga
ariu”, thotë një banor për kameran e Top
Channel.
Pas një ushtri e vdekur, male të zhveshura, trungje të shtrirë majtas e djathtas
mes imazhesh rrëqethëse që ndjekin hap
pas hapi njëri-tjetrin.
Sharrat nuk kanë kursyer as pemë të
tilla qindravjeçare që sot ngrenë krye të
gjymtuara si dëshmitare të shfarosjes që po
ndodh në Lurë.
- Pse vazhdon kjo masakër dhe askush
nuk ndërhyn?

- Janë të lidhur. Kush të ndërhyjë? Nuk ka
kush të ndërhyjë. Janë të lidhur me pyjoren,
kanë miqësi, dhe futen pa problem, vetëm

për ta shkatërruar, përgjigjet një banor i
Lurës.
- A vijnë ndonjëherë policë të pyjores?

- Vijnë, por kur vijnë presin kingjin
kodrave, e hanë dhe ikin. S’kanë çfarë bëjnë,
janë kot fare.”
Liqenet janë kthyer gati-gati në kënetë.
Ashtu të fshehur pas njëri-tjetrit në një ngjyrë
të përhimte e të zbrazët që duket sikur po
u merr frymën. Liqeni i Madh, Liqeni i Zi,
Liqeni i Hotit, Liqeni i Luleve e kështu me
radhë një vargan perlash të shuara e të
katandisura si mos më keq. Dallohet qartazi
se prishja e ekosistemit po ndikon edhe
mbi to duke u tkurrur nivelin e ujit e duke i
mbytur në llucë e mbetje të tjera.
A keni parë ju ndonjëherë të mbillen
pemë? -, pyesim një banor, por ai përgjigjet
thatë: “Absolutisht asgjë, vetëm shkatërrim”.
Me zjarret e verës janë mbyllur të paktën
zyrtarisht shqetësimet për një pjesë të mirë
të zonave të prera më parë. Ato tashme
quhen të djegura e askush nuk heton të
vërtetën që tregon se shumica e tyre ishin
të prera që më parë. Çka do të thotë se flaka
u është vënë për të shmangur e mbuluar
përgjegjësitë e vërteta, për ti hequr nga
regjistrat përkatës, duke mbyllur kështu një
tjetër kapitull abuzimi të kthyer tashmë në
këtë zonë në një skemë të njohur që mbulohet nga heshtja jo vetëm e autoriteteve
qendrore e lokale edhe e drejtësisë që nuk
do të flasë.
Një tjetër IFE qëndron e ankoruar mes
parkut kombëtar. Ndoshta në pritje të të zotit
që po bën gati lëndën drusore për rrugën e
radhës. Pas saj në vorbullën e këtij realiteti
të shqyejë kush e sa të mundet kalon edhe
një mjet tjetër i tejmbushur me dru.
Në Lurë sot gjithçka duket e kursyer,
ashtu si zogjtë të cilëve nuk u ndjehet a
dëgjohet qoftë edhe një cicërimë e vetme.
Ata kanë ikur, kanë ikur kohë më parë,
ashtu si çdo gjallesë tjetër në këtë vend që
po shterpëzohet deri në rrënjët më të thella.
Tek-tuk ndonjë pemë fshihet, anohet majtas
e djathtas a thua se kërkon ti shpëtojë furisë
shkatërrimtare, me trungun që duket i kthyer
nga qielli nga ku duket se u rrjedh e vetmja
shpresë për të mos qenë nesër një hedhurinë
më shumë në dengun e drurëve të prerë...
Kjo është çka ka mbetur nga Parku
Kombëtar i Lurës, një ndër perlat e natyrës
shqiptare që sot po jep britmat e fundme
të mbijetesës. Në më pak se 20 vjet barbarët shkatërruan atë që natyra kish dashur
shekuj të tërë për ta ngritur. E nëse do të
riktheheshim sërish te fjalët Fishtës, sot do
të thoshim: Kush do të shohë natyrën shqiptare, le të vijë të shohë Lurën”.
(Shqipëria Tjetër / Top Channel)

Keni ndonje shqetesim per te ndare me komunitetin?

Shkruani në gazetë! Bashkëpuno edhe ti!
< rrugaearberit@gmail.com >
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kulturë
Kritikët e dramës për Festivalin e 11-të
“Teatri Shqiptar në Maqedoni - Dibra 2012”

Festival me prurje
të reja teatrore
Nga Rexhep TORTE

F

Diplomohen studentët e parë të Universitetit
“Aleksandër Moisiu” të filialit të Peshkopisë

D

iplomohen studentët e parë
të filialit të Universitetit të
Durrësit, në Peshkopi. Në
këtë ceremoni mori pjesë edhe
kryeministri Berisha, i ftuar nga
rektorati i Universitetit “Aleksandër
Moisiu” të Durrësit. Kjo ceremoni
u shoqërua edhe inaugurimin e
rikonstruksionit të godinës së universitetit, i vendosur në qendër të
qytetit, me financim të buxhetit të
shtetit me vlerë 75 milionë lekë.
Në përshëndetjen drejtuar studentëve me këtë rast, Kryeministri
Berisha i uroi për diplomimin.
Kryeministri e konsideroi të shëndetshëm për zhvillimin e arsimit
debatin që zhvillohet sot mbi
politikat e qeverisë në lidhje me
arsimin e lartë në tërësi, publik dhe
privat. Kryeministri e mbrojti politikën e dyerve të hapura të shkollës
së lartë, si një politikë që përputhet
me interesin më të mirë kombëtar
e shoqëror të shqiptarëve. “Kudo,
ku hapim degë të universiteteve,
ne konstatojmë se ato mbushen
me shpejtësi. Tre vjet më parë, ne
e hapëm në Berat dhe tani atje janë
4500 studentë. E hapëm këtu, në
Peshkopi, me 400 studentë dhe
tani kemi 2500 studentë. E nisëm
këtë politikë me 52 mijë studentë
në shkallë vendi dhe sot kemi 162
mijë studentë,” – tha ai.
“Për qytetin e Peshkopisë, por
edhe për mbarë vendin, diplomimi
juaj është një lajm shumë i mirë dhe
i gëzueshëm. Ky filial, i cili do të
jetë shumë shpejt universitet dhe
për këtë ju jap fjalën, nisi jetën e
tij katër vjet më parë. Universiteti i
Durrësit shprehu dëshirën të kontribuonte me hapjen e një filiali në
Peshkopi. Dëshirë, të cilën qeveria
e mbështeti plotësisht. Sot, ne konstatojmë me shumë kënaqësi që një
filial, i cili e filloi me 400 studentë
vitin e parë, sot ka 2500 vajza e
djem të qarkut të Dibrës, por, me
siguri, edhe nga qarqe të tjera të
vendit, domethënë një shtim me 6
herë të numrit të studentëve. Këtë

dinamizëm ka edhe vetë Universiteti i Durrësit, i cili shtat vjet më
parë e nisi me 990 studentë dhe
sot ka rreth 13 mijë studentë, por
bashkë me studentët e Dibrës shkon
në rreth në 15 mijë.
“Sot, ne inauguruam edhe
ndërtesën e rikonstruktuar. Një
ndërtesë e denjë për një universitet në çdo qytet jo vetëm të
Shqipërisë, por, ju garantoj, të
çdo vendi europian. Kjo ndërtesë
e rikonstruktuar, me një vlerë
prej 75 milionë lekë, ka pajisjet e
teknologjisë më të mirë. Zoti rektor
dhe zoti kryetar i bashkisë, qeveria
do të japë fonde për zgjerimin e
kapaciteteve dhe e ritheksoj se
ne do të bëjmë çmos, që ky filial
të shpallet në kohën më të parë,
Universiteti i Peshkopisë.
Gjatë vizitës në Peshkopi, Kryeministri vizitoi panairin e agrobiznesit
“Festa e të Vjelave”, në Peshkopi, i
mbështetur nga Drejtoria Rajonale
e Bujqësisë dhe Fondacioni Shqiptar për Zhvillimin e Kapaciteteve
Lokale (ALCDF), që mbështetet nga
Ambasada Holandeze.
Ai u takua me fermerë, përfaqësues të shoqatave të ndryshme
dhe bizneseve të angazhuara në
agrobiznes dhe u interesua për
ecurinë e prodhimit të tyre, gjatë
këtij viti. Bujqësia, tha Kryeministri, është një nga aktivitetet e

rëndësishme ekonomike të Dibrës
dhe ky panair është një prezantim
i shkëlqyer që i bëhet prodhimeve
bujqësore të qarkut të Dibrës, por
njëherësh i shërben edhe rritjes së
marketingut të prodhimeve tipike
të këtij rajoni, i njohur veçanërisht
për pemëtarinë. “Në rast se kemi
investuar 370 milionë lekë, - tha
Kryeministri - nga të cilat kanë
përfituar mbi 2 mijë fermerë, do të
investojmë trefishin, gjatë viteve që
vijnë. Përparësi në vitet që vijnë do
të jetë sistemi i vaditjes me pika dhe
krijimi i fermave moderne”.
Kryeministri Berisha ndoqi edhe
hapjen e edicionit të 14-të të festivali Folklorik “Oda Dibrane”,
organizimin e të cilit e konsideroi
një traditë e bukur e promovimit të
trashëgimisë folklorike muzikore
dhe veshjeve tradicionale të zonës.
Në përshëndetjen drejtuar
qytetarëve të Dibrës në sheshin
qendror të qytetit, Kryeministri Berisha u ndal edhe në kontributin e
madh që patriotët e Dibrës kanë në
themelet e pavarësisë së shtetit shqiptar. Kryeministri foli gjithashtu,
për statusin e vendi e kandidat të
Shqipërisë në Bashkimin Europian,
si kurorëzim i përpjekjeve të mëdha
të shqiptarëve, duke siguruar se
qeveria është e vendosur të bëjë
çdo gjë për integrimin europian.

estivali “Teatri Shqiptar në
Maqedoni” që mbahet në
Dibër të Madhe është bërë arenë
e vlerave teatrore mbarëkombëtare shqiptare. Kritikët më
eminentë të dramës e ndoqën
edhe sivjet këtë festival dhe për
gazetën “Rruga e Arbërit” dhanë
vlerësimet e tyre.
Dr.Nebi Islami, kritik i dramës
nga Prishtina, theksoi se, “Edhe
festival i sivjetëm ka patur prurje
të reja, cilësi të reja, drama dhe
komedi të formacioneve të ndryshme stilistike me një aktrim më
cilësor, me regji të moderuara,
me skenografi e muzikë, të cilat
në fakt e begatojnë kulturën dhe
vetëdijen teatrore shqiptare.
Ç’është e vërteta sivjet ka munguar Teatri Kombëtar i Tiranës,
që është rezultat i përgatitjeve për
100 vjetorin e Pavarsisë së Shqipërisë, por edhe me këto shfaqje
që patëm rastin ti shohim në këtë
festival në Dibër, paraqesin vlera
të cilat janë në nivele të larta
ideoartistike dhe estetike. Ndërsa
publiku dibran ka qenë si gjithnjë
shkëlqyeshëm dhe i ka përcjellë
me interesim të gjitha shfaqjet e
realizuara, duke i shpërblyer me
duartrokitje pikërisht vendet të
cilat kanë qenë më atraktive, gjë
që dëshmon se ky publik gjithnjë
e më tepër po ngrihet në nivel
gjithnjë e më të lartë të mendimit
kritik dhe të vetëdijes kulturore
ndërshqiptare, deklaroi Dr. Nebi
Islami” .
Dr.Selajtin Salihu, kritik i artit
skenik nga Tetova, u shpreh se, “
Mendoj se ishte një edicion me
nivel të lakmueshëm estetik, pamë
shfaqje të cilat në një farë mënyre
ishin të kompletuara si në planin
dramaturgjik, regjisorial dhe lojës
aktoreske, pasi që këto shfaqje
sollën tendenca të reja që nuk
i kishim parë në teatrin tonë në
një farë mënyre eksperimentime.
Pati edhe shfaqje të cilat thjesht ju
nënshtruan asaj skeme që e kemi
parë në aspektin regjisorial dhe
dramaturgjik, por në përgjithësi
mendoj se ishte një festival i suksesshëm, i cili tenton ta ruajë atë
kontinuitet, ta ruajë traditën e vet
. Kjo është shumë e rëndësishme
në këto rrethana ku shumë pak
kultura stimulohen në aspektin
financiar. Të mbash një festival
të këtillë do të thotë shumë. Ajo
që është impresionuese është
pikërisht çështja e publikut, një
publik i mrekullueshëm të cilin
absolutisht gati nuk e kanë as
kryeqendrat kulturore shqiptare,
është një publik i cili në një farë
mënyre flet për një lloj qytetarie
që ekziston edhe në qytetin e Di-

brës”, tha Dr.Selajtin Salihu.
Dr. Josif Papagjoni, kritik i teatrit nga Tirana, shtoi se, “ Është
një kënaqësi për mua që festivali
në Dibër vijon të zhvillohet dhe
shfaqet me sukses falë vullnetit të
bordit drejtues dhe Bashkisë në
Dibër, vijon të jep kënaqësi për
publikun dibran duke artikuluar
vlera dhe pjesë të vyera të dramës
shqipe por edhe të dramaturgjisë
botërore. Do të çmoja ndër shfaqjet më të mira të këtij festivali
premierën e Teatrit Kombëtar të
Prishtinës, të Fadil Hysajt, Teatrin
e “Metropolit” - Tiranë, po ashtu
Trupën e Gjilanit, si edhe shfaqjen
nga Tetari Dodona - Prishtinë .
Është krijuar tradita tashmë për
të vjelur nga repertori i teatrove
nga hapësira shqiptare ato shfaqje
që kanë spikatur dhe kanë krijuar
impakt të fuqishëm me publikun.
Kjo traditë vijon dhe është në të
mirë të festivalit, pasi përzgjedhja
e një lënde gjithnjë rrit cilësitë
e tij. Në festival pati arritje të
spikatura në fushën e aktrimit
duke realizuar figura mbresëlënëse . Pati koncepte regjisoriale
interesante, edhe pse këtu mund
të punohet edhe më shumë, sepse
regjia është lokomotiva shtytëse
e krejt gjendjes dhe cilësis së
së teatrit, Është e dobishme që
ajo të zgjerojë dimensionin dhe
vizionin e saj intelektual, estetik
e artistik, me qëllim që të sjell
prurje të reja dhe t’i bëjë shfaqjet
sa më bashkëkohore, për të arritur
atë ndikim të fuqishëm reciprok
intelektual dhe emocional midis
skenës dhe sallës. Janë arritur
edhe vlerat e tjera të skenografisë
dhe elemente të tjera të spektakleve. Por në aktrim dhe regji
festivali arriti të realizojë gjëra
të bukura, të pëlqyeshme dhe që
u duartrokitën nxehtësisht nga
publiku dibran. Me këtë rast shfaq
respekt të thellë për publikun e
veçantë të Dibrës . Qytet i vogël
dhe i izoluar, por çuditërisht
në raport me publikun e shumë
qyteteve shqiptare në Shqipëri,
Kosovë e Maqedoni, është publik
shumë vlerësues dhe i mençur që
din të vlerësojë atë që është për
tu vlerësuar, një publik i kulturuar
që e mbush sallën dhe ndërton
një atmosferë kulturore në dobi të
publikut, për ta emancipuar veten
nëpërmjet subjekteve interesante
që vijnë nga autorë të huaj dhe
shqiptarë. Është kënaqësi edhe
për vetë artistët, sepse i marrin
drejt nga publiku vlerësimet dhe
kënaqësitë që u jep publiku me
duartrokitje. Ky festival në asnjë
mënyrë nuk duhet të resht, por
duhet të vazhdojë të zgjerohet
dhe të dimensionohet”, u shpreh
Dr. Josif Papagjoni.

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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Pamje nga sshfaqja fituese “Shtëpia në Ankand”

Shfaqja më e mirë që fitoi
çmimin “Sulejman Pitarka” , u
shpall “ Shtëpia në Ankand” e
Teatrit Kombëtar të KosovësPrishtinë, çmimi regjia më e
mire i takoi regjisorit Florent
Mehmeti për shfaqjen “Stacioni
i Fundit”të Lirak Çelaj- Teatri
“Oda”- Prishtinë. Aktorë më të
mirë që fituan çmimin “Qemal
Ajdini”, u shpallën Marsela
Lena, për rolin Afriditi në
shfaqjen “Karnevalet e Korçës”Teatri “Metroplit”- Tiranë dhe
aktori Ard Islami për rolin
Veba në shfaqjen “Shtëpia në
Ankand”- Teatri Kombëtar i
Kosovës- PrishtinëNga Rexhep TORTE

E

dicioni i 11-të i Festivalit “Teatri Shqiptar në Maqedoni - Dibra 2012” që
u mbajt nga 5-10 tetor në Dibër, ku
morën pjesë trupa teatrore nga Maqedonia,
Shqipëria, Kosova, por edhe nga Komuna If
e Francas dhe nga Teatri Shqiptar në SHBA
“Alnatone” Productions, qe festë kulturore
për tërë artdashësit dibranë dhe mysafirët
pjesëmarrës. Secili artdashës do ta kishte
preferuar të jetë në sallën e madhe të Qendrës për Kulturë në Dibër në këtë eveniment
kulturor ku u shfaqën 8 shfaqje.
Natën e fundit të këtij evenimenti kulturor
në mesin e të pranishmëve ishte edhe z.
Musa Xhaferi, zv/ kryeministër në Qeverinë
e Maqedonisë, i cili teatrit fitues i dorëzoi
çmimin “Sulejman Pitarka” çmim prestigjioz
i këtij festivali.
Vehbi Qerimi, kryetar i jurisë profesioniste
të këtij Festivalit shpalli fituesit e çmimeve,
duke thënë se, “ Juria profesioniste e këtij
festivali përcolli me kujdes dhe përkushtim të madh prezantimin e shfaqjeve të
realizuara nga teatrot e ndryshëm të trevave
shqiptare. Bëmë një vlerësim analitik përmes
metodologjisë krahasuese me korrektësi e
përgjegjësi profesionale të veprave dramaturgjike skenike në tërësinë e tyre dhe të
hallkës kompozicionale në veçanti. Nga ky
këndvështrim juria në mënyrë unanime ra dakord të shpallim më të mirët. Çmimi inkurajues jepet aktores Xhejlane Tërbunja për
rolin e Evës në shfaqjen “Killing me Foftly”
të autorit Aldo Nikollaj, me regji të Admir
Gllamoçak, Teatri “Dodona”- Prishtinë.
Çmimin aktorja joprotagonistë e fitoi Driada
Matoshi, për rolin e Artës në shfaqjen “Shtëpia në Ankand” të autorit e regjisorit Fadil
Hysaj, Teatri Kombëtar i Kosovës- Prishtinë.
Çmimi aktori joprotagonist i takoi aktorit
Adrian Morina, për rolin në shfaqjen “Stacioni i Fundit” të autorit Lirak Çelaj me regji
Florent Mehmeti, Teatri “Oda” - Prishtinë.
Çmimi special iu dha Teatrit nga If i Francës
për shfaqjen “Dhe krahët e mij janë grisur
si një fije letre” me regji të Fabienne Guerif.
Çmimi “ Qemal Ajdini” për aktorë më të
mirë, i takoi aktores Marsela Lena, për rolin
Afroviti në shfaqjen “Karnevalet e Korçës”
të autorit Spiro Çomora me regji të Elma
Doresi - Teatri “Metropolit” – Tiranë dhe
aktorit Ard Islami, për rolin Veba në shfaqjen
“Shtëpia në ankand”, Teatri kombëtar i Kosovës - Prishtinë. Çmimi për regji më të mirë
iu dha regjisorit Florent Mehmeti për shfaqjen
“Stacioni i fundit” - Teatri “Oda” - Prishtinë.
Çmimi “Sulejman Pitarka” për shfaqjen me
të mirë i takoi shfaqjes “Shtëpia në Ankand”
të autorit dhe regjisorit Fadil Hysaj - Teatri

Përfundoi Festivali i 11-të “Teatri Shqiptar në Maqedoni- Dibra 2012”

Vendin e parë Teatri Kombëtar i Kosovës
Dr. Josif Papagjoni: Dibra,
qytet i vogël i dhe i izoluar,
por çuditërisht në raport me
publikun e shumë qyteteve
shqiptare në Shqipëri, Kosovë e
Maqedoni, është publik shumë
vlerësues dhe i mençur që din
të vlerësojë atë që është për tu
vlerësuar, një publik i kulturuar
që e mbush sallën dhe ndërton
një atmosferë kulturore në dobi
të publikut, për ta emancipuar
veten nëpërmjet subjekteve
interesante që vijnë nga autorë
të huaj dhe shqiptarë.

Moment gjatë ndarjes së çmimeve
Kombëtar i Kosovës - Prishtinë.
Ndërkaq në këtë mbrëmje u dhanë edhe
mirënjohje kritikëve për vlerësimin e tyre
të bërë vite me radhë pas çdo shfaqjeje.
Mirënjohje u dha post mortum për Adriatik
Kallullinm, kritikun e shquar të dramës, por
edhe për kritikët Nebi Islami, Selajtin Salihu
dhe Jodif Papagjoni, të cilët zhvilluan një
debat të vyer kritik çdo mbrëmje pas secilës
shfaqje të prezantuar para publikut.
Fadil Hysaj, autori dhe regjisori i shfaqjes
fituese për gazetën “Rruga e Arbërit” , deklaroi se, “Ky festival arrin të sjell Shqipërinë,
Kosovën e Maqedoninë në një hapësirë të
këtillë të festivalit, energjia dhe vullneti i
mirë, mikpritja jashtëzakonisht e ngrohtë e
dibranëve ndaj trupave teatrore, bëjnë që
mangësitë teknike e hapësinore ekzistuese
të sallës, të kompensohen me ngrohtësi,
me mikpritje dhe me një afërsi humane
njerëzore, që na bën të ndihemi mirë si
artistë. Shfaqja ime “Shtëpia në Ankand”;
arriti të depërtojë tek spektatorët dhe u prit
shumë mirë. Ky është shpërblimi më i mirë

për mua .
Duke folur për mesazhin e dramës, Hysaj,
shto se, “Kjo dramë që ndodh në një familje
kosovare figurativisht paraqet Kosovën në
gjendjen e sotme . Unë e kam parë Kosovën
në periudhën e pas luftës dhe të tranzicionit
në një mbikëqyrje dhe administrim ndërkombëtar. Premiera e shfaqjes ka koinciduar
edhe me ditën e takimit për përfundimin e
mbikëqyrjes së pavarssë së Kosovës . Ky është
aspekti politik që tregon se shfaqja vjen në
kohën e duhur, kur ajo pozitë pak a shumë
nënçmuese, kur dikush të rrin e të tregon se
si duhet ta administrosh shtëpinë tënde, është
pak e rëndë dhe e bën dikënd të jetë më i
fuqishëm se sa që është realisht. Sikurse që
ka bërë që ne të ndihemi më të vegjël se sa
që jemi. Këtë lloj periudhe kur Kosova është
shtet , e nuk është shtet , kur është e pavarur
dhe nuk është e pavarur, të gjithë e kemi përjetuar rëndë dhe të gjithë kemi pasë nevojë
që ta lëmë të kaluarën. Kjo shfaqje flet për
këtë temë”, tha në fund Fadil Hysaj.
Argëtim Fida, kyetar i Komunës së Dibrës,

duke deklaruar të mbyllur këtë festival, u
shpreh se, ” Përshëndes z. Musa Xhaferi, zv/
kryeministër në Qeverinë e Maqedonisë, i cili
me praninë e tij e madhëroi këtë festival, dhe
e falënderoj për mbështetjen që më ka dhënë
me vite mua dhe komunës sonë. Shpresoj
që me ndihmën e tij do të arrjmë që ky festival edhe të institucionalizohet dhe të merr
vendin dhe ndihmën e merituar. Falenderoj
Ylber Nuredinin, drejtorin e festivalit dhe
stafin e tij për angazhimin dhe organizimin
e këtij festivali, trupat teatrore, regjisorët dhe
aktorët, kritikët e teatrit për vlerat e shprehura, si edhe mysafirët e tjerë dhe publikun
dibran për mikpritjen e shprehur. Falenderoj
të gjithë ata që kontribuan dhe ndihmuan në
mbajtjen e këtij festivali me shpresë se kjo do
të vazhdojë edhe në të ardhmen”.
Ylber Nuredini, drejtor i festivalit, tha se,
“Falënderoj trupat pjesëmarrëse për performancat e tyre skenike, kritikët e dramës,
jurinë profesioniste, falënderoj mediumet
për afirmimin e këtij festivali përmes përmes
mjeteve të informimit për publikun e gjerë,
falënderoj bashkëpunëtorët për organizimin
e festivalit, Komunën e Dibrës dhe kryetarin
Argëtim Fida për mbështetjen financiare,
Ministrinë e Kulturës së Maqedonisë, Altin
Spahiun, drejtorin e Qendrës KulturoreDibër, Banjat e Dibrës-Capa, Knauf- Radika,
dhe shumë sponsorë tjerë, që ndihmuan për
mbajtjen e këtij festivali”, u shpreh në fund
Ylber Nuredini.
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Brigjeve të Drinit,aty ku gjëmon historia
Reportazh nga Shaqir Skarra
”Dibër moj, ti Dibra ime
Sa e lashtë, aq edhe trime,
Në rrebeshe e në tërmete
N’log t’burrnisë ballin e rreshke
Dibër ishe,Dibër mbete….”
Vjeshtë 2012…Një vjeshtë e bukur, e
këndëshme, e ëmbël dhe ngadhënjyese, që
po zbret ngadalë e butë-butë së bashku me
borën e bardhë prej maleve tona të larta.Kudo
ndjehet aroma e saj, ngjyrat e saj, krenaria
dhe madhështia e saj, por këtu në Dibrën
time të dashur, duket sikur kjo vjeshtë në
dritën e 100 vjetorit të pavarsisë është më
e veçantë, më e bukur, më frymëzuese. Në
luginën e Drinit të Zi këto ditë historia flet
vetë.Jo, jo! Ajo nuk flet, ajo gjëmon këtyre
grykave, maleve e kodrave, cep më cep
Dibrës së lashtë duke shpalosur të vërtetat
e bëmave të mëdha. Dhe duket sikur këto
të vërteta që ngjajnë me ato uruganet e
fuqishme që zbresin nga qielli e dalin nga
zemra e dheut, janë pikërisht ata që ulin
lumenj djerse e gjaku e mbajtën dhe po e
mbajnë në fluturim të pandalshëm shqipen dy
krenare, këtë simbol të bukur e të qëndresës
shqiptare:
“Sillu shqipe nga kalaja,
kjo është Dibra maja, maja…”
Sa e sa herë kisha menduar të shkruaja
diçka të mirë e të bukur në këtë 100 vjetor
të shtetit shqiptar për Dibrën time.Më dukej
se e kanë atakuar, e kanë lënë pas dore, e
kanë harruar në këtë jubile të madh.Çdo gjë
mund të ndodh por Dibra ka vendin e saj
të nderit në këtë festë që po troket .Se para
nëntorit të vitit 1912 e në atë nëntor por dhe
më pas Dibra ka luajtur rolin kyç në historinë
tonë kombëtare. Rrallë gjen kudo vende si
Dibra ime ku ndërthurren klimat, relievet
e natyra në përgjithësi, ku mrekullohesh
duke parë vende si Lura e Kalaja e Dodës,
Grama e liqenet e Kacnisë, Gryka e Radikës,
e Reka me bukuri të rralla, ujrat termale të
Peshkopisë e ato të Bajnishtit. Dibra një lagje
e Tiranës, vetëm shtatëdhjetë kilometra larg
metropolit shqiptar. Sapo le mbrapa qytetin
e bukur, Tiranën me luginën e mrekullueshme të Tujanit, nëpër një autostrade të
re, të sapo hapur (vetëm gjashtë kilometra
këndej nga Tirana) përpara të shfaqet një
thesar i ri ku veç natyrës që ka punuar disi
si me hatër duke e bërë këtë luginë një
mrekulli shqiptare ku për të gjithë ato që
kanë lëvizur nëpër botë, përfytyrimet mund
t’i çojnë në Zvicër a në ndonjë vend tjetër
të rrallë e të pa njohur. Edhe truri i njeriut
të mençur e duar artë e punëtor të madh e
kanë uruar, e kanë gdhendur si një skulptor,
e kanë stolisur si nuse. Veç vlerave të rralla
e të njohura historike, si (Petralba) Guri i
Bardhë, Ura e Vashës apo Vajkali me ato
betejat e mëdha të Skënderbeut , Grazhdani
apo Sfetigradi,Lugina e bukur e Drinit të Zi
e cila na ndan dhe Dibrën në dy pjesë ku në
të dyja anët e tij zbresin ujëvara të bukura e
të shumta nga mali i Korabit, Gramës, Pllajut,
Hinoskës Jabllanicës Skërtecit e Xharxhishtit
që me gurgullimën e tij i ngjan më shumë një
melodie të bukur muzikore është më e fortë
dhe e madhe se e lumenjëve më të mëdhenj
të botës si Nili, se lumenjtë e Rusisë, se të
atyre të Amerikës, pastaj zbret në luginë e

Foto e marrë nga http://arbenia.forumotion.com
gjarpëron mes për mes saj si një gjarpër
gjigand deri sa del në Kukës e bashkohen të
dy Drinat bashkë. Dibra të mahnit me ujrat
e ftohtë të bjeshkëve, për erërat e freskëta
të maleve, për valët e turbullta të Drinit, për
ujin e kristaltë të Setës.
Këtë mëngjes vjeshte sa kam vënë këmbët
këtu, në Qafë të Buallit, pika më jugore që na
ndan me Matin.Nën këmbët e mia vazhdon
të hapet një nga tunelet e Rrugës së Arbërit
e cila po ndërtohet si një arterie e fuqishme
për ta lidhur Shqipërinë, për të bashkuar
lindjen me perëndimin. Po shpohet tej e tej
Qafa e Buallit e cila në dimrat e ashpër ishte
bërë shpesh herë tmerri i shoferëve të kromit
por dhe për udhëtar të ndryshëm që vinin
nga ana e anës për të parë të dashurit e tyre
në burgun me tela të Bulqizës dhe Batrës.
Zbresim poshtë luginës së Bulqizës duke
lënë pas minierat më të pasura të kromit e,
njëkohësisht, ndër më të vjetrat në Ballkan
dhe një qytet të lodhur e të dëshpëruar tej
mase jo vetëm nga vitet e diktaturës, por
edhe nga problemet e shumta që ka patur
e vazhdon të ketë, për dëshmorët e shumtë
të punës që i përpiu ndër vite djemtë më të
fuqishëm dibranë me kthetrat e tij të ftohta
dhe të egra e duke lënë prapa turma jetimësh
të uritur e të përcëlluar nga mjerimi, qindra
vejusha të reja e të bukura që ua dogji rininë
e tyre ky mal i përhimtë duke i mbuluar me
blozën e parakohshme të pleqërisë. Bulqiza
është qyteti minator më i rëndësishëm në
Shqipëri, që ka pasur jetë mbi dhe e nën
dhè, këtu e gjashtëdhjetë vjet më parë. Këto
kohë po i dëgjohet ulërima e një heshtjeje të
gjatë. E s’ka se si të ndodh ndryshe. Është
pikërisht kjo jehona e sakrificës, e djersës,
e gjakut, e bukës së fëmijëve. Çdo minator

mund ta pyesë veten: E ç’shekull i shanseve
të barabarta është ky, ku djersa pihet, ku
gjaku shtypet, ku njeriu e shtrydh njeriun
dhe e shndërron në kafshë pune? .Të ther në
shpirt ai vështrim nga qielli me shpresën se
sytë do e shohin dhe nesër dritën e diellit.
Vdekja nuk është më fjalë e huaj për këta
heronj të nëntokës. Ata jetojnë me të, çohen
e bien me të, madje ia kanë dëgjuar dhe zërin
e kobshëm. Për çdo ditë e kanë mbi krye që
në agun e mëngjesit e gjer në errësirën e
natës. Pavarësisht gjithçkaje, shpirti i tyre nuk
përkulet, këmbët në s’iu mbajtshin, hekur i
bëjnë; duart në s’iu këputshin, gur i bëjnë.
Kjo është Bulqiza, qytet tej i lodhur, me fytyra
të zverdhura nga puna e rëndë në zgafellat
e nëntokës gjithë lagështi.Duke rrëshqitur
kësaj lugine s’ke se si të mos krenohesh me
historinë e saj
Në të majtë është Vajkali i famshëm ku u
zhvillua një ndër betejat më zulmëmëdhaja
dhe u korr një ndër fitoret më të rëndësishme
të Skënderbeut. Oh sa shumë emra dibranësh
trima e gjeneral të njohur që lidhen me figurën e Skënderbeut në Dibër .
Që nga lashtësia gjeografë, historianë e
studiues janë marrë me Dibrën si qytet, si
krahinë dhe si mikrokrahina së bashku, por
ajo që i dha emër më shumë dhe u ndaluan
dhe kronikanët turq, është epoka legjendare
e Skënderbeut.Pikërisht kjo periudhë kohe
është kur ne njihemi më shumë me figura të
mëdha historike dibrane, të gjithë gjeneral
e bashkëluftëtarë të Skënderbeut si Pal Kuka,
vëllezërit Berisha, Vlladan Gjurica, Moisi
Golemi, Mamica Kastrioti,Zaharia Gropa e
Pal Maneshi .Jo më kot Dibra u bë shesh betejash e luftrash të përgjakshme kundër hordhive turke.Nga 24 beteja të Skënderbeut 19

u zhvilluan në Dibër si Torviolli, Sfetigradi,
Pollogu, Oraniku, Otoneta,, Vajkali e së fundi
dhe Çidhna.Inatin që kishte për Skënderbeun,
Sulltani kërkonte me çdo kusht ta shfrynte me
dibranët, por në të gjitha kohrat pashallarëve
turq me dibranët u doli huq. Sa herë niseshin
pashallarët turq me ushtri të madhe Dibra
ngrente krye e të huajve u dukej si humnerë,
një vend i tmerrshëm që zor se ktheheshin
gjallë nga kishin ardhë. Dibrani kur vinte
puna tek atdheu e vatani nuk njihte as pashë e as vezir. Njihte vetëm armën e vet që
mbante në krah. Duke vazhduar rrugëtimin
tonë përsëri poshtë kësaj lugine, në të majtë
të saj ja, nga ata shkëmbenjtë e bardhë që e
mbajnë kryet në qiell, malsorët e këtyre anëve
rrokullisnin gurët e rëndë për të mbuluar e
ndaluar hovin e urdisë së uritur osmane.Janë
gurët e Skënderbeut, mbi të cilët është shkruar emri i përjetshëm i tij. Ende nuk kemi dalë
nga Bulqiza, një qytet i ri por një vend me
histori të madhe. Këtu është vendlindja e një
prej patriotëve më të shquar të Dibrës, sheh
Fejza ose sheh Bulqiza, siç quhet ndryshe,
që bëri vërtet emër në qëndresën madhore
të dibranëve kundër reformave të Tanzimatit
ku ai meriton një vend nderi krahas burrave
të tjerë të shquar dibranë që organizuan dhe
udhëhoqën qëndresën antiosmane si sheh
Sula i Zerqanit,Cen Leka e Salë Markja, Haziz
Dema e Elez Murrja, Mustafë Jakini etj.
Në të djathtë kemi Zerqanin dhe pak më
tej shpaloset Fusha e Gjoricës që u mbulua
me gjakun e trimave në betejën aq të njohur
kundër hordhive të Hajredin pashës:
”Hajredin Pashë ku i ke nizamtë?
N’Fushë të Gjoricës I kam lanë të
tanë…”
Rruga e Arbërit tashmë është futur në rrjed-
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hën e Drinit e vrapon drejt qytetit të Dibrës.
Deri në vitin 1912 ky ishte një ndër qytetet
më të rëndësishme të Shqipërisë, në të katër
vilajetet e saj.Filloi të lulëzonte në shekullin
XVI-XIX duke u shndërruar jo vetëm në një
qendër ekonomike artizanale, por edhe në
një qendë shumë të rëndësishme kulturore.
Patriotët shqiptarë filluan të sillnin nga
shoqëria “Drita” e “Dituria” abetaret e para
me alfabetin e Stambollit Janë të njohur dy
Kongreset që u zhvilluan në Dibër.Kuvendi i
vitit 1899 dhe Kongresi i vitit 1909 si dhe vendimet që u morën në vigjiljen e pavarsisë dhe
për përhapjen e gjuhës shqipe në tërë krahinën.Në këtë qytet e zhvilluan veprimtarinë
e tyre patriotët Sadullah Strazimiri,Ramiz
Dibra e Ramiz Daci, Eqerem Cami e Selim
Rusi, etj.Por kur je në Dibër nuk ke se si të
largohesh pa kujtuar rilindasit Said Najdeni
e Josif Bageri.Në këtë përvjetor të lavdishëm,
në shpatullat e këtij qyteti të lashtë s’ka se si të
mos shkëlqejë emri i Vehbi Dibrës, një ndër
klerikët muslimanë nga më të shquarit, jo
vetëm në Shqipëri, por në tërë perandorinë
osmane, me një kulturë të gjërë dhe erudite
i shquar, që iu besua detyra e lartë e imamit të Qabes në Mekë në një nga tubimet
më madhështore të Kurban Bajramit.Vehbi
Dibra ishte delegati më i nderuar në krah të
Ismail Qemalit ditën e shpalljes së pavarsisë
dhe që u zgjodh njëzëri kryetar i Kuvendit të
parë Shqiptar, nga merr udhë dhe shteti ynë
qindvjeçar. Në të dy krahët e plakut vlonjat
Ismail Qemali, atë nëntor të vitit 1912 ishin
dy patriot, dy njerëz të zgjuar, dy erudit,
dy klerik dibranë.Njëri nga qyteti i Dibrës
dhe tjetri nga malet e bukura të Lurës, njëri
përfaqësues i klerit musliman e tjetri përfaqësues i klerit katolik, njëri u zgjodh kryetar i
Kuvendit të parë Shqiptar e tjetri nënkryetar
i qeverisë së parë shqiptare, njëri ishte Vehbi
Dibra e tjetri Dom Nikollë Kaçorri.
Fatkeqësi por sot as njëri, as tjetri nuk u
gjendet një përmendore qoftë në Dibër, qoftë
në Peshkopi, lëre pastaj në Tiranë.
Ende nuk kemi dalë nga qyteti i Dibrës.
Qyteti është gjymtuar dhe është tkurrur
duke humbur rëndësinë e tij, kur mbi trupin
e Dibrës ra sopata e rëndë dhe e përgjakur
e vendimeve të pa drejta të Evropës qorre
duke e lënë sot e asaj dite jashtë kufijve të
saj etnikë. Kufiri ende ekziston.Dibra është
e ndarë në dy pjesë:
“Po do vijë një ditë,
kufiri do tretet.
Dhe për gjithë shqiptarët,
Një atdhe do mbetet”
Me malet e larta rrethuar Dibra duket si
një aeroport i madh gjigand, kudo ujë dhe
gjelbërim në çdo kohë . Dibra, një trevë e
lashtë ilire ,etnike dhe me tradita të rralla
patriotike e atdhetare për tërë Shqipërinë
lindore.
Dibra është e lashtë, e hershme, e njohur
në histori për bëmat dhe heroizmat e saj në të
gjitha kohrat e me të gjithë pushtuesit e huaj.
Në periudhën e hershme Rahoniku quhej.
Vite ma vonë Sheher e sot qyteti i Dibrës.
Qyteti me pazarin, e tij, me lulishte aq të
trëndafiltë e shumëngjyrëshe, me lokale të
bukur, me ato rrugica të ngushta por mjaft të
pastra ia shtojnë dhe më shumë hijeshinë dhe
bukurinë qytetit përrallor të Dibrës.Me rrugët
e shtruara me asfalt e trotuare të bukura,
me dyqanet e mbushura plot anës rrugëve,
me avllitë e mbuluara me lule dekorative i
bëjnë shtëpitë e qytetit vërtet një mrekulli
e veçantë, shtëpi dy e tre katëshe, mbuluar
sipër me tjegulla të kuqërremta por tek tuk
dhe me panela diellore. E pabesueshme por
në fakt nuk është zbukurim artistik por një
realitet i prekshëm dhe i dukshëm nga të
gjithë vizitorët.
Pastërtia është tipar dallues në qytetin e
Dibrës, me lagjet e reja por dhe me ato të
vjetrat por dhe guzhina tradicionale e bujaria

vlen për të theksuar për dibranët . Kjo është
Dibra ime, qytet sa i lashtë edhe modern ku
gërshetohen në fakt mjaft bukur tradicionalja
me modernen kudo e në çdo gjë.
Erdhën pushtues të ndryshëm nga grykë
e Radikës dhe Ohrit, nga malet e Korabit
e bjeshkët e Zharranicës e dibranët u çuen
në kambë i madh e i vogël, me kësula e pa
kësula e u mbushën përrenj plot me gjak e
Drini u skuq e male e kodra u mbushën me
kufoma armiqsh që shkelnin këto troje. Kjo
është Dibra e nëntë maleve.
”Dibra e kuqe me shumë halle,
dorë për dorë me nëndë male…”
Dibra është një krahinë e madhe që
përfshin Dibrën e Poshtëme dhe Dibrën e
Epërme, dy Rekat, fshatrat dhe qytetet si dhe
Gollobordën. Jo vetëm toka pjellore me ara,
bjeshkë, dryrë frutorë e pyje por dhe nëntoka
dibrane është mjaft e pasur me minerale të
ndryshme që këto minerale janë shfrytëzuar
herët dhe po vazhdojnë të shfrytëzohen
ende.
Në popull flitet se në bjeshkët e Gramës
paska patur një lloj minerali të çmuar, të
cilin e kanë shfrytëzuar të huajt ku dhe vetë
popullsia ka qenë e vendosur në Gramë Këtu
popullsia ka qenë e strehuar në vendin e
quajtur Kumbull, një vend ky i strukur mirë
nga të ftohti i madh.Pikërisht në këtë vend
ka ekzistuar qyteti antik i Gramatikës nga ku
sot kemi vetëm rrënjën e fjalës “Gramë” Vite
më parë kur banorët e Radomirës shtegtonin
me bagti për në Selanik kalonin poshtë Rekës.Të moshuarit tregojnë se një natë kishin
qëndruar në një fshat në kufi mes Bullgarisë
dhe Turqisë. Banorët e këtij fshati flisnin një
shqipe disi të ngatërruar me një dialekt të
hershëm të zonës së Sllatinës.
-Jemi nga një vend i quajtur Gramatik.U
larguam të gjithë duke lënë gjithçka atje.
Kemi lënë dhe pasuri se vetë toka jonë
atje kishte pasuri të mëdha.Pasurinë tonë ia
lamë amanet tokës. Aty ku rrezet e para të
diellit të prekin tokën, aty është edhe porta
që mban fshehur thesaret tona.Kjo sot në
fakt duket si legjendë por fakt është se në
Sllatinë ka toponime të tilla që në gjuhën e
popullit quhen “gropat e Gjenevezit”. Fundi
i këtyre gropave është i mbuluar nga bari
por pleqtë tregojnë se pikërisht në këto gropa
sllavët kanë nxjerrë arin që fshihte nëntoka
e Sllatinës. Edhe sot që nga Radomira po të
hedhësh vështrimin matanë shpatinës e cila
shtrihet deri në breg të Veleshicës, nën rrezet
e diellit të mëngjezit vërtet na jep një pamje
mahnitëse ku nga larg duken disa gurë me një
shkëlqim të rrallë verbues.Lidhur me qytetin
e famshëm të Demastionit dhe me minierat
e tij të arit na flet dhe Neritan Ceka në librin
e tij “Ilirët’.
Të njëjtën gjë thotë dhe studiuesja më e
re Eva Brinja në librin e saj “Antikiteti” ku

ndër të tjera thotë autorja se pikërisht në
këtë qytet janë prerë dhe monedhat e para
të periudhës së Justianit.Në muzeun historik
kombëtar, në hartën e madhe për shtrirjen e
fiseve ilire Demastioni shtrihet mes Dardanisë dhe Maqedonisë zonë kjo që na bind
përfundimisht se kemi të bëjmë me Gramën.
Dibra ka luajtur një rol kryesor dhe mjaft
përcaktues në ngjarjet madhore të historisë
tonë kombëtare.
Dalim nga Dibra, vetëm pak metra më
larg Maqellara apo Fusha e Dibrës siç quhet
ndryshe, ka një pamje vërtet mjaft tërheqëse.
Ajo rritet e zbukurohet mes blerimit që bujqit dibranë aq të kujdeshëm në punimin e
tokës, në kultivimin e kulturave bujqësore, të
bimëve dhe perimeve të ç quhet ndryshe, ka
një pamje vërtet mjaft tërheqëse. Ajo rritet
e zbukurohet mes blerimit që bujqit dibranë
aq të kujdeshëm në punimin e tokës, në kultivimin e kulturave bujqësore, të bimëve dhe
perimeve të çdo lloji e shtrirë nën këmëbt e
maleve, në këto ditë krenarie ka shumë vërtet
për të treguar. Në lindje të kësaj komune
është katundi i Kllobçishtit, vendlindja e iljaz pashë Dibrës, që në Lidhjen e Prizerenit
gjithë patriotët e kombit e nderuan duke e
vënë në krye të saj.
Maqellara vërtet flet me gjuhën e historisë
sonë kombëtare, flet shumë e tregon për
lashtësinë dhe kulturën shqiptare.Burimi apo
Allajbegia sot një ndë fshatrat më të lashtë
ndoshta në vendin tonë është në maqellarë.
Grazhdani, apo Uskana (që shumë veta nuk
duan ta praojnë), kryqendra e penestisë
ilire, një qendër e rëndësishme përsëri në
periudhën romake.Në Grazhdanin e sotëm
arkeologët punojnë për të zbuluar thesarët
e saj, një nismë kjo disi e vonuar, që u nxit
në fakt për të zbuluar virgjërinë e lashtësisë
nga arkeologu dibranë Adem Bunguri. Sapo
kalon qafën e qenokut, aty ku është dhe kufiri
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ndarës i dy Dibrave të shfaqet madhështor
një qytet i ri, Peshkopia, qyteti i blirëve dhe
luleve. Kush prek në të ,sa ven këmbën, të
duket se të përshëndet heroi ynë kombëtar
Gjergj Kastrioti Skënderbeu, që lartësohet
para pallatit Kulturës, vepër kjo e realizuar
nga skulptori Sadik Spahija me ndihmën e
çmuar e bujare të Zaim Korsit. Shëtitorja “Elez
Isufi”, me emrin e tij të nderuar që mban
duket se thotë aq shumë për luftrat çlirimtare
që ka bërë populli dibranë nën udhëheqjen
e tij kundër synimeve të shovinizmit serb.
Të gëzon fakti që në këtë qytet, pikërisht në
100 vjetorin e pavarsisë po vendosen në piedestalin e nderit shtatoret e patriotëve Vehbi
Dibra e Nikollë Kaçorri, që morën pjesë në
ngritjen e flamurit përkrah Ismail Qemalit.
Krahina e Dibrës gjithmonë ka qenë në
qendër të vëmendjes të armiqve më të egër
të kombit, sidomos atyre sllavë dhe kjo u bë
më evidente me kryengritjet antiosmane në
vitet 1909-1912.
Atëherë kur Vlora përjetonte një ndër
fitoret më të ndritura të historisë sonë, dibranëve u kishte mbërritur armiku tek dera e
shtëpisë dhe ata me atë flamur që kishin bërë
gati ta ngrinin në ditën solemne vrapuan me
të në dorë për ta ngritur në shkëmbenjtë e
Kolesjanit.Ishte pikërisht nëntori i vitit 1912
që shënoi për dbranët e lumjanët një fitore
historike:
”Krisi pushka, gjëmoi toka,
vjen Elezi me dy topa…”
Këto luftra kundër serbëve që nisën në
atë nëntor do të vazhdonin për nëntë vjet
me radhë me një ndër qëndresat më vigane
të një populli liridashës. Nga ana tjetër ato
do të hapnin shumë plagë të rënda për tërë
krahinën e Dibrës;plaçkitje,djegje, rrëmete
e rrëmuja të pa para, shpërngulje massive,
gjëmë elot që as kohrat e mëvonshme nuk
mundën që ti mbyllin këto plagë e ti thajnë
këto lot.Ndaj ato janë gdhendur fort në
kujtesën e këtij populli, në shpatet e këtyre
luginave, që nga Radika e Koxhaxhiku, në
Lurë e Katër Grykë, në Reç e Dardhë, në
Kodër të Shkekës në Shumbat e Arras, në
bjeshkët e Korabit apo grykën e Skërtecit, ato
janë gdhendur përjetësisht që brezat të mos i
harrojnë e ta shpalosin madhështinë e tyre në
qindra përvjetorë të tjerë.Ja që Dibra ime në
çdo kohë e situatë është e dëgjuar, është e
njohur dhe ka luajtur një rol kyç në të gjitha
luftrat që janë zhvilluar për liri dhe pavarsi.
Po përse? Përse është dëgjuar Dibra në çdo
kohë e situatë? Për patriotët dhe atdhetarët e
flaktë që në emër të flamurit, lirisë dhe adheut
ata shkrinë dhe pasurinë, falën dhe jetën .E
sot kur në Tiranë po ngrihen përmendore,
kur Vlora e veshur nuse po përgaditet që në
dasmën madhështore të saj të pres dasmorë
nga gjithë Shqipëria, në Dibër dhe gjithë
luginën e Drinit të Zi, gjëmon historia.
Sh.Skarra
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ryka e madhe si një muze magjik na
zgjon shpirtrat e burrave të heshtur
që rrezatojnë atdhedashuri, urtësi,
arsim e kulturë. Ata na vijnë sot këtu me
virtytet e fisnikërisë, me karaktere të pathyeshëm dibranësh, secili me madhështinë e
bukurisë së emrit duke na dhuruar mençuri
e trimëri. Si simbole heronjsh mitologjikë
rrinë brenda nesh me profil lirie e dijesh të
përjetshëm.
Udhëheqësit e Rilindjes së ndritur kombëtare rrezore joshën disa ideatorë patriotë
dibranë, midis tyre dhe Sulejman Shehun.
Këta ideatorë ranë në unison me mendimin
se vetëdija kombëtare rritet me hapjen e
shkollave shqipe për të dalë nga errësira
mesjetare osmane dhe për të fituar pavarësinë
e ëndërruar.
As burrat e mençur nuk u bënë rilindës pa
shkollë. As sheh Sula nuk bëhej “Sheh Sula”
dhe nuk lindi i tillë pa shkollë, megjithëse
vinte nga rrënja e Sheh Mustafës, që “shembi
malet” e lëshoi në Dri. I veshur mistik-idealist,
e priti Gryka e Madhe si idhull shpirtëror më
1870. Ai mblodhi në teqe djem e vajza për
t’u mësuar shqip, me alfabet turk e arab. Një
pjesë edhe nga zona i shkolloi në Stamboll
si: Mustafa Isufin, Mehmet Shehun, Mulla
Toskën, Mehmet Salën, Haxhi Kolën, Mulla
Sheren, Haxhi Topin, Hafiz Iskurtin, Mulla
Salën, Mulla Vorfin, Zenel Allushin.
Këta u kthyen të ditshëm, me të tjera
mendje. Edhe pse në shkolla turke, fitonin
një tjetër botë, me ëndrrat e ndryshimit të
jetës. Kush e krijoi këtë botë tjetër tek ata,
përveç shkollës? Sido shikonin pak dritë në
errësirën e robërisë. Ka mbetur aksioma se
një komb analfabet sundohet më lehtë – e
provokuar kjo me sundimin disa shekullorë
të kombit tonë nga osmanët.
Shoqëria “Drita” në gazetën “Bashkimi”
propagandonte se gjuha shqipe do të sillte
“dashuri, bashkim, vëllazërim”. Kjo ndezi
prushin e Grykës Madhe për shkollë shqipe. “Sheh Sula u lidh veç udhëheqësve të
Rilindjes me Ali Riza Pashën (Gurra), me
kryemyftiun e Manastirit, Jusuf Karasanin,
Mersin Demën, Dan Camin, baba Jashar
Krenën, Jakup Camin, Dalip Karanë, Sulë
Hupin 2). Njëherësh edhe Hoxhë Voka në
“Djelmënia Dibrane” dha alarmin: “Armiqtë
janë tue na hap varrin... Një rrugë na ka mbet:
Me u zgjue kombi, me mësue gjuhën e tij e
me i dalë zot vetes”.
Ali Vishka në kumtesë shënon: “Në Dibër
dhe rrethina më 1875 ka pasur 33 shkolla
fillore islame...”, ku përmendet dhe J. G.
Hahni, i cili “ka qenë në fshatin Grazhdan
dhe Zerqan. Të Zerqanit e kishte hapur Sheh
Mahmuti në sarajet e tij” 3). Ndërsa konsulli
rus Vice deklaron më 1885: “Në Dibër e
rrethina kishte shkolla turke me 250 nxënës.
Një të tillë kishte dhe në Zerqan 4).
Me lejimin e shkollave turke, osmanët
mendonin asimilimin e gjuhës shqipe dhe
turqizmin e e shqiptarëve. Por “libra shqip
dhe abetaret vinin nga kolonitë shqiptare të
mërgimit nga Stambolli me qiraxhinj dhe
shpërndaheshin në qytetin e Dibrës, Zerqan,
Bulqizë, Homesh...” 5).
Përpjekja vetëmohuese e rilindësve u
konkretizua më 1887 me hapjen e shkollës
së parë shqipe në atdheun tonë, në Korçë.
Një vit më vonë, Seit Najdeni hapi shkollën
e parë shqipe në qytetin e Dibrës së Madhe
6). Nuk qe rastësi ardhja e Abdyl Frashërit në
Zerqan, më pas, e Hoxha Tahsinit.
Rruga drejt lirisë po hapej. Në enciklopedinë e tij Sami Frashëri e quan eveniment
të rëndësishëm kombëtar hapin patriotik,
ku shënon: “Në kazanë e Dibrës kishte 11
shkolla laike” 7).
Këtë të vërtetë nuk e kundërshtojnë për
Dibrën e Madhe, Zerqanin, Bulqizën, Homeshin. Atë mot Ministria e Arsimit e Peran-

Shkolla e parë shqipe
më 1893 në Zerqan...
dhe heshtja e Drejtorisë Arsimore të Bulqizës
dorisë Osmane publikoi: “Në lagjen Zerqan u
pranua zyrtarisht nga shteti që në vitin 1892
të hapet shkollë sabiane (private) 8).
Kjo situatë i hapi shtegun Hoxhë Vokës që
në vitin 1893 shfrytëzoi rrethanat lehtësuese
që u bëri Pallati Gjylhanesë fqinjëve, rihapi
shkollë shqipe në Dibër të Madhe. Në këtë
vit historik më 14 mars 1893 u hap shkolla
e parë shqipe në Zerqan nga Sheh Sula dhe,
po më 1893, u hap në Okshtun nga Hoxhë
Moglica” 9).
Ky ideolog mistik rrobën fetare e vuri
në shërbim të kombit, hodhi i parë gurët
e themelit të shkollës shqipe në një cep të
Penestisë së ilirëve në Zerqan me leitmotivin “Atdheu është pjesë e besimit”. Sheh
Sula, ai burrë i mençur, dijetar e guximtar,
zgjodhi 14 marsin për simbol të ringjalljes
së jetës, të gjelbërimit të natyrës për largimin
e errësirës dimërore për çeljen e pranverës,
hapjes së shkollës drejt pavarësisë. Slogani
filozofik i tij përmendej odave me peshën
e figurave të fjalës: “Drita e shkollës do të
largojë dimnin e robnisë”. Edhe brezat e
fisit kanë përcjellë gojë më gojë 14 marsin e
vitit 1893 si: Xhemile Shehu, Qamil Myslim
e Hysni Shehu, të cilët 14 marsit i thoshin:
“dita e asë!” 10).
Nxënësit e parë të 1893 të shkollës shqipe
kanë qenë: Osman Shehu, hajredin Shehu,
Tush Shehu, Liman Rruka, Hamza Gurra,
Xhafer Hanku, Imer Kola, Liman Disha, Isuf
Sula, Shaban Allushi, Besim Kadiu, Selim
Sinani, Ali Hanku, Bajazit Cesula, Nuri
Novaku.
Një dorëshkrim i filmuar i Hajredin Shehut, që ruhet në Arkivin e Shtetit, shkruhet:
“Shkolla shqipe në Zerqan asht hap në vitin
1893” 11). Edhe burime të tërthorta, por
logjike na çojnë të pranojmë se shkolla
e parë shqipe në Zerqan është hapur nga
Sheh Sula më 1893, natyrisht jo në kornizat
klasike 12).
Si kundërpërgjigje, autoritetet turke në
Dibër, hapën një shkollë turke në Bulqizë
me ceremoni. Sheh Sula, i ftuar, mori fjalën:
“Edhe kjo shkollë kulturë jep, por do të ishte
mirë të hapej në gjuhën shqipe” 13).
Turqit nuk e duruan shkollën shqipe në
Zerqan. Prandaj Gazeta “Drita” publikoi:
“Ka hy dashuria e mëmëdheut bashkë me atë
të gjuhës... Sot i madh e i vogël, i pasur e i
varfër thërrasin me gjuhën shqipe: Me shkolla
mirësohet kombi” 14). Prandaj zerqanasit e
rihapën shkollën përsëri më 1894, 1900 dhe
1907. Për këtë Konsulli austriak në Manasdtir
njofton: “U binda se hapja e atyre shkollave
ishte krejt e sigurtë” 15). Me kërkesë të Baba
Jashar Krenes, “më 1895 Baba Meleq Shembërdheni abetaren e Naum Veqilharxhit në
Martanesh, Zerqan...” 16).
Kongresi i Dibrës, njësimi i alfabetit shqip

në Kongresin e Manastirit, me pjesëmarrjen
dhe të Sheh Sulës, hapja e shkollës Normale
të Elbasanit, në të cilën studioi Riza Shehu, u
bënë faktorë shtytës të reja ndërgjegjësuese
të rihapjes së shkollës cilësore shqipe të
Zerqanit. Këtë e dëshmon telegrami nga i
deleguari i Austro-Hungarisë në Durrës ku
shkruhet: “Më lejoni t’i njoftoj shkelqësisë
tuaj... se fuat Beu më njofton se kishte arritur
të hapte shkollën private shqipe në Tiranë
dhe në Zerqan Dibër... Drejtim i shkollës së
Zerqanit është në duart e Sheh Sulës” 17).
Pra, Sheh Sula prapë e riçeli shkollën
shqipe më 10 maj 1910 ku dha mësim dhe
shehu. Mësuesi emëroi tregtarin Gjergj
Baja dhe Osman Shehu me 20 nxënës, si:
Ismail Kurti, handar Danga, Hajdar Sula,
Riza Hanku, Ali Gurra, Ramë Ceka, Tashe
Lala, Can Ceka, isa Sula, Tafa Ceka, Merdan
Sinani etj.
Gazeta “Liri e Shqipërisë” nënvizon: “Mësuesin turk e kthyen mbrapsht në Zerqan, se
duan të mësojnë shqip e jo turqisht...” 18).
Në udhën e shkronjave magjike të abc-së
erdhën mërgimtarë fisnike në vendlindje me
mesazhe jete. Këta i kanë zgjuar Isuf Xhaferri,
Fadil Shehu e Destan Rama.
Mustafa Sula erdhi i shkolluar më 1912
nga Stambolli. Kurbetçiu nxori nga hejbet
10 abetare.
- Ç’na duhen këto, or burrë? – e pyeti me
qejf të prishur gruaja.
- Kam pru drita, grue. Due me ndriçue
mentë e miletit...!
- Po ti, mor i shuet, nebare t’i binje shtëpisë
nji sixhade Stambolli, si gjithë hallku?!
Ky burrë i mençur solli pasurinë më të
madhe e të vlefshme të botës së vet. Sheh
Sula e mori mësues të shkollës në shtëpinë
e Hysen Likdishes, deri sa serbët shovinistë
e detyruan të emigrohet.
Herët u kthye në Peladhi dhe emigrant
Sadik kamberi që solli në katund një
peshqesh: Një bukë (franxhollë Stambolli),
brenda së cilës Abetare shqipe! Bukë dh
abetare të ngjitura njësh. Dy simbole jete.
Ata flasin. Shumë flasin. Pa zë. Si buka dh
abetarja. Dy fjalë si metafora shpirtërore hyn
në çdo familje të Grykës së Madhe. Mustafai
e Sadiku si mikrolegjenda me abetaret e abcsë dhanë dashuri e morën dashuri.
Nuk do t’i mbulojë harresa dhe burrat
trima, të etur për dije si Hasan Okshtuni që
çeli mejtepin shqip në Strikçan dhe Ibrahim
e Ramadan Alliun që sollën abetaret nga
Bukureshti, Abaz Lalën mësues, që përdori
këto abetare; Asllan Hysën e Sopotit dhe
Hoxhë Moglicën që hapi shkollën shqipe në
shtëpinë e Llanit, apo Veli Hidrin e Valikardhës që solli nga kurbeti abetare dhe shtëpinë
e tij e bëri shkollë, si Hamit Dani i Godvisë,
me Mustafa Dervishin mësues.

Abetaret u bënë armë kundër errësirës së
shekujve. Mësuan në to: Miftar Plaku, Abas
Llagaxi, Xhabir Mehmeti, Myslim Kola, Sefë
Mehmeti, Isa Hyseni, Hajdar Jangulli, Islam
Dervishi, Xhafer Kërcuni, Kasem Lami, Muharrem Hoxha, Destan Zogu etj.
Gryka e Madhe jetoi në vite gjaku. Sergijat serbe thernin njerëz e mbyllnin shkolla.
Edhe në këtë klimë krimesh, në maj 1916 u
rihap shkolla në shtëpinë e Zenel Cekës, ku
mësuan Abas Disha, Hajdar Sula, Hajrulla
Lika, Mustafa Ceka, Ali Bardha, Xhafer Brata,
Xhemal Allushi, Imer Vocrri, Sadik Zogu
me mësues Riza Shehun, i pari që mbaroi
Normalen e Elbasanit.
Prapë në vitin 1921 u rihap porta e diturisë në ndërtesë të re, me mësues Ramiz Alliun. Numri i nxënësve u rrit. Erdhën dhe të
tjerë mësues si: Imer Leksi, Beatriçe Cesula,
Thanas Bocova, Jonuz Shehu, Fetah Ajdini,
Shaban Arra, Besim Kadiu. Këta mësuan:
Riza Novakun, Selim Alliun, Mexhit Hankun,
Izet Sinanin, Bajazit Pervizin, Kasem Jangullin, Mahmut Pervizin, Sabri Fikun, Sabri
Hankun, Myslim, Gani e Qamil Shehun,
Imer Lamin. Në vitet 30-të u shkolluan dhe
disa vajza: Ferite Gurra, Lejfe Ceka, Hide
Hanku, Lime Myrtezai, me mësuese Beatriçe
Cesula e Thomaica Grabocka, me nxënës
nga zona: Ramiz Okshtuni, Sefedin Hoxha,
Qamil Balla, Sami Kamberi, Seit Rama, Mete
Kanberi, Hysen e Halil Fiku, Shahin Dani,
Isuf Fiku, Abaz Jangulli, Ismail Jangulli, Ferit
Myrtezai, Bajram Brata, Qamil Disha, Rakip
Novaku, Arif Cesula, Gafur Dervishi, Riza
Hoxha, Rakip Hoxha, Ramiz Puca, Hysen
Shehu, Vehbi Disha, Beqir Lala, Ramiz Vorfi,
Hasan Pervizi, Skënder Shehu, Fiqirie Shehu,
etj. Me këta shkollarë punuan mësuesit: Surja
Spahiu, Shaban Ostreni, Munir Shehu, Bexhet Hoxholli, Elena Todri, Artemi Popa, Herieta Babatasi, Shaqir Duka, Kritavgji Dullani,
Selim Alliu, Kov Bibaja, Qamil Skuqi.
Në vitin 1938 mbaruan me lavdërime të
mësuesve: Jashar Kola, Ramiz Hyseni, Asllan
Keta, Rrahman Hanku, Isuf Sula, Gafur Dervishi, Ferit Myrtezai, Skënder, Hasan, Dilaver e
Mustafa Shehu, Nadire, Ferit Pervizi, Bajram
Kurti, Destan Meta, Vehbi Hidri etj.
Në vitet 40 Ramiz Alliu mësoi nxënësit që
morën emër të mirë: Ramadan Hoxha, Ramis
Gjoka, Ahmet Alliu e Sanie Smeli.
Nga fundi i viteve 30-të mësuesit Munir
Shehu, Kov Bihaja e Imer Berisha vunë në
funksion të mësimit dhe edukimit, organizimin e aktiviteteve artistike e sportive sa
jepnin shfaqje me këngë, valle, recitime në
kafen e Miftar Hajdaragës dhe lojëra popullore, ushtrime gjimnastikore. Mbahen mend
Sami Brata, Aqif Murrja ose Merdan Kola i
hypur mbi piramidën kullë me nxënës recitoi: “E shihni or burra, sa i madh unë jam? E
hyp mbi shokë, ç’bukuri kam! Kur unë ecë,
dridhet toka, ushton mali e lëviz bota”.
Në vitet e para të pushtimit fashist, mësuesin Subi Dedej këshillonte nxënësit me
zë pak të mos mësonin hymnin fashist dhe
të mos visheshin balila.
Për shkak të luftës antifashiste shkolla u
mbyll. Ajo u rihap në janar të vitit 1945, kur
ndihej akoma Grykës së Madhe erë baruti.
E para reformë arsimore qe shkolla laike.
Mësues u emërua Hysen Shehu.
1946. 1 tetor! Zerqani! Një datë historike.
Klime me ndjesi kënaqësie u derdh vatrave
për çeljen e shkollës unike në vazhdën e
realizimit të ëndrrave për dije të mëtejshme
e kulture arsimore. Drejtori e mësuesi i parë
Syri Bilali me dashuri e pasion mësoi 35
nxënës si: Merdan Kola, Shefqet Tançi, Arif
Ceka, Pëllumb Shehu, Mustafa Hanku, Bardhul Shehu, Izet Kola etj. Më vonë mësuesit:
Bahri Rusi, Erefili Tavanxhi, Ruzhdi Kraja,
Muharem Tançi, Ali Puca. Pastaj: drejtor Idriz
Biba. Ato vite mbaruan dhe nxënës që premtonin emër të mirë për nderimin e shkollës
(Vijon në faqen 22)
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opulli ynë gjatë gjithë kohës së ekzistencës së tij ka luftuar për liri e pavarësi,
për drejtësi shoqërore dhe për ruajtjen e
tërësisë tokësore të trojeve të veta. Për këtë,
kur e ka lyp nevoja ai ka bërë çdo sakrificë, gjë
që na e dëshmon edhe kryengritja e Dibrës e
shtatorit të 1913-tës, ashtu si qindra kryengritje
të tjera kundër okupatorëve, në shekuj.
Kryengritja e shtatorit 1913 e kishte zanafillën qysh në nëntor të 1912-s, kur ushtritë
shoviniste serbe shkelën mbi trojet tona. Qysh
atëherë e deri në shtator 1913, populli i Dibrës
u ngrit i tëri me armë në dorë për mbrojtjen
e tërësisë së trojeve amtare. Por ajo që i dha
shtytje dhe nxeu gjakun e çdo dibrani, qe padrejtësia e konferencës së Ambasadorëve.
Konferenca e Ambasadorëve me vendimin
e 29 korrikut 1913 në Londër e cungoi Shqipërinë, duke lënë jashtë kufijve etnik më se
gjysmën e tokave shqiptare, midis të cilave
edhe qytetin e Dibrës së Madhe me krahinat
për rreth.
Oreksi i shovinistëve të Beogradit ishte i
pa qosh. Por marrja e Dibrës ishte veç luga
e parë në sahan. Qëllimi i tyre ishte dalja në
Adriatik, duke i shtrirë kufijtë e tyre deri në
lumin Shkumbin. Për t’ia arritur qëllimit, fillimisht caktuan vetë një kufi të ashtuquajtur
“strategjik”, që përfshinte dy Dibrat deri në kufi
me Mirditën dhe Matin.
Për t’i detyruar viset e “vijës strategjike” që
të përkrahnin bashkimin me serbinë, qeveritarët
serbë bënë një propagandë të gjithanshme, të
shoqëruar me lajka e para për të grumbulluar sa
më shumë peticione për të përligjur sundimin
në tokat shqiptare. Krahas saj ato, qysh në fillim,
kur vunë çizmet e zaptuesit në trojet tona, duke
filluar nga Tetova, Kërçova e Gostivari, nga
Struga e trevat e dy Dibrave, përdorën terror të
paparë. Malësorëve shqiptarë ua mbyllën rrugët
e tregjeve për në qytet duke i kërcënuar me uri
me mijëra prej tyre. Ushtarët serbë i arrestonin
ato malësorë që guxonin të zbrisnin në qytete:
Qeveria serbe, deklaronte Ismail Qemali, - i
shtrëngoi aq keq e bëri aq të liga, sa që nga
dëshpërimi, burra e gra kërkonin vdekjen si
të vetmin shpëtim ndaj çnderimit, rrëmbimit e
vrasjes(1). Në qytetin e Dibrës, - shkruan Haki
Stërmilli, - gjithë qytetit i vinte erë gjaku njerëzish, kudo mbretëronte pasiguria dhe një heshtje
tmerri ... Vetëm gjindarmi serb Aleksandër me
dorën e vet theri 19 vetë(2). Në fshatin Reçan
të Gostivarit ... serbi mori 80 vetë dhe prej tyre
75 i pushkatoi(3). Në tërë atë fshat serbët morën
200 vetë (gra, fëmijë e pleq) i mbyllën në dy
shtëpi, u vunë zjarrin dhe i dogjën të gjallë(4).
Në një protestë që populli i Dibrës së Madhe u
bënte Fuqive të Mëdha, thuhej se “Ushtria serbe
jo vetëm ndaj popullsisë muslimane, por dhe
ndaj asaj ortodokse për të cilën pretendonte se
gjoja po e mbronte, përdori terrorin e dhunën.
Bile “200 nuse e vajza ortodokse ushtarët serbë
i përdhunuan”(5). Llojet e masakrave ishin nga
më të padëgjuarat. Demir Zenel Krashit nga
fshati Çidhën, mbasi i lidhën duart, i ngarkuan
një thes me gur në shpinë dhe, duke e shpuar
me bajonetë, e detyronin të ecte deri sa vdiq
në rrugë në ecje e sipër(6). Ndërsa në Shkallë
të Klenjës serbët zunë dhe pushkatuan 30 vetë
duke i groposur në një varr të përbashkët(7).
Ushtria serbe me urat e zjarrit në duar dogji
ç’gjeti përpara. Vetëm në Grykë të Vogël u
dogjën 22 fshatra(8). Po kështu në Gollobordë
e vise të tjera, kohë pas kohe, u dogjën pothuaj
tërë fshatrat e fushës së Shehërit dhe të Dibrës
së Poshtme. Dokumentat flasin për një djegie
masive edhe të krahinës së Gollobordës, Gostivarit e të Kërçovës bashkë me të dy Rekat, si
dhe të Strugës e të Ohrit(9).
Të shtrënguar nga ky terror i pashembullt,
shumë dibranë u detyruan të mërgojnë familjet e tyre në Shqipëri të Mesme, kryesisht në
Tiranë, Elbasan, Shijak etj, ndërsa luftëtarët
qëndruan maleve me armë në dorë.
Qendresën e tij populli dibran e shoqëroi
edhe me protesta, të cilat ua dërgoi përfaqësuesve të Fuqive të Mëdha. Në ato protesta
denoncohej dhuna e terrori i zaptuesit serb dhe
kërkohej që qyteti i Dibrës së Madhe dhe krahinat e saj t’i ktheheshin atdheut të përbashkët.
Por protestat binin në vesh të “shurdhët”.
Barbarizmat e ushtrisë serbe kurrë nuk
mundën ta gjunjëzonin e ta mposhtin dhe as
ta thyenin moralisht popullin trim, patriot e

Kryengritja e shtatorit 1913 u organizua nga vetë dibranët. Kjo nuk pati organizatorë as nga trevat
e tjera shqiptare jashtë Dibrës, gjithashtu nuk është as vepër e oficerëve të huaj, austro-hungarëzë, siç
pretendonte Pijemonti(20). Shqiptari lirinë dhe pavarësinë e tij e ka siguruar duke u mbështetur gjithmonë vetëm në forcat e veta, dhe asnjëherë nuk ia ka lypur askujt atë.

Kryengritja popullore e shtatorit 1913
liridashës të Dibrës. Dibranët, kudo që ishin,
në fushë, në male e qytet, për asnjë çast nuk
i lëshuan armët nga dora. Shumë luftëtarë, të
cilëve u mungonin armët, ia rrëmbenin armikut
duke u ndeshur fyt për fyt me të. Në njërën
nga luftërat e këtij viti, në Çidhën, pa përmendur shumë të tjera në gjithë Dibrën, luftëtarët
bashkëkohës tregojnë se në atë përleshje vetëm
Xhaferr Kariçi nga Grykë-Noka e kishte kollanin të plotë me fishekë, ndërsa gjithë të tjerët
kishin vetëm nga një e nga dy paqeta fishekë
në brez, pa përmendur ato që luftonin me armë
të ftohta(10).
Zjarri i luftës popullore që u ndez në Kolosjan, Grykë të Vogël, Gollobordë e në vise të
tjera jashtë kufirit të sotëm shtetëror, jo vetëm
që nuk u shua për asnjë çast, por gjatë 9 muajve të pushtimit, nga dhjetori i 1912 deri në
gusht 1913, zaptuesve serbë iu dogj toka nën
këmbë. Hov të ri i dhanë rezistencës dibranët
që u kthyen nga lufta e Shkodrës. Armët e tyre
i ri nxenë tytat duke e goditur armikun bashkë
me luftëtarët e tjerë në çdo pëllëmbë të tokës
dibrane.
Kjo rezistencë, përveç udhëheqësve kryesore si Elez Isufi që qëndroi konseguent gjatë
gjithë jetës së tij, Selman Alia, Llan e Halil
Kaloshi, Suf Xhelili, Mersim Dema, Iljaz Hoxha
nga Reka, Hazis Lila, Hasan Berenxha (Koçi),
Sheh Sula i Zerqanit, Sheh Hysen Kuçi, Dan
Cami et, drejtohej edhe nga prijësa popullorë,
ku në disa raste kishte edhe për çdo fshat. Këto
udhëheqës ishin lidhur në mes tyre me besëlidhje tradicionale qysh në kryengritjen e madhe
të qershorit të 1912 dhe në atë të shtatorit të
atij viti, për të drejtuar popullin në luftë kundër
okupatorëve të rinj në tre drejtime:
-Për mbrojtjen e Shkodrës;
-Për pritjen e fuqive serbe në Lumë;
-Në drejtim të Dibrës së Madhe.
Këto punuan dhe komunikuan ndërmjet tyre
tashmë për përgatitjen e një kryengritjeje të
përgjithshme në të gjithë trevën e Dibrës. Ata
u përpoqën t’i koordinonin planet e tyre edhe
në krahinat e tjera jashtë Dibrës, si: me Strugën,
Ohrin, krahinat e Gostivarit dhe të Kërçovës,
të dy Rekat etj.
Nga fundi i gushtit të 1913-tës, - tregojnë
luftëtarët bashkëkohës, - krerët drejtues kuvendojshin në mes tyre se ka ardhë dekiku
(minuti) me u ngrejt njiherësh në kambë dhe
me “a besa-besë” ta shporrim qafirin (serbin
- A.H) nga tokat tona, se nuk banë më asnji
gram(11). Pra përveç djegieve e vrasjeve masive
që popullit ia kishte çuar thikën në kockë, një
shkak shumë i sekëlldisur për t’u ngritur më 7
e 70, ishte shkëputja e Dibrës së Madhe nga
trungu i Atdheut.
“...Sipas lajmeve private të ardhura njëkohësisht në Dibër, atje ka shpërthyer një
kryengritje si pasojë e deklarimit të aneksimit”,
- do të shkruante ndër të tjera, në telegramin e
datës 25 shtator 1913, nga Manastiri, zoti Van
Zitkovski(12).
Sipas burimeve arkivore(13) kryengritja filloi
më 20 shtator 1913 në Dibër të Poshtme, në
Çidhën. Sipas dëshmitarëve okularë, pjesëmarrës si luftëtarë në atë kryengritje, Rushit Zhuka
nga Laçesa dhe Hakik Sava nga Fushalia, si
sinjal për shpërthimin (fillimin) e asaj kryengritjeje, kushtet e së cilës ishin pjekur prej
kohësh, shërbyen pushkët (të shtënat) e Han
Totës dhe të Halim Markut etj. në Fushalie, në
pasditen e datës 19 shtator 1913, kur asgjësuan
një patrullë serbe prej katër ushtarësh bashkë
me informatorin e tyre, tregtarin maqedonas
që shërbente në Fushalie. Ata, si ish-luftëtarë
për mbrojtjen e Shkodrës, një vit më parë, nga
rrethimi i ushtrisë malazeze, ishin strehuar në
shtëpinë e Xhetan Vajshës alias Xhetan Martinit
për t’i shpëtuar përndjekjes prej pushtuesve
serbë që ishin instaluar në Fushalie. Qendresa
e tyre deri në asgjësimin e plotë të patrullës
serbe që i kishte rrethuar, e ktheu në një kala
të vërtetë shtëpinë e Xhetan Vajshës, ku ishin
strehuar e rrethuar.
Kjo qëndresë e tyre, bëri që malësorët e të
dy anëve të Drinit të Zi, duke qenë në pritje për
shpërthimin e kryengritjes dhanë kushtrimin me
armë dhe me zë: “i ranë sajrpit”. Me këtë kush-

trim, brenda dy orësh u ndez lufta në të gjithë
luginën e Drinit. Dendësia më e madhe e zjarrit
u bë tek ura e Lushës në fshatin Arras, ku ishin
disa nga udhëheqësit kryesorë të kryengritjes.
Lufta vazhdoi gjatë gjithë natës dhe po gjatë
kësaj kohe, sipas koordinimeve të udhëheqësve
popullorë, u hap kushtrimi në të gjithë Dibrën.
Të nesërmen, në mëngjes të datës 20 shtator
1913 të gjithë postat serbe që ishin vendosur
gjatë bregut të Drinit ishin shkulur. Krahinat e
Çidhnës, Muhurrit, Ujëemujës etj., që kishin në
truallin e tyre përqëndrime të mëdha forcash të
fortifikuara dhe të rrethuara me tela me gjemba
e të pajisur me topa të kalibrave të ndryshëm
e me mitroloza si: në Kodrë të Ostushit mbi
fshatin Laçes, në kodra të Gjorajcës mbi urën
e Muhurrit, në Kodër të Shkekës në Shumbat
etj. u desh që të luftohej me heroizëm gjithë
paraditen e asaj date për t’i shkulur serbët nga
vendqëndrimet e tyre. Heroizmi popullor me
krah përvjelur e gjoks zbërthyer mbi pozicionet
e armikut, shkëlqyen si rrallë herë.
Pasi u shkulën nga qendrat e përqëndrimit
që u përmendën më sipër, duke lënë qindra
të vrarë, të plagosur e robër, si dhe një sasi të
konsiderueshme material luftarak, serbët nisën
tërheqjen drejt Peshkopisë, ku mbroheshin nga
zjarri i forcave të tyre të përqëndruara në kodrat
e Kabe, mbi fshatin Pilafej. Por nuk shkoi gjatë
dhe kjo qendër e rëndësishme e armikut u muar
nga sulmi i rrufeshëm i kryengritësve, të cilët
e mësynë nga të gjitha anët, duke u bashkuar
në Peshkopi kryengritësit e të gjitha krahinave
të Dibrës së Poshtme. Në mbrëmjen e asaj dite
kryengritësit, duke ndjekur armikun në brezin e
fshatrave Staravec, Melan dhe Grevë e detyruan
të merrte arratinë në panik drejt majave të
Skërtecit dhe Hinoskës, duke e mbjellur vendin
ne kufoma, sidomos në grykën e përroit të Banjës, në mes të fshatrave Bellovë-Cerjan-Zagrad e
Rabdisht. Gjatë kësaj përleshjeje u vranë edhe
nga forcat kryengritëse, ndër të cilët përmendim
këtu: Hasan Ramën e Xhafer Sulën nga Dardha,
Hazis Lushën e Xhetan Kaloshin nga Çidhna,
Xheladin Shehun nga Peshkopia etj.
Të nesërmen, më 21 shtator 1913, forcat
kryengritëse të Dibrës së Poshtme, pasi morën
pozicionet armike në kodrat e Qenokut, ku
hasën në një rezistencë të fortë, mësynë drejt
Maqellarës duke u ndarë një pjesë e forcave
në krahun e majtë, të cilat deri në drekë
shpartalluan pozicionet serbe të përqëndruara
në Gradishtë të Pesjakës. Ndërsa forcat kryengritëse të krahut të majtë të Drinit në Dibër
të Epër shkulën pozicionet serbe në kodrat e
Maranicës dhe të Çerenceit dhe mësynë drejt
qytetit të Dibrës së Madhe.
Forcat kryengritëse të Dibrës së Poshtme,
pasi u bashkuan me ato të Dibrës së Epër, u
sulën njëherësh kundër dislokimit të madh
serb në fshatin Krajfs(14). Ato, mbrenda dy
orësh, i shkulën trupat serbe nga pozicionet
dhe, në ndjekje të tyre, morën drejtimin për në
Dibër të Madhe. Në të njëjtën kohë dhe forcat
kryengritëse të Gollobordës, të ndara në dy
drejtime: një pjesë kishin mësy drejt qytetit të
Dibrës, pjesa tjetër më e madhe, të ndihmuara
dhe nga malësorët e krahinave të tjera të Dibrës,
në drejtim të Strugës, Ohrit e Petrinës.
Qeveria pushtuese serbe në qytet të Dibrës,
sa u informua mbi shpërthimin e kryengritjes në
Dibrën e Poshtme, arrestoi nga krerët e qytetit
aq sa mundi të gjente nëpër shtëpitë e tyre.
Në Klefcë, mbi malin Kërçin, serbët kishin
vendosur 17 topa(15). Por kryengritësit dibranë,
duke u nisur nga maja e Kërçinit, si dhe duke
u zgjatur deri në breg të Drinit, e futën qytetin
në një gjysëm rrethi dhe një fuqi vullnetarësh
sulmoi Klefcën për t’i zënë topat. Pas një përpjekjeje të fortë, forcat kryengritëse triumfuan
mbi pushtuesit serbë dhe të 17 topat ranë në
duar të tyre. Sapo u dha shenja e fitores nga
Klefca, u dëgjua një breshëri pushkësh në qytet.
Të arrestuarit ishin vënë në plumb prej serbëve.
Ndër të vrarët ishin: Sadullah Strazimiri, Ramiz
Bej Karafili, Hasan Lidman Hasani, Safet bej
Kodra dhe Sheh Hysen Kuçi(16).
Banorët e lagjes “Dervish Mustafa” që ishin
afër gazermës, e sulmuan gazermën dhe u futën në depot e municionit. Tashmë në të katër

anët e qytetit vlonte pushka dhe lufta bëhej
trup me trup.
Edhe kryengritësit, sa po diktuan tragjedinë
që po bëhej, me thirrjen karakteristike “a besabesë!”, u futën si rrufe brenda në qytet.
Serbët tashmë u vunë në ikje drejt urës së
Radikës. Në bregun e përtejmë të këtij lumi
vunë një mitroloz për të mbrojtur ushtrinë gjatë
tërheqjes. Por kryengritësit, të përforcuar edhe
prej qytetarëve, i ranë lumit mes për mes dhe
dolën përtej. I morën krahun armikut dhe zunë
robë një pjesë të ushtrisë.
Gjatë tërheqjes së ushtrisë serbe në shumë
vende u bënë përpjekje të përgjakshme. Armiku, ngaqë nuk i përballonte sulmit të furishëm
të kryengritësve, u detyrua të ikte i shpartalluar.
Kryengritësit dibranë në pak ditë arritën deri
në kodrat e Vllajnicës së Gostivarit dhe, pasi
çliruan Ohrin dhe Strugën edhe me ndihmën
e banorëve vendas, zunë vend mbi malet e
Petrinës që dominonin mbi Resnjë.
Nga ana e Jamës arritën deri në Kërçovë. Nga
veriu u çlirua tërë Luma dhe fuqitë shqiptare
arritën deri në portat e Prizrenit. Kështu në pak
ditë u spastrua nga pushtuesit e tërë krahina e
Dibrës dhe zonat fqinje me të.
Kryengritësit dibranë gjatë kësaj lufte i shkaktuan armikut humbje të mëdha, si në forcat e
gjalla, ashtu dhe në material ushtarak. Sipas
tregimeve gojore të luftëtarëve bashkëkohës,
ajo betejë qe një kasaphanë e vërtetë(17).
Vetëm në betejën për çlirimin e qytetit të Dibrës së Madhe, sipas të dhënave prej konsujsh
të ndryshëm, sigurisht jo të plota, në njërën
prej tyre, p.sh. konsulli austriak Hormbastel,
në telegramin e tij më 28 shtator 1913, nga
Durrësi njofton: “...Shqiptarët ... paskan zënë
300 robër serbë dhe paskan zaptuar 20 topa me
një municion. Robët janë në Dibër. Nga ana e
shqiptarëve dame të pakta(18).
Ndërsa konsulli italian, Pijemonti, në raportin e tij “Mbi kryengritjen e arrnautëve”
(shqiptarëve – shënimi ynë), më 29 shtator
1913, njofton nga Beogradi: “...Deri më sot
nga trupat serbe janë 500 të vdekur dhe 1000
të plagosur(19).
Kryengritja e shtatorit 1913 u organizua nga
vetë dibranët. Kjo nuk pati organizatorë as nga
trevat e tjera shqiptare jashtë Dibrës, gjithashtu
nuk është as vepër e oficerëve të huaj, austrohungarëzë, siç pretendonte Pijemonti(20).
Shqiptari lirinë dhe pavarësinë e tij e ka siguruar
duke u mbështetur gjithmonë vetëm në forcat
e veta, dhe asnjëherë nuk ia ka lypur askujt
atë. Çdo shqiptari dashuria për atdhe dhe urrejtja për armikun i ka frymëzuar momente
gjenialiteti duke u shndërruar kështu në një
strateg të vërtetë ushtarak dhe duke treguar shembuj heroizmi të rrallë në luftrat për mbrojtjen
e atdheut, të lirisë e të pavarësisë.
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Nga RRUZHDI BITRI

T

ë shkruash për historinë 100-vjeçare të një
fisi nuk është e lehtë, por kthehet në një
përgjegjësi të madhe kur shkruan për fisin
tënd. Duke patur si objektiv, për të mos rënë prè
e pasionit apo e krenarisë, do të mundohem të
shpalos në mënyrë të përmbledhur aq sa lejon
hapësira e një shkrimi për gazetë historinë e
fisit Bitri të Dibrës.
Gjeografia e shpërndarjes së këtij mbiemri
në Shqipëri është nga Jugu në Veri, pothuaj
në të gjitha trevat shqiptare. Nga Vlora, Fieri,
Lushnja, Berati, Elbasani, Shkodra, nga Lezha,
Kurbini (Milot) dhe në dy fshatrat e sotëm të
Dibrës së Poshtme (Blliçe dhe Laçes).
E gjejmë si mbiemër edhe larg territoreve
shqiptare si në Siri, Spanjë, Kroaci dhe deri në
Pakistanin e largët ku ndodhet një qytezë me
emrin Bitër.
E gjejmë në emra kishash si “kisha e Shën
Bitrit” në Pogradec. Në shqipen e sotme (me
informacionin që kemi) nuk lidhet si emër me
objekte apo dukuri. Mbetet të shihet etimologjia
e kësaj fjale.
Ajo që është më e veçanta sot mbiemri Bitër
në territoret shqiptare gjendet në tri religjionet
fetare Fieri, Lushnja, Berati. Bitret janë të besimit ortodoks, Vlora, Tirana, Dibra janë të besimit mysliman, ndërsa Miloti, Lezha, Shkodra
janë të besimit katolik.
Kjo shpërndarje gjeografike dhe fetare sipas
dokumenteve fillon nga shekulli XIV, ku hasim
për herë të parë mbiemrin Bitri në Shkodër
(Bushat Bitri). Sipas studiuesit dhe historianit të
njohur Prof. dr. Ferit Duka, e gjejmë si emër dhe
si mbiemër në Jug të Shqipërisë. Sipas të njëjtit
libër gjendet në fshatrat e Çamërisë, në Borsh
dhe Qeparo, por që sot nuk ekziston.
Sipas studiuesit Haki Përnezha, i cili në librin
e tij “Dibra në defterët osmanë” në vitin 1583
e gjejmë në Lukan të Selishtës me emrin Gegë
Bitri. Lëvizja e popullsisë drejt luginës së Drinit
të Zi si zonë shumë prodhuese na çon në përfundimin se Bitri i parë ka lëvizur nga Shkodra
në Bujan të Pukës dhe prej andej në Selishtë,
Bulaç dhe Çidhën të Poshtme. Në të gjitha këto
zona sot vetëm toponimet tregojnë gjurmët e
tyre para lëvizjes për në Blliçe dhe Laçes.
“Tokat e Bitrit” në Bujan të Pukës, “arat e
Bitrit” në Bulaç të Muhurrit si dhe “Kodrat e
Bitrit e Mani i Gjokës (Bitrit)” në Çidhën janë
dëshmi se ky fis ka kaluar në këto vendbanime
përreth 200 vjet (Nga vitet 1400-1600). Bushi
në Bulaç dhe Bitri duhet të kenë qenë dy
vëllezërit e parë që u shkëputën nga njëri-tjetri
në Bulaç. Bitri u vendos në Çidhën.
Lëvizja e parë drejt fshatrave Blliçe dhe Laçes
u bë afërsisht në gjysmën e parë të shekullit të
17-të (1600-1650). Ky fakt provohet, sepse në
dy defterët e botuar nuk ekziston në këto dy
fshatra.
Largimi i tyre nga Çidhna i Gjok Bitrit, Zef
Bitrit dhe Lale Bitrit për arsye ende të panjohura
dhe vendosja e tyre (dy të parët në Laçes dhe
i dyti në Blliçe) përbën dhe ndalesën e fundit
deri në fund të viteve ’80 të shekullit XX. Në
rreth 400 vjet jetesë në këto dy fshatra Bitret
konsoliduan veten me pasuri, toka e bagëti si
dhe bashkëjetuan në harmoni të plotë me fiset
e tjera të fshatrave Blliçe dhe Laçes.
Emrin e parë që takojmë në dokumentacionin historik për gjysmën e parë të shekullit
XIX është emri i Zenel Bitrit nga fshati Blliçe.
Është organizimi i maleve të Dibrës në prag të
Tanzimatit.
Lidhja Shqiptare e Prizrenit, si ngjarje
kulmore e shekullit XIX në historinë e popullit shqiptar, i gjeti dhe Bitret me një figurë të
kompletuar për kohën dhe bashkëluftëtarë në
krah të figurave dibrane. Dhe ky emër është
Çup Bitri. Emri i Çup Bitrit është i përmendur
në gjithë trevën e Çidhnës.
Sipas dokumenteve të Muzeut Historik
të Dibrës, në të gjitha materialet historike të
botuara nga studiues dibranë si Bajram Xhafa,
Hysen Lala në kuadrin e 100-vjetorit të Lidhjes
Shqiptare të Prizrenit theksohet se Çup Bitri
shoqëroi Abdyl Frashërin nga Vakufi në Prizren
bashkë me shumë të tjerë. Dekorimi i tij nuk u
bë për shkaqe politike në vitin 1978.

100 vjet histori të një fisi

Bitri në Çidhën
Pleqtë e Çidhnës sipas dokumentit të administratës zyrtare të kohës që mban datën 14
janar 1836 botuar nga Prof. dr. Kristo Frashëri
në librin “Historia e Dibrës” f. 186, janë krahas
Vesel Lushës, Sali Nokës e Llan Kaloshit është
dhe Zenel Bitri për Blliçen e Epërme.
Bitret dhe pavarësia
Shpallja e Pavarësisë dhe Lufta e Parë
Botërore i gjetën Bitret në krahun më të përparuar të kohës. Emrat e Zenel Bitrit dhe Çup Bitrit
do të ndiqeshin nga emra të rinj. Lufta kundër
ushtrive serbe edhe për Bitret do të ishte provë
e përgjakshme. Pushtimi mizor serb më shumë
se kurrë e rriti bashkimin e popullsisë dibrane.
Për organizatorët e rezistencës popullore nuk
duhej dhe aq punë, sepse e gjithë popullsia e
zonës së Çidhnës (e më gjerë) po vritej, digjej
dhe turma të mëdha fëmijësh e grash po largoheshin në drejtim të maleve të Lurës dhe Matit
dhe pastaj drejt Tiranës, ku do të kalonin vitet
e vështira të muhagjirllëkut. Por burrat e Dibrës
ishin në luftë.
Në emrat e shumtë të luftëtarëve të lirisë
shkëlqejnë dhe emrat e fisit Bitër, madje në raport me të tjerët kemi më shumë të rënë. Tradita
patriotike e Çup Bitrit do të pasohej nga i biri
i tij, Muharrem Çup Bitri, si dhe Hysen Jonuz
Bitri, të cilët u vranë në Vllanicë në shkurt të
vitit 1913. Në këtë periudhë vritet dhe Abas
Bitri nga Laçes. Për emrin e Rrem Bitrit ka një
dokument që e shpall dëshmor i atdheut, ndërsa
për dy të tjerët ekzistojnë në dokumente si të
rënë në luftë kundër pushtuesit serb.
Në këtë periudhë për Bitret (pas viteve ’20)
do të shkëlqenin emra të tjerë. Do të spikaste
emri i Maliq Bitrit (të vjetër), i cili, pas arsimimit
të tij në Stamboll, do të bëhej një nga figurat
më në zë për gjithë Çidhnën dhe më gjerë, aq
sa deri në fund të viteve ’30 do të thirrej Maliq
Efendiu.
Bashkë me këtë figurë do të shkëlqente për
mençurinë e tij edhe Sali Bitri nga Laçes. Odat
dibrane do ta kishin të pranishëm për fjalët e
tij të mençura.
Rritja ekonomike e Bitreve në periudhën
e Zogut do të shoqërohej edhe me rritjen e
nivelit arsimor të fisit. Shkollimin dhe mendjen
e këtij fisi, për gati 150 vjet e shohim në pararojë ose në krah të fiseve më në zë të zonës
së Çidhnës.
Sipas dokumenteve të kohës në vitin 1935
dy nxënës të talentuar Xhemal Adem Bitri dhe
Fiqiri Bitri do të fitonin bursë; i pari (kl. II, i dyti
kl. III) për rezultate të shkëlqyera. Dokumenti
mban firmën e drejtorit Sali Morina. Në krah të
shërbimit të mbretërisë do të ishin edhe Qazim
Bitri, Idriz Bitri. Shërbimi i tyre solli edhe elemente të reja të jetesës për banorët e tjerë të
fisit dhe të fshatit.
Ajo që bie në sy në të gjithë jetën ekonomiko-sociale të këtij fisi deri në vitin 1939 është
se nuk ishin më të pasurit e zonës, por duke
qenë fis punëtorë, bënin një jetë mbi mesataren
e zonës. Kjo lidhej me shumë faktorë si tradita,
arsimi, puna dhe marrëdhëniet në fiset e tjera
të zonës.
Lufta do ta gjente këtë fis si të gjithë dibranët
e tjerë e veçanërisht zonën e Çidhnës në Dibër
të Poshtme.

Nacionalizimi i zonës do t’i bënte Bitret
të ishin në krah të miqësive të tyre. Lidhjet
miqësore me Kaloshët dhe me Alinë do t’i vinte
përballë Ndreut dhe Lleshit.
Duke mos ditur ekzaktësisht se ç’përfaqësonin
partitë e tyre, ata u bënë pjesë e rezistencës
antikomuniste, sidomos për Luftën e Madhe
(masakrën) që u bë në Blliçe, Fushë-Alie dhe
Laçes. Pasojat e kësaj lufte do të ishin djegiet e
shtëpive të Rustem Bitrit dhe më vonë pushkatimi pa gjyq i dy prej emrave më të spikatur të
kohës Rustem Bitri dhe Adem Bitri.
***
Paslufta do të ishte sprova tjetër për fisin Bitër
në dy fshatrat e Dibrës. Krahas kuadrove të parë
që do të fillonin punë në administratën e re në
vitin 1945-1946 si Xhemal A. Bitri, Miftar Bitri
dhe Jonuz Bitri do të vinin si bombë pushkatimet e para pas Luftës për zonën e Çidhnës.
Pushkatimi me 17.6.1946 i Rustem Çup Bitrit
dhe Adem Zenel Bitrit nga forcat e rendit vendor (Nga politika antinacionaliste e regjimit të
ri). Është për t’u çuditur se sa dritëshkrutër ishte
politika komuniste sepse në këto dy familje
tradita patriotike vazhdonte me figura për më
shumë se 100 vjet.
Pushkatimi i tyre do të sillte një kalvar të
gjatë vuajtjesh për fëmijët e tyre dhe për gjithë
fisin në fshatin Blliçe. Do t’u mungonte arsimi
dhe do t’u privoheshin shumë liri pas kësaj
ngjarje deri në vitet ’90 pasardhësve të këtyre
dy patriotëve. Njëkohësisht do të ishte në provë
dhe vetë fisi për marrëdhëniet me këto familje.
Por këtë provë fisi e kaloi duke mos i ndarë për
asnjë rast nga të mirat dhe të këqijat.
Në vitin 1946 do të vendosej në drejtimin e
fshatit si kryetar i parë i këshillit Sefedin Bitri,
një nga njerëzit më punëtorë dhe më të ndershëm që njeh fshati Blliçe. Me shpirtin e tij të
madh dhuroi edhe tokën e tij për të ndërtuar
shkollën e parë të fshatit në vitin 1947.
Kuadri i parë që do të dilte në vitet ’50 do të
ishte Sinan R. Bitri, një mësues i talentuar për
shumë vite, por që persekutimi komunist i solli
shumë vuajtje dhimbje e tjetërsime.
Vitet ’70 do të sillnin si për shumë të tjerë
kuadrot e parë të lartë të shkolluar në Universitetin e Tiranës. Do të ishin specialistë të fushave të ndryshme të ekonomisë si dhe kuadro të
zotë në drejtim si ing. Shaban Bitri, ekonomist
Muhamet Bitri, Nazmi Bitri, “mësuesi poet”
Maliq Bitri, mësuesi i talentuar Gani Bitri. Vlerat
dhe kontributet e këtyre emrave do t’i kalonin
kufijtë e zonës dhe do të ishin modele pune e
drejtimi në sektorët ku punonin.
Por vitet ’70 do të sillnin edhe dramën e
madhe të shtypjes e të dhunës që shkaktoi
regjimi komunist. Arrestimi i Hajredin Rexhep
Bitrit në vitet 1951-56 do të pasohej në dënimin
prej 22 vitesh burg të Bajram Isuf Bitrit. Në vitin
1973 do të arrestohej një nga figurat përfaqësuese të Bitreve në Laçes. Ky ishte Selim Osman
Bitri, pushkatuar më 20.4.1973, eshtrat e të
cilit u gjetën vetëm pas viteve ’90. Po kështu u
rivarrosën me nderime edhe Rustem e Adem
Bitri. Veçanërisht këtyre familjeve, por edhe i
gjithë fisi, u vendos në listën e zezë të sigurimit
të shtetit.
Po të shohësh me kujdes listat dhe doku-

mentacionin e të persekutuarve politikë bie
në sy se lufta politike është bërë e ashpër në
burgosje dhe pushkatime edhe tek të afërmit
sidomos nipat e tyre.
Atë që serbët dhe pushtuesit e tjerë nuk e
bënë dot e bëri regjimi komunist duke shkatërruar jetën e shumë brezave në harkun kohor të
50 vjetëve.
***
Vitet ’90 që sollën erën e Lirisë do të sillnin
emrat që kishin rezistuar, por që tashmë do
të ktheheshin në veprimtarë aktivë të lëvizjes
demokratike. Të tillë qenë Maliq Bitri, Nazmi
Bitri e Sadin Bitri. Maliq Bitri do të ishte njeriu
i idealeve, që nuk do të reshtte së luftuari konformizmin deri në ditët e fundit të jetës së tij.
Hapësirat e lirisë krijuan kushte të reja. U
arsimuan breza të rinj nga ky fis.
Nga specialistët e talentuar të këtyre viteve
do të ishin Sadin Bitri, kirurgu i talentuar dr.
Ardian Bitri, ushtaraku i nderuar kolonel Bilbil
Bitri. Numri i të rinjve të shkolluar pas viteve
2000 u rrit shumë, por meritojnë të përmenden
ata që u arsimuan në shkolla prestigjioze jashtë
vendit si Bledar M. Bitri, Alfons Bitri dhe më e
fundit dhe e para vajzë nga fisi Bitri, Elsa Bitri e
diplomuar me medalje të artë në Stamboll.
Sot mund të themi me plot gojën se bizneset
e emrave të këtij fisi fillojnë nga të voglat deri
në përfaqësueset për trevën dibrane. I tillë
mund të përmendet biznesmeni Muhamet
Bitri, i cili e ka rritur biznesin e tij, bashkë me
vlerat humane.
Një emër tjetër i biznesit është ing. Shaban
Bitri, i cili të gjitha dijet dhe aftësitë e tij i
ka derdhur në veprat e mëdha, të dritës, në
kantierët e rrugëve këmbësore dhe për këtë
ka fituar dy trofe nga institucione prestigjioze
ndërkombëtare.
Sot kudo që janë vendosur banorët e këtij fisi
janë të nderuar në komunitetet ku jetojnë si në
Tiranë dhe Sukth që janë edhe përqendrimet
më të mëdha.
Duke mbyllur këtë shkrim me të drejtë mund
të themi se 130 vitet e fundit të këtij fisi janë
nga më përfaqësueset në zonën e Çidhnës, në
gjithë trevën dibrane e më gjerë.
Bitret i gjejmë:
Në krerët e fiseve të Çidhnës në vitin 1836.
Zenel Bitri në krah të Abdyl Frashërit në Lidhjen
Shqiptare të Prizrennit (Çup Bitri)
I gjejmë në radhën e dëshmorëve të luftës
kundër pushtimit serb (Muharrem Bitri, Abaz
Bitri, Hysen Bitri).
I gjejmë si të shkolluarit e parë të zonës pas
vitit 1900.
I gjejmë si emrat më të talentuar të shkollës
mbretërore “Internatit të Kastriotit) Xhemal Bitri,
Fiqiri Bitri dhe Jonuz Bitri.
I gjejmë si viktimat e para të regjimit komunist (Adem Bitri dhe Rustem Bitri).
I gjejmë si të burgosur të ndërgjegjes dhe të
pushkatuar si Selim Bitri.
I gjejmë si ekonomistë, inxhinierë, mësues,
ushtarakë, agronomë të nderuar në Dibër e
kudo.
I gjejmë si biznesmenë të fuqishëm.
I gjejmë si të shkolluar brenda e jashtë vendit. I gjejmë dhe të respektuar.
I gjejmë në krerët e fiseve të Çidhnës më
1836. E gjejmë në krah të Abdyl Frashërit në
Lidhjen Shqiptare të Prizrenit. I gjejmë në
heronjtë kundër pushtimit serb. I gjejmë në të
shkolluarit e parë të zonës pas vitit 1900, por
i gjejmë Bitret në nxënësit më të talentuar të
shkollës mbretërore “Internatit të Kastriotit”.
Emrat e Xhemal A. Bitrit, Jonuz B. Bitrit dhe
Fiqiri Bitrit (Laçes).
Këto janë Bitret e Dibrës.
•
•
•
•
•
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Familja e Elmaz Tançit që kishte 35 anëtarë ishte në
Bulqizë, familja që priti e përcolli me derën të hapur
njerëz të thjeshtë e burra të fisshëm duke mbajtur të
paharruar funksionimin e Odës së Bulqizës si modelin
e mikpritjes e të ruajtjes së atdhetarizmës duke lartësuar
dinjitetin njerëzor të kësaj familje në luftrat me
pushtuesit dhe në kushtet e një shtypje çnjerëzore 45vjeçare nga diktatura komuniste.

Traditë dhe qëndresë me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë

Nga ARIOLA LAMI

I

shte rituali i përditshëm në fshatin Vajkal, tek porta e shtëpisë së
Elmaz Tançit.
-Tak, tak, tak, dëgjohej trokitja.
-Hajde, bujrum, -të grishte zëri
kumbues i mikpritësve dhe sa hap
e mbyll sytë, hapej dera, ku vazhdonte dialogu:
- Mirëse të pru Zoti!
- Mirëse të gjeta!
- Hajde të shkojm mrena se
qenke lodhë,-miku ndiqte pas
njeriun e shtëpisë që rrufeshëm
fillonte të lehtësojë të porsa ardhurin nga sendet e udhëtimit. Tek
Elmaz Tançi porsa të hyje nëodën e
madhe të shtruar hijshëm me qilima
e lëkura, ngrohtësia njerëzore bashkohej me atë tëzjarrit dhe ibrikun
që shpërndante aromën e kafesë,
të largohej aty për aty lodhja nga
rruga e gjatë. Do të takoje burrat
e shtëpisë që ta shtrëngonin dorën
fort, deri në kufirin e dhimbjes dhe
do të uleshe në vendin e ruajtur
për mikun. Biseda e ngrohtë vazhdonte deri në mesnatë bashkë me
këngën e vallen, duke lënë mbresa
që përcilleshin me respekt e dashuri
në të gjithë dibrën.Në Bulqizë oda
e pritjes së Elmaz Tançit ishte bërë
simboli i marrëdhënjes njerëzore,
ku bisedohej shtruar e me zemër
të hapur.
Familja “Tançi” në Vajkal është
ndër më të njohurat në të gjithë
zonën e Dibrës, për historinë e saj
të mënçurisë e patriotizmit në disa
breza, por që diktatura komuniste
për 45-vjet i persekutoi si dhe
shumë familje të tjera.Në vëndin e
quajtur “Lama” është edhe qarri i
moçëm që me moshën e tij “flet”
për burrat e fisit në vite që biseduan
shtruar në hijen e tij.
Liman Tançi ka jetuar në vitet
1840 në një shtëpi me mure të
trashë, të mbuluar me tavane bredhi
dhe me dy ndarje të mëdha, njëra
për burra e tjetra për gra.Ai la fëmijët e tij Selimin, Hanen e Zelienqë u
rritën me shumë varfëri.Selimi qysh
i ri dallohej ndër shokë për trimëri
e zgjuarsi dhe punonte shumë. Ai
martohet dhe përgjatë viteve 1900
–1916 bëhet me shtatë fëmijë:
Elmazi, Ishja, Kamberi, Rihana,
Muharremi, Safia dhe i fundit ishte
Limani.Prindërit e tyre ishin njerëz
të thjeshtë, trima e bujarë që ishin
të zotët e punës për të jetuar dhe të
pushkës për të mbrojtur trojet nga

Familja bulqizake që ruajti fisnikërinë,
përballë luftrave e diktaturave
pushtuesit.Selim Tançi bashkë me
gjithë vajkalorëtnëçetën e Mehmet
Duriçit ishin në frontin e luftës
kundra pushtuesve.“…Megjithkëtë,
për me ruejt nderin e hymnueshëm
shqiptar e të Shqipnisë, jo vetëm
burrat por edhe e shumta e grave
bulqizake kanë rrokë armët bashkë
me burrat e vllaznit e tyne”. (sipas
AQSH, fondi 252, dosja 294, fleta
73, viti 1920) ku përmenden Zyle
Tançi, Hike Deda e Hajrie Hysa
(Tilja),qëfurnizonin luftëtarët me
municion, bukë e ujë, në frontin e
Zallit të Mures.
Selim Tançi i shtyrë nga kushtet
tepër të vështira ekonomike të
familjes së tij dhe i ndihmuar nga
miku i tij Ahmet Ceka vendos që
djalin e madh Elmazin që ishte 12
vjeç ta nisë për kurbet në Turqi.
Ai ishte djalë i gjatë, i pashëm dhe
mjaft i zgjuar që punoi në Stamboll
si shegert në kafenetë e dibranëve
të atjeshëm.Ndërkohë pa ndërprerë
punënmësoi të flasë, të lexojë e të
shkruajë turqishten.Ai kthehet në
Shqipëri pas 12 vjetësh dhe futet
në xhandarmërimë 1923 ku falë
aftësive të tij e bëjnë nënoficer.
Në qershor të 1924-s Elmazi
arrestohet nga nolistët që i djegin
edhe shtëpinë në Vajkal për tu
hakmarrë, sepse vëllai i tij Kamberri
ishte në arrati me zogistët. Në dhjetor 1924 Elmazi që kishte mundur
të ikte nga burgu i Peshkopisë, del
në Dibër të Madhe ku takohet me
Kamberin dhe së bashku kthehen
në xhandarmëri në Tiranë.Aty
ndjekin disa shkollime ushtarake
dhe Kamberi caktohet në gardën
mbretërore ku punoi disa vite si
nënoficer, ndërsa Elmazi gradohet
aspirant e caktohet me shërbim në
Korçë, Elbasan, Shkodër, Maqellarë. Në Burrel ishte kapiten i II-të,
kur caktohet komandant kompanie
në shkollën ushtarake.
Në prill 1939 pas qëndresës në
luftë me italianët në Durrës, Elmazi
bashkë me shumë oficerëshkojnë
në Gostivar,ku u mblodhën rreth

800 emigrantë shqiptarë.Ushtarakët
oficerë përfaqësoheshin nga major
Murat Basha.Civilët përfaqësoheshin nga Mustafa Gjinishi dhe
Abedin Çiçi.I vizitondy herë Hysen
Selmani, që u jep rrogat të gjithë
emigrantëve.Prej Gostivari Elmazi
së bashku me familjen e vëllanë e
tij Limanin, i dërgojnë në Foça të
Bosnjë-Hercegovinës e më pasnë
Mitrovicë, ku e gjetëngjermanët.
Kosova kontrollohej nga italianët,
ndërsa prefektura e Mitrovicës me
tre nënprefektura si një krahinë
e pavarur, kontrollohej nga gjermanët që shfrytëzonin minierën e
Trepçës.Paria e Mitrovicës organizuan administratën shqiptare dhe
aktivizuan disa oficera shqiptarë
meuniformë si ajo e kohës së Zogut
në Shqipëri, me po ato rregullore
dhe nderimin zogist e flamurin shqiptar në zyra e shkolla, duke mbajtur formën e monarkis shqiptare.Në
Mitrovicë, Vuçiternë e Podujevëu
krijua një ‘Shqipëri e Vogël’, ashtu
i thonin atëherë kudo.Elmaz Tançi
drejtoi xhandarmërinë në Vuçiternë, ku vendosi marrëdhënje besimi
shumë të forta me komunitetin.
Kamberin në Tiranë e arrestojnë
italianët, që e internuan 14 muaj
në Berat si zogist.Muharrem Tançi
ishte vëllai i tretë që gjëndej me
bursë nëakademinë ushtarake në
Modena, ku doli officer. Me kapitullimin e Italisë aidhedisa akademistë
të tjerë arrestohen nga gjermanët
e dërgohen në Kampin e Robërve
të Luftës (XVII A me Nr.ushtarak
307/25622) në Austri. U lirua me
ndërhyrje të qeverisë shqiptare në
Korrik 1944 dhe kthehet përmes
shumë peripecive në Kosovë tek
vëllezërit. Fill pas çlirimit të gjithë
së bashku vijnë në Shqipëri në
Dhjetor 1944.
Elmaz Tançin e caktuan partizan
për disa muaj dhe lirohet më 1946,
por pak ditë më pas e arrestuan bashkë me disa ish oficerë të tjerëdhe e
dënuan me tre vjet burg politik sipas
Vendimit Nr.150, datë 10.4.1947 të

gjykatës ushtarake Tiranë. Muharrem Tançin e caktojnë instruktor
në shkollën e bashkuar të oficerave
në Tiranë për 15 muaj, më pas e
pushojnë nga puna për biografinë
e familjes, emërohet mësues në
Zerqan, pastaj e caktojnë mësues
në Sllovë, ku përsëri e pushojnë
nga puna.Më 1952 e gjithë familja
u cilësua kulak me motivacion, se
vëllezërit ‘Tançi’ kanë qenë oficerë
të mbretëris së Zogut.
E keqja nën diktaturën e kuqe
komuniste vazhdoi egërsisht.Familjet në Vajkal të ish oficerave të
mbretërisë, Zenel Shehu, Elmaz
Tançi, Dile Voci e Shahin Lami,
mbaheshin nën vëzhgim të rreptë.
Drejtuesit mediokër komunistë herë
pas here i demaskonin në popull,
duke mosi lanë në morte e dasma.
Ata përhapnin opinionin që tëmos i
pranonin për miqësi.U përmendej
kudo biografia dhe pengoheshin për
shkollim e punësim edhe pse këta
ishin shumë të aftë e të kulturuar.
Ju vunë tatim shtesë si kulakë, etj.
Veçanërisht Muharrem Tançi, me
akademi ushtarake dhe dy vjet specializim pas akademik,u la punëtor
në kooperativë bujqësore,ndërsa
Elmazi e Kamberi u lanë pa punë
derisa vdiqën.
Shefqet Tançi ka lindur me 31
gusht 1932 në Korçë ku i ati ishte
me punë si ushtarak.Arsimin fillor enisi në Burrel dhe e kreu në
Mitrovicë në vitet 1940-1944, e
më pas kreu uniken në Zerqan në
vitet 1946-1949 me rezultate të
shkëlqyeradhe ndër më të mirët e
brezit të tij. Në vitet 1950-1952 u
caktua mësues në Radovesh, Ushtelenxë e Grevë, më pas në vitet
1953-1954 kreu shërbimin ushtarak
në Gjirokastër, ku dha shëmbull të
veçantë për drejtimin e punës me
rininë. Me që familjen e tij diktatura hoxhiste i cilësuan‘kulakë’,
ai punoi punëtor për 7 vite.Pas
shumë kërkesash u hiqet titulli ‘kulak’ dhe Shefqeti mbaroi shkollën
pedagogjike me korespondencë

dhe u vendos mësues në fshatrat
Dragu e Vajkal i ndihmuar nga
Selim Alliu (Mësues i Popullit).Në
vitin 1987 doli në pension.Shefqet
Tançie kreu detyrën e mësuesit me
pasion e vullnet të veçantë duke u
dalluar për aftësitë e tij si metodist
i talentuar në zbatimin e formave
e metodave të mësimdhënies duke
qenë i ngrohtë e i dashur me nxënësit dhe komunitetin. Ishte shumë
sistematik dhe punoi me pasion
për studimin e historisë së Vajkalit.
Shefqeti përkrahu energjikisht ndryshimet demokratike të vitit 1990.U
aktivizua në Partinë e Legalitetit,
punoi për organizimin e degës së
kësaj partie në Rrethin e Bulqizës e
u zgjodh anëtar i Këshillit Kombëtar
të PLL-së në Tiranë.Ai mendonte se
vetëm një qeverisje demokratike,
do të ishte prosperiteti i Shqipërisë
së Re. Shefqet Tançi me dekretin
nr.478, dt. 6.3.1993 është dekoruar nga presidenti Sali Berisha me
urdhërin “Naim Frashëri” të klasit
të dytë me motivacionin: “Është
dalluar për punë me cilësi të lartë
në mësimin dhe edukimin qytetar
të nxënësve”. U nda nga jeta pas
një sëmundje të rëndë më 17 gusht
të vitit 1996.Shefqet Tançin e kujtojnë ish nxënësit dhe komuniteti
i Bulqizës, si model të edukatorit,
për kthjelltësinë e mendimit dhe
për fjalën e tij të urtë e të ngrohtë si
dhe për punët e tij gjithë pasion në
fushën e edukimit. Këshilli Bashkisë
Bulqizë ka vendosur që shkolla
9-vjeçare e Qytetit të Ri në Bulqizë
të mbajë emrin “Shefqet Tançi”.
Familja e Elmaz Tançit që kishte
35 anëtarë ishte në Bulqizë, familja
që priti e përcolli me derën të hapur
njerëz të thjeshtë e burra të fisshëm
duke mbajtur të paharruar funksionimin e Odës së Bulqizës si modelin
e mikpritjes e të ruajtjes së atdhetarizmës duke lartësuar dinjitetin
njerëzor të kësaj familje në luftrat
me pushtuesit dhe në kushtet e një
shtypje çnjerëzore 45-vjeçare nga
diktatura komuniste.

Keni ndonje shqetesim per te ndare me komunitetin?

Shkruani në gazetë! Bashkëpuno edhe ti!
< rrugaearberit@gmail.com >
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Maja Minare

reportazh
Nga Murat Koltraka

N

ga pamja ishte i gjatë me trup të derdhur
prej statuje, me sy që shkëlqenin nga
gjallëria e zgjuarsia dhe një hijeshi burrërore të mahnitshme. Atij i kishte dhënë zoti fuqi
vigani dhe një shpejtësi të një atleti të përsosur,
një gjeni në artin e luftës, i pashoq në trimërinë e
tij…. Aksionet në gjueti, vrapimet me kuaj, lojërat
luftarake i pëlqente shumë, i mbanin trupin në
formë dhe si burim energjish të pashtershme.
“Kështu e përshkruan heroin tonë kombëtar Gjergj
Kastriotin, Skënderbeun, njëri nga mendjet më të
ndritura të kombit shqiptar Sami Frashëri.
Personalitete të tilla si heroi ynë hedhin rrënjë
të thella në ndërgjegjen e kombit, në brezat që
vijnë, në tërë rrjedhën e historisë. Për Skënderbeun, kudo në viset shqiptare janë thurur këngë,
legjenda, kudo ka plot fortesa e kala lartë në male,
pasi e tërë qenia e tij gjeniale si mendimtar, strateg
e luftëtar, iu kushtua mbrojtjes së vendit tonë nga
kthetrat e pushtuesve otoman.
Kalatë e tij u kthyen në diga çeliku dhe thyen
mitin e pathyeshmërisë së fuqisë më të madhe
ushtarake të kohës, atë të perandorisë turke,
mbrojten qytetërimin perëndimor, dhe prishen
planet e tyre për një perandori universale. Një
kala e tillë, e paeksploruar, shumë pak e njohur
gjendet në Çidhën të Poshtme, atje ku vargmali i
lartë i Pllajut shënon pikën e fundit drejte veriut.
Të nxitur nga kurioziteti historik me një grup
shokësh vendosëm t’i bëjmë një vizitë kësaj
kalaje. Itinerari i lëvizjes ishte i vështirë, vendevende dhe i rrezikshëm sidomos nga Çidhna e
Poshtme në Gur-Lurë, një segment prej 3 km, i tëri
në një masiv shkëmbor shumë të pjerrët siç janë
kanionet e Setës, ku kërkohet kujdes e vëmendje
në hedhjen e çdo hapi.
Kepi i Qytetit fortesë mbrojtëse e
Oeneas
Këtu ishte stacioni i parë ku do të ndaleshim.
Kur shqipton toponimin “Kepi i Qyteti”, natyrshëm
të lindin pyetjet; Ku dhe kush është qyteti, vendndodhja e tij? Cilës kohë i përket? Cila është historia
e tij? Këtu ka plot formacione shkëmbore, por pse
pikërisht kjo kreshtë shkëmbore, që ngjan me një
kala natyrore mori një emër të tillë? Ky toponim
përveç kuptimit lëndor si masë e ngurtë ka dhe një
kuptim të dytë, që siç duket është parësor.
Fjala “Kep” në dialektin vendas ka dhe kuptimin, i fortë, i pathyeshëm, që nuk mund ta
mundësh. Kjo i shkon më shumë për shtat këtij
toponimi, pasi këtu tek “Kepi i Qytetit” kanë
bërë mbrapsh të gjithë pushtuesit e huaj sado të
fuqishëm që të ishin.
Bazuar në lëndën arkeologjike të dalur në
sipërfaqe (rastësisht), të evidentuar e studiuar nga
arkeologët tanë, që flet për një nivel të lartë të
kulturës qytetare ilire, në pozicionin gjeostrategjik
të këtij vendi, si dhe në elementet përbërës të tij,
që përputhen me përshkrimin e studiuesi latin
Tit Livi mbi Oenean (shek IIp. e. s. ), prof. dr.
Kristo Frasheri, dr. Apollon Bace, arkeologu
i shquar dibran prof. asoc. dr. Adem Bunguri
e të tjerë, këtu në Çidhnën e Poshtme lokalizojnë qytet-kështjellën e lashtë ilire, Oenean
e penesteve, e dyta për nga madhësia pas
Uskanës dhe më e fotifikuara në 14 të tilla
në luginën e Drinit të Zi.
Ka pas ndonjë zë historiani, që është
shpreh kundër këtij mendimi, pasi sipas tij
Çidhna e Poshtme është një terren i ngushtë
dhe larg nga ndonjë rrugë kryesore. Kundërshtia e tij pa e njohur terrenin në vend, nuk
mund të jetë bindëse. Çidhna e Poshtme ka
një terren të rrafshtë në dhjetëra ha ku është
shfaqur material arkeologjik me interes për
studiues të historisë. Nëpër këtë fshat ka kaluar rruga e lashtë ilire Çidhën-Lurë-Mirditë
- Lezhë, që lidhte pellgun e pasur të Dibrës
me këta rajone. Dhjetëra banorë të këtij fshati
dëshmojnë sot, se në vitet ’80 të shek të kaluar, të komanduar, kanë punuar në prishjen
e kalldrëmit të saj, të gjerë 7-9 m e të gjatë
në qindra m, për ta kthyer në tokë bukë. Veç
këtyre, nga “Kepi i Qytetit” deri në Gjire të
Përnezhës në Fushë-Alie, stacion kryesor i
Rrugës së Madhe Transversale të luginës së
Drinit të Zi, degë shumë e rëndësishme e “Via
Egnatia”, distancë është rreth 2 km.
Kepi i Qytetit ngjan me një kala me
mbrojtje natyrore. Në jug të tij është Kepi
i Harlecit. Që të dy zbresin vertikalishte
poshtë dhe formojnë një grykë të thellë e të
ngushtë në dhjetëra m nëpër të cilën kalon

Kalaja e fshehtë
e Skënderbeut
lumi i Setës. Në veri të Kepit të Qytetit ndodhet një
tjetër masiv i tillë shkëmbor. Distanca midis tyre
vetëm 15-20 m është e vetmja portë hyrëse drejt
Çidhnës së Poshtme, Grykë-Nokës e më tej. Këta
elementë përbërës të këtij vendi gjeostrategjik,
përputhen më mirë se kudo tjetër në tërë luginën
e Drinit të Zi me atë që na le të shkruar studiuesi
latin Tit Livi mbi Oenean. Kepi i Qytetit duhet të
ketë qenë fortesë mbrojtëse e Oeneas.
Për të dalë në pah e vërteta historike, kërkohen
investime, kërkime arkeologjike në këtë rajon
historik, për të nxjerrë në dritë këtë trashëgimi të
pasur materialo-shpirtërore të një populli fisnik.
Pa studimin e historisë së penestëve në luginën
e Drinit të Zi, historia mbi qytetërimin ilir ka
boshllëk, është e gjymtuar. Urojmë të vijë ajo
ditë, kur në krye të këtij vendi të vijë një burrë
shteti, që të kujdeset dhe për historinë e kombit
të tij, pa preferencë rajonale e krahinore. Atëherë
studiues të historisë duke punuar këtu në Çidhnën
e Poshtme, do të mesojnë për vete, do të shkruajnë
për të tjerët për atë çka do të thonë këta relike kaq
të çmuara, që kjo tokë ruan në gjirin e saj.

Maja Minare

virgjëra) mbi prehistorinë, qytetërimin ilir dhe
mesjetën. Rrënjët historike të kësaj treve janë
shumë të lashta. Nga Kepi i Qytetit duket si në
pëllëmbë të dorës rajoni fushor i Çidhnës në të
djathtë të Drinit të Zi në lindje. Prej këtu bie në
sy “Kronëza e Blliçes”, një vedbanim, që i përket
neolitit të hershëm, që do të thotë se jeta këtu ka
filluar rreth 7 000 vite para krishtit, ose afër 9 000
vite më parë. Në afërsi me të janë Rrokoçela, Bukadolli, Salbatra e Sule, Levenajat e Blliçes, Çeliasi i
Kastriotit e të tjera, tregues me shumë domethënie
historike, që flasin për një banim kaq masiv në
këtë trevë që në prehistori edhe pse ky rajon bën
pjesë në një krahinë të brendshme malore. Këtë
e dëshmon lënda arkeologjike e evidentuar nga
historianë e arkeologë dibrane, si z, Iliaz Kaca,
Hilmi Sadiku, Adem Bunguri e të tjerë.
Në luginën e Drinit të Zi ka banuar fisi ilir
i penesteve, i përmendur për nivel të lartë të
kulturës qytetare ilire. Relike të dalura në sipërfaqe në Çidhnën e Poshtme ku bëhet fjalë për
Oenean, si dhe të tjera të evidentuara në FushëAlie, Blliçe, Kastriot e tjerë, nuk janë thjeshtë
tregues të ekzistencës, por flasin për një nivel
të lartë të kulturës qytetarë gjatë kësaj periudhe.
Një studim me interes për këtë periudhe ka bërë
historiani dibran Hilmi Sadiku në vitet ’70 të shek.
të kaluar. Mbështetur në objektet arkeologjike si
mozaik (që gjendet atje ku ka ekzistuar një qytet),
mure të periudhës ilire, qeramike, tulla e tjegulla
të një cilësie të lartë, studiuesi i lartë përmendur
flet për ekzistencën e një qyteti ilir në këtë vend
deri në shek. IV pas krishtit. Jam dëshmitarë
për një pjesë të kësaj lëndë arkeologjike. I
emëruar me punë në Fushë-Alie në ata vite
dhe i apasionuar pas sportit të notit, kam
ecur mbi këta mure ilire, të cilët të lënë në
mëshirën e fatit i përfshiu Drini i Zi. Mesjeta
në këtë krahinë përfaqësohet me Kastriotët
e famshëm, banorë të saj. Ndonëse në jug
Kepi i Qytetit kufizohet me Sinën e Pal
Kastriotit, gjyshit të Skënderbeut, në lindje
perballë nesh në distancë rreth 5 km gjendet
Kastrioti, vendbanim i Gjon Kastriotit sipas
prof, dr. Kristo Frashërit. Këtu është kalaja,
ose kulla e Gjoni (sipas trashëgimisë gojore)
me plot 21 toponime mbi Kastriotët, kryesisht për Gjonin. Këta toponime rreth kalasë
e në afërsi me të, në harmoni e në funksion
të njëri-tjetrit, me domethënie historike,
flasin shumë për Kastriotin si vendbanim i
Kastriotëve. Në shërbim të kësaj ideje sjellim një të dhënë të pa trajtuar më parë, që
hedh dritë mbi Kastriotët si banorë të kësaj
treve. Nga fisi i Kukeve kanë shërbyer në
ushtrinë e Skënderbeut si komandant të
shquar e shumë besnik Pal Kuka, Rajani,
Leka, Gjergji e të tjerë. Dy fise që jetuan
në fqinjësi Kastriotët dhe Kuket dhe luftuan
së bashku, na lanë dy fshatrat Kastriot dhe
Kukaj pranë njëri-tjetrit, që dhe në ditët tona
festojnë së bashku në gëzimet familjare,
përballojnë së bashku çdo fatkeqësi si të
ishin një fis i vetëm. Një trashëgimi e tillë,
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e veçantë në llojin e saj, është përcjellë në breza
që nga periudha e Kastriotëve.
Në këtë territor shtrihen Fusha e Kastriotit dhe
Fusha e Thatë, që nga studiues të historisë cilësohen si “Hasi i Çidhnës”, provincë e Kastriotëve.
Më në juglindje është kalaja e Volezës. Thuhet
se ishte prita e parë mbrojtëse në raste sulmi
të vendlindjes së Skënderbeut. Emri “Volezë” i
kësaj kalaje na vjen në ndihmë të lokalizimit të
betejës së parë të Skënderbeut kundra turqve,
e debatueshme vendndodhja e saj. Sulltan Murati II-të kishte vendos ta godasë Skenderbeun në
vendlindjen e tij, për t’i dhënë fund “rebelizmit
shqiptar”. Për këtë ai nisi për në Dibrën e Poshtme
një ushtri prej 15 000 kalorësish e 10 000 këmbësorësh me në krye komandantin më të zot në tërë
perandorinë, Ali Pashën. Kjo betejë e zhvilluar më
29 qershor 1444, që përfundoi me shpartallimin e
plotë të ushtrisë turke, jehona e të cilës u përhap
në tërë kontinentin, nga Barleti emrohet “Beteja e
Torviollit”. Emri “Voleze” i kalase së mësipërme
duhet të ketë ndikuar tek Barleti në emrimin e
kësaj beteje pasi;
1 –Fjala “Torvioll” mund të zbërthehet në Tour
(kala) dhe violl (volezë), kala e Volezës.
2-Ndikimi i tij mund të ketë ardhur, pasi kjo
kala ishte prita e parë ku duhet të jenë përplasur
të dy ushtritë për shkak të pozicionit gjeografik
që kishte.
3 -Në Dibrën e Poshtme ku është zhvlluar
kjo betejë, vetem ky territor nga Kobeni deri në
Drinin e Zi i plotëson kushtet për lëvizjet dhe
pështjellimet e mëdha, që sjell një betejë e tillë
me formacione kaq të mëdha ushtaraka të të dy
ushtrive (25 000 turq me 15 000 shqiptare.) Deri
këtu sollëm ca fakte që dëshmojnë se:
1- Në këtë krahinë argumentohet ekzistenca
dhe vijueshmëria për çdo etapë në të cilën ka
kaluar shoqëria njerëzore.
2- Ekziston një prezantim dinjitoz historik mbi
qytetërimin ilir.
3-Në krahinën e Çidhnës, vendbanim i Kastriotëve, ka vendlindjen heroi ynë kombetar Gjergj
Kastrioti Skënderbeu.
Çuditërisht nuk është hedhur asnjë kazëm
arkeologu mbi prehistorinë, as mbi qytetërimin ilir
dhe as për vendlindjen e Skënderbeut, me të cilin
është paraqitur krenar para të huajve çdo kryetar
shteti i këtij vendi, që nga Ismail Qemali e në
vazhdim dhe është fisnikëri për çdo shqiptare të
jetë pasardhës i gjakut të Kastriotëve. Këta thesare
të historisë, të pastudiuara, nuk janë thjeshtë vlera
historike të Çidhnës, apo të Dibrës, pasi për nga
rëndësia krijojnë një boshllëk në historinë tonë
kombëtare, çka do të thotë se kërkimet historike
në këtë trevë janë të domosdoshme.
Ne i kemi këta burime të historisë së vërtetë,
nuk investohet për ta, nuk studiohen, fqinjët tanë
nuk i kanë se janë ardhacak, përpiqen të na i
marrin. Ata sot po punojnë për zhdukjen e qendrave arkeologjike mbi qytetrimin ilir në territoret
shqiptare të administruara prej tyre dhe me teza
të trilluara duan të na mohojnë prejardhjen tonë
pellazgo-iliro –shqiptare. Dukuri të tilla, ditën
për dielli dhe pa me më të voglin shqetësim, na
shfaqen dhe në ditët tona. Nga pala shqiptare
heshtet, sikur këta të na bënin nder….
Filozofi gjerman E. Burke jep një këshille të
çmuar, që i shkon për shtat kësaj çështjeje, kur
shkruan: “Që e keqja të triumfojë, e vetmja gjë që
nevojitet është, që njerëzit e mirë të mos bëjnë
asgjë, të heshtin, të mos veprojnë”.
Shtrohet pyetja; Pse ekziston një indiferentizëm
i tillë shtetëror në dekada, sidomos ndaj historisë
së krahinës së Çidhnës në veçanti? Çidhna ka qenë
kundër ardhjes së komunizmit sllav në vendin
tonë. Për të nënshtruar Fushë-Alien e Çidhnën në
tërësi, më 8 korrrik 1944, batalione të brigadës së
I-rë, batalioni i Dibrës dhe ai i Kukësit sulmuan
Fushë-Alien. Plani i tyre ishte që brenda ores 9-të
të sigurohej fitorja. Realiteti solli të kundertën. Sa
kanë filluar pushkët e para në orën 6 të mëngjesit
të asaj ditë, vërshuan çidhnakët në mbështetje
të Fushë - Alies. Për këtë çështje ishte bërë një
kuvend, ishte krijuar një besëlidhje.
Në orën 11 të asaj dite forcat partizane ishin të
rrethuara në të tri anët. Vetëm një shteg i lirë në
veri dhe ikja me shpejtësi, ishte mundësia e vetme
e shpëtimit të tyre, shkruan në kujtimet e tij një
ish-pjesëmarrës i kësaj beteje. Kjo ishte një gjakderdhje shqiptare me shqiptarë, pasi në Fushë-Alie
nuk figuronte këmbë gjermani, italiani, apo serbi,
që për fat të keq përfundoi me shumë humbje
njerëzore. Autorë të tragjedive të tilla, si dhe herë
të tjera në vendin tonë, nuk janë ulur në bankën
e të akuzuarëve. Llogaritë i kanë paguar me jetën
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e tyre njerëzit e thjeshtë, që viktimizohen.
Pas kësaj që ndodhi, si mund të studiohej historia e Çidhnës edhe pse herë pas herë ka nxjerrë
prijës të shquar në mbrojtje të lirisë? Për banorët e
kësaj treve për 45 vjet është ushtruar një genocid
shtetëror i organizuar. Në këta vite u ekzekutuan
pa gjyq dhe me gjyq (në vitet 1945-1950, 25
veta, vdiqën në burgje, 6 të tjerë), u dunuan me
burg politik 65 banorë të kësaj krahine, të tjerë u
internuan, sipas skemave të sajuara nga ish sigurimi i shtetit. Trysnia politike dhe psikike ka qenë
e rëndë. Askush nuk guxonte të shkruante për
Vesel Lushën, iniciatorë dhe udhëheqës kryesorë
i kryengritjes dibrane më 1835 kundër reformave
të tanzimatit. Ai ngriti peshë popullin e Çidhnës,
ngriti me këmbë popullin dibrane, përzuri administratën turke dhe i detyroi pushtuesit të pranonin
kushtet e vëna nga kryengritësit.
Nuk guxonte kush as ta zinte me gojë, e jo më
të shkruante për Salë Demirin (Sali Demir Alinë),
iniciatori, nismëtari dhe udhëheqësi kryesor i
dibranëve në luftën kundër Hajredin Pashës më
1844 në Fushë të Gjoricës, që mbaroi me shpartallimin e plotë të ushtrisë turke. Në se do të ishin
diku tjetër jashtë Çidhnës, Dibrës, …kullat e Vesel
Lushës, të Sali Demir Alisë, të Llan Kaloshit, të Sali
Nokës, e plot të tjera, sot do të ishin shtëpi muze,
pasi prej tyre në breza kanë dalë prijës të shquar,
(që kanë sfiduar oficerë me akademi të ushtrive
pushtuese) në mbrojtjen e Çidhnës, të Dibrës,
të trojeve shqiptare kudo ku është folur gjuha e
bukur e shqipes. Urojmë që një qëndrim i tillë
ndaj vlarave të mëdha historike të kësaj krahine
të mos zgjasë në pafundësi.
Të shkruash për historinë e Çidhnës, ka thënë
studjuesi i mençur nga Lura z. Ali Koçeku, është
si të tentosh të shembësh Korabin me kazëm.
Duke i kërkuar ndjesë lexuesit për tejzgjatje, i
mbylli kujtimet historike, (që s’kanë fund) me dy
ngjarje të njëpasnjëshme këtu tek Kepi i Q ytetit
më 1912. Ish deputeti i Dibres Basri Beu zhvillonte propogandë në Çidhën, Reç e Dardhë për
një kryengritje antiturke. Qeveria turke kishte urdhëruar arrestimin e tij. Për këtë qëllim batalione të
ushtrisë turke turren drejt Çidhnës së Poshtme në
muajt mars dhe prill të atij viti. Ata u asgjësuan nga
malësorët trima të kësaj ane, (që nuk e dorëzonin
Basri Beun) pikërisht këtu tek Kepi i Qytetit, që
në histori njihet fortesë mbrojtëse në periudhën
ilire, fortesë e rindërtuar në vitet e Justinianit të
I-rë, porte e hekurt në vitet e Skënderbeut.
Drejt Çidhnës së Poshtme
Udhëtojme drejt perëndimit nëpër një luginë të
ngushtë. Në të djathtë masive me pyje të dendura
të dushkut lartësohen drejt majave. Pas pak para
nesh shfaqet Çidhna e Poshtme një rajon fushor
i rrethuar nga male të larta, tejet i gjelbëruar sa
mezi duken shtëpitë e fshatit. Kalojme pranë
“Vneshtës së Kolës”, një territor i rrafshtë mbi 10
ha, Në vitet ’80 të shek. të kaluar gjatë hapjes së
një kanali vaditës rreth 1 m të thellë u shfaq lëndë
e pasur arkeologjike, ndër këta dhe enë luksi të
periudhës ilire, që dëshmojnë ekzistencën e shtresës së pasur ilire në këtë vend. Kalojme pranë
“Pusit” ku janë evidentuar monedha bronzi ( shek
XI-XII) dhe monedha argjendi prodhim venecian
(shek. XIII). Gjatë punimit të tokës bujqësore kanë
dalë në sipërfaqe armë, enë të ndryshme, vegla
punë, objekte kulti e të tjera, që flasin për një
jetë aktive në periudha të ndryshme të historisë.
Rrugës përshëndetemi me banorë të fshatit. Ata
dijnë shumë për objekte të dalura në dritë gjatë
punimeve të tokës bujqësore, dinë të të flasin dhe
për piratë të thesareve të prezantuar si arkeologë.
Na u afruan ftesa për të kaluar një natë së bashku,
por ne e kishim të planifikuar vendin ku do të
qëndronim.
Kaluam një natë të paharruar, jo vetëm mes
pjesëtarëve të familjes, por dhe plot të tjerëve
të ardhur nga shtëpitë për rreth. Mikpritjes dhe
bujarisë karakteristike ia shtonte hijeshine tradita
e odës dibrane me gjuhën e bukur alegorike me
sens humori e ngacmimi, që të vë në provë inteligjiencen.
Kush do të na shoqëronte të nesërmen drejte
kalasë? Të rinjtë i mungojnë fshatit. Ata enden
rrugëve të botës. Kërkojnë punë. Të rinj të moshës
së re nuk duhet të na shoqërojnë, pasi rruga për
ta paraqet rrezik. Falë dy burrave të moshuar të
këtij fshat, Murat dhe Zenel Basha, njohës dhe
me shumë përvojë për një terren të tillë, të cilët
ndonëse janë mbi 75 vjeç, mosha për ta nuk përbën asnjë problem, pasi burrat e këtij fshati janë
të fortë, të kalitur, të mençur, trima e të besës, me
vullnet të fortë e kurajoz.
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Drejte kalasë
Shenja
e matjes
Në mëngjes
shkëputemi nga Çidhna e Poshtme

fshatra të tjerë, u hoq nga fjalori tog fjalëshi “tokë
në të thatë” U përmirësua shumë sistemi vaditës
duke marrë me vete mbresa të pashlyeshme të dhe për fshatrat e tjerë në të dy anët e Drinit të Zi,
kësaj nate të këndshme dhe me energji të reja dukshëm u rritën të ardhurat. Mrekullohesh kur
fillojmë ngjitjen drejt malores së fortë të Faqeses. shikon këtë ujë të kristalt, të pastër si qelibari, që
Pas 3-400 m arrijmë tek kanali i Setes një kryeve- u shërben kaq shumë banorëve të kësaj ane.
Fillimisht rrugën e udhëheq Murati, më i moshper e kryeveprave vaditëse, që për nga shkalla e
vreshtirësisë s’ka të krahasuar, e projektuar nga dy uari, ndërsa Zeneli tregon bukur toponimet duke
mjeshter të talentuar, të mirënjohurit Beqir Kalia dhënë gjithë shpjegimet e duhura. Vështirësitë
dhe Gani Tucepi. Nga burimi në Gurë-Lurë e deri dhe lodhjen na e lehtësonte shumë natyra e bukur
këtu sipër Çidhnës, në një gjatësi prej 3 km, trimat turistike, e freskët, e pastër, e virgjër, mjaft e larme kësaj anë, në kushte tepër të vështira, herë-herë ishme, si dhe dhe, e eger, e ashpër, e frikshme,
pordhe
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dhe
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jetë, fundi
i të cilës
mbaronte
në km e 17-të. Pas cilës shkumon plot bardhësi mes shkëmbejve të
ndërtimit të këtij kanali, për Çidhnën e Poshtme e larë. Në të djathtë të Setes tërheq vëmendjen një
grykë e thellë në formë drejtkëndëshi në faqen e
një shkëmbi të pjerrët. Është shpella e Sheut të
Thatë, shpjegon Zeneli. Ajo është rreth 500 m
tërë luginën e Drinit të Zi me atë që na le të shkruar studiuesi latin Tit
Livi mbi
poshtë
kalasë ku ne do të shkonim. 17 shpella të
Oenean. Kepi i Qytetit duhet të ketë qenë fortesë mbrojtëse e Oeneas.
tilla janë në këtë territorr, thot Zeneli dhe tregon
Për të dalë në pah e vërteta historike, kërkohen investime, kërkime emrat
arkeologjike
në si shpella e Nietit, e Kumbullës, e Nre
e tyre,
këtë rajon historik, për të nxjerrë në dritë këtë trashëgimi të pasur materialoBashës, e Trojes, e Lushës, e Dokës, e Mashotit
shpirtërore të një populli fisnik. Pa studimin e historisë së penestëvee në
tëluginën
tjera. eKëtu ka front punë dhe për specialist
Drinit të Zi, historia mbi qytetërimin ilir ka boshllëk, është e gjymtuar. Urojmë të
të kësaj fushe. Para se të futemi në pjesën më të
vijë ajo ditë, kur në krye të këtij vendi të vijë një burrë shteti, që të kujdeset dhe
vështirë të rrugës, në Gjalica, drejt nesh vinin dy
për historinë e kombit të tij, pa preferencë rajonale e krahinore. Atëherë studiues të
gra, si dy zana mali, që e shtrinin hapin si të ishin
historisë duke punuar këtu në Çidhnën e Poshtme, do të mesojnë për vete, do të
në një terren fushor. Për banorët alpinistë të kësaj
shkruajnë për të tjerët për atë çka do të thonë këta relike kaq të çmuara, që kjo tokë
ane, kjo rrugë nuk paraqet vështirësi.
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e kurajoz.
krenar
të huajve çdo kryetar shteti i këtij vendi, që nga Ismail Qemali
e në
kreshte
gjigande shkëmbi të bardhë e ngritur mbi
vazhdim dhe është fisnikëri për çdo shqiptare të jetë pasardhës i gjakut
të
relievin
përrreth dhe të duket sikur ngjitet drejt
Drejte kalasëKëta thesare të historisë, të pastudiuara, nuk janë thjeshtë
Kastriotëve.
vlera Është maja Minare, shpjegon Zeneli. Sipër
qiellit.
historike të Çidhnës, apo të Dibrës, pasi për nga rëndësia krijojnë një
sajboshllëk
është në
kalaja e fshehtë e Skënderbeut.
historinë tonë kombëtare, çka do të thotë se kërkimet historike në këtë trevë janë të
Metëenergji të reja nisim pjesën e fundit të këtij
Në mëngjes shkëputemi nga Çidhna e Poshtme duke marrë me vete mbresa
domosdoshme.
marshimi.
Faqe
pashlyeshme të kësaj nate të këndshme
dhemuri
me energji të reja fillojmë
ngjitjen drejtRruga e vjetër nuk duket, pasi në këta
dy dekadat e fundit, lëvizjet janë shumë të rralla.
Faqe muri
Shpesh na bëjnë të humbim drejtimin rrugët e
dhive, por drejtimi bazë, kalaja, na bën të korPrehistoria, qytetërimi ilir, mesjeta
rigjojmë shpejt gabimin. Rrezet e diellit nuk bien
mbi ne, pasi majat e drurëve të ahut 30-40 m të
larta ngjeshen shumë me njëra-tjetrën. Një ditë më
Është fisnikëri për një popull, kur të parët e tij janë të lashtë, që kurparë
lindi jeta
në atë
kishte
rënë një shi i rrëmbyeshëm. Duken të
trevë. Një histori është e plotë kur ka të shkruar çdo etapë nëpër të cilën
ka kaluar
freskëta
gjurmët me rrëshqtitje në këtë terren të
shoqëria njerëzore. Në krahinën e Çidhnës plotësohet më së miri kypjerret
kusht historik,
të një ariu, i cili ndoshta diku fshehtas na
emër të tillë? Ky toponim përveç kuptimit lëndor si masë e ngurtë kavrojton.
dhe një Arrijmë në Qafë-Kala. Përballë nesh, në
kuptim të dytë, që siç duket është parësor.
veri në distancë të largët është lugina e Vidhit.
Fjala “Kep” në dialektin vendas ka dhe kuptimin, i fortë, i pathyeshëm, që nuk
Ajo ndan Runjen e Lurës në perëndim me Xharxmund ta mundësh. Kjo i shkon më shumë për shtat këtij toponimi, pasi këtu tek
hishtin
e Çidhnës në lindje. Kësaj lugine, shpjegon
“Kepi i Qytetit” kanë bërë mbrapsh të gjithë pushtuesit e huaj sado të fuqishëm që
Murati,
vinte një rrugë e lashtë nga Kukësi, zbriste
të ishin.
Mur i kalasë
në Xhaxhaj, ngjitej këtu në Qafë Kala dhe vijonte
luginës së Pllajut drejtë kalasë së Stelushit. Është
Mur i Kalasë
një rrugë e fshehtë, që përshkonte prapavijën e
Kanali Setës Skënderbeut në këtë anë dhe komunikonte me
kalatë. Deri para 30 vitesh dukej qartë kalldrëmi
Ne i kemi këta burime të historisë së vërtetë, nuk investohet për ta, nuk studiohen,
i saj, vijojnë shpjegimin dy bashkëudhtarët e mi.
fqinjët tanë nuk i kanë se janë ardhacak, përpiqen të na i marrin. Ata sot po
Në anën perëndimore është kroi i Skënderbeut,
punojnë për zhdukjen e qendrave arkeologjike mbi qytetrimin ilir në territoret
një ujë i shëndetshëm, që furnizonte me ujë të
shqiptare të administruara prej tyre dhe me teza të trilluara duan të na mohojnë
pijshëm banorët e kësaj kalaje.
prejardhjen tonë pellazgo-iliro –shqiptare. Dukuri të tilla, ditën për dielli dhe pa me
Gjetja e rrugës për t’u ngjitur në kala nuk
është e lehtë. Vetëm në pjesën veriore ekziston
një mundësi ngjitje e vështirë, në rreshte për nëje,
(njëri pas tjetrit), pasi në të tria anët tjera masa
gjigande shkëmbore bie vertikalisht poshtë. Kur
ngjitja mbaroi kishim emocione. Kishim arritur
në njërën nga banesat (historike) të burrit më
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të famshëm, që ka nxjerrë kombi shqiptare, të
atij që kishte një trup të gjatë e të derdhur prej
Pas kësaj që ndodhi, si mund të studiohej historia e Çidhnës edhe pse herë
statuje, me një hijeshi burrërore të mahnitshme,
ka nxjerrë prijës të shquar në mbrojtje të lirisë? Për banorët e kësaj treve p
me fuqi vigani e energji të pashtershme, i pashoq
vjet është ushtruar një genocid shtetëror i organizuar. Në këta vite u ekzek
në trimrinë e tij, që i bënte turqit të dridheshin,
gjyq dhe me gjyq (në vitet 1945-1950, 25 veta, vdiqën në burgje, 6 të tjerë
që kur niseshin nga Anadolli drejt tij. Jo me kot
dunuan me burg politik 65 banorë të kësaj krahine, të tjerë u internuan, sip
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shumë i pjerrët. Ka katër mure të ndërmjetmë me
trashësinë 80 cm. (4 ndarje të brendshme) Rrënojat
nuk na lejojne të bëjmë një planimetri të saktë, por
trualli i saj është afërsisht 350 m katrorë. Tërheq
vëmendjen depozita e ujit e dimensioneve 2x3x2.
5 m, që është në gjendje të mirë. Është e dëmtuar
(vitet e fundit) faqja veriore dhe tavani isaj. Dy
bashkëudhtarët e mi, Murati dhe Zeneli, e kanë
vizituar këtë kala para 30 vitesh. Ata konstatojnë
shumë ndryshime, çka do të thotë se janë bërë
shumë ndërhyrje në kërkim të thesareve. Këtu,
shprehen ata, ka pas ene të ndryshme, sende të
tjera, kurse tani mund të gjesh vetëm copëza të
tyre. Depozita e ujit ka qenë e paprekshme me
tavan sipër.
Në anën lindore të kalasë, shumë poshtë nesh,
shikohet vetëm Çidhna e Poshtme, kurse në të
trija anët tjera në largësi me kalanë janë majat e
maleve të Xharxhishtit, Runjës, të Shenjadiellit, të
Nietit, të Pllajut, që do të thotë se kalaja ka qenë
me shumë mbrojtje natyrore. Sipas trashgimise
gojore, thuhet se kjo kala është ngritur nga Skënderbeu dhe është kalaja e fshehtë e tij. Të njëjtën
gjë shpjegon z. Agim Bobo në trajtesën e tij me
rastin e 600 vjetorit të lindjes së Skënderbeut.
Fjalët “kala e fshehtë”, (që komunikonte me një
rrugë të fshehtë) kanë një domethënie. Një kala e
tillë, në një terren kaq të lartë, thellë midis maleve,
shumë e mbrojtur, ku nuk mund të flitet për ardhje
të një formacioni ushtarak për qellime pushtimi
në një rrugë kaq të vështirë, e lehtë mbrojtja e
saj, e të tjera, të bëjnë të gjykosh se Skënderbeu
e zgjodhi këtë vend për diçka shumë të çmuar.
Sipas gojëdhnave, thuhet se heroi ynë në këtë kala
strehonte familjen në raste luftërash.
Qëndrojmë në kala rreth dy orë. E filmojme
dhe e fotografojmë në disa pozicione, pastaj
zbresim drejtë Qafë-Kalasë. Shumë mbresa,
shumë kujtime na vinin ndërmend, por dhe një
brengë na gërryente nga brenda. Shumë nga vlerat
historike të kësaj kalaje duhet të jenë grabitur.
Kudo në botën e qytetëruar vende të tilla me
kaq rëndësi historike studiohen, restaurohen,
vizitohen, nderohen në përjetësi, pasi historia
dëshmon për vlerat e një kombi, dinjitetin e tij.
Shume dinjitoz qenë paraardhesit tanë. Ata na lanë
pasuri të mëdha historike. Bëmat e tyre tronditën
botën, por ndaj veprës së tyre plot lavdi nuk tregohet kujdesi i duhur.
Kur dikush të zbarkon në vendin tënd me ushtri
të armatosur gjerë më dhëmbë, pa e ftuar, ai nuk
vjen si mik, por si pushtues. Ata që na kanë sulmuar në shekuj, që i sollën popullit tonë vetëm
vujtje pafund, mjerim, skamje, prapambetje e plot
fatkeqësi të tjera, sot kërkojnë të na ndryshojnë
dhe historinë. Kohët kanë ndryshuar, por e vërteta
historike nuk duhet të deformohet nga ndërhyrjet
dhe ndikimet e politikës. Një studiues kur flet për
kombin dhe historinë shkruan: “Hapi i parë në
likuidimin e një kombi është t’i fshijshe kujtesën
e tij. I shkatërroni librat, kulturën, historinë e tij.
Vini dikë të shkruajë libra të rinj, të krijojë një
kulturë të re, një histori të re. Pa kaluar shumë
kohë kombi do të harrojë çfarë është dhe çfarë qe.
“Vite më parë një burrë shumë i nderuar Qazim
Përnezha nga Fushe-Alia thoshte: “Kur nuk e din
se nga vjen, nuk e din se kush je, nuk mund ta
gjesh as si do të bëhesh.”

Kepi i Qytetit ngjan me një kala me mbrojtje natyrore. Në jug të tij është Kepi i
Harlecit. Që të dy zbresin vertikalishte poshtë dhe formojnë një grykë të thellë e të
ngushtë në dhjetëra m nëpër të cilën kalon lumi i Setës. Në veri të Kepit të Qytetit
ndodhet një tjetër masiv i tillë shkëmbor. Distanca midis tyre vetëm 15-20 m është
e vetmja portë hyrëse drejt Çidhnës së Poshtme, Grykë-Nokës e më tej. Këta
elementë përbërës të këtij vendi gjeostrategjik, përputhen më mirë se kudo tjetër në

Kanali Setës



Bazuar në lëndën arkeologjike të dalur në sipërfaqe (rastësisht), të evidentuar e
studiuar nga arkeologët tanë, që flet për një nivel të lartë të kulturës qytetare ilire,
në pozicionin gjeostrategjik të këtij vendi, si dhe në elementet përbërës të tij, që
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Në kuadrin e 100 vjetorit të Pavarësisë Kombëtare

Sheh Hysen Kuçi
i Dibrës së Madhe
“Historia meriton t’i shkruaj emrat e tyre” (Nga shtypi i kohës)

N

ë vitin 1878, në krah të Abdyl
Frashërit, të Iljaz Pashë Dibrës dhe
të shokëve të tyre që shkonin drejt
Prizrenit ecte edhe një djalosh i ri. Bisedat
me Abdylin në shtëpinë e tij, ngrohtësia e
fjalëve që i jepnin jetë idesë së bukur për
një Shqipëri të lirë nga pushtuesit osmanlinj, e ngritën peshë zemrën e Hysenit 23
vjeçar. I ati, Myslimi, i kishte folur shpesh për
kryengritjet kundër turkut, për heroizmin e
dibranëve në luftë me Hajredin Pashën më
1844, kundër të cilit kishte marrë pjesë edhe
ai vetë, për luftërat e mëvonshme, që mbinin
herë në njërën krahinë e herë në tjetrën në
të gjithë Shqipërinë, duke i mbajtur zaptuesit
vazhdimisht në grykë të pushkës.
Jeta në qytetin e Dibrës, që në atëkohë,
ishte një ndër pikat kyçe të rrugëkalimeve për
në Kosovë, Durrës, Elbasan, Gjirokastër etj.,
ambienti i teqesë të sektit bektashi, ku lindi
dhe u rrit, sekt i cili “për hir të propagandës
armiqësore që zhvillonte kundër Portës së
Lartë, të tolerancës ndaj feve tjera dhe dallimit, që bënte midis islamizmit dhe kombësisë” (Histori e Shqipërisë V-I) do të formonin
rrëkenë, që më vonë do të hapte rrugën e
veprimtarisë patriotike të Hysenit. Nga ana
tjetër, pritja dhe përcjellja në shtëpinë e tij
të shumë udhëtarëve, të cilët në bisedat e
tyre rrihnin mendimet përparimtare të kohës,
mendimet plot bukë të Rilindjes Kombëtare,
takimi disa herë me Abdyl Frashërin, vajtja
në Prizren me të, marrja pjesë në mbledhjen
patriotike, në Kuvendin e Dibrës dhe në
mbledhjen e qershorit 1878 në Prizren, ku
figuron edhe firma e tij midis shumë firmave
të tjera; të gjitha këto do të shënonin hapa
të tjerë të sigurt në veprimtarinë patriotike
të Hysen Shehut, ose të Sheh Hysen Kuqit,
siç njihet në qytetin e Dibrës dhe në tërë
krahinën.

Në vitet e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit,
sipas kujtimeve të bashkëkohësve, Hysenin e
gjen në aktivitete të vazhdueshme në Prizren
dhe në Dibër.
“Mbas shkatërrimit të Lidhjes së Prizrenitshkruan Ismail Strazimiri,- nuk u fik shkëndija
kombëtare në Dibër, por filloi me u këndellë
si prushi nën shpuzë, derisa kur erdhi koha
shkëlqeu”
Në këtë kohë Hyseni ndiqet nga autoritetet
turke, arrestohet dhe internohet. Më vonë
kthehet përsëri në Dibër. Në dokumentet e
kohës ai paraqitet si njeri i qetë, “në hall të
vet”, që merret me teqenë e fenë e bile një
fetar që ka përkrahur sektin, që i shkonte
më për shtat Portës së Lartë, sektin Elveti.
Por Hyseni nuk i zbatonte ritet e këtij sekti.
Nuk mbante ramazan dhe kur ishte puna për
të zgjedhur midis fesë dhe ndërgjegjes së tij
ai ngrinte zërin: “Më mirë të bëjmë rrugën
se sa të agjërojmë ramazanin” (Ishte fjala
për ndërtimin e një rruge e që kundërshtarët
kërkonin, që të mos bëhej në atë kohë sepse
ishte ramazan).
Hyseni, tashmë i formuar si Patriot, me
ndjenjën e dashurisë për mëmëdheun do të
kërkonte rrugë të reja për të çarë përpara.
Lëvizja e gjerë për gjuhën shqipe, që siç
shkruante dëshmitari bashkëkohës Ismail
Strazimiri, kur flet për shkollën e Seit Najdenit dhe shkollat e tjera: “Kjo shkollë ishte
krejt e mçeft, klasat e saj ishin izbat e errëta
të dyqaneve dhe odat e mçefta të shtëpive...”
“Çdo fushë, livadh morën trajtën e një
shkolle, ku mblidheshin grupe-grupe djemnia e re dhe mësofshin gjuhën e bekueme”.
Kjo lëvizje do të përfshinte edhe Hysenin
bashkë me të vëllanë, Zylfiun. Shtëpia e tyre
u bë dalëngadalë një qendër për mësimin e
gjuhës shqipe. U hodhën edhe themelet për
ndërtimin e një shkolle. Por autoritetet turke

kuptuan qëllimin e bërjes së ndërtesës dhe
dërguan zaptijet dhe e shembën. Autoritetet
turke e kërcënuan Hysenin, se do ta arrestonin dhe internonin.
Shkollimit të njerëzve me gjuhën amtare
shqipe Hyseni do ti jepte pjesë nga jeta e tij
edhe në vitet e mëvonshme e në veçanti pas
vitit 1910, kur klubi i Dibrës mori iniciativën
për të hapur 250 shkolla të reja shqipe.
Shpallja e Pavarësisë në Vlorë më 28 Nëntor 1912, bëri që të realizohej ëndrra shekullore e popullit, që luftoi me heroizëm për liri
e pavarësi kombëtare. Dibra jetonte çastet e
gëzimit të pakufi për lirinë e shumë pritur.
Por shpejt gëzimi u prish. Një hordhi tjetër
sulmoi Dibrën. Serbia synonte të dilte në
Drin, Prat e Qafë të Buallit për të krijuar një
urë lidhjeje për synimet e saj të mëtejshme
drejt Durrësit. Dibra e cila ndjeu në palcë
barbarinë dhe tehun e shpatës së re, nisi të
përgatitej për luftë.
Në gazetat e kohës, me gjithë vështirësitë
e komunikacionit dhe të ndërlidhjes, gjen
një pasqyrim të mirë të luftës së dibranëve
kundër pushtuesve serbë. Gazeta “G’iornale
d’Italia” shkruan: “Një notë zyrtare thotë se më
10 të muajit, ora 10 në mëngjes, u përpoqën
shqiptarët me ushtrinë serbe afër Dibrës. Lufta
u ba e rreptë dhe mbajti gjer në mesditë...
Shqiptarët, nja 6000, hynë në Dibër”.
Hyseni në prag të kryengritjes ndodhet në
Zerqan. Meqenëse njihte mirë qytetin dhe
kishte influencë në banorët e tij, ai dërgohet

nga kryengritësit për të organizuar popullin
në kryengritjen që përgatitej. Kështu ai hyn
ilegalisht në Dibër dhe nis aktivitetin.
I biri, Hakiu, shkruan: “ Baba rrinte në
dhomën nalt. Vinin njerëz dhe e takonin...
por spiunazhi i diktoi dhe e arrestuan”
Për qëndrimin burrëror karshi shovinistëve
serbë të Hysenit dhe të shokëve të tij është
shkruar në këtë kohë nga disa gazeta brenda
dhe jashtë vendit si “Përlindja e Shqipërisë”,
“Korriere delle Puglie”, “Kalendari kombiar
1914” etj.
Më parë se të vijnë luftëtarët në Dibër,
- shkruan gazeta “Përlindja e Shqipërisë”
Nr.13 Vjeshtë e Parë -1913 ushtria serbe
burgoi tetëdhet veta nga parësia e vendit,
me qëllim që t’i vrasin dhe të nesërmen.
Kur u rradhuan për me i pumbos, i arritën
Malësorët, andaj s’munden me i vra të gjithë,
por veç pesë shpirt.
Këta janë ata që ranë dëshmorë për lirimin
e atdheut të vet, të cilëve historia meriton t’i
shkruaj emënat e tyne për një kujtim të përjetshëm: Sheh Hyseni, Sadullah Strazimiri,
Ramiz beu, Karafil beu, Numan Efendiu. U
ndrittë shpirti”.
Kryengritësit dibranë Sheh Hysenin dhe
shokët e tij, që u pushkatuan nga serbët i
gjetën para portave të këshllasë (kazermave).
Në varrimin e tyre morën pjesë mijëra kryengritës dibranë dhe banorë të qytetit të
Dibrës. Ndonëse në lëvizjet demokratike
të viteve njëzetë u bënë disa orvatje për ta
përjetësuar emrin e Hysen Shehut, duke i
dhënë nënprefekturës së Zerqanit emrin e
tij, nderimet e merituara do ti jepeshin këtij
aktivisti të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit dhe
të Luftës për Liri e Pavarësi Kombëtare vetëm
në vitet e pushtetit popullor. Në muzeun e
vëllezërve Frashëri fotografia dhe të dhënat
gojore për Sheh Hysenin qëndrojnë krahas
dokumenteve të tjerë të vëllezërve pishtarë.
Fotografia e tij qëndron gjithashtu në muzeun
e dëshmorëve të tjerë të Luftës për Pavarësi
Kombëtare.
Në kuadrin e 100 vjetorit të Lidhjes Shqiptare të themeluar në Prizren Hysen Shehu
(Kuqi) u dekorua me medaljen “ Për veprimtari patriotike”
ABDURAHIM ASHIKU
Marrë nga gazeta “Ushtima e maleve”
3 shkurt 1979

Profil jetësor

“Si rroj me veshkën e nënës time”

J

etoj me veshkën e nënës dhe me
gjakun e babait, por gjendja ime po
vështirësohet dhe kam nevojë për
ndihmën e shtetit”. Kështu shprehet për
gazetën , Olsi Tonuzi, të cilit në vitin
1999, gjatë një operacioni në spitalin e
Selanikut, i kanë hequr të dyja veshkat,
duke i transplantuar veshkën e nënës
së tij 55-vjeçare. “Unë dhe nëna ime
tani jetojmë me një veshkë, ndërsa
babai pjesën më të madhe të gjakut
ma ka dhuruar mua, duke përballuar
me vështirësi sëmundjet e pleqërisë”,
nënvizon ai. Olsi ka lindur në Maqellarë të Dibrës dhe pikërisht në fshatin
Burim, në një nga fshatrat më të vjetër
në vendin tonë , në vitin 1975. Ishte
në moshën më të mirë ku ëndrqat e
tij sapo kishin marrë udhë për një jetë
ndryshe.Mbaron fakultetin ekonomik
dhe për shumë kohë fillon punë si
mësues në mjaft fshatra të Maqellarës
.Jo vetëm kaq por organizohet në mjaft
detyra shoqërore në fshat ku spikat tek
Olsi Tonuzi, ndershmëria, korrektesa
dhe sinqeriteti.Krahas tyre gjente kohë
të lirë dhe merrte pjesë në skuadrën
e futbollit të vendlindjes së tij. Nuk e
kishte menduar Plsi në këtë moshë që
ishte se do të vinte një ditë do të endej

spitaleve në kërkim të një veshke.
“Ishte viti 1998 kur unë punoja si mësues në fshatin Kllobçisht dhe gjatë një
mbrëmjeje vallëzimi më kapën krizat në
veshka, duke përfunduar përnjëherësh
në spital”. Kështu e fillon historinë e
vuajtjeve të tij, Olsi i cili shton se pas
analizave të para u dërgua menjëherë
në spitalin e Tiranës. Aty mjekët konstatuan një azotemi të lartë në shifrën
520 dhe hoqën dorë nga çdo mundësi
kurimi. “Mjekët shqiptarë i deklaruan
babait tim se unë kisha vetëm dy ditë
jetë, në mënyrë që familja të përgatitej
për vdekjen. Por njerëzit e mi më ndihmuan, duke më dërguar në një spital
të specializuar në Selanik”.
Mjekët grekë në spitalin e “Hipokrati” të Selanikut më thanë se, përveç
pagesës së lartë, problem kryesor
mbetej gjetja e një veshke të cilën duhet
të ma dhuronin njerëzit e mi”. Kështu
shprehet Olsi, i cili shton se babai i tij
shprehu menjëherë gatishmërinë për
t’ia dhuruar veshkën, por, pas analizave
,mjekët thanë se ai ishte tepër i vjetër në
moshë, por atij i kërkuan të më jepte
gjak dhe babai tha: “Ma merrni të gjithë
gjakun, vetëm djali të më shpëtojë”.
“Sapo e mori vesh nëna për hallin tim,

erdhi menjëherë në Selanik dhe, kur
hyri në spital, u tha mjekëve ta fusnin
në sallën e operacionit për t’ia hequr
veshkën”, vazhdon Olsi. Dhe kështu,
pas analizave paraprake të cilat kushtuan
7 milionë lekë, nëna e Olsit, Fatrija, u
paraqit në operacion më 16 dhjetor të
vitit 1999. Nënë e bir iu nënshtruan
kështu procesit të transplantimit, ndërkohë që nëna para se të vihej nën
narkozë, tha: “Nëse nuk mjafton një
veshkë, m’i hiqni të dyja, vetëm tim biri

t’i zgjatet jeta”. Dhe ashtu u bë. Për një
moment nënës ia hoqën të dyja veshkat
dhe njërën prej tyre e transplantuan tek
Olsi, ndërsa tjetrën e rivunë në trupin e
gruas. “Operacioni i nënës vazhdoi 6
orë, ndërsa operacioni im vazhdoi 12
orë”, tregon Olsi duke shtuar se, pasi
u kthyen në fshat, familja dhe farefisi
i tij shtruan darkë nga gëzimi. Babai
im shiti tokat për operacionin 100milionësh. “Kur mjekët shqiptarë ma
prenë shpresën e jetës, atëherë babai

im, Izet Tonuzi, mblodhi farefisin në
Peshkopi dhe kërkoi parà borxh për ta
përballuar operacionin në Greqi, i cili
kushtonte 100 milionë”. Kështu tregon
28-vjeçari përpjekjet e familjes së tij për
përballimin e shpenzimeve. Ai shton
se babai i tij, vëllezërit, xhaxhai dhe
vjehrri shitën të gjitha tokat dhe plaçkat
e shtëpisë, por përsëri paratë nuk plotësoheshin. Madje për këtë gjë në spitalin
e Selanikut mëbrriti një mëngjes policia
spitalore, për ta nxjerrë jashtë dhomës.
Por farefesi dhe miqtë e mi morën përsipër gjithçka dhe arritën ta plotësojnë
shumën e kërkuar”, përfundon Olsi.
Dhe telashet e Olsi Tonuzit nuk kanë të
mbaruar.”Vizën për të shkuar në Greqi
e bleva 500 mijë lekë pasi Ministria e
Shëndetësisë nuk më ndihmoi me një
vizë për të vajtur në Greqi , pra për t’iu
nënështruar operacionit vetëm vizën
për të vajtur në Greqi, e kam blerë
vizën 500 mijë lekë”. Kështu tregon
Olsi Tonuzi vështirësitë e kalimit të tij në
tokën fqinje, ku do të bëhej transplantimi. Por ai shton se edhe babai i tij,
nëna dhe e shoqja i kanë blerë vizat e
pasaportave për në Greqi me të njëjtin
çmim. Duke vazhduar me odisenë e
vizave Olsi tregon se, sipas porosisë së
mjekëve, ai duhet të paraqitet në spital
një herë në 6 muaj. Deri këtu ka arritur
absurditeti i kësaj bote të qelbur.
Sh.Skarra
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Letra e Hasan (Hoxhë) Moglicës drejtuar
djalit të tij Osman Moglica. Okshtun: Datuar
në muajin Qershor 1915.

(Publikohet për herë të parë. Ruajtur sekret nga i
biri Osman Hasan Moglica dhe më pas nga nipi i
tij Abdurrahim Osman Moglica. Pas datës 21 gusht
2009 origjinalin e disponon stërnipi i patriotit,
Elliott-Hasan Moglica, në Kanada).

Nga Sakip Cami

F

igura e Hoxhë Hasan Moglicës më ka
vënë në mendime. Ka qenë një dëshirë e
imja e kahershme dhe e Hasan Moglicës
së ri, stërnipit të atdhetarit, klerikut dhe dijetarit të shquar për të shkruar më shumë për
të. Si fillim nisi me një shkrim biografik në
organet e shtypit ushtarak të viteve 90 dhe më
vonë me një studim më të plotë dhe të detajuar
për këtë figurë të madhe që punoi në një fshat
dhe në një zonë jo fort të vëmëndëshme nga
të gjitha qeveritë e të gjitha kohërave, një zonë
shqiptare që kërkohej të gllabërohej nga fuqitë
e huaja ushtarake të kohës. Njerëz të tillë, që
rrallëkund i gjen, si Hoxhë Hasan Moglica u
thanë serbve dhe turqve se këtu asht Shqipni
dhe do të mbetet Shqipni, pavarësisht nëse do
të më vritni. Ai u tregoi rrugën shqiptarëve dhe
bashkëatdhetarëve të tij dhe kjo rrugë ishte
liria dhe dija, ishte abetarja dhe pushka.
Kombit shqiptar nuk i kanë munguar burrat
e shquar në çdo periudhë të jetës së tij, të
mbijetesës së tij. Pa këto burra të shquar as që
do të bëhej fjalë për egzistencë dhe mbijetesë
të kombit shqiptar, megjithse është një ndër
kombet më të vjetra në kontinent. Pozita e
favorshme gjeografike, resurset pambarim
të vendit tonë janë lakmuar ndër shekuj nga
armiqtë tanë shekullorë.
Tek jeta e këtij burri të shquar të Dibrës
dhe të Shqipërisë do të hasim përplasjen me
tradhëtarët dhe të shiturit për pesë aspra, do
të hasim në përpjekjet titanike për ta bërë
Shqipërinë nga një vend obskurantist pa
shkolla shqipe dhe gjuhë të shkruar në një
vend të përparuar ashtu si Europa dhe bota
e qytetëruar.
Deviza e këtyre rilindasve të shquar ishte
“Liri, barazi, drejtësi, përparim shoqëror”?
Atdhetari Hoxhë Moglica nuk është i panjohur për shqiptarët. Ai nuk është nga ata të
harruarit dhe të mbuluarit me hije. Figura e
Hoxhë Moglicës me vetë madhështinë e tij e
ka bërë çdo kohë dhe çdo regjim që të reflektojë. Jo rastësisht dekorimi i tij është bërë me
rastin e 50 vjetorit të pavarësisë dhe në të njëjtin urdhër dekorimi krahas me Ismail Qemalin, Abdyl, Sami dhe Naim Frashërin, me Iljas
Pashë Dibrën, Dom Nikollë Kaçorrin, Vehbi
Dibrën, me Isa Boletinin, Luigj Gurakuqin,
Mihal Gramenon dhe Çerçiz Topullin dhe me
dhjetra atdhetarë të shekujve XIX, XX.
Jo rastësisht gazeta “Dibra” në anketën
e saj “Dibrani i shekullit XX” organizuar në
fundshekullin e XX shpalli Hoxhë Moglicën
“Dibrani i shekullit”, në një kohë kur ishin në
“garë” dhjetra atdhetarë dhe njerëz të shquar
të Dibrës, kontributi i të cilëve ka qenë dhe
mbetet mbarëkombëtar.
Po kush ishte Hoxhë Hasan Moglica?
Këtë lexuesi do ta mësojë plotësisht në
biografinë e plotë të shkruar nga stërnipi i tij
Elliott-Hasan Moglica. Hasani lindi në Moglicë
të Dibrës në vitin 1854, ndërkohë që prindërit
e tij kishin ardhur në Okshtunin malor nga
Dibra e Madhe për kundërshti politike ndaj
regjimit otoman. Tek figura e Hasan Moglicës
do të gjejmë të ndërthurur zgjuarsinë e Dibrës,
shkollimin në Universitetin e Stambollit, me
qëllimin final për tu rikthyer për tu bërë edhe
ne komb i qytetëruar, i arsimuar, i zhvilluar
për të patur një të ardhme të sigurtë për fëmijët
dhe pasardhësit tanë. Emri Hasan vjen nga
arabishtja e vjetër që do të thotë njeri i mirë,
njeri i dashur, njeri i bukur. Dhe me të vërtetë
kështu ishte Hoxhë Hasan Moglica, njeri i
ditur, modest deri ne thjeshtësi, largpamës,
luftëtar i patrembur edhe kur vihej në rrezik
jeta e tij dhe e djalit të vetëm, atdhetar deri
ne sakrifikim.Të sjellësh 5000 abetare shqipe
nga Stambolli në kushtet e terrorit dhe luftës
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Hoxhë Hasan Moglica,
një atdhetar i shquar me
përmasa mbarëkombëtare

otomane është një vepër vetëm e një njeriu
atdhetar dhe dijetar si Hasan Moglica.
Hoxhë Moglica nuk është në asnjë çast të
jetës së tij personalitet kontradiktor, i dyzuar
apo i frikësuar për arritjen e qëllimit të tij dhe
të kauzës së gjeneratës së tij. Ai në asnjë çast
nuk e vuri fenë mbi atdheun. Fjalët e Muhametit “Pa atdhe nuk ka fe” kishin zënë rrënjë
në mendjen e Hasanit, ndonëse binin ndesh
me kryqëzatat e sulltanëve të Stambollit ku ai
kishte mësuar dhe ishte arsimuar për teologji
dhe inxhinjeri. Më shumë se kudo dhe se
tek cilido tek Hoxhë Moglica zë vend thënia
epope e klerikut të famshëm Vaso Pasha: ”Feja
e shqiptarit asht shqiptaria”.
Jo rastësisht Hoxhë Moglica ndodhet në
krah të Abdyl Frashërit në Moglicë, Martanesh,
Dibër dhe Prizren, jo rastësisht ai do të ftohet
dhe do të marrë pjesë në Lidhjen e Prizrenit,
në të gjitha kuvendet e Dibrës, në Kongresin
e II të Manastirit , në Kongresin e Elbasanit
dhe në Kuvendin e Fushë Klenjës ku u bën
thirrje bashkëkombasve të tij për përhapjen
e gjuhës shqipe.
Hoxhë Moglica ishte sa i thjeshtë aq edhe
mistik, sa i madhërishëm, aq edhe popullor.
Ndonëse veprimtaria e tij zhvillohet kryesisht
në Dibër, ajo ka përmasa kombëtare sepse ndikimi i saj është i fuqishëm edhe në Kosovë, në
Manastir, Elbasan etj. Si i tillë Hoxhë Moglica
është dhe do të mbetet një atdhetar dhe një
dijetar me përmasa mbarëkombëtare.
Botimi i kësaj biografie në kuadër të 100
vjetorit të shtetit shqiptar nga stërnipi i tij
Elliott-Hasan Moglica nuk është vetëm një
nder që i bëhet figurës së tij, është një punë e
lavdërueshme disa vjeçare e autorit, është një
detyrim për gjeneratën tonë të re për ta vënë
në piedestalin që i takon këtij atdhetari dhe
dijetari të shquar.

Falenderim i autorit
Autori shpreh falenderime e mirënjohje të thellë për personat dhe institucionet
(private dhe shtetërore) që përmenden më poshtë: “Për ndihmën e çmuar direkte
dhe/ose indirekte në mbledhjen e dokumentacioneve si edhe në publikimet
historike të bëra ndër dekada për patriotin e madh shqiptar Hasan (Hoxhë)
Moglica”.  
Pjesa më e madhe e bibliografisë është referuar në mjaft libra, artikuj,
dokumentacione historike, dorëshkrime, etj., që përbëjnë themelet e shëndosha
të këtij libri.
Falenderoj për ndihmën direkte këto persona:
Redaktorin e librit, poetin dhe publicistin Sakip Cami; Eseistin dhe shkrimtarin
Kolec Traboini; Ish-gazetarin ushtarak Sadik Muraj; Historianin Bilal Salku;
Studiuesin Dr. Selman Meziu; Babain tim Abdurrahim Moglica [/Muglica)];
Sanije Ibish Gjoka/Muglica (Peshkopi); Arben Xhurxhi (Peshkopi); Familja
Disha (në Zerqan); Sakip Sula; Uke Gjoka; Beqir Gjoka (i riu); Blerim Gjoka;
Aleksandër (Adem) Gjoka; Elina Gjoka (e cila ka dhënë kontributin më të madh
në grumbullimin e mjaft emrave për disa degë farefisnore); Jete Ramçi; Hysni
Ramçi; Eduart Ramçi; Florine Osman Moglica/Gjoka; Merita Gjoka; (Nëna) Hide
Moglica; Besnik Balla; (motra) Shkëndije Moglica/Balla; Gertjan Balla; Ergest
Muglica; Behar Stojku; Artan Vajushi dhe Armando Vajushi (Shkodër); Engjëll
Koçi; Aurol Agim Kaçani, Aqif Muglica, Jurgen Muglica, Gjergji Stojku, etj.
Falenderoj për ndihmën direkte dhe indirekte këto institucione:
Muzeu
Historik Kombëtar Shqiptar; Bibloteka Kombëtare e Shqipërisë; Muzeu Historik i
Dibrës; Muzeun “Hasan (Hoxhë) Moglica”/Moglicë/Okshtun; Muzeu Arkeologjik
i Stambollit (Arkeoloji Müzesi, Istanbul); Shoqata Kombëtare Gjeografike,
Uashinton, D.K. (National Geographic Society, Uashington, D.C.); Gazeta
“Tribuna”; Revista “Zani i Naltë”; Gazeta “Ushtria”; Gazeta “Dibra”; Gazeta
“Kushtrim Brezash”; Gazeta “Rruga e Arbërit”; Gazeta “Fjala e Tokësorit”; Revista
“Tribuna e Kohës”; Gazeta “Stebleva” dhe Shoqata “Stebleva”; Bibloteka arkivore
e Toronto-s (“Toronto Reference Library”); Bibloteka personale e Elliott-Hasan
Moglicës në Babrru/Tiranë; Bibloteka “Gerrard Ashdale Library” në Toronto;
etj.
Ndjesë paraprake për ndonjë harresë apo gabim! Duke qënë fizikisht larg
Mëmëdheut (në Kanada) për rreth 10 vite, paraprakisht do t’ju kërkoja ndjesë
nëse kam harruar pa përmendur ndonjë person apo institucion ose nëse kam bërë
ndonjë gabim të pavetëdijshëm gjatë hartimit të këtij libri rreth 20 vjeçar. Kritikat
do të jenë një ushqimi i kthjellët për mua, pasi unë kam fuqinë intelektuale që
të marr masa koregjuese të menjëhershme. Ndaj, lutem mos nguroni të më
shkruani me e-mail tek: e.moglica@yahoo.com
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Libri është një homazh për klerikët e teqesë dhe veprimtarinë e tyre. Lexuesi, veçanërisht brezi i
ri, shikon te ata historinë e të parëve të tyre. Në të njëjtën kohë gjen shtysë për të tjera punime
në të ardhmen, pasi treva e tijë është mjaft e pasur në ngjarje e bëma.

botime

Fole e Nacionalizmit
L

ibri më i ri “Fole e Nacionalizmit” me
autor historianin dhe studiuesin dibranë
Gafur Zoto, që lexuesi merr në dorë
është një përpjekje modeste për të ndriçuar
sadopak figurat atdhetare e klerikale të teqes
së Zerqanit. Mustafa Sheh Zerqani, me të birin Sulejmanin dhe nipin Hajredinin përbëjnë
një trini burrash elitar provincial në bëma për
Atdhe e fe. Ata, përmes teqesë transmetuan
te bashkëfshatarët e më gjerë besimin liberal
me dogma fetare të zhveshur nga fanatizmi,
të përshkuar nga humanizmi dhe ndjenja e
dashurisë për njeriun. Doktrina e tyre mer
vlerësim edhe nga shërbimet që i ka sjellë
Atdheut. Ata e kthyen teqenë, siç edhe dokumentohet në burimet e kohës, në“Fole të
nacionalizmit shqiptarë”, në një fole nga ku
dilnin zogjtë, patriotët e kthjelltë. Së paku
që me Mustafa Sheh Zerqanin ajo u bë bartëse një lloji autonomie të veçantë e cila u
transmetua edhe te pasardhësit :Sulejmani,
Hajredini, Tushi, Ismaili, Ibrahimi, Rizai,
Myslimi, e të tjerë pinjoll të kësaj familje
të madhe.
Klerikët patriot të teqesë së Zerqanit, në
harmoni të plotë me ato të Bulqizës, bëjnë
pjesë në atë grup individësh që shpallin me
zë të lartë se kombi shqiptarë ekziston dhe
se ata si pjesë e tij marrin përsipër(aq sa munden) të provojnë (bënë jo pak) një realitet të
tillë. Sheh Mustafa u vu në krye të luftëtarëve
në një kohë kur kufijtë e një shteti ekzistues(
nën Turqinë ) dhe të një kombi në krijim e
sipër, përputheshin shumë pak ose aspak.
Ai u vu në themel të një lëvizje nacionale
dhe u rit bashkë me të në protestë e konflikt
me armë me shtetin ekzistues, me synimin
të ridimensionoi kufirin politik në përputhje
me kriteret etnike. Në një kohë, kur vendi
ish i pushtuar dhe kufijtë ende fluid Mustafa
Shehu apelonte për bashkim me vëllezërit
kosovar që ta shtyjmë bashkarisht luftën, siç
shkruante, sa më nga lindja, ne kufijtë etnik.
Në të njëjtën linjë kohë më vonë Sulejman
Shehu inicionte dhe mbështeste aleanca
që u kundërviheshin pushtuesve serb me
shpresën që Dibrën e matanë kufirit të vitit
1913 ta bashkonin me Shqipërinë etnike.
Bëmat atdhetare të klerikëve të teqesë së
Zerqanit i kaluan kufijtë lokal. Që me fillimet
e lëvizjes nacionale dhanë jetën Mustafai
me të vëllezërit Mehmetin dhe Jusufi. Më
pas Sulejman Sheh Zerqani provoi dy herë
internimin në Turqi. Për ta, realizimi i idealit
kombëtar gjendet në lartësimin e edukimit.
Kjo i lidhëte ata pazgjidhshmërisht me shtresat e gjëra të popullsisë, por edhe me krerë
e prijesa të tjerë të Grykës së Madhe, Bulqizës
e gjetkë. Mes tyre, një vend të veçantë kishin
Fejzë Bulqiza, deri te më të rinjtë Sheh Rahmani, Ymer Pervizi, Destan Puca, Mehmet
Duriçi etje.
Përveç rolit fetarë dhe atdhetarë, klerikët
e teqesë së Zerqanit në një farë mënyre kanë
qenë edhe bartës të pushtetit lokal. Qysh me
Hyseni, të atin e Sheh Mustafës, që njihet
si përfaqësues në kuvende, veçanërisht
me sheh Sulejman Zerqanin e Hajredinin
pjesëmarrja e tyre në administratën lokale ka
qenë e pranishme. Shumë prej tyre bashkë
me arsimimin në Turqi u veshën edhe me
grada e stolira. Ata u integruan gradualisht në
strukturat administrative lokale duke gëzuar
edhe një pozitë të lakmueshme shoqëroreekonomike. Domethënia më e mire e kësaj
janë emërtimet për Sulejman Shehu si :
kryetar, kapedan, nënprefekt, kajmekam,
apo për sheh Hajredini komunarë, antar i
këshillit të prefektures, Peshkopi, kryetar i
kryqit të kuq etje.
Duke qënë më afër pushtetit, por edhe falë
kulturës së gjerë, informacionit të bollshëm,

Sheh Sula

më parë se kushdo në krahinë, dallonin
rreziqet që i kanoseshin vendit. Është pikërisht kjo, por edhe humbja e privilegjeve
lokale si rrjedhojë e reformave që ndërmori
Porta e Lartë, ajo që e vuri Mustafa shehun
në udhëheqje të një së kryengritjesh. Po në të
njëjtën linjë vijoi edhe Sulejman Shehu që e
shndërroi teqenë në çerdhe të nacionalistëve
ku hynin e dilnin patriot të rëndësishëm të
çështjes kombëtare nga Dibra, Elbasani, Mati,
Martaneshi, Shëngjergji i Tiranës e gjetkë.
Libri sjell të dhëna të rëndësishëme edhe
në një aspekt tjetër. Jo vetëm teqeja e Zerqanit me pinjollët e saj, por edhe ajo të sheh
Rahmanit dhe teqetë e tjera të Bulqizës, të
mbrujtura me urti, fjalën e matur, tolerance
e mbi të gjitha me patriotizëm, përmes ceremonive fetare predikuan te besimtarët e
tyre tolerancën, harmoninë, bashkëjetesën
mes njerëzve duke e rreshtuar Grykën e
Madhe dhe Bulqizën në të paktat krahina ku
fenomeni negativ i gjakmarrjes nuk njihet.
Pa dyshim teqetë në këtë mes kanë patur rol
kryesor jo vetëm si institucione fetare, por
dhe i së drejtës zakonore kanunore. Në këtë
aspekt ato janë objekt dhe subjekt punimesh
në të ardhmen.

Klerikët e teqesë së Zerqanit, së paku që
nga Sheh Mustafa, Sulejman dhe Hajredini
na shfaqen edhe si njerëz të letrave. Korrespondenca e tyre është për problemet e kohës
dhe si e tillë edhe burimore. Studiuesi Munir
Shehu shkruan për shumë letra që Mustafa
Shehu u drejtonte krerëve të Kosovës e të
Shqipërisë së Mesme. Po ashtu në burimet
e kohës bëhet fjalë për dy letra që Mustafa
Shehu u ka dërguar gjatë kryengritjes së vitit
1835 popullsisë së Ohrit dhe të Elbasanit.
Korrespondencë ka zhvilluar edhe Sulejman
Shehu me autoritetet lokale të qeverisë së
Vlorës për Gollobordën. Në të njëjtën linjë
bashkë me krerë të tjerë Sheh Hajredini më
shumë se një herë ngren shqetësimin e Tij
për situatën që kalonte Dibra në vitet 19191930.
Lexuesi i shikon gjatë punimit se klerikët
e teqesë së Zerqanit ishin edhe politikanë
të shquar. Mes tyre dallohet sheh Sula. Ai
në situatën tejet të vështira gjatë luftës së
Parë Botërore orientohet shumë mire duke
mbështetur aleancat që kundërshtonin
Serbinë dhe ofronin bashkimin e trojeve
shqiptare. Te austriakët shikonte shpresën për
bashkimin e trojeve shqiptare, për realizimin

e Shqipërisë etnike.
Punimi është mbështetur në të dhëna
të shumta burimore. Autori ka shfrytëzuar
me kujdes Historinë e Shqipërisë, voll.II,
Tiranë 1965, Historinë e Popullit Shqiptar
vol.II-III, Tiranë 2002, 2007. Po ashtu është
mbështetur në punimin e Prof. Petrika
Thëngjillit” Kryengritjet popullore të viteve
30 të të shek.XIX, Dokumente , Tiranë 1978,
dhe studim, Tiranë1982. Krahas tyre janë
shfrytëzuar: Logor Mile “Kryengritjet antiosmane në fillim të shek.XIX, Tiranë, 1978
dhe Dr. Aleksandër Matkovski: Kryengritja
e Dervish Carës, Shkup , 1985, përkthim i
Lutfi Rusit.
Autori ka shfrytëzuar dokumente të
Arkivit Qëndror të Shtetit(A.Q.SH.) Tiranë,
dokumente të Arkivit të Institutit të Historisë
(A.I.H.) Tiranë dhe të Bibliotekës kombëtare.
Shumë nga këto materiale ruhen në muzeun
dhe bibliotekën e Peshkopisë.
Autori ka shfrytëzuar gjithashtu botimin
“Dibra I, .Tiranë 2010, me autorë studiuesin
Munir Shehu dhe botuar nga djemtë e tij të
cilët i falenderoi. Ky material ndoshta u bë
shtysë për mua për t’u rikthye te kjo temë.
Po ashtu janë shfrytëzuar punime tjera të
autorëve dibran si: Lufta e Dibrës e vitit 1920
me autor Dr.As.Prof.Bajram Xhafa, Dibra
arkeologjike me autor Dr.As.Prof.Adem Bunguri, Dibra në prag të historie, përgatitur nga
Haki Stërmilli, Kujtime historike, përgatitur
nga Ismail Strazimiri, Sal Markja, Mersim
Dema-mbret i maleve me autor Moisi Murra,
Dibra në rrjedhat e shekujve, Hazis Ndreu,
dorëshkrim, Peshkopoi, 1972
Pa dyshim një vend të rëndësishëm zënë
dorëshkrimet e të ndjerëve Hajredin Shehu
dhe Myslim SheHu. Të dhënat e tyre i mblodhi dhe sistemoi në formën e një dorëshkrimi
z. Fadil Shehu. Autori mbështetur në këtë
gamë të dhënash, pa pretenduar se ka ezauruar gjithcka, i reflektoi në punimin që tash
lexuesit kanë në dorë. Kjo ka qenë një punë
e vështirë pasi materiali bën fjalë për një hark
kohorë më se një shekull. Gjithashtu ekzistenca e punimeve të gatshme shpesh here
me pasaktësira kanë kërkuar një konvergim
me burime të reja dhe interpretime po ashtu
nga një kënd tjetër vështrimi.
Libri vjen tek lexuesi në jubileun e 100vjetorit të pavarësisë së Atdheut. Ai ishte
një detyrim që studiuesit kanë ndaj këtyre
veprimtarëve të shkëlqyer në lëmin fetarë
e kombëtarë. Libri është një homazh për
klerikët e teqesë dhe veprimtarinë e tyre.
Lexuesi, veçanërisht brezi i ri, shikon te ata
historinë e të parëve të tyre. Në të njëjtën
kohë gjen shtysë për të tjera punime në të
ardhmen, pasi treva e tijë është mjaft e pasur
në ngjarje e bëma.
(Marrë nga parathënia e librit)
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recension

Koha të zbardhi,
fisnikëria të
dha shkëlqim
Mendime mbi librin “Magjia e Dibrës”
Nga Dr. Selman Meziu

K

am lexuar shumë libra, në gjini të
ndryshme, me autor, shqiptar, grek,
gjerman, francez, italian, kinez, spanjoll, danes, rus, bullgar etj, tek të gjithë kam
gjetur të ndërthurur personazhe të karaktereve te ndryshme ku dramaciteti i tyre
më ka pezmatue, mirësia e bëmat heroike
më kane frymëzuar e emocionuar, ndërsa
libri ‘’Magjia e Dibrës ,, i artistit e regjizorit Skënder Cala më ka futur me ëmbëlsi, thjeshtësi brenda tijë duke më prushue
ndjenjat e elktrizuar trupin nga emocionet,
me epikën kadarejane e lirizmin e ngrohtë
agollian. Ai të prek, të zgjon emocione trufulluese duke përshkruar me ndjenjë atë
që ai ka përshkuar përgjatë udhëve plot
lakore, të përpjetash e teposhtesh të jetës.
Dhe ja me çfarë saktësi e bukuri shprehjesh
e përkufizon: ‘’Jeta e artistit dhe mesuesit ka
qenë plot peripeci, si endja e arrixhinjëve
me lecka e çadra në krah, fushave , maleve,
luginave , zabeleve, buzë lumit Drin e rrëzë
maleve të larta e burimeve, kudo ku rektinte
shpiri i dibranit.,, (f 236)
Njerëz që të duan
Me ndjenja të holla autori kërkon të jap
çdo detaj të peisazhit përrreth apo të një
mjeshtri të permendur. Ahmet e Remzi Cala
e vinin çiftelinë ne dizen e ‘’oda mbushej
me tingujt e ngrohtë të melodise.,, Dan
Selmani mjeshtër i violinës dhe i daulles
‘’I ftonte valltarët, që të realizonin figura
të ndryshme koreografike me forcë dhe
elegancë.,, Dan Sabedini ‘’ishte i ëmbël në
instrument( çifteli) dhe këngë, zërin e kishte
të vogël, por llafet i dëgjoheshin tamamdhe
me theksin e duhur....,,
Atë natë dimri të vitit 1956, Skënderi u
njoh me Kryetarin e Lokaliteit të Zallëdardhës Hazis Ndreun, të cilin përgjate librit do
të jetë një ndër figurat dibranë më të përmnedurat. Ai nuk rreket të shkruaj që në faqet
e para: ‘’Mëso këngët e Dibrës se janë flori,
kanë melodi të bukur dhe tekste përrallore.më tha. Një këshillë që i dha zemër, që e
frymëzoi dhe e mbajti vath në vesh për një
pjesë të mirë në udhët e jetës si këngëtar artist, regjizor etj. Sa me mjeshtëri autori e portretizon Hazizin: ‘’...fliste ngadalë dhe unë
e dëgjoja atë sikur kishte në dorë fatin e
jetës sime. Më dukej Hazizi edhe muzkant,
edhe poet, edhe i ditur. I bashkoja këto të
tre cilësi dhe nxirrja si konluzion se Hazis
Ndreu ishte njeri i mirë, që me donte dhe
duhet të mbështetësha tek ai.,,
Një figurë tjetër i ngulitet në mëndjen e
tijë rinore, Riza Hajro icili: ‘’...këndonte me
pasion dhe kishte dëshirë të interpretonte
bukur.,, Sa me mjeshtri dhe mendime konkrete jep të detajuar portretin e tijë: ‘’Shkolla
jone(gjimnazi i kuadrove të arsimit) kishte
nje drejtor mjaft të përgatitur dhe autoritar.
Ai nxiste ecurine e nxënësve jo vetëm ne
orët e mësimit, por sidomos në veprimtaritë
kulturore dhe sportive.,,

Me një valixhe prej dërrasenë të cilën
mbante një fletore shënimesh, këngë, piktura e veglat e rrojes, endesh momnopateve
dhe mendonte: Me sa duket dota ngrysë
jetën në malet e Dardhës, Reçit e Çidhnës.
Profesionin e mësuesit e filloi në Sorric ku
jetoi te shtëpia e Islam Mëziut. Dhe ja sa
mirënjohes u është ai njerëzve që gjeti, takoi e bisedoi në mes këtyre maleve: ‘’...pata
‘’profesor Isuf Lekën, leksionet për malet e
malësorët, për traditat e Dardhës e të Reçit,
si dhe marifetet e burrave të dheut mi jepte
çdo ditë Islam Mëziu. Ato mësime morali
më bënë mirë se më pregatitën për jetën.,,
Shkruesit Cala nuk i shpëtojnë nga kujtesa jo vetëm emrat por edhe dialogjet e
përshkrimet më të hollsishme e më pas ai
të jep me plotë logjik e bindshëm përfundimet, si sintezë të atyre që ndodhen ose të
marrdhënieve të personazheve që ai takoi.
Për karakteret e spikatura dhe gjurmëlanës
ai shkruan: ‘’ Gjuha e tyre ishte e veçantë
me shifra e kode, godiste me pambuk, por
therte gjer në kockë. Mjeti artistik që përdornin ishte humori, që në esencë kishte një
dramacitet e tragjizëm të thellë, që digjte e
përvëlonte si zjarr.,, Dhe autori rradhit emrat: Riza Poleshi, Selim Sula, Mane Kacani,
Qazim Përnezha, Llan Kuçi, Mustafa Ndreu
etj
Edhe kuadrot e atyre viteve autori, i përmend duke iu dhënë gjithë cilësitë e meritat
e tyre, por edhe përkrahjen e kontributin
per artin si shprehja e kultures së madhe për
të bukurën, të moralshmen, për kulturën e
popullit tonë në përgjithësi. Në bulevard ai
shikon tre lurjanët Ahmet Perlekën, Ahmet
Kaçorrine Lek Rajtën të cilët hieshonin Dibrën e jo ma Lurën. Sa me ndjenjë, pasion,
dashuri e frymëzim e portretizon njërin prej
tyre: ‘’Ahmet Perleka ishte burrë klasi, i ëmbël, autoritar, por edhe mjaft i këndshëm
në muhabet, shtëpi e shoqëri. Ai s’kishte
shkollë të madh, por natyra e kishte pregatit
me një intelekt për tu pasur zili.,,
Sa ne detaje , me force artistike, dhe me
kujdes ai e portretizon vëllain e tijë Petritin:
‘’Ai ishte më bukuroshie simpatiku ndër ne
, me sytë bojëqielli, flokët e zinj me onde ,
fytuyrën gjatoshe ngjyrë gruri, me trupin të
gjatë si fildish.,,
Kur autori përshkruan këto personazhe,
të kujton stilin e mënyrën e shkrimtarit
francez Honore De Balzak, pra me pak fjalë
kërkon të tregojë shumë, me një stil të kuptueshëm tërheqës dhe rrëmbyes.
Udha e Këngës, artistit
dhe regjizorit
Ishte fund prilli 1961 ai tashmë do të
këndonte në trupën e Estradës Peshkopi.
Skënderi kujton: ‘’Për katër netë me rradhë bënim prova paradite dhe pas dite....
Me datën 2 Maji Komiteti i Partisëmiratoi
shfaqjen me titull: ‘’Të fala nga Korabi,, me
regjizor Tefë Kroqin dhe dirigjent muzike
Tonin Rrotën.,, Frutet e saja ishin duarttrokitjet dhe emocionet që përcillte tek artë-

dashesit që nga Tirane dhe në gjithë qytete
e jugut të shqipërisë. Nga shkolla e të mençureve ai kishte degjuar një thënie: ‘’Djali
i mirë shtyne kufijte e babës.,, Shenjat e
kësaj thënie të zgjuar e mjaft kuptimplote
poi realizonte me sukses.
Ndërsa mbarësinë, mirënjohjen, krenarinë për punën e bërë shkruesi Cala nuk
e mbane për vete sepse ai nuk është egoist,
por i çiltër, i thjeshtë e zemër bardhë, dhe ja
si shprehet: Mjaft mirë u pritën edhe trupa
e aktorëve, në veçanti intepretimi i humoristëve Adil Shehu, Hyqmet Elezi, Stefan
Roçi e prestigjatori Haxhi Mata.,,
Sa me emocione përshkruan konkursin në
kenge e artin daramatk, perpjekjet e tija natë
ditë, prova pas provash duke dhënë maksimumin e energjive fizike e mendore. Ai rradhit emrat emjeshtrave të vokalit shqiptar si:
Albert Papariston, Lluk Kaçaj, Ramiz Kovaçi, Mihal Ciko e Gjoni Athanas. E megjithese e fitoi këtë konkurs ai paraqitet edhenë
artin Daramatik, me kryetar zhurie Andrea
Malo, ku mori përgjigjen : ‘’Hajde në shtator.,, Gëzimi ishte i papërshkruar,por atë
ditë shtatori kur ai mbante valixhen prej dërrase nuk i eci mbarë, e thirr në zyre Jashar
Mezenxhiu dhe iu shpreh me tonin e Sekretarit: ‘’Sa për shkollën aty e ke. Do të shkosh
vitin tjetër.,, E kështu dëshira e gezimi u
shtypën me dhunë brënda qënies së tijë pa
më të voglën mëshirë.
Pas një viti autori i ketije libri kujtimesh
shkon për të vazhduar studimet në Institutin
e Arteve , si dhe merr pjesë në Estradën e
Tiranës dhe atë të Ushtarit duke mos harruar
e kujtuar me imtësi detaje e ushqyer rrespekt për udheheqesin artistik Kujtim Spahivogli dhe pedagogët Naim Frashëri, Pjetër
Gjoka,Mihallaq Luarasi dhe Prokop Mima.
Edhe si studentë ai fillon të shpreh talentin e tijë keshtu kur si regjizor e si rol luajti
ate të Skënderbeuttek tragjedia ‘’Ai vdiq ne
kembë,,, ndërsa ne vitine trete rolin kryesor të kapiten Maksimovit tek drama ‘’Për
ata qe janë nëdet,,, ndërsa ne vitin e katërt
tekdrama e shkrimtarit Kolë Jakova ‘’Halili
e hajria,, luajt rolin e personazhit kryesor
Halil Garrinës, së fundi në jetën studentore
luajta rolin e Xhafersonit te te komedia e
Foqion Postolit ‘’Avokati Patl,, Dhe Cala
konkludon : ....i bindur plotësisht , se isha
i aftë të perballoja kërkesat e një teatri profesionist.....,,
Në ngjitjen në shkallët e viteve, autori nuk
lenë pas bshkëpunëtoret e tijë te rinj si Kompozitorin Përparim Tomçinin e Isak Shehu,
muzikantin e ri Xhelil Imeri, këmgëtarët e
talentuar Arif Vladi e Qerim Sula, regjizorin
dhe shkruesin e materialeve leterare e humoristike Inajet Shehun, aktorin e talentuar
humoristin Behar Mera, dyshek aktoreske
Agim Skarra dhe Arjan Toçi, treshen e talentuar Adil Shehu,Hyqmet Elezi dhe Stefan Roçi dhe aktorja e ardhur nga Shkodra
Vjollca Gega. Pasi i pershkruan me kujdes
ish koleget e tije, duke specifikuar meritat
dhe ecurine e tije shkruesi Cala vazhdon:
Ne vitin 1984 nis udhën krijuese edhe te-

atri profesionisti ketije qyteti( Peshkopisë
S.M.)....,,
Tashme kujtimet e tije marrin ‘’zjarr,,
kur dëshira e tije po realizohej për tu bere
edhe Aktor filmash i përkrahur nga regjizori Dibran ne kinostudion ‘’Shqiperia e
Re,, Gëzim Erebara me filmi ‘’Guximtaret,,
ne vitin 1969, pas dhjete vjetesh ne filmin
kushtuar pesë heronjve të vigut’’Çetae
vogël,, me aktorët Ndrek Luca dhe Marie
Logoreci, vijoi me filmin ‘Kërcënimi,, perkrah Rajmonda Bulkut, Stavri Shkurtit Piro
Kitës etj. Dhe së fundi ne filmin ‘’Bardhësi,,
realizuar ne faqet e Korabit ne fshatin Zagrad ne mbi nje metër borë.
Dhe së fundi e mbyllim këtë trajtesë me
mendimin e tijë të emancipuar, te matur,
plotë rrespekt për dibrën, artin dhe artistët:
‘’Sa herë që flas për Dibrën, sidomos per arritjet e tija ne fushat e ndryshme të artit
teatral ne pikture, letërsi e koreografi, më
duket sikur akoma kam detyrime dhe laj
borxhe per atë vend të mrekullueshëm.,,
Traditat dhe zakonet nga
krateret e shekujve
Nuk mund të mos rrëmbehesh, kur rrjesht
pas rrjeshti, paragraf pas paragrafi përgjatë
leximit të librit ‘’Magjia dibrane,, të zbulosh
traditat e lashta, doket e zakonet, instrumentat muzikor, vallet e këngët plotë heroizëm
e melodioze e të krenohesh me këtë pasuri
të madhe të botës shpirtërore, morale e materiale të çdo fshati e të gjithe krainës së Dibres. Lexojmë me kureshtje këto rradhë:’’...
gjaee gjithë periudhave të formimit dhe të
zhvillimit të tijë ka krijuar doket dhe zakonet me këngët dhe vallet, veshjet dhe veglat
bujqesore, ka bërë morte e dasma, ka lindur
fëmijëe nënat u kanë kënduar në djepet e
bukura të stilizuar e stolisur me figura e ornamente popullore me dru ahu e pishe. Kjo
kulturë popullore.....i ka shtyrëndër shekuj
të mbijetojnë duke punuar, luftuare krijuar
gjuhën dhe mjete shprehëse të njerëzve që
e përbënin atë.,, Kujtime shkruesi përshkruan natën e diten e verës si një ‘’festival,,
ngjyrash, traditash, ritesh, të cilat sëbashku’’..shembëllenin me pinjollë të fiseve te
lashta, qe vinin nga thellësitë e shekujve për
të treguar sejemi nje race e pastër...,,
Me virtuozitet e detaje të imta pershkruhet ‘’Beteja e Baheve,, veshjet e burrave
me koporane, tirqe me ngjyrë të zezë, brezi i mezit me pafundësi ngjyrash, çorapet
e leshit me figura të ndryshme si yje, lule
formë ndryshme, trekëndesha, kësulen e
bardhe dhe opinga. Ndërsa të grave me xhupin prej shajaku të bardhë me mori lulesh,
këmisha e bardhë me qëndisje në jakë dhe
dy mëngët, brekët e gjata te cilat janë të
gjera dhe sejcili duhet të dalë pala pala mbi
çorapet me një mori ngjyrash, ku shkëlqen
brezi me lule dhe përpara varet poshterka,
ndërsa në pjesën e pasma sallta, gjithashtu
në kokë mbanin dy riza borë të bardha.
Sejcili duhesh të ulej në vendin e vetë,
në një dhomë me shumë burra, përcaktohesh roli i atijë që ulesh në krye të vendit
si rradha e të kercymes e të kënduarit në
dasma, pse jo dhe e të folmes dhe ngritjes
së dollive, ndarja e nishaneve të berrit në
sofer etjra.
Autori pas këtyre përshkrimeve deri
edhe te veglat e muratorit, kalibja e çenit,
mashna, gardhet rrethuese, mullarët, e kosharët e misrit ku të gjitha krijuesi Cala i sintetizon: ‘’Kultura materiale e këtijë populli
është mjaftë e gjërë...ku shprehet edhe në
ornamentet popullore në të cilat janë skalitur në dyert e kullave, në mure, në ballë
të oxhakut, sidomos figurate diellit,, yllit
e shqiponjës. Po kështu edhe musandrat,
varset prej dërrase që shërbenin për të varur
pushkët, kaporanet.,,
(Vijon në faqen 20)
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“Gjurmë në Trashëgimi në Popullore”
Në kuadrin e 100 - vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë, më 6 tetor
2012, ora 11.00, në hollin e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit
(Pallati i Kulturës), Qendra Kombëtare e Veprimtarive Folklorike
organizoi veprimtarinë “Gjurmë
në trashëgiminë kulturore”, kushtuar studiuesit të etnokulturës,
Dr.Fejzulla Gjabri.
Në veprimtarinë kushtuar kësaj
veprimtariee morën pjesë mjaft të
ftuar, si bashkëkrahinas, ish-nxënës, miq e kolegë të tij, punonjës
të arsimit e kulturës në kryeqytet,
nga media e shkruar dhe ajo
elektronike e tjerë. Pjesëmarrja
kishte një shtrirje të admirueshme
gjeografike: nga Luma, Shkodra,
Dibra, Tirana, e deri nga Gjirokastra, studiues e miq të autorit të 6 librave të etonokulturës. Programin
e hartuar e paraqiti bukur punonjësja e RTSH, Nermin Spahiu.
Gjithë pjesëmarrësit u njohën
me faktin se Fejzulla Gjabri, ky
arsimtar e drejtues i njohur shkollash, nga Luma e Kukësit, ka edhe
një vlerësim të merituar për punën dhe studimet e tij në fushën
e folklorit etj, pra është “Doktor i
Shkencave”. Po ta hapni skedarin
“online” të Bibliotekës Kombëtare
në Tiranë, menjëherë të bien në
sy studimet dhe botimet, që ai ka
kryer në këtë drejtim. Ja, po përmendi këtu disa prej tyre: “Teoria dhe praktika e legjendave
krahinore”(Viti 2000”, “Gjurmë në
katër bajrakët-studim”(2002), “Tirana, në legjenda dhe balada-studim foklorik”(2003), “Qazim Lika,
jeta dhe vepra-monografi”(2008),
“Fjalor enciklopedik i trashëgimisë shpirtërore”(2009) e “Dri, o
Dri-legjeda”. Po kështu, ai është
bashkautor në disa libra të tjerë të
kësaj fushe. E njohur është edhe
ndihmesa e tij në përgatitjen dhe
botimin e 10 numrave të revistës
së QKVF, “Gjurmë të shpirtit shqiptar, ku dr.Fejzulla Gjabri është
kryeredaktor i saj
Në fillim të veprimtarisë u dha
një montazh filmik, rreth veprimtarisë së pasur jetësore të tij.
Ndërsa temat e paraqitura ishin:
“Vështrim i shkurtër për fushën
e studimeve të F.Gjabrit”(Prof.
Dr. Shefqet Hoxha), “Puna dhe
përkushtimi i Dr. F.Gjabrit në
QKVF”(Esat Ruka), “Libri “Arsimi

Vështrim i shkurtër në fushën e
studimeve të Fejzulla Gjabrit

N

Nga Prof.dr.Shefqet HoxhA

ë kuadrin e 100 –Vjetorit të Pavarësisë, Qendra Kombëtare e
Veprimtarive Folklorike, pranë Ministrisë së Turizmit, Kulturës
Rinisë dhe Sporteve, na ka grishur në veprimtarinë “Gjurmë në
trashëgiminë kulturore”, për të lnorë veprën e punonjësit të zellshëm të saj,
Dr.Fejzulla Gjabrit. Dr.Gjabri është miku im, me të kam bashkëpunuar
në vitet ’80 të shekullit të kaluarnë Shoqatat e Gjuhësisë dhe të Kulturës
Popullore në Kukës dhe tani në shoqatën Ardhetare-Kulturore Luma.
Jemi kolegë dhe po rrekemi të shpalojmë traditat lulturore dhe historike
të krahinës sonë, Lumës.
Dr.Gjabri ka punuar për 20 vjet (1974-1994) mësues e drejtor shkolle
në visin e tij, Bushtricë, dhe si gjurmues i zellshëm i folklorit, duke
mbledhur si si bletë mashtoke këngët dhe legjendat e Anës së Epërme
të Lumës. Kërkimet folklorike i vazhdoi edhe më pas edhe në rrethinën
e Tiranës dhe i botoi në vitin 2003 në librin e tij “Tirana në legjenda e
Balada”.
Më 1996 mbrojti me sukses në Institutin e Kulturës Popullor (sot
në Katërnë
Bajrakë,
një vlerë
e shtu- pushtetit vendor nga vendlindja e
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Dr.Fejzulla Gjabri ka interesa të gjëra shkencore dhe kontribute të
tij për Arsimin, duke e evidentuar mtari, Dr.F.Gjabri foli për rëndësi vlerë e shtuar për shkollat në sinë që ka folklori, duke e cilësu- vyeshme folklorike, etnokulturore, historike, enciklopedike, arsimore
krahinën e Lumës. Vlerësime pati ar sy, zë dhe vesh të kombit dhe etj. Ka botuar gjashtë libra: “Dri, o Dri”, në vitin 2000; “Gjurmë në
kumtesa e drejtorit të Qendrës tregoi materalet që presin botimin katër bajrakë”, në vitin 2002; “Tirana në legjenda dhe balada”, në vitin
Kombëtare të Veprimtaive Folk- si pjesën e dytë të Fjalorit Enci- 2003; “Qazim Lika, jeta dhe vepra”, në vitin 2008; “Fjalor enciklopedik
lorike, z.Esat Ruka, i cili vuri në klopedik të Trashëgimisë Shpir- i trashëgimisë shpirtërore”, (vëll.1), në vitin 2009; “Arsimi në katër
dukje jo vetëm punën si studiues, tërore, këngët e dasmës në Katër bajrakë”, në vitin 2012.
Krahas këtyre vëllimeve, ka botuar disa artikuj shkencorë e kulturorë.
por si specialist i Letërsisë në këtë Bajrakët, studime folklorike etj, të
institucion, duke veçuar meritat cilat së shpejti do gjejnë dritën e Rendin ep parë në interest studimore e ze folklori, ku do të përmendja
në revistën “Gjurmë të shpirtit botimit. Pastaj falenderoi lektorët sprovat për këngën “Moj Fusha e Korabit”, botuar në “Kultura Popullore”,
dhe veçoi gjeneralin në pension, nr.2/1987; “E Folmja alegorike ne krahinën e Bushtricës”, botuar në
shqiptar”, si organ i QKVF.
Prof.dr.Afërdita Onuzi, trajtoi Rrahman Perllaku dhe zv.ministrin “Kultura Popullore”, 2/1989; “Folklori dhe krijimtaria e Zenel Bastarit”,
bashkëpunimin e Institutin e Kul- e Mbrojtjes, Ekrem Spahia, si dhe botuar në “Kultura Popullore”, 2/1995; “Shpehe frazeologjike nga
turës Popullore, (sot IAKSA),ku me sponsorët e librave të tij, Safet Gji- Bushtrica”, botuar në “Gjuha Jonë”, 2/1990; “Figura mitike në Luginën
e Drinit të Zi”, referuar në Ohër, 2000, Eposi i kreshnikëve në Lumë,
materialet e mbledhura e të botu- ci, Kujtim e Bashkim Gjoka.
Në fund, të pranishmit morën referuar në Prishtinë, më 2010; “Këngët e dasmës, kodet” në “Gjurmë
ara, arriti të marrë gradën shkenpjesë, bashkërisht, në koktejlin e të shpirtit shqiptar”, “Mahmut Daci i Kalisit- trimi me dy varre” në “Dy
core “Doktor”.
Disa kopertina të librave, me organizuar me këtë rast, ku i va- Drinat” etj.
Në shkrimet kulturore duhen veçuar disa recensione librash të
zhduan bisedat e tyre për vepriautor Dr.F.Gjabrin
Pastaj, nga të ftuarit u bënë mtarin e njohur dhe studiuesin e autorëve të ndryshëm si të Naim Plakut, Hajri Mandrit, Xhafer Martinit,
përshëndetje dhe u sollën mbre- pasionuar të çështjeve të kulturës Jaho Brahos, Shaqir Skarrës, Qazim Shehut etj.
Në librin “Katër Bajrakët” ka shpalosur shumë syzime historike për
sa e kujtime për Dr.F.Gjabrin. Të popullore, Dr.Fejzulla Gjabri. Por
tillë ishin disa, si: Shqiponja Hasa ata u shprehën edhe për nevojën e krahinën e tij dhe për ngjarje e figura që lidhen me të:
Katër bajrakët – shënime gjeografike, historike e kulturore
(drejtoreshë e sotme e shkollës së kujdesit të vazhdueshëm dhe vëNë kërkim të gjurmëve të Luftës së Fushë-Kosovës(1389)
mesme të bashkuar, në Bushtricë), mendjen e veçantë, nga të gjithë
Udhëtarë të huaj nër viset e Kalasë së Dodës (Konsulli rus Jastrebov
Nuredin Lushaj (studiues e poet), ne, si për ruajtjen dhe studimin e
Prof. Mark Tirta, Hazbi Lika, Me- traditave tona, në këtë sektor me dhe konsulli austro-hungarez Hahn etj)
Vështirim i shkurtër i masakrave serbe ndër shqiptarë;
rëndësi për identitetin kombëtar
vlud Buci, Shefqet Zela e të tjerë.
Figura e Sofi Sinan Pashë Vilës dhe e Mahmut Dacit;
Me këtë rast, një përfaqësues i shqiptar.
Frazeologji, toponime e mikrotoponime, disa variante legjendash e
baladashe etj.
Vepra “Qazim Lika, jeta dhe vepra”, i kushtohet udhëheqësit popullor
lumjan në kryengritjet e viteve 1912-1914, kundër shovinistëve
sërbomëdhenj.
Ndër punimet me vlerë kombëtare të dr.Fejzulla Gjabrit është “Fjalori
enciklopedik i trashëgimisë shpirtërore” (v.1) për të cilin ka shfrytëzuar
525 vepra dhe ka derdhur mund në disa vite.
Ketë vit botoi monografinë për historinë e arsimit në krahinën e Katër
Bajrakëve (Do më pëlqente ta quante Ana e Epërme a Luma e Epërme).
Kjo vepër është shkruar me shpirt, me zemër dhe me miradie për të
gjithë ata burra e mesues e mësuese që kanë punuar në Lumën e Epërme
për të zdritur mendjet e vocërrakëve dhe të malësorëve të atij visi.
Dr.Fejzulla Gjabri është punonjës shkencor në Qendrën Kombëtare
të Veprimtarive Folklorike, i përkushtuar ndaj punës që i është besuar, i
aftë, i ndërgjegjshëm për punën që bën, duke realizuar me sukses disa
vepra në fushën e etnokulturës.
Gjatë fjalës time i kalova gur në gur disa arrtitje të njeriut të punës,
dr.Fejzulla Gjabri. I urojmë shëndet, jetë të gjatë e suksese në punime të
tjera, të cilat, padyshim do t’i shohim në të ardhmen.
Qoftë faqebardhë!

Doni te informoni komunitetin
rreth jush per dicka

qe ju intereson atyre?

Shkruani në gazetë! Bashkëpuno edhe ti!

< rrugaearberit@gmail.com >
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Fama dhe lavdia e tij ska nevojë për asgjë, ndërsa ne, kemi nevojë për të tijën. Ai mbetet i
pavdekshëm pasi është mbikohorë, është i pavdekshëm sepse ka akoma njerëz në botë që rënkojnë:
“Pak dritë, o shok, o vlla… në kët’ natë që shpiri vuen…”

studim
Nga Dr. Hajri Mandri

M

illosh Gjergj Nikolla Migjeni, poet dhe prozator shqiptar i viteve 30’
konsiderohet si një ndër shkrimtarët
më të lexuar e më të rëndësishëm të
letërsisë shqipe të shekullit të 20’.
Për epokën ishte një zë krejtësisht
novator nga brendia dhe forma me
nje ndikim te madh mbi letërsinë
shqipe të kohës. Migjeni u lind më
13 tetor 1911 në Shkodër. Mbiemri
i Millosh Gjergj Nikollës vjen nga
gjyshi i tij Nikolla Dibrani nje shqiptar i ardhur nga krahina e Rekës,
Komuna Dibër (sot në Maqedoni).
Nikolla Dibrani ishte larguar nga
krahina e lindjes në gjysmën e dytë
të shek. XIX dhe u zhvendos në
Shkodër ku punoi si murator dhe
më vonë u martua me Stake Milanin
nga Kuçi.
Gjergji, i ati, zotëronte një bar
dhe ishte një anëtar shumë i respektuar i komunitetit. Vlen për tu përmendur zgjedhja e tij si përfaqësues
i Shkodrës në Kongresin e Beratit
më 1922 (ku u shpall Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë nga
Fan Noli).[2] Gjergji ishte i martuar
martua me Sofia Kokoshin (e ëma
Migjenit) në 1900. Më 1910 Gjergji
zuri një ushqimore dhe dhjetë vjet
më vonë, kur vdiq baxhanaku Ilia
Trimçev, mori ëmbëltoren e tij, të
cilën e mbajti gjersa vdiq, më 21
mars 1924, në moshën pesëdhjetë
e dy vjeç. Ndër gjashtë fëmijët,
Milloshi dhe e motra më e vogël,
Ollga, u shkolluan në shkollën fillore serbe në Shkodër [2].
Arsimin fillor e mori në qytetin
e lindjes në një shkollë serboortodokse dhe nga 1923 deri më
1925 u shkollua në Tivar. Daja,
Jovan Kokoshi, i nxorri një bursë
për në gjimnazin e Manastirit. U nis
atje në vjeshtë të 1925. Pasi përfundoi semi-maturën më 1927 me
rezultate të mira, për vitin shkollor
1927-1928, kundër dëshirës së tij,
e regjistruan në Seminarin ortodoks
“Jan Shën Teologu” të Manastirit.
Në vitet 1933-1937 punoi si
mësues filloreje në Vrakë, Shkodër
dhe në Pukë. Kjo është edhe koha
kur zhvilloi veprimtarinë letrare.
Shkrimet e para i botoi më 1934,
bashkëpunoi në revistat “Iliria”,
“Bota e re” etj. Më 1936 veprat e
veta poetike i përmblodhi në librin
“Vargje të lira”, të cilin censura nuk
e la të qarkullojë. Nga fundi i vitit
1937 shkoi në Itali për tu shëruar
nga sëmundja e mushkërive. La
në dorëshkrim një pjesë të rëndësishme të prozës së tij. Migjeni
kishte bindje të përparuara për
kohën e tij, me të cilat filloi të
brumoset që në bankat e shkollës
nën ndikimin e veprave të autorëve
përparimtarë. Në themel të veprimtarisë së Migjenit qëndron aspirata
për një botë të re, ku njerëzit e
thjeshtë të jetojnë të lirë dhe të
lumtur, me dinjitet njerëzor dhe
pa frikë për të nesërmen. Ky humanizëm aktiv përshkon tej e ndan
veprën e tij. Pasqyrimi i varfërisë
së thellë të masave, zë vend qendror në botimet e Migjenit. Me një
art të rrallë pasqyrohet humnera
e vuajtjeve, dis-harmonia sociale,
vaniteti intelektual duke tentuar
prognozën e një bote të re. Në

Në stilin e Migjenit, fjala e gjen
veten ngushtë dhe mendimi gjërë
Krijohet shoqata “Pegas Dibër”
Me 13 tetor 2012, në mjediset e Ministrisë së Kulturës u organizua
veprimtaria letrare “Në gjurmët Migjeniane”, si veprimtari e parë
kulturore e shoqatës së krijuesve dibranë “Pegas Dibër”.
Redaksia e gazetës “Rruga e Arbërit” i uron shoqatës jetë të gjatë e
veprimtari sa më të suksesshme, dhe me këtë rast, ofron një bashkëpunim
afatgjatë, duke hapur faqet e gazetës për botimin e krijimtarisë së
poetëve e krijuesve dibrane.
“Poemën e mjerimit”, veprën e tij
më të shquar, Migjeni realizoi në
tablo të gjallë dhe rrëqethëse duke
krijuar si askud tjetër mitin e mjerimit njerëzor, të depersonalizimit
dhe dhunimin e të drejtave elementare të njeriut shqiptar. Estetikisht,
Migjeni satirizon inteligjencën e
kohës, si forcë e paaftë të luftojë
për ideale të larta, goditi haptazi
dhe me forcë artin dhe shtypin
zyrtar. Migjeni krijoji idolin e
skamorit, jetimit, të cilët urrenin
shtypësit, por ende nuk guxonin
të ngriheshin kundër tyre. Rrëfimi
i thjeshtë dhe konciz, imtësitë që
zbulojnë thelbin e dukurisë, fryma
polemike, psikologjizmi i hollë,
prirja për t’i dhënë personazhet me
disa penelata, dialogu fin, metaforik, figurat poetike shprehëse,
simboli, alegoria, ironia, sarkazma
therëse, pasuria e shembëlltyrave
letrare, shtresëzimi dhe ngjeshja e
ideve, – përbëjnë veçori të stilit
konçiz të Migjenit, ku fjala e ndjen
veten ngushtë dhe mendimi-gjërë.
Shkrimet e tij inkurajuan dukshëm
letrarët e rinj të kohës, në trupëzimin e idaleve të reja estetike, në
përfytyrimin e një jetë të re, të bukur të së nesërmes. Dhe kjo do të
arrihej sipas autorit kur të “shemben
idhujt dhe pçavrat që kanë zënë
myk ndër tempuj”. “Veprat” e plota
të Migjenit janë botuar tri herë:
1954, 1957, 1961, dhe pas viteve
90’, kanë dalë një varg botimesh
mbi jetën dhe vepren e Migjenit.
Sot është e përkthyer dhe lexohet
në disa gjuhë të huaja. Eshtrat e
Migjenit u sollën në atdhe në 1956.
Iu dha titulli “Mësues i Popullit” pas
vdekjes në vitin 1957.
Talentit të tij i përgjigjet intuita
krijuese si ndriçim momental i
njenjave dhe mendimit. Ideali
estetik migjenian u bë dominantja
kulturore-letrare e shekullit që
lamë pas dhe me ndikim edhe sot e
kësaj dite. Në prozën dhe poezinë
e tij shohim se me sa mjeshtëri
autori krijon realitetin psikomental, elegancën e mahnitshme të
përcjelljes së mesazhit, artikulimin
e të vërtetave të mëdha përmes detajeve të vogla.( Mos i shkel, he të
shitoftë zana!) Tregimet migjeniane
përbëjnë një formë të veçantë të
shembëlltyrave letrare, një gjedhe
e prozës së shkurtër ku narratori,
si mjeshtër, bëhet bartës dhe përcues i idealit estetik. Tonalitetet e
ngjyrosura nga e folura dialektore, i
japin gjuhës migjeniane finesë dhe
elegancë komunikuese.
Tek “Bukuria që vret” kemi shembëlltyrën e më poshtme:

Kur acari arrin kulmin e të ftohtit
në kasollen e varfër, edhe bagëtitë
afrohen rreth zjarrit. “ Na lëshoni
pak vend të ngrofemi pak rreth
zjarrmit, se u ngrimë. Dhe njerëzit
kundrejt njerëzve s’kanë mëshirë,
por kundrejt shtazëve – po ”
Migjeni u bë shkrimtari më modern midis gjithë shkrimtarëve të
viteve ’30, pikërisht duke rikrijuar
shembëlltyra të shkëlqyera.
Brenda dy skajeve të ekzistencës:
lindjes e vdekjes, sipas poetit, jetën,
ekzistencën njerëzore e mbushin
përjetime nga më të larmishmet:
të ëmbla e të hidhta, të vetëdijshme dhe spontane, racionale e
instiktive, e mbushin tundimet e
Parajsës dhe të Skëterrës. Duke
arsyetuar për thelbin e njeriut e të
ekzistencës njerëzore, Migjeni ka
besim se nëpër rrugët e ngatërruara
të historisë njeriu gjen, ndonëse me
vështirësi, me sakrifica e mundime
shtigjet për të shkuar përpara, për
t’u ngritur më lart.
Migjeni tek “Legjenda e misrit”, estetikisht zhvillon tezën se
edhe legjendat si shembëlltyrat,
janë prodhim i realiteteve. Dikur
ishin legjenda të tjera: lindja, jeta,
vdekja, zoti, tani është legjendë
vetëm misri. Figura e ironisë dhe e
kontrastit që janë zotëruese në këtë
prozë, do të krijojë shembëlltyrën e
varfërisë së skajshme të malësorëve
shqiptarë, e cila mbetet e paharrueshme ose siç i thuhet “koha e
Migjenit”, se “shekulli i apoteozës
së misrit ndër foletë e Shqipeve”.
Në mënyrë artistike dhe tepër konçize, tek Migjeni gjejmë parabolën
që përafron me shembëlltyrën, në
një kontekst filozofik:
“Mjerimi pjek fëminë para se
t’burrnohet
E mëson si t’i iki grushtit që i
kërcënohet”.
Figura e mjerimit, ndonëse nuk
plotëson katërcipërisht kushtet e
shembëlltyrës, jepet si një portret
i gjallë që të mbetet në imazh me
tërë veprimin e tij mbi jetën njerëzore, i cili i detyron ata të adaptojnë
një mbijetesë sakrale në kushte të
vështira jetese.
Vetë Migjeni, siç e dëshmon
më së miri edhe vepra e tij letrare,
kishte një përfytyrim më të gjerë e
më të thellë për jetën. Ai e kuptonte
se ajo nuk lëviz sipas dëshirave të
vizionerëve, sado të bukura qofshin. Ai ishte zhgënjyer, si shumë
të tjerë, në iluzionet racionaliste
të iluministëve; përvoja sociale e
dramave tronditës të shekullit XX
e kish mësuar të kuptonte se në
skenën e historisë hedhin valle

dhe “ia luajnë lojën” njerëzimit
forca të tmerrshme irracionale; ato
e tërheqin në aventura tejet të rrezikshme e me tragjedi me përmasa
apokaliptike.
Migjeni qe një krijues që qëndronte i palëkundur në anën e
popullit, që s’mund të lozte rolin e
poetëve të oborrit. Për refuzimin e
pafalshëm regjimi e dënoi dy herë
poetin, kur i ndaloi shpërndarjen e
“Vargjeve të lira” dhe kur e la në
mëshirë të fatit përballë sëmundjes
vdekjeprurëse.
Migjeni punonte për një kohë
tjetër – të lirë, të lulëzuar, humanitare. Ai ka qenë apostulli i kohës
sonë, shenjtor i demokracisë.
Ai e priste me padurim këtë
kohë. . . Eshtë e vërtetë se në vitet
‘30 kishte forca që kërkonin ta
tërhiqnin inteligjencën shqiptare
në aventurën fashiste. Pati edhe
viktima të kësaj gracke. Por Migjeni
gjithësesi u kundërqëndroi në
mënyrë të papajtueshme miteve të
ideologjisë fashiste.
Sipas poetit, miti i mbinjeriut
nuk mund të ëmbëlsonte botën,
sepse mbinjeriu qëndron si një
përbindësh i pashpirt, ashtu si fytyra tmerruese e çdo diktatori: “Një
sfinds i madhnueshëm Mbinjeriu i
ardhshëm/ Pa zemër, pa ndjenja,
…ose më poshtë parabola e një revolte të brendshme shpirtërore: ”O
si nuk kam nji grusht të fortë/ T’i bi
mu në zemër malit që s’bzan!”.,
Dufet e mllefet e tij të brendshme, Migjeni i transformonte në
vargje poetike që jetojnë përjetësisht.
Vepra e tij letrare ishte një
pranverë e madhe shpirtërore
në një stinë të thatë amullie shoqërore. Në këtë stinë Migjeni u bë
shkrimtari më modern midis gjithë
shkrimtarëve të viteve ‘30, duke
e pasuruar letërsinë shqiptare me
shembëlltyra të shkëlqyera.
Në veprën e tij, mjerimi damkoset si njollë e turpshme në ballin e
shoqërisë, të historisë, të shekujve.
Në truallin arbëror, sipas poetit, nuk
ka vend për zana, orë e shtojzavalle,
sepse të tjera qenie hedhin vallen e
mjerimit. Migjeni nuk e idealizonte
historinë, por e poetizonte atë.
Atë si poet nuk e tërhiqnin ngjarjet historike të rastit konkret, por
kuptimi e përvoja globale e tyre.
Kjo gjë i jep dorë të shihte gjithë
dimensionet e historisë, dramat e
saj tronditëse, dukuritë e saj tragjike
e të madhërishme, të shëmtuara
e heroike. Përjetimi i përmasave
universale të historisë e ndihmon
ta konceptojë atë jo vetëm poetikisht, por edhe thellë, duke njohur
gjithë rrymat e nëndheshme, gjithë
rrjedhat e ngatërruara e kontradiktore, gjithë vrullet e fashitjet e saj.
Migjenin nuk e kënaqnin më iluzionet racionaliste mbi “mbretërinë”
e harmonisë universale. Duke u
kërkuar gjërave rrënjët proceset
dhe zanafillën, Migjenit iu shpalos
realiteti i mbushur plot me kontradikta e forca armiqësore, me

situata paradoksale e absurde, ndaj
parabolat dhe paravolitë u bënë
mjeti kryesor në realizimin artistik
të veprave.
Historia është për poetin arena,
ku ndeshen e përleshen forcat e së
mirës e të së keqes, forcat krijuese
me ato shkatërruese. Në të vepron
pjesa “më e mirë e njeriut” : arsyeja,
por vepron edhe “atavizmi stërgjyshor dhe instikti i një organizmi të
egër”, vepron “Njeriu – Sokrat”,
por edhe “Njeriu-Derr ”. Ky kryqëzim forcash e shtyn njerëzimin jo
vetëm drejt krijimit, por edhe drejt
shkatërrimit.
Për Migjenin, rruga e njerëzimit s’është drejtvizore, por e
mbushur me “valle të rrezishme”,
ku është shumë e vështirë të dallosh shkaqet nga pasojat, fajtorët
nga viktimat. Fati i njeriut në botë,
lumturia e fatkeqësia e tij – kjo ishte
tema zotëruese në krijimtarinë e
Migjenit.
Larg çdo dogmatizmi e sentimentalizmi, Migjeni nuk e shihte
njeriun as si qenie me përsosmëri
ideale, hyjnore. Duke arsyetuar për
thelbin e njeriut e të ekzistencës
njerëzore, Migjeni nuk don të jetë
as i cekët, as qaraman. Ai të mëson ta marrësh jetën me seriozitet,
sepse ajo na tërheq me bukuritë e
të mirat e saj, sepse na jepet një
hherë e duhet ta gëzojmë, por edhe
njëkohësisht është e ashpër, tinzare
dhe dinake. Jeta, sipas poetit, është
e vështirë, sepse njeriu “lind në
thërrime të vogla të lotit, e prej
andej niset në udhë të fatit”. Synimi
për të shprehur me ekspresivitet
artistik nyjet e fshehta e të ndërlikuara të jetës njerëzore, e shtyu të
përdorë një tipologji figurative të
pasur me grotesk, metafora, hiperbola, parabola.
Për të kuptuar esencialisht korpusin migjenian, kërkohet një qasje
racionale dhe ndërdisiplinare, që
i ka fillesat në shembëlltyrat me
paramodele biblike.
Migjeni është një investim kulturor shqiptar që vjen nga shekulli i
kaluar dhe rrezaton edhe në shekullin tonë si vlerë letrare botërore,
vepra e tij udhëton nëpër botë si
pronë e një humanizmi të thellë
mbikohorë dhe mbarëshoqërorë.
Përmbajtja e lëndës migjenianë na
bën që të thellojmë më shumë humanitetin tonë me mesazhet e saja,
jo vetëm si porosi morale e drejtpërdrejtë, por si basoreliev vlerash
estetiko-letrare në mbretërinë e literaturës botërore. Për aq pak kohë
që jetoi dhe për aq kijimtari që la
pas, Migjeni mbetet një gur i çmuar
që nuk i humbet shkëlqimi as përpara krijuesve voluminozë dhe me
përvojë të gjatë krijuese.
Fama dhe lavdia e tij ska nevojë
për asgjë, ndërsa ne, kemi nevojë
për të tijën. Ai mbetet i pavdekshëm
pasi është mbikohorë, është i
pavdekshëm sepse ka akoma njerëz
në botë që rënkojnë:
“Pak dritë, o shok, o vlla… në
kët’ natë që shpiri vuen…”
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Mendime rreth librit “Shpia e madhe e Preng Mark Rajtës”
(kujtim brezash) të autorëve Fran dhe Lodovig Rajta

Kronikë brezash, gjurmë jete dhe fisnikërie
Nga Mevlud Buci

K

ur përfundon së lexuari librin “Shpia
e madhe e Preng Mark Rajtës, të autorëve Fran e Lodovig Rajta të duket
se ke rrugëtuar nëpër mote, sikur ke takuar
njerëz të ndritur të mençurisë e bujarisë, sikur
je në mjedise odash ku ka kuruar urtësia e
tradita, fjala e rrallë e fisnikëria. Lartësimi i të
vërtetave të të parëve lartësimi i provave të
bujarisë së fisit, të familjeve të mëdha çojnë
në lartësimin e kombit e të brezave tanë.
Shtëpia e Preng Mark Rajtës, brezat e saj,
gramet e bujarisë e të qëndresës, gjurmët e
jetës e të mikpritjes, të lidhjes me traditat e
vendin janë në unitet me fiset e me Lurën
bujare, na japin sintezën e historisë, e cila ka
shkruar të vërteta nëpër kohëra, dëshmi që
argumentojnë rritjen e fisnikërisë e brezave
të kullës së Rajtës. Lexuesi emocionohet nga
faktet episodet, portretizimet, kujtimet e mbi
të gjitha saktësimet historike e dokumentare
nëpërmjet të cilave jepen ngjarje, tradita,
individë që të mësojnë shumë, që pasqyrojnë legjendën, trimërinë, thjeshtësinë dhe
unitetin e fisit.
Qysh në hyrje, në vend të parathënies
studiuesi, Anton Boçi shkruan:
“Aty e ndjenin, veten në parajsë (në ballë
të Rajtës M. B.), si në ato përrallat e lashta
ku begatia, respekti e dashuria s’kishin kufij... I njëjti impresiono të kaplon që kur nis
të lexosh këtë libër të dy bashkëautorëve,
zotërinjve Fran e Lodovig Rajta, pinjollë këta,
të kësaj dere të madhe...
Mjaft domethënëse dhe me vlera është
edhe që shkruajnë në hyrje dy bashkëautorët
“E kaluara është histori
E ardhmja është fshehtësi
E tanishmja është dhuratë
Që na prezantohet” (f. 5)
Nipa dhe mbesa!
Ky libër do të jetë edhe për ju një udhërrëfyes, një krenari shpirtërore, të njohësh e të
dish gjakun tënd, të dish dhe t’ia transmetosh
brezave që do të vijnë..., Dita e promovimit
të këtij libri do të festohet çdo vit, si takim
brezash i të gjithë familjeve të Shpisë së
Madhe të Preng Mark Rajtës... (f. 6).
Lexuesi në këtë libër mëson për kronikën e
brezave për gjurmët e jetës, bukurinë e madhështinë e fisit të traditave të vëllazërimit,
të lidhjeve të gjakut. Nga secila faqe bu-

rojnë mesazhe fisnikërie, pasqyrohen ngjarje,
njerëz, portrete, kujtime, episode, emra,
fotografi, jepen pemat gjenealogjike, këngët
e plot të tjera e bëjnë këtë libër interesant,
tërheqës dhe me mjaft vlera edukative, letrare, historike dhe publicistike.
Shkrimet si “Pozita gjeografike” (e Lurës),
më parë harta e kësaj treve të shquar “Parku
kombëtar”, “Karaktarestikat gjeografike”,
“Flora dhe fauna”, “Lulet”, “Kafshët dhe
shpendët”, “Klima” etj., pasqyrojnë thjeshtë e
bukur trevën e Lurës, aty ku çdo kullë mbart
plot histori, plot gjurmë brezash.
Shkrim studimor “Qëndresa e shpish së
madhe për të ruajtur besimin katolik” shoqërohet në nëntitull me një thënie të çmuar
të Kadaresë: “Katolikët pavarësisht se janë
të paktë në numër, përfaqësojnë fenë e parë
të shqiptarëve. Ata kanë një zbritje vertikale
në historinë dhe kulturën shqiptare të pashembullt. Ata i kanë dhënë kombit shqiptar
simbole dhe shenja themelore që nga Gjergj
Kastrioti e deri tek Nënë Tereza. Ata janë ura
më e vjetër, asnjëherë e shembur që lidh
Shqipërinë me Europën” (f. 22).
Pasqyrimi i traditave, qëndresa e shtëpisë
së madhe të Preng Mark Rajtës na jep më së
miri vëllazërimin fetar në Lurë, fisnikërinë,
trimërinë dhe plot fakte që dëshmojnë virtytet
e çmuara të popullit e të brezave.
Autorët e librit Fran e Lodovig Rajta
kanë bërë një punë me vlera, korrekte dhe
humane.
“Feja, - thuhet në libër – nuk ka qenë asnjëherë pengesë për lidhje miqësore. Shpija
e madhe e Preng Markut ka lidh miqësi me
shumë familje myslimane si: me Bushkolët në
Arrmollë, ke Sheh Demir Vladi në Arrmollë,
ke Sulë Buci në Lurë, tek Brahim Mema në
Pregj-Lurë...” (f. 25).
“Festat fetare kanë qenë festuar së bashku.
Pashkët dhe Bajramet kishin një atmosferë të
jashtëzakonshme...” (f. 26). Janë pasqyruar
varret Preng Mark Rajtës, Dodë Preng Rajtës pema gjenealogjike deri në vitin 1928,
Historiku i “shpisë së madhe” na jep traditat
zakonore, punën, luftërat, fisnikërinë, saktëson emra e brezni, lidhje miqësore, pasurinë
dhe ekonominë që nga Preng Marku e pastaj
administrimi nga Dodë Preng Rajta. Janë
përshkruar saktë e bukur lidhjet miqësore
të shpish së madhe me krahinën e Mirditës,
veprimtaria patriotike që nga viti 1920-1944,
qëndresa e hijeve të kullës së Rajtës në vitin

1921 në betejën e Lanë-Lurës kundër pushtuesve serbë, trimëria e Kolë Mark Rajtës,
krahas lurianëve etj.
Partizanët e parë të shpish së madhe si Lek
Zef Rajta, Pashk Nikoll Rajta, Gjet Dodë Rajta, Gjin Llesh Rajta, Preng Mark Rajta etj. në
këtë libër kronikat publicistike janë gdhendur
edhe plot mendime e mbresa për kullën e
Rajtës, shpinë e madhe. Kështu lexuesi njihet
me mendimet e Ahmet Ibrahim Haldedës,
Bajram Hoti, Rexhep e Islam Koçeku, Elez
Doçi, Baftjar Ajazi, Ndue Gjergj Preçi.
Kujtimet për Shkurtë Nikoll Rajtën, Kastriot Gjin Rajtën, vargjet hymn nga Zef Vladi
përbëjnë vërtet një madhështi të shpritit
njerëzor, dëshmojnë për vlerat e rralla të
njerëzve të thjeshtë të atyre, që lënë pas
përjetësinë, fisnikërinë njerëzore.
Elegjia për Kastriot Gjin Rajtën i cili u
martirizua në lulen e rinisë, në borën e
madhe të vitit 1985, krahas dhimbjes na jep
edhe rrezatimin e shpirtit hyjnor të lurianëve,
dritën e virtyteve që pasojnë bijtë brezat e
shpish së madhe të Rajtës:
... Kur shkëlqejnë rrezet e diellit
E nxin moti nga fundi i prillit
Gjithkund gëzon kënga e bilbilit
Edhe qyqja këtu qëndron
Këngët vajtimi ajo këndon... (f. 63).
Dëshmi qëndrese e bujarie fakte e ngjarje,
tradita të bujarisë e lidhje të miqësisë, veprimtari të brezave, portretizime të sakta e me
plot bëma djerse e kulture na jepen edhe në
pasqyrimin e “Trunget e familjes së shpish
madhe të Pren Mark Rajtës”. Janë dhënë në
plotësi e me fakte bindëse Gjon Dod Rajta,
Preng Gjon Rajta, Nikolin Preng Rajta, Tonin
Preng Rajta, Gjergj Gjon Rajta, Simon Gjon
Rajta, Gjon Gjon Rajta, pema gjenealogjike
e familjes Gjon Dod Rajtës më pas familja
e Ndrec Dod Rajtës, Bibë Dod Rajtës, Zef
Preng Rajtës, Zef etj.
Në libër zë vend edhe shkrimtari Nin
Gjergj Rajta që u nda nga jeta këtë vit, si
dhe intelektuali i shquar Sokol Gjergj Rajta
për të cilin (krahas shkrimit) poeti i shquar
luria Zef Vladi ka shkruar dhe një baladë
mjeshtërore:
... Kush e njohur dëshironte
Veç ditëlindjen t’i festonte
Se Sokoli s’jetonte më
Askush s’donte ta besonte.
Sa pranvera që kanë ardh

Zemrat tona mbushen me mall
Viti vjen edhe, ndërrohet
Por Sokol Gjergj Rajta nuk harrohet.
Argumentet mbi gjenezën e familjeve, skemat e trungjeve familjare si ato të Zef Preng
Rajtës, Mark Preng Rajtës, përshkrimet e sakta
e me vlera për Vlash Mark Rajtën, Bardhok
Mark Rajtën e secilin anëtar të fisit janë
vërtet mbresëlënëse. Po kështu e saktë e me
vlera janë pemët gjenealogjike të Bush Llesh
Rajtës, Gjin Llesh Rajtës, Geg Llesh Rajtës,
vargjet e motrës Frida Rajta për vëllain.
Ferdinant Martin Rajta që u shua nga jeta
në moshë 40-vjeçare e la tre fëmijë si yje.
Janë pasqyruar edhe Kol Mark Rajta, Kastriot
Gjin Rajta që ra më 10 janar 1985 në ortek të
dëborës së madhe, Lodovig Gjin rajta, kulla
e Nikoll Mark Rajtës, pema gjenealogjike e
Nikollës pasqyrohen kuadrot dhe arsimimi
për secilin trun familjar, emigracioni, kryefamiljarët dhe numri i celularit vendndodhjet
e familjeve të shpërndara nga Lura (gjithsej
61 familje) si dhe disa foto pikante me ngjyra
me pamje nga Lura. Si përfundim, pa mëdyshje ky libër është i një lloji të veçantë, libri
i madhështisë së fisit, një libër kronikal, me
mjaft vlera historike edukative e publicistike.
Është vërtet libër dëshmi e vëllazërimit, humanizmit e traditave që e plotëson Lurën e
Dibrës. Përse? Kur njihet e pasqyrohet fisi e
brezat, si në këtë libër, gdhenden gjurmët
e brezave gjurmët e jetës e të fisnikërisë. Ju
lumtë Fran e Lodovik Rajta!

Koha të zbardhi, fisnikëria të dha shkëlqim
(Vijon nga faqja 17)
Peisazhe të dalldisura
Nuk i mungon dëshira e zjarrt për të
shprehur dashurinë mbi peisazhet natyrore e të krijuara nga dora e njeriut, ku ai
magjpest, por edhe gjene qetësin e shërimin, e njekohesisht trufullon kur këto vende
bukurindjellëse i dëgjon apo shikon se
shkatërrohen. Dhe ja penelatat e tijë të përshkrimit: ‘’Në bulevardin me blir të Peshkopisë, ndoshta ndërtimi më me vlere i viteve
të socilizmit në atë qytet, pashe burra, gra
të rinj e të reja që rreth xhironin me orë
të tëra në atë mbrëmje, ku ajri i freskët që
zbriste nga mali i Korabit flladiste qytetarët
, që s’ngopeshin nga kjo dhuratë e Zotit.,,
Në kujtesën e të atit, Selmanit dhe të
tjerëve ai shënon me kujdes ndryshimet në
paisazhin e dikurshëm që ka qenë tokë e
allahut, deri poshtë në Dohoshisht, ndërsa vetë Kameni ka qenë me dushk e lisa të
vjetër. Dhe më poshtë autori sqaron duke
depërtuar në korracën e së kaluarës: ’’Fillimisht u hap si rrugë këmbësorësh ku kalonin
njerëz hallexhinj, korrjer që shpejtonin për

të çuar një lajm për lindje avdekje diku,
pazarlinj me një bisht lope për dore.,, Më
pas ai nxjerr në dukje një ndryshim thelbësor, teë kulturshëm e qytetar, si dhe bukuri
ndjellës: ‘’Kur bulevardi u asfaltua, dikush
e plotësoi atë me pemë bliritë clat u bënë
për të tempuj të gjallë si kurora e artë për
princërit, mbretërit dhe perandorët.,,
Ai perfytyron, fantazon e përshkruan se
çfarë ndodh në të vërtet në një hark kohor
të caktuar në atë bulevard ‘’ku i gjithë qyteti merrte frymë e jetë nga një copë udhëe
asfaltuar ku nga njëri krah në tjetrin ishin
rrjeshtuar politika, ideologjia, burgu e dajaku, ekonomia e financat, bankat, institucionet kulturore, teatri, estrada, kinemaja,
teatri i kukullave e gjimnazi.,,
Por veç entuziazmit, ngrohtësisë, kënaqesisë që ndjen për qytetin e bukur veri lindor,
autori i librit Cala shpreh anën tjetër të medaljes, pra si u katandis ai pas viteve ’90 duke
shprehur indinjatën e thellë e shtruar pytjet
për të ardhmen: ‘’Bulevardit i vjen pak era
fshat, ashu siç ivinte para pesëdhjetë viteve
kur erdhëm ne. Po fillon një cikël i ri. A
thua do të jetë në gjendje ky brez dhe të

tjerë që do të vijnë pas tijë ta rinojnë atë
bulevard , ta bëjnë një tempull të gjallë të
kulturës dibrane ?,,
Nuk i mungojnë fjalët e zgjedhura, truri i tijë është një gurrë e pashtershme kujtimesh, të gjithëfarshme ku i shpreh me
finesë, e shije duke të ngjallur emocione
të pandjera ndonjëherë: ‘’Gjatë një muaji
pashë gjëra që s’do t’i kisha vënë re gjithë
jetës, sepse s’do të më jepej t’i shkelja me
këmbë gjithë ato fshatra , male pyje , ara
e livadhe, përrenj,kodra e stane. Profesor
Çesku ( Zadeja)....u mrekullua dhe në një
çast pushimi, në pyjet madhështore të Arnit, tha: ‘’E ç’jane sinfonite e mia para kësaj
bukurie të papërsëritshme?!,, Dhe kishte të
drejte.,, Duke lexuar këtë thenie lapidar, i
dalë nga peisazhi i mrekullueshëm i bukurive te pyjeve të këtyra anëve nga thellesia
e shpirtit të një artisti të madh pas dyzete
e gjashtë vjetësh duhet të themi se sinfonite e Zadejës e sfiduan natyrën magjepse
të këtyre trevave, sepse ato janë kthyer në
gërmadha tëpapashme e rrënqethëse nga
njerëzit e politikat e qeveritarëve të ketyre
njëzetë e dyvjetëve.

Meditimi para një fotografie të pazarit të
Peshkopisë të viteve ’30 të shekullit të kaluar ku Skënderi e emerton’’Pazari i kësulave të bardha.,, E kundërta ndodh ne vite
’50 po të këtijë shekullis. ‘’...i ngjante një
garnizoni ushtarak të shkatërruarnga lufta,
me mure rrethuese të rrëzuara nga predhat e artilerisë, me mushka, kuaj e gomer të
lodhur, kockë e lëkurë, që vinin vërdall për
të gjetur ushqim.,,
Së fundi autori rrëshqet në prehërin e një
të dëshpëruarit nga realiteti përqark i cili
është shkatërruar e deformuar mjerueshëm.
‘’ Bulevardi i Peshkopisë ishte i shkret. As
policë, as qen, asnjeri, as pianecë. Në asfaltin e shkoqur dhe të arnuar me mballoma
zifti e betoni të bulevardit të heshtur vetëm
hapat e mia, dhe ekoja e tyre e zhurmëshme
që përplasej e xhamat e dyqaneve, apartamenteve e institucioneve shtetërore.,,
Dibra si tempull dhe rizgjim
ëndrrash
Nuk mund t’i anashkalonte pa e prekur
me penën e tijë Dibrën si truall i filozofisë

Tetor 2012 - 21

nr.
78

libri

Shënime për librin
”Qëndrestarët e Flamurit”

Proza dhe poezia patriotike e Mevlud Bucit
ë pragun e njëqind vjetorit të Pavarësisë, studiuesi Mevlud Buci, i dhuroi
lexuesit atdhedashës një libër me
pershkrime, studime dhe poezi, duke pasur
si kryemotiv dhe nxitje evidentimin e figurave
të historisë, të atyre njerëzve që në momente
të caktuara u vetëdijësuan vetë për çeshtjen
kombëtare duke iu dhënë më pas një vetëdijësim masave dhe trevave të topitura nga
pushtimi gjatë osman. Njëqinvjetori i Pavarësisë duhet parë në dy aspekte, në aspektin e
sendërtimit të shtetit shqiptar, me ulje ngritjet
e veta, po edhe në aspektin e parapërgatitjes
që iu bë Pavarësisë nga ata burra të cilët
dhanë gjithçka për Shqipërinë duke arritur
në sakrifica deri sublime.Aspekti i parë është
aspekti i bilanceve vetëkritikuese, ndërsa
aspekti i dytë është aspekti heroik.Mevlud
Buci është një studiues që është marrë gjatë
me studimin e etnopsikologjisë së popullit,
me hulumtimin dhe zbërthimin e asaj tradite
etnokulturore, arsimore, folklorin, fjalët e
rralla, duke tejkaluar herë herë edhe punën
e institucioneve të specializuara që merren
posaçërisht me këtë lëmë, po ai përherë nuk
i është reshtur traditës epike dhe trimërore të
popullit duke pasqyruar më së miri pikërisht
ato vlera që mbajtën gjallë përmes kodeve
morale të forta shpirtin e popullit dhe shpresat e tij për një të ardhme më të bukur dhe
më të mirë.Në këtë vazhdë edhe ky libër
shënon një kuotë të re, kur ai shpalos para
lexuesit të interesuar për këtë temë, profile
patriotësh si Ismail Qemali, Luigj Gurakuqi,
Dom Nikollë Kaçorri, Elez Isufi, Hoxhë Buci,
Selim Brahja i Saukut, etj.Natyrisht, që
shumica janë figura të njohura, po autori
është përpjekur t`i sjellë ata përmes një drite
të re, së pari përmes njohjeve të tij, tregimeve
të bashkëbiseduesve, të dhënave gojore, pa
i legjenderarizuar, ndonëse këto figura me
veprën e tyre arritën përmasat e legjendës.
Autori e gjurmon mirë fjalën e popullit, e
skedon atë, e veçon në shfaqjen e saj më
poetike, e bashkë me këtë fjalë sjell këngën
popullore, si arkiv i gjallë më i vërtetë e cila
dëshmon pikërisht këtë frymë të urtësisë dhe
përvojës popullore.Pas metonimisë qëndrestarët e flamurit, kemi pikërisht atë përpjekje titanike të atyre burrave për të ruajtur
identitetin kombëtar në valën e trysnisë së

armiqve të shumtë që synonin zhbërjen e
këtij kombi, kemi ngritjen e tyre atëhere kur
u dha kushtrimi dhe rrokjen e armëve për t`i
dalë armikut përpara, gjithashtu ata nuk shikuan asnjë ndarje krahinore apo fisnore, duke
u bërë kështu liderë të bashkimit kombëtar,
shëmbëlltyrat më bukura të patriotizmit real
gjer në ditët e sotme.Natyrisht që vendin
kryesor në libër e zënë patriotët e trevave të
Dibrës, e cila ka qenë treva më e ekspozuar
ndaj armiqve shovinistë, ku dalin në pah
figura jo aq të njohura për lexuesin e gjërë
,dhe që autori tenton dhe ia arrin t`i nxjerrë
nga harresa, si :Xheladin Seferi, Hoxhë Buci,
Hoxhë Bodini, Cen Dac Kalisi,Molla Limani,
Mustafa e Osman Lita,Hazis Muda, Ismail
Terziu, Halil Daçi, Hasan Shini, etj.Është një
tendencë pozitive e vërejtur kohët e fundit
për të nxjerrë shumë figura nga harresa dhe
për rishkrim të historisë nëpërmjet korigjimit të fakteve historike, madje edhe për të
demistifikuar mjaft fakte dhe aureola të cilat
u ngritën për hir të devolvimit ideologjik apo
interesave klanore.Kjo tendencë nuk synon
të disbalancojë historinë, as të vendosë një
hierarki tjetër në sfondin e saj kohor, përkundrazi, ajo synon të heqë një barrë të tepërt
nga mungesa e vlerësimt real të gjërave.Dhe
në këtë hulli, Buci, jep ndihmesën e vet.Ai
u jep rrezatim figurave që gjithë jetën e tyre
ia kushtuan kombit dhe flamurit si shenjë
identitare, flamurit si simbol primar që paraprin në të drejta të tjera të plotësueshme, dhe
të paplotësueshme në mungesë të tij.Mevlud
Buci portretizon dhe skalit me penelata të
holla ngjarje e personazhe duke na i sjellë
ato afër, ndonëse kohrat mbeten ndonjëherë
të largta.Këta personazhe i sjell afër, njohja
historike që ai ka për ta, aktualizimi dhe
tejçimi gjithnjë i domosdoshëm i vlerave të
tyre, duke parë në portretin dhe imazhin e
tyre atë dritë që nuk shuhet kurrë:dritën e
atdhesisë dhe guximit në emër të lirisë kombëtare dhe lirisë shoqërore.Këto përmasa
ideore na i sjellin më së miri në sfondin sotëm
kohor, kur na duhet të zhytemi vertikalisht
në histori dhe për të parë se ku qëndron
mundësia e vetëkorigjimit dhe gabimeve tona
në mënyrë që të respektohet më së shumti
hija dhe profili i ndritur i këtyre atdhetarëve
të mëdhenj.Rizbulimi i vlerave vjen nga
autori me një stil t ë shkrifët plot patetikë dhe
zëra burrërore, sa t ë duket se je në një ku-

vendim burrash në odat e malësisë, ku selitet
mendimi dhe fjala nuk bën lak, ku gjithnjë
ke nevojë të dëgjosh e të mbushesh me
frymëzimin e atyre shëmbëlltyrave heroike,
pa të cilat kombi jonë nuk dihej si do qe.Dhe
patjetër, Buci , duke pasur nëpër duar një
material të gjërë dhe të pasur, ka ditur të
marrë majanë e ngjarjeve dhe të bëjë rivendikimin e tyre në pjesët më të mira duke anashkaluar hollësitë e panevojshme.Ndaj edhe
proza e tij patriotike shkruhet në trajtën e
poezisë, e ngjeshur në fakte dhe mendime
pa kaluar
nëlekëzvarritje dhe meditime akadeÇmimi: 600
mike.Si të mos i mjaftonte proza autori nuk
ka dashur ta ndalë frymëzimin këtu,po në
kapitullin pasardhës ai ka vërshuar në vargje
frymëzimin e tij, vargje baladikë dhe eposikë
i kushtohen Fishtës, Sefë Kaloshit,Isa Elez
Ndreut, Genc Lekës dhe Vilson Blloshmit,
Mandelës së Çidhnës e të Dibrës ,Bajram
Hysenit,Adem Jasharit dhe kapiten Feti Voglit, Ibrahim Rugovës dhe Ali Podrimes, etj.
Të gjithë këtyre figurave autori u këndon me
dashuri dhe intimitet, po me tone të ngritura
burrërore, ku kulti adhurues ngrihet për ta në
sytë e lexuesit për gjithë çfarë ata bënë në të
mirë dhe dobi të kombit tonë.Poezia e Bucit
dallohet për verbin e thjeshtë kumunikues,
larg përpjekjeve për manipulim të mendimit
apo përsëritjeve të panevojshme sofistikuese.
Është një lloj poezie që e ruan më së miri
tiparin e poezisë popullore si vlerë komunikimi dhe dritë qartësie. Kjo lloj poezie vetiu
përcjell mundësi të mëdha recituese dhe
deklamimi, duke i shkuar më së miri karakterit festiv dhe sugjestiv që mbart festa e
flamurit.E ndërtuar me rima buçitëse dhe
aliteracione të shpeshta herë herë të kujton
poezinë e Nolit apo fuqinë e raspsodive të
Veriut duke formuar kështu vetiu një besueshmëri të madhe sinqeriteti çka është element i domosdoshëm për poezinë si mbartëse e ndjenjave të bukura përkushtuese,
ashtu siç është në të vërtetë poezia e Bucit.
Pasthirrmat dhe apostrofat poetike të kësaj
poezie ndërtohen nga afërsia shpirtërore dhe
domosdoshmëria për t`i thirrë dëshmorët
dhe heronjtë në këtë Njëqindvjetor të
Pavdekshëm, ku ,siç e thotë Fishta :”Si premtue kish perëndia, prapë zonjë më vete dol
Shqypnia”.Epitetet e poezisë së Bucit vërtisin
si në një karusel gjithë tiparet e personazheve
me vlerat e tyre duke krijuar freskun për

popollore, si apologje etnografik, e tradita
dinjitoze e plotë kulturë, si natyrë e ashpër dhe si muhabetçinjë e pjellë gjenralë
shushtarak. Ai mendoi se mbasi shkoi për
të ndjekur Institutin e Arte- ve, ecejaket për
në Diber, do të paksoheshin e dalangadalë
do të zbeheshin kujtimet, por: ‘’...Dibra
sado të mundoheshe për tu larguar, ajo ti
ngulte kthetrat e të tërhiqte rreth vetes si
magjistare.,,
Skënderi nuk ka lëne në harrese, objektivat
e tijë që kishte vënë për Dibrën dhe gëzohesh
si fëmija kur i realizonte ato, fisnikerohesh dhe
shkulmat e frymëzimit operojn thellë duke
zbuluar vyrtytet e dibranëve e cilësitë e tyre
si burra e si buq, si mentar e mjeshtër të alegorive, dhe ja çfarë ‘’vizaton,, gjallnuesjhëm
pena e tijë: ‘’Ëndërroja që dibra të kishte një
teatër, sepse kjo krahinë është e dalluar për
zhvillimin e mendimit filozofik popullor, se
dibranët e kanë të zhvilluar alegorinë, shenjë
e një intelekti të fuqishëm dhe fantazie krijuese për të kapur tema të rëndësishme për
fatet e popullit të tyre..,,,
Duke e futur me kujdes në dialog, autori
ngrenë lart figurën e dibranes dhe ja sa me

kursim dhe qartë e portretizon ate: ‘’Jane të
zonjat dibranet , pak të serta si mushka të
egëra, por ta hanë dheun nën kambë. Lum
kush i fut brënda , se ta kthejnë shtepinë për
së mbari.,,
Shkruesi Cala thur një traktat filozofik kur
shkruan mbiGropën e Dibrës:’’... që më
dukej si një oktapode gjigandë, me gjymtyre e kthetra si të një përbindeshi.,,
Jo ajo ishte : ‘’vend me parime të forta
morale, fetare dhe atdhetare.,,
Çfarë gatuhej në këtë guzhinë siç e krahason autori Cala, Dibrën e poshtme: ‘’...
jeta e njerëzve, lindja, mbarësia e prapësia
e tyre, martesat, fejasat, ldhjet miqësore,
pasurimi apo varfërimi ityre.,,
Me elegancë, por saktësisht jepen cilësitë
e vyrtytet e banorëve Dibranë të cilët dijnë:
‘’ ...t’a mbajnë pushtetin , dinë të drejtojnë’
mbajnë fort njëri tjetrin, njohin shkallët e
hierarkise dhe i rrespektojnë ato, por kur hijejarkët bëhen të rrezikshem, Gropa të heq
shkamine tebën gropën.,,
Hazis Ndreu e përcolli familjen Cala nga
Peshkopia për së fundi herë drejt Tiranës,
duke iu thënë :’’ U pafshim me hajer, mos

na harro.,, e i emocionuar sa s’ka ma, mendimet qe idalin nga thellësitë e shpirtit ai i
konkretizom me penën e tijë kur shkruan:
’’.. dhe u largua duke me lënë me një peng
të madh në zemër, si miku e shoku më i
pazevëndësueshëm për kohët e mira e të
këqia që kalova në qytetin e ëndrrave e zhgënjimeve të mëdha.,,
Mënyra e ndërtimit të veprës, titujt mjaft
të gjetur, fotografitë e shumta, dizenja e
paraqitjes, bashkë me përmbajtjen dhe peisazhin e mrekullueshëm të personazheve e
mjediseve ku ato veprojnë, mendojnë apo
zemërohen, qeshin, trufullojnë apo nxjerrin mjaltë nga goja, janë të ngjajshme me
themelete muret e një kulle Dibrane, ku
gjejnë mikëpritjen bujare e zemër bardhë
kushdo, lexues i thjeshtë, nxënës, student,
gazetar, shkrimtar apo studiues i çfarëdo
niveli moshe apo kulture.
***
Kur përfundon së lexuari librin e artistit
e regjizorit të njohur Skënder Cala, dukesh
sikur keni marrë me vete një mal me këngë,
një gjerdan me emocione që here pas here
shpërthjnësi fishekzjarre shumë ngjyrshe në
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QËNDRESTARËT E FLAMURIT

Nga Qazim Shehu

MEVLUD BUCI

MEVLUD BUCI ka punuar për 43 vite
mësues, zv.drejtor e drejt shkolle. Ka
shkruar me dhjetëra e qindra shkrime
në shtypin lokal e qendror.
Mban dy medalje “Naim Frashëri”
akorduar nga Presidiumi i Kuvendit
Popullor të RSH si metodist e
organizator në arsim si mjeshtër i
drejtimit arsimor dhe titullin “Mësues
i dalluar” nga Ministria e Arsimit.
Nga viti 1997 e deri më 2012
ka botuar 21 libra, disa nga të cilat janë vlerësuar e miratuar nga
staﬁ shkencor i MASH. Më 2008 mori çmim të parë në konkursin
e diasporës organizuar nga Akademia Islame në librin “Myftinia i
Dibrës dhe Ruzhdi Lata” (monograﬁ). Është studiues, poet dhe
publicist i përkushtuar. Aktualisht është shef i departamentit të
shkencave shoqërore në shkollën “Murat Toptani”, Tiranë. Është
familje e tre dëshmorëve të kombit, veprimtar i Lidhjes Shqiptare.
“Nderi i diasporës” titull i dhënë nga gazeta “Emigranti”. Më 1998
u inkuadrua në listën e Lidhjes Shqiptare i gatshëm për të luftuar për
çlirimin e Kosovës. Ka në proces botimi 7 libra, ndër to:
1) “I përfalem mirënjohjes” (autobiograﬁ, 600 faqe)
2) “Përvojë dhe tradita në drejtimin e shkollës në realitetin
demokratik bashkëkohor” (studime dhe publicistikë pedagogjike 700
faqe)etj.
Redaktori

MEVLUD BUCI

QËNDRESTARËT
E FLAMURIT
Libër studimor - letrar për
epikën e f lamurit dhe figurat
e ndritura kombëtare

GEER

Tiranë, 2012

kujtesën tonë të nxehtë historike.Në këtë
vërtitje epitetike autori ngre një radhë simbolesh siç janë Kulla, Flamuri, Besa, Trimëria,
Trualli, simbole që bëhen shtresa eshtake prej
nga kalon gjithë guximi ynë historik.Janë
pikërisht ato që ngrenë kuptimin e qëndresës
në mote stuhishë të mëdha dhe , sot, kur
kohrat janë qetësuar disi, ne patjetër e kemi
nevojë , jo për relaks patriotik, apo vetëkëndellje festive, po për të mos harruar se pavarësimi i Shqipërisë dhe sendërtimi i shtetit
shqiptar nuk do ishte bërë realitet pa këta
burra , madhësia e tyre e kalon çdo përmasë
të përfytyrimit tonë kur ne na duhet nganjëherë në mënyrë të marrë të merremi me ca
grindje dhe ngatërresa të përçudnuara ballkanike, alla shqiptarçe.Buci ka dhënë edhe
një numër aforizmash të krijuara vetë,shumica
e të cilëve veçohen për origjinalitet dhe
dendësi të thellësisë së mendimit.”GJëja më
e fortë se çeliku dhe guri është betimi tek
flamuri”, thotë ai, apo”shembulli i dhënë prej
atdhetarit, ngroh si dielli në mes të beharit”,
etj, etj.Shumica e aforizmave i përkasin
fushës atdhetare, po edhe morale, politike,
etike, kulturore, zakonore .Në përfundim,
libri i Bucit është një detyre e kryer atdhetare
në prag të këtij Njëqindvjetori të Madhërishëm, po edhe një vlerë e shtueshme në
përpjekjen e studiuesve për të ndriçuar
skuta dhe aspekte të historisë, vlera të burrërisë, të atdhedashurisë, për të kuptuar se
historia jonë është më e gjërë se ç`është, më
e thellë sa duket, e njëkohësisht me mundësi të mëdha për t`i vjelë asaj mesazhe
qytetëruese dhe të civilizimit perëndimor.

qiellin e lumtur jetë, një galeri të pafundme
heronjsh e figurash artistash të mëdhenj, që
të gjallin krenari dhe të frymezojnë.
Artisti i talentuar Cala, librashitësi Cala
dhe tashmë shkrimtari Cala, i cili me një
mjeshtri artistike tërheqese, me një stil
të thjeshtë të hollë dramatik, komik me
rrëfimet e tijë plotë origjinalitet, ka relaizuar
më së miri atë që shpreh Mjeshtri i Madh
Bujar Kapexhiu: ‘’Mbeshtilli ditët me fjalët e
tyre( te njerëzve S.M.) të bukura , të mençura, të ngrohta e të sinqerta dhe ruaji fort në
kasafortën e shpirtit që një ditë t’ua japësh
edhe ti të tjerëve, këtë pasuri që të kanë
dhuruar.
Ndërsa në trevën dibrane ku përshkoi
udhët plotë lakore e peripeci të shumta të
jetës, ku lotoi nga gëzimi e hidhërimi, ajo
dhe vetëm ajo u bë djepi i frymëzimit, i suksesit, i buzëqeshjeve dhe i progresit te tijë
koltural, moral,profesianal e prandaj shkruan: ‘’Dibra qenka një fushë e gjërë manjetike, që sa më shumë ta shohësh, prekësh
dhe përmendesh, aq më e dashur bëhet, aq
më shume ngrihet e lartësohet, si një mal i l
arte.
Firence 05.10. 2012
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Një linjë autobusi Athinë-Peshkopi !?
Po ti hedhësh një sy hartës që po paraqes,
rrugët nga Athina apo Selaniku, nëpërmjet
pikave të kalimit kufitar, Kapshticë, Kakavi
etj. bartin tashmë autobusë të dhjetëra shoqërive greke, shqiptare dhe të përbashkëta.
Autobusët në hapësira kohore deri në 14
orë e deri në 1000 kilometra përcjellin dhe
marrin pasagjerë që nga Saranda e deri në
Shkodër dhe që nga Bilishti e deri në Tiranë. E vetmja pjesë e hartës së Shqipërisë,
e pambuluar nga linjat ndërkombëtare që
nisin nga Greqia, janë prefektura e Dibrës
dhe Kukësit.
Kukësi me rrethet që lidh “Rruga e Kombit”
tash mendoj se vetëm “harresa” i ka lënë
mënjanë.
Për Dibrën çështja është ndryshe. Rruga
e Arbrit e premtuar tash tetë vjet është e

ndërtuar vetëm në ndonjë segment të mjerë.
Rrugës së vjetër, 180 kilometra të gjatë i ka
dalë jo vetëm asfalti dhe zhavorri por edhe
kalldrëmi. Të udhëtosh kësaj rruge tash është
tmerr.
Pyes dhe njëkohësisht sugjeroj: A mund
të lidhet Athina apo Selaniku me rrugë drejtpërdrejt me Peshkopinë?
Shikoni hartën me vëmendje. Pikat në
vazhdim të shkëpusin nga Qafë Thana dhe
nëpërmjet një segmenti rrugor ( në një gjatësi
që është sa të shkosh në Librazhd) të çojnë
në Peshkopi. Kalimi drejt Peshkopisë mund
të bëhet nëpërmjet pikës së kalimit kufitar të
Tushemishtit me itinerar Ohër, Strugë, Dibër
e Madhe për të kaluar në pikën e kalimit kufitar të Bllatës. Mund të bëhet edhe nëpërmjet
Qafë Thanës duke i rënë tangjent Strugës e

vazhduar më tej.
Ky është mendim i im, mendim që dua ta
ndaj me dibranët dhe me autoritetet e larta
drejtues të Prefekturës dhe qytetit të Peshkopisë e Bulqizës të cilëve u them:
Doni të lehtësoni dibranët emigrantë
që të nisen në mbrëmje nga Athina dhe ta
pinë kafen në mëngjes në Peshkopi? Doni
që të lehtësoni prindërit dhe të afërmit e
emigrantëve që të nisen nga Peshkopia në
mbrëmje dhe ta pinë kafen në mëngjes midis
fëmijëve dhe nipërve të tyre në Athinë?
Po qe se jeni një mendje me mua atëherë
veproni....
Unë, nga Athina, po punoj...
Abdurahim Ashiku
Athinë, 7 tetor 2012

Shkolla e parë shqipe më 1893 në Zerqan...
(Vijon nga faqja 8)
si: Ali Sula, Mehdi Cani, Adem Hanku, sami
Sula, Dilaver Sinani, Habibe Dervishi, Lahim
Puca, Fadil Shehu, Agim Hanku. Më vonë:
Isuf Xhaferi, Shefqet Okshtuni, Veli Zogu,
Hamza Gurra, Agim Feti, Xhafer Alla.
Numri i shkollareve u rrit në 180 nga
Gryka e Madhe e Bulqiza. Si mësues i atyre
viteve në 7-vjeçaren e Zerqanit nuk më harrohen disa nxënës model në mësime, me
vullnet e ambicie për dije, me sakrifica mes
acareve dimërore si: Enver Hysa e Bujar Pata
që vinte vetëm me një fanellë të leshshtë për
mishi. Nuk vinte vetëm Bujari kështu me aq
dashuri për shkollën, por edhe Vehbi Keta,
Mustafa Shehu, Shemsi Ceka, Gani Gurra,
Kasem Kaleci, Petrit Allushi, Dule Topi, Luan
Shehu, Bujar Novaku, Naim Lika. Bashkë
me këta, dy drejtorët: Idriz Biba me Riza
Novakun dhe i palodhuri Ali Puca.
Shkollat, si superstruktura të regjimit monist, më 1965 aplikuan programet 8-vjeçare,
ku mbështetej i ashquajturi “trekëndëshi
revolucionar” mësim, punë e kalitje fizike e
ushtarake. E gjithë kjo për t’i përballuar edhe
me bunkerizimin, rrethimit imperialist e revizionist. Sido, këshilli pedagogjik i shkollës
u vu në lëvizje që, me mjete rrethanoer,
rregulluan të quajtura kabinete duke i zbukuruar me parrulla propagandistike. Krahas
atyre u krijuan rrethet për lëndët e sakta. Më
rezultateve qenë rrethet për lëndët shoqërore
si ai letrar – dramtik dhe i fiskulturës. Ato
konkurruan me estradë, koncerte këngësh
e vallesh dhe arritën të vënë në skenë dhe
dramën “Familja e peshkatarit” të Sulejman
Pitarkës. Këto vlera të nxënësve arritën t’i
shfaqin para publikut të rrethit e jashtë tij
Isuf Xhaferi, Riza Gurra e Vangjelica Lika.
Ata i sollën shkollës medalje, fletë lavdërimi
dhe klasifikime talenti e krenari për shkollën.
Sido edhe për aktivitete të tjera jashtë shkollore punuan me pasion: Rakip Allushi, Fadil
Shehu, Elvana Allushi, Riza Sejdi, Mehdi
Ceka, Esmeralda Bici, Petrit Rama, Albana
Xhaferi.
Koha diktoi shkëputjen nga trungu i
shkollës mëmë të Zerqanit i bijave të saj për
të hedhur themele të reja pranë shkollareve
që t’u lehtësohet mundi i rrugëve të largëta në
favor të përgatitjes së lëndëve mësimore.
Në vitet 70 u rrit kontingjenti i nxënësve
me arsim 8-vjeçar. Në seksion të arsimit
fryheshin dosjet me lutjet për studime të
mesme. Shumë adoleshente ëndërronin të
ngjisin shkallët e dijes. U desh 20 tetor 1975
të hapej shkolla e mesme me profil bujqësor,
pa shkëputje nga puna, me 35 nxënës nga
Zerqani e fshatrat e zonës. Drejtor shkolle

Klasa e pestë dhe personeli mësimor i shkollës së Zerqanit, 28 nëntor 1929
u emërua Isuf Xhaferi e zv.drejtor Bujar
Novaku, me mësimdhënës: Shemsi Ceka,
Skënder Hidri, Fadil Shehu, Veiz Allushi,
Pëllumb Toska, Zyhdi Qazolli. Pas gjashtë
vitesh u hap shkolla e mesme me shkëputje
nga puna.
Shkolla e Mesme e Përgjithshme u hap më
1981. Drejtor emëruan Miftar Lamin dhe mësues të ri Hysen Likdisha, Astrit Zogu, Fiqiri
Myrtazi, Bujar Shehu, Naim Xhaferi, Shaqir
Kurti, Ilir Toçi, Mihallaq Strrepi etj.
Shkolla e mesme, vite më vonë, është
drejtuar nga Bujar Shehu, Defrim Cani, Afrim Meta, Muharrem Bardhi, Rakip Allushi,
Arta Lika, sot: Skënder Hidri, Gjimnazi fitoi
autoritetin shkencor, aftësitë pedagogjike me
punë të palodhur, me pasion, dashuri për
shkollën, cilësi që janë lazmuar tek shumë
nxënës edhe me vlera të kohës duke dalë
nga korniza e vjetër. Kuadrot mësimorë janë
përshtatur me sistemin pluralist, me kërkesat
shkencore, larg politizimeve partiake duke
aplikuar metodat modernë të kohës, që
stimulojnë nxënësit për ndërgjegjësimin e
aftësimin me punë të pavarur shkencore,
gjithmonë nën drejtimin e mësuesit.
Mësuesi i sotëm i ka fshirë nga ora e
mësimit ngarkesat me slogane të detyruara
politike që, me një servilizëm arsimor,
mësuesi vriste mendjen jo vetëm në lëndët
shoqërore të fuste artificialisht partinë e diktatorin, pa të cilët nuk kishte “jetë”, por edhe
në tekstin e problemeve matematikore. Kjo
politike arsimore kufizonte aftësinë e talen-

tet me hijen e biografisë duke vënë në lojë
luftën e klasave. Këto kanë mbetur si ëndërr
e trishtuar.
Sido Zerqani do të mbetet në historinë
kombëtare të arsimit si vlerë e traditës së
shkollës, e mbjellë si pemë e pa vyshkur e
me fruta që më 1893.
“Sot çuditem me Drejtorinë Arsimore të
Rrethit të Bulqizës që e le në heshtje sesionin
shkencor të Zerqanit që provoi me 6 dokumente arkivore se shkolla e Zerqanit ishte
hapur më 1893 dhe jo më 1910, e “provuar”
kjo vetëm me një telegram... Kujt t’i besojmë,
telegramit të postës, apo 6 dokumentave
arkivore?
Nga kjo shkollë kanë dalë personalitete
me vlera shoqërore që me peshën e dijeve
dhe virtyteve kanë lënë gjurmë të pashlyera.
Më pëlqen që në 100 vjetorin e pavarësisë
t’u përmend emrat në shenjë nderimi dhe
dashurie:
Sheh Sula, Hasan Kurti, Mustafa Sula,

Sadik Kamberi, Riza Shehu, Arif Shehu, Sheh
Hajredini, Beatriçe Cesula, Bajazit Pervizi,
Mahmut Pervizi, Riza Novaku, Rrahman
Hanku, Isuf Sula, Qamil Disha, Farije Shehu,
Mehdi Cani, Zejnel Sula, Lutfi Hanku, Veli
Zogu, Myslim Shehu, Qamil Shehu, Durim
Balla, Ali Puca, Mahmut Hafizi, Gafur Muka,
Adem Hanku, Kize Kadiu, Haki Kola, Sadik
Kamberi, Enver Hysa, Ahmet Kamberi, Bujar Pata, Mustafa Dervishi, Isuf Fiku, Gafur
Dervishi, Baba Ismail Jangulli, Defrim Fiku,
Ahmet Jangulli, Behar Mera, Rakip Hoxha,
Mustafa Likalla, Reshat Kola, Shahin Hoxha,
Zenel Zeneli.
Gjithë këto yje diturie mblidhen sot në 100
vjetorin e pavarësisë në korin e hymnit epik
të dijes që Sheh Sula, me magjinë e shpirtit
atdhetar dirixhoi aq mirë e bukur refrenin e
dritës së shkollës sa, bashkë me pasardhësit
fisnikë u mësuan brezave abc-në e dijeve dhe
përhapën aromën e fjalës poetike shqipe për
kombin, Dibrën dhe Grykën e Madhe.
Lutfi Hanku
Mësues, shkrimtar
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homazh
Gjenerali me shajak

(Kushtuar patriotit dibran, Elez Isufi)

Poemth
I
Retë mbi Korab
Paskan ngjyrë guri
700 luftëtarë
Prin Elez Isufi.
Posi kreshtë të lartë
Bini trima, bini
Kolosjanit drejt
Thërret trimat trimi.
Lufta ehur ndizet
Në këmbë të Gjalicës
Brof në ballë Elezi
Dallgë e Veleshicës.
Thërret Elez Isufi
Isuf Gjernerali
Erërat ç’ja lëkundin
Me vrull xhamadanin.
N’qaf t’Bardhocit
E në rrafsh të Lumës
Me Ramadan Zaskocin
Luftojnë si burrat.
Ky Islam Spahiu
Midis plumbash rend
Me shtama bie shiu
Nga Bicajt në Probreg.
Dy topa të rëndë,
Kapur turkoshakut
Elezi me djemtë
Hasmit i vje hakut.
Po flet Drini i Zi
Turri Elez trimi
Ushton zëri i tij
Bini, burra, bini!
II
Grykës s’Kolesjanit
Pushka e tij krisi
Në këmbë gjenerali
Si trung i një lisi.

Treni i puthjeve
Kthehem me trenin e fundit
Nga metropoli me linjat konfuze,
Shoh pranë meje studentë të harlisur,
Shoh vajzat e bukura tek puthen
Në trokun e trenit që nxiton drejt
			
Durrësit
Nuk janë dy apo pesë studentë,
Që përqafohen e puthen lirshëm
Në tisin e hollë të mbrëmjes,
Kur dita ia lë stafetën metaforës së yjeve
Ndizet më shumë inakdeshenca
		
e puthjes
Dhe mua më vjen në kabinën
		
E trenit
Një vegim i largët studentor,
Atëherë kur dola së pari tek
		
Liqeni
Me miken time nga një qytet
		Jugor
Atëherë në zemrën rinore rrinte
Ndrojtja si një zog i struktur,
Kur hëna mbi liqen krihej
Si një amazonë e bukur...
Që nga legjendat e Keopsit dilte.
Atëherë tek shtrëngonim duart
Gjaku lëvizste si verë “Bordo” franceze,
Ahere ilegale qe puthja,
Si në lirikat e Ndoc Gjetjes.

Ngushëllim

Redaksia ngushëllon familjarët dhe miqtë e Garip Trocit, për ndarjen e parakohshme nga jeta. Ata humbën njeriun e tyre të dashur, ndërsa ne do të na mungojë një mik i mirë! Krahas homazhit nga Shpendi Topollaj, redaksia
mendoi edhe botimin e disa poezive të Garip Trocit, marrë nga vëllimi poetik “Treni i puthjeve”

U nda nga jeta një bir i denjë
i Dibrës - gazetari Garip Troci
Nga SHPENDI TOPOLLAJ

I

lindur në 10 Gusht të vitit 1949 në Reç të
Dibrës, Garip Troci nuk kishte moshën
për t`u larguar nga jeta. Për më tepër, ai
ishte në kulmin e mundësive intelektuale. Por
ashtu sikurse pohonte Ciceroni se “Filozofia
është arti i të përgatiturit për vdekjen”, edhe
Garipi, ky burrë i urtë dhe i mençur, kur e
kuptoi se sëmundja nuk donte t`ia dinte për
kohën dhe për askënd, e priti atë me gjakftohtësi të admirueshme, për të mos thënë me
burrëri. Ishte rritur mes një natyre mahnitëse
dhe ashtu sikurse thosh Tomas Mani se “E
bukura rivendos paqen në mes natyrës sonë
tokësore dhe asaj shpirtërore, hedh një urë
ideali në jetë”, edhe ai brenda vetes jetoi
përherë në paqe, madje e shtriu atë edhe
në marrëdhëniet në familje, me të afërmit,
shokët dhe miqtë e tij të shumtë.
Fillimisht u shkollua në vendlindje; Reç,
Zall-Dardhë, Fushë-Çidhën, dhe në qytetin e
Peshkopisë, ku kreu shkollën e mesme Pedagogjike, për të vazhduar më pas, studimet
e larta për Gazetari në USHT në fakultetin
e shkencave politiko - juridike. Që nga viti
1974, Garipi u caktua redaktor tek “Ushtima
e maleve” dhe pastaj, pas afro njëzet vjetësh,
punoi në redaksinë e gazetës “Dibra”,
“Dardania”, si korrespondent i “Koha Jonë”,
“Republika” dhe “Panorama” etj. deri në
ditët e sotme.
Kudo që punoi, ai u shqua për pjekuri
profesionale dhe cilësi të spikatura njerëzore.
Fjalë pak, i ndershëm, bujar, i palodhur, i
përzemërt, buzagaz, i thjeshtë dhe me një

Djalit tim, Bertit
Mbrëmë ti theve vazon e luleshqiponjës
E unë të rashë me shuplakë;
Mbi faqe dy pika loti
Të rrëshqitën si dy ortekë të bardhë.
Po mua pas pak në zemër
Më theri pendimi si thikë,
Ndaj pikat e lotit të nxehtë
Më ngjanë me shkëmbinj ciklopikë.
E dora m’u ndez flakë
Si një llavë furre vigane,
Ndaj gjumi mua një çast
S’më zuri, bir, asaj nate.
Sedra e rëndë e burrit
S’më la të të them “më fal!”
Po ti nga përkëdheljet të nesërmen
E kuptove patjetër babanë...
Që atë natë vendim mora n’heshtje:
Prindër që rrahin fëmijë po pashë,
Do t’i tund prej krahu sert,
Siç tund veriu lisat e gjatë!

E dashur
Mbi rërën e butë
Sa herë ty t’i preka flokët e bukur,
Kur desh t’i merrte era,
Sa herë t’i preka!
Dhe rendnim bregut si fëmijë
Këmbëzbathur
E ishim aq të çiltër e naivë
E njëkohësisht, ishim aq të lumtur,
E dashur!

mirësi që i dallohej qysh në të parë, ai në të
gjitha shkrimet e tij publicistike apo në librat
që na la, si në poezi ashtu edhe në prozë, u
bë simbol i gjithçkaje të mirë patën banorët
e nderuar të asaj treve.
Asnjëherë Garip Troci, nuk shfrytëzoi
mundësitë që i jepte pena dhe gazeta që të
godiste ndokënd padrejtësisht. Ai në të gjitha
ato që botoi, rrezatoi ngrohtësi dhe dashuri
për njerëzit, cilëtdo qofshin ata. Edhe kur erdhi ndryshimi i madh, ku sikurse dihet, rrethi
i Dibrës, pati vështirësitë e veta, Garipi me

mprehtësi diti të orientohet vetë, të përkrahë
të renë, por edhe të predikojë harmoni dhe
mirëkuptim mes vëllezërve të një gjaku. Ai
me anë të gazetës, ka luajtur një rol të dorës
së parë për të shuar konfliktet dhe konfrontimet absurde politike. Këtë rrugë, ai e vazhdoi
edhe kur, për të përmirësuar jetën e familjes
dhe për t`u çelur perspektiva fëmijëve, erdhi
në qytetin tonë, ku ashtu pa u ndjerë dhe
pa i shtrirë dorën kujt, krijoi për ta kushte
normale jetese dhe shkollimi. Në të njëjtën
kohë, ai me pjekurinë dhe përvojën e fituar,
nisi të shkruaj dhe botojë njeri pas tjetrit disa
libra, ku spikat dashuria e tij e pashterrur për
vendlindjen dhe Atdheun, por dhe mendimet e tij të guximshme për ta çuar më tej
demokracinë. Ai nuk ngurroi të sillte në to,
edhe shembullin e vendeve perëndimore që
vizitoi. Veçse, shkonte ku shkonte dhe mendjen atje e kishte, tek ata lisat e Dibrës së tij të
shtrenjtë. Por planet e tij për të vazhduar me
libra të tjerë, u prenë në mes, ashtu si shumë
ëndrra të tjera. E shihte se po largohej, ashtu
në heshtje nga kjo botë që e deshi aq shumë
dhe i vetmi ngushëllim për të do ketë qenë
fakti se fëmijët ishin bërë mjaft të mirë dhe
nuk do ta turpëronin kurrë.
Ai po largohet para kohe nga kjo botë, por
neve nuk na mbetet tjetër, veçse të kujtojmë
fjalët e Senekës, këtij mendimtari që lumturinë e shihte te virtyti dhe jo te të papriturat
që mund të na ndodhin, se “Jeta, nëse di ta
përdorësh, zgjat shumë.”
Ndaj dhe Garip Troci, do kujtohet nga të
gjithë ne, gjatë.

Kalimi i Abdyl Frashërit
në Dibër

E rrudhat u shtoheshin mbi ballë
Me sytë ngulur te qelq i qiejve.

Rrugët tërë baltë
Nga shirat e vjeshtës që binin pareshtur
Bashkë me erën mbi honet e kullave;
Me krisma vinte nata,
Po ashtu dhe prag mëngjeset...
Në Shtimje, Caralevë, Karadak
Luftëtarët e Idriz Seferit i zinin prita hasmit
Dhe matej shpata me pushkën,
Mauzeri me topin,
Martina me mitralozin,
Plagët e trimave i ndriçonte flaka,
I kuq bëhej Përroi i Cucës.

Krismat e lirisë zgjuan Setën
Ngjyrë mente që nëpër shkëmb rrjedh
Me ujëvarat e bara thurur gërshetë.

Kur krasiten blirët
Në qytetin tim me gravurë malesh
Çdo pranverë i krasitin blirët
(Vegjetacionit të bimëve udhë i hapin)
Gufojnë pastaj lulet e verdha
Me kozmetikën e tyre erëmirë.

Malësorët e Dibrës hapnin portat e shtëpive
Për Abdul Frashërin
Bashkë me portat e zemrës...
Dhe fjala e tij u ndez si stralli
Nga vatra në vatër
Kish prekur në palcë,
Ndaj një mëngjes 10 mijë burra
Në Maqellarë u betuan:
“A besa-besë! T’i biem turkoshakut”

Kështu siç krasiten blirët
Unë çdo ditë krasis
“vogëlsirat” e rutinës
Që nga hapësirat e mëngjesit që nis
Të shoh bukurinë e ditës.

Rrëfim për Setën

Pranë gjurmëve të hapave tona
Liqeni i pastër si lotët e vajzave të legjendës.
Dridhen nga flladi lule të bardha e rozë,
Erë rrëshiqe e trëndafili kundërmon
kjo mbrëmje.

Nga gjalica rridhte e kristaltë
Seta me bukuri të dhimbshme
Mbi një pus përkuleshin nënat
Të njomnin buzët e fëmijëve.
Dhe gurët kërcisnin nga vapa
(Erozion i egër i atyre viteve)
Misri i sapombirë digjej në ara
Për një lot uji (oh!) pushka kriste.
Dhe gjaku skuqte ujin e kthjellët
(Spektakël tragjik i maleve)
Mallkonin malësorët pranë burimeve

Mos më zgjo te
liqeni i luleve

Mbi supet e tua – qerpikët e pishave
Të preka flokët e butë
Pse m’u drodhe në mes duarve?)
Ç’pate sonte kështu?
Në më zëntë gjumi pranë burimit të ftohtë
Mos më zgjo e dashur te Liqeni i Luleve
Ti mbështete kryet te gjoksi im,
Si mbi parvazin e ditës që po vjen.
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Kur grinden skeletet

NAIM BERISHA

Lutﬁ Hanku

LOTI REBEL
Botime

Ca si mësues e ca me intuitë, Naimi e di mirë se pa një fabul,
pa një gjetje, pa një të papritur, pa një detaj dhe pa një shpoti nuk

Naim Berisha

i gjen të shkrira në një. Pa këto, sado e bukur të jetë vjersha, fëmija
nuk e kupton, nuk e shijon dhe e harron poetin dhe poezinë e tij.

Pengu
i nëndheshëm

Pra, Naimi e ka gjetur rrugën për të bashkëbiseduar me lexuesit,

prandaj poezía e tij do të pëlqehet shumë...

Lejleket e lumit tim

Naim Berisha

mund të ketë vjersha për fëmijë. Prandaj në poezitë e tij këto gjëra

Thotë e drejta: Moj e padrejtë
Ti ma nxive faqen krejt
Unë thumbit, ti patkoit
S’të duroj sa e zeza e thoit!

-S’ bëhet puna “me fol e luaj”
Unë e zgjidh gjithë hallin tuaj!
Dhe kadiu zërin uli
Miksi çorbën si shkop qulli:

-Hesht! - iu grind e padrejta
Se të hëngra me gjithë lecka!
Në shuplake sytë ia plasi
Desh e hëngri sikur prasin

-Pa potere, pëshpëriti
Mirëkuptim kërkon dhe ligji.
I shkel syrin se padrejtës:
-Ç’jep për gjysmën e së keqes?!

-Kujt i turresh ti si grifsha
Çfarë të bëra, ç’punë të prisha!
Ia kthen e drejta dhe e pështyu
Por, ndërkaq, ndërhyn kadiu:

Foli e drejta me xhepat trokë:
-Keq se keq, le t’bëhet okë …!
Dhe si shigjete mbi ta u turr:
-Të pafytyrë, s’më thyeni kurrë!
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Çmimi: 300 lekë
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E drejta, e padrejta dhe kadiu

poetit!

Poezi

origjinalitet dhe kur i lexon thua: - Sa bukur i ka vajtur në mendje

Fabula

Botime

... Ajo që e dallon poezinë e Naim Berishës është se çdo gjë e
thotë në mënyrën e vet, pa përsëritur të tjerët. Pra, krijimet e tij kanë

NAIM
BERISHA

Çmimi: 300 lekë
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Lutﬁ Hanku nga Zerqani i Dibrës.
U rrit në familje patriotike. Mësimet
ﬁllore i mbaroi në vendlindje.
U aktivizua në Luftën kundër
fashizmit si pionier. Më 19451952 nisi studimet në Normalen
e Elbasanit dhe vazhdoi Uniken
e Pedagogjiken në Peshkopi e
Shkodër. Më 1952-1956 punoi si
mësues në Bulqizë, Kastriot, Zerqan
dhe inspektor arsimi. Më 1956-1960
mbaroi USHT (Fakultetin Histori-Filologji). Më pas kreu
dhe kursin pasuniversitar. Më 1960-1991, mësues i gjuhës
dhe letërsisë në shkollat e mesme të Peshkopisë.
Ka botuar skica letrare, reportazhe, tregime, rreth 100
monograﬁ, bashkautorë në 4 vëllime historike-letrare,
në Almanakët “Dibra”, ca kohë drejtoi gazetën “Dibra”
dhe redaktor i disa librave. Ka drejtuar rrethet letrare,
bibliotekat dhe konkurrimet artistike kombëtare të
shkollave të mesme në Dibër, Elbasan, Rrëshen, Shkodër,
Berat, Burrel, Kukës dhe Bulqizë për drama, ansamble
artistike dhe vegla muzikore.
Në TVSH ka shfaqur tre teleﬁlma me skenarë të tij për
heronjtë e Dibrës. Më 1974 botoi librin “Nëpër gjurmët e
Heroit” dhe më 1980 “Nazmi Rushiti”, 1975 anëtar i Lidhjes
së Shkrimtarëve të Shqipërisë. Për arsye politike iu ndalua
botimi. Në vitin 2000 botoi “Kaçaku”. Në vitin 2002 “Drita
e shpirtit”. Më 2006 romanin “Erdhi Caushi”. Në vitin 2009
“Marsi i vrarë” dhe 2012 romanin “Loti rebel”.
Nderuar me dëshmi “Mirënjohja e kombit”dhe Fushë
Bulqiza e ka shpallur “Qytetar Nderi”. Dekoruar me
medaljen e punes dhe “Naim Frashëri”.

Lutﬁ Hanku
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