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Procedura e negociimit për lidhjen e kontratës do të ndiqet nga një komision i kryesuar nga
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës dhe me anëtarë nga Ministria e Financave, Zhvillimit
Ekonomik, Tregtisë, Turizmit dhe Sipërmarrjes, ajo e Drejtësisë dhe Avokatura e Shtetit.
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Qeveria dorëzon në parlament projektligjin
Gazetë e pavarur.
Nr. 3 (107). 1 - 31 Mars 2015
Redaksia e gazetës falënderon lexuesit dhe
bashkëpunëtoret e saj për mesazhet dhe shkrimet e
sjella për botim.
Kujtojmë bashkëpunëtorët, të cilët duan që shkrimet
e tyre të botohen patjetër në numrin e radhës, të
konfirmojnë më parë sjelljen e materialit në numrat e
telefonit të redaksisë ose emailin e gazetës.
Shkrimet refuzohen për botim vetëm në rast se
merrni përgjigje me email. Për çdo rast tjetër
shkrimet priten për botim në numrat e radhës.
Shkrimet në redaksi për numrin e radhës priten
deri më datë 20 të muajit, përveç rasteve të
bashkëpunëtorëve të rregullt.
Gjithashtu, ju kujtojmë bashkëpunëtorëve se
shkrimet deri në dy faqe daktilografike kanë
përparësi botimi.
Gjithashtu, kujtojmë se çdo shkrim i
botuar në një media tjetër apo rrjete
sociale nuk ka përparësi botimi.
Ju lutemi, shkrimet që vijnë përmes
email-it, të kenë patjetër zanoren “ë”.
Ju falënderojmë që jeni pjesë e gazetës!

Botues:
Musa Riçku
Bujar Karoshi
Shaqir Skarra
Korrespondentë të përhershëm:
Hysen Likdisha
Sashenka Ndreka
Abdurahim Ashiku
Kontribuan për këtë numër:
Gëzim Alpion
Marin mema
Rezehana Hysa
Kristo Zharkaliu
Flora Nikolla
Xhezair Abazi
Roland zisi
Artan Hasani
Adem Bunguri
Frano Prendi
Eva Gjurra
Danjel Bica
Mevlud Buci
Abdi Shehu
Miran Tafa
Ilmi Dervishi
Hajri Mandri
Astrit Balliu
Emrie Skuka
Beqir Sina
Shpend Topollaj
Arkivi i gazetës është ME pagesë në faqen e
internetit www.rrugaearberit.com.
Falënderojmë z. Agim Deva për kontributin e
vazhdueshëm për mirëmbajtjen e faqes së gazetës
në internet dhe arkivin online.
Pajtimet në gazetë mund t’i bëni në çdo kohë duke
komunikuar në adresat e redaksisë.
Bëj pajtimin tënd me PayPal përmes emailit
<rrugaearberit@gmail.com>
Një pajtim vjetor kushton: Në Shqipëri: 600 lekë.
Në Europë: 10 Euro. Në SHBA dhe vende të tjera:
15 USD. Pajtimi në Europë dhe SHBA është vetëm
në versionin PDF.
Për kontribute për gazetën mund të kontaktoni
redaksinë ose mund t’i bëni ato përmes numrit të
llogarisë më poshtë:
Raiffeisen Bank
Rruga e Arberit
Nr. llog. në lekë: 4700036640
IBAN: AL90202112190000004700036640

Adresa e gazetës:
Rr. “Zenel Baboçi”,
Pall. “Ferar”, Tiranë
Tel. +355 4 22 33 283
+355 69 20 68 603
E-mail: rrugaearberit@gmail.com
Opinionet dhe komentet e botuara nuk shprehin
domosdoshmërisht qëndrimin e redaksisë
Çdo shkrim apo foto e botuar i nënshtrohet ligjit
për respektimin e të drejtave të autorit. Ndalohet
riprodhimi, fotokopjimi, shpërndarja apo ribotimi pa
lejen e autorit të shkrimit apo redaksisë.

Rruga e Arbrit në pritje
Nga Bujar Karoshi

Q

everia shqiptare ka dorëzuar në
parlament projektligjin për “përcaktimin e procedurës së veçantë për
negociimin dhe lidhjene kontratës koncensionare /PPP, me objekt ndërtimin, operimin,
mirëmbajtjen dhe menaxhimin e Rrugës së
Arbrit, ndërmjet shtetit shqiptar dhe kompanisë kineze “China State Construction
Company”.” Projektligji është dorëzuar në
parlament më 6 mars, dhe pritet që së shpejti
të diskutohet në komisionet parlamentare
dhe më pas të marrë formë ligjore gjatë
seancave plenare.
Sipas projektligjit, procedura e negociimit
për lidhjen e kontratës do të ndiqet nga një
komision i kryesuar nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës dhe me anëtarë nga
Ministria e Financave, Zhvillimit Ekonomik,
Tregtisë, Turizmit dhe Sipërmarrjes, ajo e
Drejtësisë dhe Avokatura e Shtetit.
Komisioni i Negociimit të Kontratës do të
asistohet nga një konsulent i huaj, i cili do
të ndjekë procedurat ligjore dhe financiare
gjatë fazës së punës për lidhjen e kontratës.
Gjithashtu, komisioni i negociimit të kontratës do të negociojë me kompaninë kineze propozimin e paraqitur prej tyre pranë
Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës
dhe do të përpilojë projektkontratën finale,
shoqëruar edhe me relacionin përmbyllës
të negociatave.
Projektkontrata brenda një afati prej 60
ditësh nga nisja e negociatave, i dërgohet për
nënshkrim ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës, ministrit të Financave dhe ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë, Turizmit
dhe Sipërmarrjes. Nënshkrimi i kontratës do
të bëhet nga tre ministritë e mësipërme dhe
ato kanë të drejtën t’i kërkojnë komisionit
negociues rishikimin e projektkontratës.
Komisioni i Negociimit të Kontratës duhet
të rinegociojë dhe t’u paraqesë për nënshkrim ministrave projektkontratën, shoqëruar
me relacionin përmbyllës të negociatave
brenda afatit kohor prej 30 ditësh, duke filluar nga afati i rikthimit.
Neni 4 i ligjit thotë se kontrata do të
miratohet nga Kuvendi i Republikës së
Shqipërisë. Pasi kontratën e nënshkruajnë
ministrat, brenda 10 ditësh ajo miratohet
në Këshillin e Ministrave. Sapo ligji të marrë
miratimin e Parlamentit dhe të botohet në
fletoren zyrtare, i hapet rrugë fillimit të
punimeve.
Relacioni: Ja arsyet pse duhet ky ligj
Këshilli i Ministrave ka dorëzuar në parlament edhe relacionin mbështetës të ligjit,
me anë të të cilit shpjegohen arsyet se pse
është marrë kjo procedurë për miratimin e
ligjit dhe pse duhet miratuar.
“Projektligj ka për qëllim përcaktimin e
një procedure të veçantë për negociimin
dhe lidhjen e kontratës koncesionare/PPP,
ndërmjet shtetit shqiptar dhe kompanisë
kineze “China State Construction Company”
për ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe
menaxhimin e Rrugës së Arbrit”, shkruhet
në relacion.
Qeveria shqiptare ka marrë këtë hap,
duke vlerësuar rëndësinë e këtij projekti. Tre
ministritë e sipërpërmendura kanë ndërmarrë
iniciativën e përcaktimit të një procedure të
veçantë me qëllim mundësimin e realizimit
në një kohë të shpejtë dhe në mënyrë të
efektshme.
Ky përjashtim do të mundësojë lidhjen
e kontratës dhe fillimin e ndërtimit të këtij

Ndërsa ligji është në parlament, rihapet debatet për
Rrugën. Pse po hartohet një ligji i posaçëm dhe pse
anashkalohet tenderi? Sa është financimi dhe kush
do ta paguajë rrugën? Sa do të jenë tarifat? A është
financimi një borxh i fshehur për qeverinë? Sa makina
parashikohet të lëvizin? Pse sulmohet qeveria dhe
cilat janë argumentet e kundërshtarëve të rrugës?
Kur projekti do bëhet publik? A kanë rol deputetët e
Dibrës të bëjnë transparente projektin dhe financimin?
P R O J E K T L I GJ
PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS SË VEÇANTË PËR NEGOCIIMIN DHE LIDHJEN E KONTRATËS KONCESIONARE/PPP, ME OBJEKT NDËRTIMIN, OPERIMIN, MIRËMBAJTJEN DHE
MENAXHIMIN E RRUGËS SË ARBRIT, NDËRMJET SHTETIT SHQIPTAR DHE KOMPANISË
KINEZE “CHINA STATE CONSTRUCTION COMPANY”
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të
Ministrave, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
V E N D O S I:
Neni 1 - Qëllimi
Ky ligj përcakton procedurën e veçantë për negociimin dhe lidhjen e kontratës koncesionare/
PPP, ndërmjet shtetit shqiptar dhe kompanisë kineze “China State Construction Company”, për
ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e Rrugës së Arbrit, si përjashtim nga procedurat e përcaktuara në ligjin nr.125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”.
Neni 2 - Procedura e negociimit
Procedura e negociimit për lidhjen e kontratës do të ndiqet nga Komisioni i Negociimit të
Kontratës, kryesuar nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, dhe me anëtarë, përfaqësues të Ministrisë së Financave, Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë, Turizmit dhe
Sipërmarrjes, Ministrisë së Drejtësisë dhe Avokaturës së Shtetit.
Komisioni i Negociimit të Kontratës do të asistohet nga një konsulent i huaj, i cili do të
bëjë “due diligence”, ligjore dhe financiare, të propozimit të paraqitur dhe kontratës që do të
lidhet. Përzgjedhja e konsulentit do të bëhet nga Avokatura e Shtetit në përputhje me vendimin
nr.392, datë 8.4.2009, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores “Për marrëdhëniet
e Avokaturës së Shtetit me institucionet shtetërore dhe entet publike, rolin e avokatëve të shtetit
në gjykim, si dhe normat e posaçme procedurale””.
Komisioni i Negociimit të Kontratës do të negociojë me kompaninë kineze “CSCC” propozimin e paraqitur prej tyre pranë Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës dhe do të përpilojë
projektkontratën finale, shoqëruar edhe me relacionin përmbyllës të negociatave.
Projektkontrata shoqëruar me relacionin përmbyllës të negociatave, brenda një afati prej 60
ditësh nga nisja e negociatave, i dërgohet për nënshkrim ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës,
ministrit të Financave dhe ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë, Turizmit dhe Sipërmarrjes.
Neni 3 - Nënshkrimi i kontratës
Nënshkrimi i kontratës do të bëhet nga ministri i Transportit dhe Infrastrukturës, ministri i
Financave dhe ministri i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë, Turizmit dhe Sipërmarrjes pas dorëzimit
të projektkontratës dhe relacionit përmbyllës të negociatave nga komisioni negociues.
Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës, ministri i Financave dhe ministri i Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë, Turizmit dhe Sipërmarrjes mund t’i kërkojnë komisionit negociues rishikimin
e projektkontratës.
Komisioni i Negociimit të Kontratës duhet të rinegociojë dhe t’u paraqesë për nënshkrim
ministrave projektkontratën, shoqëruar me relacionin përmbyllës të negociatave brenda afatit
kohor prej 30 ditësh, duke filluar nga afati i rikthimit.
Neni 4 - Miratimi i kontratës
Kontrata do të miratohet nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë.
Komisioni i Negociimit të Kontratës harton projektligjin për miratimin e kontratës dhe ia
dërgon atë për miratim Këshillit të Ministrave, brenda afatit kohor prej 10 ditësh nga data e
nënshkrimit nga 3 (tre) ministrat.
Data efektive e kontratës do të konsiderohet data e hyrjes në fuqi të ligjit pas miratimit nga
Kuvendi i Republikës së Shqipërisë.
Neni 5 - Hyrja në fuqi
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në “Fletoren zyrtare”.
K R Y E T A R I ILIR META

segmenti rrugor në një kohë më të shkurtër,
duke mundësuar kursimin e kohës së udhëtimit dhe kursimin e kostove operacionale
të mjeteve.
Negociimi dhe lidhja e kontratës për
Rrugën e Arbrit paraqitet si një ndër projektet prioritare të qeverisë, parashikuar në
programin analitik të qeverisë.
Më pas, në relacion bëhet një shpjegim
i shkurtër teknik i rrugës. Aty shkruhet se
“Rruga fillon në dalje të qytetit të Tiranës,
rrëzë malit të Dajtit, mbasi kalon segmentet
e projektuara, tenderuar dhe në proces ndër-

timi nga ARRSH-ja, dhe si segment i pafilluar
ka një gjatësi prej 26.8 km, me gjerësi 10.5
m, me dy korsi të asfaltuara me gjerësi nga
3.75 m dhe me shpejtësi të projektuar 5060 km/orë”
“Në këtë segment parashikohet ndërtimi i
15 urave të mesme dhe të mëdha, me gjatësi
totale rreth 1 500 ml, ndërtimi i dy tuneleve,
me gjatësi respektive prej 2 600 dhe 560 ml.
Gjithashtu, parashikohet ndërtimi i rreth
106 copë tombinove si dhe ndërtimi i katër
intersektimeve.
“Implemetimi i këtij projekti do të rritë
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Deputetët e Dibrës kanë mundësi që gjatë diskutimit në komisionet parlamentare dhe
seancë plenare të kërkojnë më shumë informacion mbi koston e parashikuar për ndërtimin e
rrugës, afatin e ndërtimit si dhe taksat që do të paguajnë qytetarë për makinat e tyre.

e posaçëm për dhënien me koncension të rrugës së Arbrit

të votave “Pro” të deputetëve
Kundërshtarët e rrugës thonë
se lëvizja e parashikuar e
makinave në këtë aks nuk
e justifikon fizibilitetin e
rrugës. Investimin që do
të bëhet është parashikuar
më parë rreth 300 milionë
euro. Por gabojnë kur
nuk e shikojnë çështjen
në perspektivën rajonale,
integrimin e shqiptarëve në
rajon dhe perspektivën e
zhvillimit të vendit.

jo vetëm standardet e rrugëve në vend, por
gjithashtu do të sjellë nxitjen e punësimit dhe
zhvillimin ekonomik në zonat ku shtrihet
projekti.”
Më pas relacioni bën një përshkrim të
shkurtër të përfitimeve që sjell rrugë, të cilat
janë shumë të njohura për lexuesin tonë.
Pse shmanget ligji
i Koncensioneve?
“Shmanget ligji i koncensioneve”, ishte
togfjalëshi i të gjitha titujve të gazetave në
Tiranë, pas njoftimit se ligji shkon në parlament. Madje, disa prej tyre, shkojnë më
tej, ku akuzojnë qeverinë shqiptare për një
aferë të ngjashme me rrugën Milot-Kukës,
të quajtur Rruga e Kombit, gjatë kohës së
qeverisjes së Partisë Demokratike. Të gjitha
këto shkrime kanë burim të parë agjencinë
e lajmeve BIRN Albania.
Kundërshtarët e ligjit theksojnë se nuk
është e nevojshme një procedurë e veçantë,
nuk ka arsye të përjashtohet tenderi për
këtë rast si dhe kjo mënyrë e zgjedhur nga
qeveria, është në një farë mënyrë një “kredi
e fshehtë”.
Gazeta SOT raportonte më 21 mars se
shefi i FMN, Nadem Ilahi nuk e mbështet
vendimin e qeverisë shqiptare për kalimin e
këtij aksi të rëndësishëm në duart e kinezëve.
“Ne e kemi diskutuar këtë çështje me
qeverinë, citon gazeta shefin e FMN në
Tiranë. - Besoj se ajo është e vetëdijshme
që vendi ka një problem borxhi, me të cilin
ne jemi duke operuar. Dhe çdo investim që
nuk vjen drejtpërdrejt përmes borxhit, duhet
të kontabilizohet në mënyrën e duhur në
llogaritë fiskale, në termat e detyrimeve potenciale që mund të lindin”. Por gazeta nuk
thotë se kur e ka thënë këtë gjë Ilahi. Në një
intervistë dhënë revistës Monitor shefi i FMN

nuk e citon fare çështjen e Rrugës së Arbrit.
Një burim pranë Ministrisë së Transportit
thotë se ligji që ka shkuar në parlament,
nuk bie ndesh me praktikat ndërkombëtare
dhe është në përputhje me Kushtetutën e
Shqipërisë.
“Firma kineze ka paraqitur pranë Ministrisë një projekt për rrugën. Exim Bank ka
pranuar ta financojë, por ndryshe nga projektet e ngjashme në Europë, firmat kineze
nuk hyjnë në tendera, pasi këtë e kanë të
ndaluar sipas ligjeve të tyre. Ata paraqesin
projekte dhe negociojnë për projektet e tyre,
kështu që e vetmja mënyrë për të përfituar
prej investimeve kineze, janë procedurat që
përcaktohen me ligje të veçanta”.
“Me të njëjtën mënyrë Kina po operon
në të gjitha vendet e rajonit. Memorandumi
i firmosur në dhjetor këtë parashikonte, që
dy vendet janë të gatshme të bashkëpunojnë
me njëra-tjetrën për investime me interes të
përbashkët”, thotë për gazetën burimi pranë
qeverisë.
Pse sulmohet koncensioni
për rrugën e Arbrit?
Pas lajmit mbi procedurën për ligjin e
veçantë, ka pasur disa kundërshtime për
mënyrën e zgjedhur nga qeveria, mes të
cilave nuk kanë munguar edhe kundërshtitë
e hapura ndaj saj. Kundërshtarët thonë se kjo
marrëveshje do të sjellë një borxh të fshehur
për buxhetin e shtetit dhe do të rriten kostot
e borxhit.
Burimi ynë pranë qeverisë nuk dëshiron
të komentojë mbi këtë çështje. Megjithatë, ai
citon relacionin mbi ligjin, në të cilin thuhet
se “Impakti në buxhetin e shtetit lidhet me
shpenzimet për ndërtimin dhe operimin e
Rrugës së Arbrit është zero. Përkundrazi,
ndërtimi i kësaj për sa i takon të ardhurave në

buxhet parashikohet të ketë ndikim pozitiv,
për sa kohë do të mundësojë zgjerimin e
aktiviteteve ekonomike dhe tregtare të zonës
ku do të zbatohet projekti, përfshirë edhe
shërbimet e ndryshme që do të instalohen
përgjatë këtij aksi rrugor.”
Ndërkohë pyetjeve lidhur me koston e
parashikuar për ndërtimin e rrugës, afatin e
ndërtimit si dhe kostot që do të paguajnë për
makinat që do të lëvizin në këtë aks, ai nuk iu
përgjigj. Duke dashur të mos identifikohet, ai
tha se “deputetët e Dibrës mund ti kërkojnë
këto të dhëna gjatë diskutimit në komisionet parlamentare dhe seancë plenare. Pas
miratimit të marrëveshjes, detajet e saj do
të bëhen publike”, tha burimi ynë.
Një ndër arsyet e kundërshtarëve të rrugës
është se lëvizja e parashikuar e makinave
në këtë aks, nuk e justifikon fizibilitetin
e rrugës. Investimin që do të bëhet është
parashikuar më parë rreth 300 milionë euro,
por zëra të ndryshëm thonë se kjo shifër tani
mund të shkojë deri në 500 milionë dollarë.
Sidoqoftë, ata kanë të drejtë përsa i përket
lëvizjes së makinave menjëherë me ndërtimin e rrugës, por gabojnë kur nuk e shikojnë
çështjen në perspektivën rajonale, integrimin
e shqiptarëve në rajon dhe perspektivën e
zhvillimit të vendit.
Shqiptarët në Dibër dhe Maqedoninë
perëndimore, sigurisht që janë një zë i fuqishëm i fizibilitetit të rrugës, i cili nuk ka të
krahasuar me mijëra makina më pak ose më
shumë në rrugën e Arbrit.
Peticioni, mbi 8000 firma për
Rrugën e Arbrit
Më 18 mars u mbushën dy vjet nga
peticioni onlinë për Rrugën e Arbrit, i cili i
kërkon qeverisë shqiptare ta shohë çështjen
me seriozitet dhe t’i japë zgjidhje përfun-

dimtare.
“Rruga e Arbërit do të bëhet - thotë inicuesi i peticionit, Dr. Gëzim Alpion, por
siç kemi kërkuar që në fillim, qëllimi ynë
është që ndërtimi i kësaj vepre të bëhet me
stadarde ndërkombëtare dhe të evitohen në
maksimum keqpërdorimi i fondeve, të cilat
do t’u rëndojnë për shumë kohë në kurriz
taksapaguesve.”
Duke falenderuar nënshkruesit e peticionit, në një postim të tijin me rastin e 2-vjetorit
të nisjes,ai thekson se “po ndjekim me interesim njoftimet sporadike nga qeveria për këtë
projekt. Mungesa e një opozite të efektshme
e bën më të zbehtë rolin e shoqërisë civile,
dhe është një nga shkaqet e arrogancës dhe
shurdhësisë qeveritare që po hasim që nga
shtatori 2013.”
Ai shpreh shqetësimin se qeveria dhe
kryeministri Rama nuk po u përgjigjet
shqetësimeve në lidhje me mungesën e transparencës për këtë projekt. Por megjithatë,
intelektualët kanë për detyrë që ta ngrenë
zërin në momentin e duhur, gjithmonë me
kortezi dhe në mënyre demokratike.
“Jemi të ndërgjegjshëm se puna jonë po
vështirësohet prandaj ju bëjmë thirrrje sa më
shumë njerëzve që të vazhdojnë të nënshkruajnë peticionin. Ne do të vlerësojmë çdo
nënshkrim, edhe sikur të regjistrohet disa
minuta para inagurimit të kësaj vepre me
rendësi jetike për Dibrën, Shqipërinë, kombin dhe Ballkanin”, mbyll postimin e tij Dr.
Gëzim Alpion.
***
Ndërsa zgjedhjet lokale po afrojnë, pritet
që çështja e rrugës së Arbrit të kthehet në
një pikë kryesore gjatë fushatës së ardhshme
lokale. Ligji ka shkuar në parlament në Mars
dhe do të jetë shumë shpejt në qoftë se ai
miratohet në prill. Por nga Prilli në qershor,
kur zgjedhjet do të zhvillohen, është një
periudhë shumë e shkurtër, që do ti duhet
shumë punë burokratëve të qeverisë, për ta
finalizuar procesin. Më e mira që mund të
ndodhë në këtë periudhë është shpërthimi i
disa minave në tunelin e Qafës së Murrizës,
që do të jenë një sinjal shpresdhënës për
lidhjen e shpejtë të Dibrës me Tiranën. Kjo
pritet të ketë shumë pak ndikim në votat e
mazhorancës, por do të ketë shumë ndikim
në rritjen e shpresës së njerëzve: që Rruga e
Arbrit po afron!
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Relacioni i plotë për projektligjin “Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negociimin dhe lidhjen e
kontratës koncesionare/PPP, me objekt ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e rrugës së
arbrit, ndërmjet shtetit shqiptar dhe kompanisë kineze “China State Construction Company”

Ja arsyet përse duhet ligji i posaçëm!
I. QËLLIMI I PROJEKTLIGJIT DHE
OBJEKTIVAT QË SYNOHEN TË ARRIHEN
Ky projektligj ka për qëllim përcaktimin e
një procedure të veçantë për negociimin dhe
lidhjen e kontratës koncesionare/PPP, ndërmjet
shtetit shqiptar dhe kompanisë kineze “China
State Construction Company” për ndërtimin,
operimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e
Rrugës së Arbrit.
Bazuar në pikat 1, shkronja “j”, dhe 2, të
nenit 5, të ligjit nr.125/2013, “Për koncesionet
dhe partneritetin publik privat”, të ndryshuar
me ligjin nr.88/2014, Ministria e Transportit
dhe Infrastrukturës, së bashku me ministritë e
linjës, përkatësisht, Ministrinë e Financave dhe
Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe Sipërmarrjes, duke vlerësuar
rëndësinë e këtij projekti, kanë ndërmarrë
iniciativën e përcaktimit të një procedure të
veçantë me qëllim mundësimin e realizimit
në një kohë të shpejtë dhe në mënyrë të efektshme për negociimin dhe lidhjen e kontratës
për ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe
menaxhimin e Rrugës së Arbrit, ndërmjet shtetit
shqiptar dhe kompanisë kineze “China State
Construction Company”.
Ky përjashtim do të mundësojë lidhjen e
kontratës dhe fillimin e ndërtimit të këtij segmenti rrugor në një kohë më të shkurtër, duke
mundësuar kursimin e kohës së udhëtimit dhe
kursimin e kostove operacionale të mjeteve.
II.	VLERËSIMI I PROJEKTLIGJIT NË
RAPORT ME PROGRAMIN POLITIK TË
KËSHILLIT TË MINISTRAVE, ME
PROGRAMIN ANALITIK TË AKTEVE DHE
DOKUMENTE TË TJERA POLITIKE
Negociimi dhe lidhja e kontratës për ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe menaxhimin
e Rrugës së Arbrit, ndërmjet shtetit shqiptar dhe
kompanisë kineze “China State Construction
Company” paraqitet si një ndër projektet prioritare të qeverisë së Republikës së Shqipërisë,
parashikuar në programin analitik të qeverisë.
III. ARGUMENTIMI I PROJEKTLIGJIT
LIDHUR ME PËRPARËSITË,
PROBLEMATIKAT DHE EFEKTET E
PRITSHME
Ky projektligj propozohet në kuadër të
programit analitik të qeverisë së Republikës së
Shqipërisë i cili përcakton se ndërtimi, operimi,
mirëmbajtja dhe menaxhimi i Rrugës së Arbrit
paraqitet të jetë një ndër prioritetet afatgjata
të qeverisë dhe si një segment me rëndësi të
veçantë që luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik e social të vendit.
Rruga fillon në dalje të qytetit të Tiranës,
rrëzë malit të Dajtit, mbasi kalon segmentet e
projektuara, tenderuar dhe në proces ndërtimi
nga ARRSH-ja, dhe si segment i pafilluar ka një
gjatësi prej 26.8 km, me gjerësi 10.5 m, me dy
korsi të asfaltuara me gjerësi nga 3.75 m dhe
me shpejtësi të projektuar 50-60 km/orë.
Në këtë segment parashikohet ndërtimi i
15 urave të mesme dhe të mëdha, me gjatësi
totale rreth 1 500 ml, ndërtimi i dy tuneleve,
me gjatësi respektive prej 2 600 dhe 560 ml.
Gjithashtu, parashikohet ndërtimi i rreth
106 copë tombinove si dhe ndërtimi i katër
intersektimeve.
Zbatimi i projektit për ndërtimin dhe mirëmbatjen e Rrugës se Arbrit do të ketë impakt
pozitiv, ekonomik, social dhe kulturor, duke
shkurtuar distancat lidhëse të qyteteve dhe zonave të banuara si dhe do të realizojë standarde
të larta teknike në të gjitha fazat e projektit.
Implemetimi i këtij projekti do të rritë
jo vetëm standardet e rrugëve në vend, por
gjithashtu do të sjellë nxitjen e punësimit dhe

zhvillimin ekonomik në zonat ku shtrihet
projekti.
Ky segment rrugor do të rritë bashkëpunimin ndërmjet vendeve fqinje, duke bërë të
mundur shkurtimin e gjatësisë së tij me 75
km. Ndërtimi i Rrugës së Arbrit shkurton në
mënyrë të ndjeshme distancat e transportit që
lidhin Tiranën dhe Portin e Durrësit me Dibrën,
Peshkopinë, Matin dhe Shkupin. Si rezultat
i realizimit të këtij projekti do të përfitohen
kushte më të mira social-ekonomike jo vetëm
të vendit tonë, por edhe të vendeve fqinje.
Gjithashtu, kjo rrugë do të ishte kalimi dhe
lidhja kryesore me Portin e Durrësit, si porti më
i madh në vend për realizimin e marrëdhënieve
tregtare me vendet fqinje.
Zbatimi i projektit për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e segmentit të papërfunduar për Rrugën
e Arbrit do të arrijë standarde cilësore dhe do
të shkurtojë distancat lidhëse të qyteteve dhe
zonave të banuara, si dhe do të ketë rritje të
impaktit social dhe ekonomik kryesisht në:
- kursimin e kohës së udhëtimit për udhëtarët;
- kursimin e kostos operacionale të mjetit;
- uljen e numrit të aksidenteve dhe kostos së
tyre në mjedis;
- rritjen e volumit tregtar dhe shkëmbimin e
mallrave mes Republikës së Shqipërisë dhe
Republikës së Maqedonisë.
Procedura e negociimit për lidhjen e kontratës do të ndiqet nga Komisioni i Negociimit
të Kontratës, kryesuar nga Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, dhe me anëtarë,
përfaqësues të Ministrisë së Financave, Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë
dhe Sipërmarrjes, Ministrisë së Drejtësisë dhe
Avokaturës së Shtetit.
Komisioni i Negociimit të Kontratës do të
asistohet nga një konsulent i huaj, i cili do të
bëjë “due diligence” ligjore dhe financiare të
propozimit të paraqitur dhe kontratës që do të
lidhet. Përzgjedhja e konsulentit do të bëhet
nga Avokatura e Shtetit, në përputhje me
vendimin nr.392, datë 8.4.2009, të Këshillit
të Ministrave, “Për miratimin e rregullores
“Për marrëdhëniet e Avokaturës së Shtetit me
institucionet shtetërore dhe entet publike, rolin
e avokatëve të shtetit në gjykim, si dhe normat
e posaçme procedurale””.
Përjashtimi i kësaj procedure nga ligji i koncesioneve/PPP do të mundësonte shkurtimin
e afateve procedurale, të cilat do të shtynin
në kohë fillimin e zbatimit të punimeve dhe
realizimin e projektit.
IV. VLERËSIMI I LIGJSHMËRISË,
KUSHTETUTSHMËRISË DHE
HARMONIZIMI ME LEGJISLACIONIN
NË FUQI VENDAS E NDËRKOMBËTAR
Projektligji nuk bie ndesh me praktikat
ndërkombëtare dhe është në përputhje me
Kushtetutën e Shqipërisë.

Infrastrukturës, së bashku me ministritë e linjës,
përkatësisht, Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë
dhe Sipërmarrjes, janë caktuar nga Këshilli i
Ministrave si ministritë përgjegjëse për të hartuar një projektligj i cili përcakton procedurë
të veçantë për negociimin dhe lidhjen e kontratës për ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen
dhe menaxhimin e Rrugës së Arbrit, ndërmjet
shtetit shqiptar dhe kompanisë kineze “China
State Construction Company”. Ky përjashtim
do të bëjë të mundur fillimin e negociatave
për ndërtimin e segmentit të papërfunduar për
Rrugën e Arbrit.
Gjithashtu, ky segment rrugor do të rritë
bashkëpunimin ndërmjet vendeve fqinje në
Ballkan. Ky projektligj do të lehtësojë procedurën për mbylljen në një afat më të shkurtër
kohor të fillimit të ndërtimit dhe mirëmbajtjes
së segmentit rrugor.
VII. INSTITUCIONET DHE ORGANET QË
NGARKOHEN PËR ZBATIMIN E KËTIJ
PROJEKTLIGJI
Për zbatimin e këtij projektligji ngarkohen
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës,
Ministria e Financave dhe Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes.
VIII. PERSONAT DHE INSTITUCIONET
QË KANË KONTRIBUAR NË HARTIMIN
E PROJEKTLIGJIT
Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës,
Ministria e Financave dhe Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes.
IX. RAPORTI I VLERËSIMIT TË TË
ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE
BUXHETORE
Impakti në buxhetin e shtetit lidhet me
shpenzimet për ndërtimin dhe operimin e
Rrugës së Arbrit. Për sa i takon të ardhurave
në buxhet, projekti parashikohet të ketë një
ndikim pozitiv, për sa kohë do të mundësojë
zgjerimin e aktiviteteve ekonomike dhe tregtare
të zonës ku do të zbatohet projekti, përfshirë
edhe shërbimet e ndryshme që do të instalohen
përgjatë këtij aksi rrugor.
Për sa më sipër, paraqitet projektligji për
përcaktimin e procedurës së veçantë për negociimin dhe lidhjen e kontratës, me objekt ndërtimin, operimin, mirëmbatjen dhe menaxhimin
e Rrugës së Arbrit, ndërmjet shtetit shqiptar dhe
kompanisë kineze “China State Construction
Company”.
KËSHILLI I MINISTRAVE

Me rastin e dy vjetorit
të peticionit për
Rrugën e Arbrit

Shoqëria civile,
pavarësia
intelektuale dhe
shteti hermetik
Nga Dr. Gëzim Alpion

S

ot, në dy vjetorin e peticionit për Rrugën e
Arbërit, intelektualët dibranë falenderojnë
edhe një herë të gjithë nënshkruesit online dhe
në formularë, numri i të cilëve ka kaluar 8,000.
Ne po ndjekim me interesim njoftimet
sporadike nga qeveria për këtë projekt. Mungesa e një opozite të efektshme e bën më të
zbehtë rolin e shoqërisë civile, dhe është një
nga shkaqet e arrogancës dhe shurdhësisë
qeveritare që po hasim që nga shtatori 2013.
Para një muaji, z. Edi Rama u shpreh për
mediat italiane se në vitin 1997 “unë isha një
intelektual i pavarur që përpiqesha ta bëja
të mendonte regjimin e atëhershëm. Ne po
përgatisnim një peticion për largimin e kryeministrit të kohës. Pikërisht në këtë periudhë
ndodhi goditja me levë ndaj meje”.
Injorimi dhe heshtja institucionale i dhëmbin
intelektualit edhe më fort se goditja me levë.
Po kështu të jesh i arsimuar nuk do të thotë
të jesh edhe intelektual, aq më tepër i pavaruar. Pavarësia e vërtet intelektuale nuk është
vokacion stinor apo trampolinë për karrierë
politike. Kush ka qenë një herë ‘intelektual i
pavaruar’ nuk ka frikë të përballet me intelektualë që nuk kërkojnë rrëzimin e qeverisë
por dialog konstruktiv me ekzekutivin për të
mirën e vendit, dhe që refuzojnë të jenë nën
diktatin apo në xhepin e politikës.
Në pamundësi për të ndarë me z. Rama
shqetësimet tona të ligjshme për mungesën
endemike të transparencës në lidhje me këtë
projekt, ne do ta ngremë zërin tonë në momentin e duhur, gjithmonë me kortezi dhe
në mënyre demokratike.
Me sa duket, Rruga e Arbërit do të bëhet.
Siç kemi kërkuar që në fillim, qëllimi ynë
është ndërtimi i kësaj vepre me stadarde
ndërkombëtare, dhe evitimi në maksimum i
keqpërdorimit të fondeve që do t’u rëndojnë
për shumë kohë në kurriz taksapaguesve.
Jemi të ndërgjegjshëm se puna jonë po
vështirësohet prandaj ju bëjmë thirrrje sa më
shumë njerëzve që të vazhdojnë të nënshkruajnë peticionin. Ne do të vlerësojmë çdo
nënshkrim, edhe sikur të regjistrohet disa
minuta para inagurimit të kësaj vepre me
rendësi jetike për Dibrën, Shqipërinë, kombin
dhe Ballkanin.

V.	VLERËSIMI I SHKALLËS SË PËRAFRIMIT
ME ACQUIS COMMUNAUTAIRE (PËR
PROJEKTET NORMATIVE)
Projektligji nuk përafron asnjë akt komunitar
dhe nuk lidhet me zbatimin e ndonjë acquis
specifik të BE-së.
VI. PËRMBLEDHJE SHPJEGUESE E
PËRMBATJES SË PROJEKTLIGJIT
Në kuadër të programit analitik të qeverisë
së Republikës së Shqipërisë, i cili përcakton
se ndërtimi, operimi, mirëmbajtja dhe menaxhimi i Rrugës së Arbrit paraqitet të jetë një
ndër prioritetet afatgjata të qeverisë dhe si një
segment me rëndësi të veçantë që luan një
rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomiko
- social të vendit, Ministria e Transportit dhe

Firmos dhe komento peticionit në change.org

http://www.change.org/en-GB/petitions/complete-the-construction-of-thearb%C3%ABri-road-nd%C3%ABrtoni-sa-m%C3%AB-shpejt-dhe-me-standarderrug%C3%ABn-e-arb%C3%ABrit?utm_campaign=petition_created&utm_
medium=email&utm_source=guides
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reportazh
Nga Marin MeMa
“Janë fshatra të tërë, që jetojnë vetëm
përmes bujqësisë, prej së cilës mbajnë të
varur ekonomitë familjare. Por sikur të mos
mjaftonin vështirësitë e pafundme, me të
cilat janë përballur prej vitesh e vitesh në
një sektor të lënë shpesh mënjanë e pa
mbështetje, ata duhet të mbajnë edhe peshën
e mungesës së tregut, që po u merr frymën
duke i detyruar të hedhin tej prodhimin e
tyre”.
Të gjithë fshatrat e kësaj zone njihen
për kultivimin e patates. Bellova, Zagradi,
Cerjani, Rabdishti, e kështu me radhë, dikur
prodhonin mëse 35 mijë kuintal në vit, shifër
që sot është tkurrur me disa herë. Në Bellovë,
para viteve ’90 jetonin mëse 165 familje;
sot ato janë diku 48. Shtëpitë e braktisura
e ruajnë ende madhështinë e dikurshme, e
megjithatë një pjesë e tyre janë gjunjëzuar
ballë largimit të njerëzve.
Të mbeturit përpiqen të mbijetojnë, por
a mundet të mbijetosh kur mundësitë të
mbyllen? Kavaletat me prodhimin vjetor
dergjen, e bashkë me to dergjen edhe
shpresat e banorëve.
“As 20 lekë nuk shitet patatja. Bëjmë sikur
dalim në treg, por nuk na shitet malli. Çfarë
të ardhme mund të shpresojmë? Hiç, vetëm
Zoti ta bëjë më mirë me ato të ardhura që
do kemi. S’kemi asnjë shpresë tjetër, do
mbledhim misër më shumë, patate më pak”,
thotë Met Shahi.
Çdo shtëpi ka pjesën e saj. Kuintalë të tërë,
që qëndrojnë prej muajsh pa u shitur.
“Duke bërë një llogari pa laps, ne dalim
zero-zero. Vetëm sa punësohemi, sepse
këto ka rrezik që t’i hedh”, thotë Ruzhdi
Dumani.
Për ta është e pamundur të tregojnë
pse ndodh kjo, por mund të të rreshtojnë
shpenzimet e shumta, që duhet të bëjnë për
këtë prodhim. Dapi, nitrati, ureja, helmet,
plehu organik e gjithçka tjetër përballohet
nga vetë banorët. Subvencionimet, siç thonë,
mungojnë. Pa llogaritur kostot që u shtohen
nga mungesa e infrastrukturës dhe mjeteve
mekanike, kur tokën duhet ta punojnë veç
me krahë e me kafshë.
Por vështirë të thuhet sesi ata mundet
të çajnë një treg kur janë të pa orientuar,
në një sistem që shikon shumë herë më të
favorizuar prodhimet që vijnë nga përtej
kufirit. Informaliteti nuk u jep mundësinë
të përfitojnë subvencionime, tokat i kanë të
copëzuara për të rivalizuar siç duhet, e në
fund u mungojnë edhe pikat e grumbullimit,
ku mund të ruajnë në mënyrë cilësore
prodhimin e tyre.
Ky është realiteti, që i Mban
ngërthyer ferMerët Kudo
“Farën e blejmë shumë shtrenjtë, sepse
shkon 220-230 për kuintal. Dapi është 10
mijë lekë/kuintali, nitrati diku te 6 mijë lekë/
kuintali. Thjesht për vete s’ngelet kurrgjë.
Edhe patatja ka ngelur pa shitur komplet, si
t’ia bëjmë”, thotë Fahim Shahu.
“Ndonjë mbështetje apo subvencionim
nga shteti nuk ka, kështu që jemi zero-zero.
Madje mund të them me humbje, ndaj dhe
njerëzit shkojnë gradualisht drejt ftohjes.
Të mos mbjellin patate. Do mbjellin shumë
pak: 1 dynym, 500 metra, 200 metra, sa për
vete, sepse nuk ka treg”, thotë Abedin Saraçi,
kryeplak i Bellovës.
Një pjesë e banorëve të zonës, prodhimin
e kanë zbritur edhe në Peshkopi. Dikush në
një magazinë të marrë me qira, dikush tjetër

Rruga, jo më e gjatë se 6 kilometra nga qyteti i Peshkopisë, duket pafund. Shumë
fshatra fshihen pas saj, mes tyre edhe Bellova.

Bellova, fshati i gjunjëzuar nga
mungesa e infrastrukturës dhe tregut
Patatja që hidhet në përrua bashkë me ëndrrat e banorëve

Gazetari Marin Mema dhe operatori Denian Sevi gjatë xhirimeve të reportazhit në Bellovë. Foto: / Marin MEMA Shqiperia Tjeter

diku s’ka ujë, diku mungon infrastruktura, tregu, çmimet,
subvencionimet, qartësia e informaliteti, që po u merr frymën.
Por mbi të gjitha mungojnë projektet serioze, që do t’i drejtonin
fermerët drejt bashkëpunimeve më të mëdha, njohjes së tregut dhe
zbritjes në kohën dhe mënyrën e duhur.
Vetëm në këtë mënyrë mund t’i japim mundësinë fermerëve tanë
të rivalizojnë me të tjerët, sepse sigurisht është absurde që molla,
qepa, patatja, limonët e portokajtë të vijnë nga Maqedonia, serbia,
italia e greqia, të prodhuara nuk dihet se kur, e të mbajtura bukur,
mirë, gjallë, me kimikate.
në depo shtëpie. Në të gjitha rastet, kushtet e
mirëfillta frigoriferike mungojnë, çka bën që
jetëgjatësia e prodhimit të tyre të shkurtohet
ndjeshëm.
Telati nga Cerjani, një tjetër zonë që
merret me këtë kulturë bujqësore e ku
prodhimi po kalbet, tregon stokun e tij të
jashtëzakonshëm.
“Unë kam prodhuar 200 kuintalë patate.
Sot e kësaj dite nuk është shitur asnjë kokërr
patate. Kjo është për t’u hedhur menjëherë.
Sa të kalojë ky muaj, patatja fillon e vyshket,
sepse i mbaron afati. Konkretisht kam
shpenzuar 250 mijë lekë me këto, ndërsa
deri më tani nuk kam marrë as 20 mijë lekë”,
thotë Telat Xhelili, nga Cerjani.

E kështu të gjithë. Presin pa ditur se
çfarë, deri në momentin kur do t’u duhet që
prodhimin ta derdhin lumit.
“Patatja është e cilësisë fantastike, nuk
ka koment për të. Ka mbirë madje prej të
ngrohtit. Është patate e verdhë, siç e duan
krejt njerëzit, dhe është marrë 26 mijë lekë/
kuintali. Asnjë fitim, nuk kemi asnjë ndihmë,
as nga Ministria e as nga dikush tjetër. Nuk u
intereson fare se çfarë është bërë, apo si është
bërë”, thotë Liman Sefa, nga Zagradi.
“Kjo patate për mendimin tim nuk do
shitet këtë vit. Kështu na ndodhi edhe në
2002-shin, kur kam hedhur 100 kuintal në
përrua”, thotë Munir Mera.
Ky është një realitet, që mund ta hasësh

sot në shumë zona, e që kërkon një strategji,
një orientim, një organizim të drejtpërdrejtë
efikas e prodhues.
Një pjesë, në këto 24 vjet, tokat i kanë
braktisur pikërisht prej zhgënjimit, duke iu
shtuar shifrave të gjata të të papunëve. Kur në
fakt bujqësia duhet të ishte një ndër sektorët
më të lëvizshëm në vend.
Diku s’ka ujë, diku mungon infrastruktura,
tregu, çmimet, subvencionimet, qartësia e
informaliteti, që po u merr frymën. Por mbi
të gjitha mungojnë projektet serioze, që do
t’i drejtonin fermerët drejt bashkëpunimeve
më të mëdha, njohjes së tregut dhe zbritjes
në kohën dhe mënyrën e duhur.
Vetëm në këtë mënyrë mund t’i japim
mundësinë fermerëve tanë të rivalizojnë me
të tjerët, sepse sigurisht është absurde që
molla, qepa, patatja, limonët e portokajtë të
vijnë nga Maqedonia, Serbia, Italia e Greqia,
të prodhuara nuk dihet se kur, e të mbajtura
bukur, mirë, gjallë, me kimikate.
Edhe vetë industria e turizmit mund
të tërhiqte më shumë vizitorë, nëse do të
mbështeste prodhimet bio, që në Shqipëri
ende nuk mungojnë. / Top Channel
Titulli është i redaksisë. Titulli origjinal
“Bujqësia pa asgjë e ‘Shqipërisë tjetër’”,
transmetuar në Top Channel më 9 mars
2014. Videon e emisionit mund ta shihni në
linkun e mëposhtëm:
http://www.top-channel.tv/lajme/artikull.
php?id=294604

Bashkëpuno me redaksinë: Njofto rastin me telefon ose email dhe një
gazetar i yni do t’ju ndihmojë ta bëni problemin tuaj publik.
Mos ngurro! Duke bërë publike problemin tuaj, zgjidhja do të jetë më afër. Shkruaj email: <rrugaearberit@gmail.com> ose telefono: 069 20 68 603
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Shoqata “Çidhna dhe Kastriotët” ka inicuar në Tiranë më 28 mars,
një peticion drejtuar Qeverisë Shqiptare për anullimin e lejeve të
dhëna prej saj, për ndërtimin e hidrocentraleve mbi përroin e Setës.

aktualitet

Nga Radika në Setë: Kundërshtohet
ndërtimi i hidrocentraleve
Ç

ështja e devijimit të ujërave
në Dibër, në të dy anët e
kufirit, mbetet një problem
shqetësues. Pas lajmeve të para
se mund të kishte një tërheqje të
Republikës së Maqedonisë nga
devijimi i ujërave të lumit të Radikës, kanë dalë edhe lajme për
dhënien e lejeve për ndërtimin e
disa hidrocentraleve të vegjël mbi
lumin e Setës në Peshkopi.

“Rruga e Arbërit”,
e hapur për të
botuar të gjitha
programet
e kandidatëve

N

Radika, asnjë tërheqje nga
qeveria e Maqedonisë
Më 4 mars 2015, në hotel
“Metropol” në Mavrovë u mbajt
një diskutim i hapur publik, ku
u diskutua plani për ndërtimin e
projektit “Fusha e Lukovës”, i cili
konsiderohet se do ta dëmtojë
shumë popullatën në Dibër.
Në këtë takim ka pasur një pjesëmarrje të madhe nga Dibra, Reka,
Mavrova dhe Shkupi, që ka vënë në
vështirësi autoritetet për ta zhvillua
takimin sipas planeve të tyre. Ata
kanë ndaluar rregjistrimin e takimit
si dhe përdorimin e telefonave për
rregjistrim.
“Takimi u mbajt në një hapsirë
të vogël, pa ventilim, pa ajrosje,
pa zë, pa përkthim, pa karrige të
mjaftueshme”, tha një pjesëmarrës
nga shoqatat për mbrojtjen e mjedisit në Dibër. Siç duket, ministria
e ekologjisë nuk kishte pritur një
numër të madh të të interesuarve”.
Në takimin e Mavrovës disa
diskutime ishin të përgatitura,
pasi përfaqësuesja e ministrisë së
Ekologjisë i pranonte propozimet
e tyre, ndërkohë që ajo ushtroi
veton, duke zgjedhur vetë se kujt
ia jepte fjalën.
Pjesa më e madhe e atyre që
folën në takim u shprehën kundër
propozim ligjit për zonimin e ri
dhe shpalljen e PK të Mavrovës për
zonë të mbrojtur. Ra në sy diskutimi
mjaft konstruktiv i përfaqësuesit të
administratës komunale të Rostushës, i cili gjithashtu u shpreh kundër
këtij ligji duke numëruar shumë
nene që ishin në kundërshtim me
interesat e komunës së Rostushës.
Është hera e parë që dikush nga
komuna e Rostushës ka reaguar në
këtë mënyrë.
Në këtë takim ra në sy moskoordinimi mes Ministrisë së Bujqësisë
dhe asaj të Ekologjisë, pasi të dyja
palët sollën argumente të ndryshme.
Një burim nga mbledhja tha se
në takim ishte edhe komandanti i
postës policore të Rostushës si dhe
disa policë të veshur civilë, roje të
parkut të Mavrovës.
Gjithashtu u vu re se edhe mes
përfaqësuesve të ministrisë së bujqësisë dhe asaj të ekologjisë kishte
mospërputhje, pasi të dyja palët
dolën me argumente të ndryshme,
gjë që e shtyu përfaqësuesen e
Ministrisë së Energjisë të ndërhynte
disa herë për të qetësuar situatën.
“Takimi ishte një fasadë dhe vërteton edhe njëherë se Radika dhe

Zgjedhjet lokale

Burimet e Setës
PK i Mavrovës janë ende në rrezik
dhe se ne nuk e kemi përfunduar
misionin tonë”, tha një aktivist i
organizatave mjedisore.
Në takim merrnin pjesë edhe
komandanti i postës policore të
Rostushës, ndërsa nga ana tjetër
ishin me veshje civile policë të
parkut të Mavrovës.
Një takim i tillë u mbajt edhe
në Dibër më 17 mars, në mjediset
e komunës. Takimi ishte njoftuar
se do të ishte i hapur për qytetarët,
por një anëtar i shoqërisë civile
atje, shkroi në një status në FB se
pjesëmarrja ka qenë shumë e vogël,
rreth 15 veta.
Dy ditë më vonë, një përfaqësi
e shoqatave mjedisore në Shkup
janë takuar me përfaqësues të ELEM
- korporatës elektroenergjetike të
Maqedonisë. Aty është diskutuar
për planet dhe aktivitetet e ELEM-it
lidhur me projektet e planifikuara
Fusha e Lukovës dhe Ura e Boshkut,
lidhur me vendimin e komitetit të
përhershëm të Konventës së Bernës pranë Këshillit të Evropës për
rishqyrtim të vendimeve për ndërtim të këtyre objekteve hidroenergjetike në Mavrovë.
Nga ky takim është arritur në
përfundimin se Qeveria e Maqedonisë nuk ka në plan të tërhiqet
nga realizimi i këtyre dy projekteve.
Gjatë muajit Mars, çështja e
ujërave të Radikës u bë temë edhe
e televizionit Aljazeera. Po këto
ditë, mediat në Kosovë kanë raportuar me video dhe fotografi edhe
ekzistencën e Rrëqebullit ballkanik,
një prej kafshëve të rralla që është
në rrezik zhdukje, në qoftë se do
të ndërtohen hidrocentralet në
Parkun Kombëtar të Mavrovës. Në
fillim të muajit, edhe në Shkodër u
organizua një tryezë e rrumbullakët
lidhur problematikën e dëmtimit

të mjedisit, nxitur nga nevojat për
ndërtim hidrocentralesh.
Lumi i Setës: Banorët dhe
firma ndërtuese përplasen
për hidrocentralin
Shoqata “Çidhna dhe Kastriotët”
ka inicuar në Tiranë më 28 mars,
një peticion drejtuar Qeverisë
Shqiptare për anullimin e lejeve të
dhëna prej saj, për ndërtimin e hidrocentraleve mbi përroin e Setës.
Qeveria shqiptare me anë të vendimeve të marra në vitet 2010 dhe
2013, i ka dhënë kompanisë “Hydroseta”” lejen për ndërtimin e një
hidrocentrali në Komunën e Arrasit. Po ashtu, shoqëria ndërtuese
ka marrë edhe lejen nga Këshilli
Kombëtar i Arkeologjisë më 27
nëntor 2014 dhe këshilli kombëtar
i restaurimeve më 5 mars 2015.
Më datë 9 mars, në fshatin Çidhën, është zhvilluar një debat i
hapur publik, ku kanë marrë pjesë
rreth 100 banorë të zonës, përfaqësues nga firma ndërtuese, drejtues
të agjencisë rajonale mjedisore, inspektorë të mjedisit dhe përfaqësues
të komunës së Arrasit. Nga ky takim
palët kanë dalë me konkluzione të
ndryshme. Përfaqësuesit e firmës
kanë bërë një raport ku theksojnë
se pavarësisht ngritjes së zërit nga
disa banorë, ata kanë qenë dakord
për ndërtimin e hidrocentralit.
Megjithatë, sipas tyre, ka pasur
banorë që kanë dashur dështimin
e takimit dhe për këtë shkak, disa
herë mbledhja ka qenë e acaruar.
Përfaqësuesit e “Hidrosetës”, në
një procesverbal të mbajtur për këtë
mbledhje, kanë theksuar se i kanë
marrë parasysh dy kërkesat kryesore
të tyre, e para që vepra e marrjes të
realizohet me kanal të hapur dhe
jo me tubacione të mbyllura dhe

së dyti, të kihet në konsideratë një
ujvarë pranë një vepre të marrjes
së ujit”.
Por përfaqësues të shoqatës
“Cidhna dhe Kastriotët” me qendër
në Tiranë thonë se procesverbali i
takimit është i fallsifikuar. Mustafa
Tola, kryetar themelues i shoqatës,
tregon një procesverbal, ku skruhet
se banorët në atë takim kanë theksuar pasojat negative të ndërtimit
të hidrocentralit: Ai prish vlerat
historike të zonës, prish furnizimin
me ujë të pijshëm dhe vaditës, faunën në tërësi dhe vlerat turistike të
luginë së Setës.
Në procesverbalin e tyre thuhet
se përfaqësuesit e firmës nuk kanë
dhënë shpjegime të mjaftueshme.
Banorët janë kundër ndërtimit të
kësaj vepre, pasi argumentat e sjella
nga firma ndërtuese nuk kanë qenë
bindëse.
Ndërkohë, të dy palët disponojnë firma të pjesëmarrësve, njëra
palë kanë qenë Pro, tjetra Kundër.
Hidrocentrali i parashikuar të
ndërtohet do të përdorë teknologji
franceze. Ai do të ketë një fuqi
instaluese prej rreth 4700 kW, dhe
do të prodhojë në vit rreth 27.8
milionë kW energji në vit.
Gryka e Setës është njëra nga
40 monumentet natyrore të rajonit
Dibrës. Ajo gjendet në pjesën më
të thellë të luginës së Setës, degë e
Drinit të Zi, formuar në gëlqerorët
e triasi- jurasit nga lumi dhe karsti.
Është 1.5 km i gjatë, 100-150 m i
thellë, 4-7 m i gjerë. Përbën një
ekosistem karstik me vlera shkencore gjeomorfologjike, biologjike,
didaktike, turistike. Kjo grykë
vizitohet sipas rrugës së vjetër
Peshkopi-Kukës, e quajtur edhe si
Rruga e Rinisë.
Korresp. “Rr.A”

ë numrat e kaluar gazeta
ka bërë një panoramë
mbi zgjedhjet e ardhshme
vendore. Tani, kur faza e parë e
përzgjedhjes së kandidatëve ka
kaluar, partitë politike do të kenë
mundësi t’i shpalosin platformat e
tyre politike deri më 21 qershor.
Zgjedhjet e qershorit janë zgjedhje vendore, dhe së pari ato duhet
të zhvillohen duke pasur ne qendër
zhvillimet vendore. Në zona të
mëdhaja, siç janë tani bashkitë e
reja, do të jetë e vështirë për kandidatët që t’i prekin ato gjatë një
muaji, por do të jetë më e lehtë për
ta të hartojnë platforma elektorale,
programet e të cilave bazohen tani
në një bazë të gjerë elektorale.
Gazeta “Rruga e Arbërit” dëshiron që Dibra të zhvillojë një fushatë
model, ku kandidatët, pavarësisht
partive nga vijnë, të jenë në gjendje
të hartojnë programe në dobi të
komunitetit. Gjithashtu, do dëshironim që edhe fituesit të mos e
shihnin veten si fitues të një partie
politike, por si fitues të komunitetit
që kanë marrë përsipër të qeverisin. Mes të djathtës dhe të majtës,
ndodhet populli i Dibrës, që për
hir të vërtetës, në gjithë këto vite
demokraci, në vend që të zhvillohej e demokratizohej, ka shkuar
në të kundërtën: duke qenë një nga
qarqet më të varfëra të vendit dhe
me perspektivë zhvillimi shumë
të largët.
Për të ndihmuar në këtë proces, gazeta, mbetet e hapur për të
botuar programet elektorale të të
gjithë kandidatëve që do konkurrojnë në katër bashkitë e qarkut,
duke ndihmuar kështu sadopak në
përhapjen e informacioneve dhe
njohjen nga lexuesit të programeve
të tyre. Dhe e gjithë kjo pa shpenzime financiare.
Më poshtë po ribotojmë një
listë të kandidatëve që pretendojnë të fitojnë garën brenda partive
politike.
Bashkia e Peshkopisë
PD: Ilir Krosi, Rrahim Kaleci,
Shkëlzen Qoka, Naim Gazidede.
PS: Shukri Xhelili
FRD: Sali Shehu
Bashkia e Bulqizë:
PD: Durim Balla, Defrim Fiku,
Mois Llani, Roland Keta
LSI: Ardit Kaja, Lefter Alla, Hajri
Laçi, Ilir Balla
Bashkia Klos:
PD: Bedri Hoxha, Femi Hoxha,
Basir Çupa
PS&LSI: Lutfie Meta, Ferit Hoxha
Bashkia Burrel:
PS: Adelina Farriçi
PD: Nezir Rizvani, Rustem Nuzi
FRD: Afrim Reçi
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Ministri Cani bashkëbisedon
me fermerë të Qarkut të Dibrës

1.9 miliardë lekë në mbështetje të fermerëve
M

inistri i Financave z. Shkëlqim Cani zhvilloi më 20 Mars një takim në Qarkun
e Dibrës. Në qytetin e Peshkopisë, krahas një
sërë takimesh të planifikuara, z. Cani zhvilloi
një takim të zgjeruar me fermerë të zonës.
Ministri i Financave u ndal në këtë takim
në politikat buxhetore të ndërmarra nga
Qeveria Shqiptare, që synojnë zgjerimin
dhe përmirësimin e efektivitetit të skemave
të mbështetjes së fermerëve, përmirësimin e
infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, si edhe
formalizimin e sektorit të peshkimit.
Në mbështetje të programi të qeverisë ministri tha se “rajonizimi i prodhimit bujqësor dhe
blegtoral mbi bazën e potencialeve specifike
sipas rajoneve, do të sjellë rritjen e efektivitetit
të mbështetjes financiare”.
“Do të mbështeten financiarisht afërsisht
10,800 fermerë me skema financimi që synojnë nxitjen e prodhimit bujqësor e blegtoral
vendas, si dhe lehtësimin e daljes në treg”- tha
në takimin me fermerët e qarkut z. Shkëlqim
Cani, duke theksuar se kosto totale në këtë
mbështetje shkon 1.9 miliardë lekë.
Ministri i Financave u ndal më pas në
stimulimin e përdorimit të teknologjive të
zhvilluara dhe inovacionit në sektor, në rritjen
e konkurrueshmërisë të prodhimit dhe agropërpunimit në vend.
Z. Cani shpjegoi se heqja e barrierave tarifore për inputet bujqësore dhe lëndët e para
të prodhimit bujqësor dhe industrial, rregullimi
i TVSH-së për uljen e kostos së produkteve
bujqësore, ulja e barrës financiare për impor-

cani: “Paketa bujqësia”,
e cila është një paketë e
plotë masash për nxitjen
dhe zhvillimin e sektorit të
bujqësisë dhe agrobiznesit,
për uljen e kostove dhe rritjen
e rentabilitetit të këtyre
sektorëve.

tin e makinerive bujqësore dhe kafshëve për
mbarështim, etj janë disa nga politikat që kanë
filluar të japin rezultatet e parë në gjallërimin
e veprimtarisë ekonomike të fermerëve, edhe
në qarkun e Dibrës.
Duke folur për politikat fiskale të ndërmarra
nga Ministria e Financave, kreu i këtij dikasteri
theksoi se bujqësia është trajtuar si sektor
prioritar i Qeverisë gjatë vitit 2014 dhe për
këtë arsye ky sektor ka pasur një vëmendje
të veçantë për sa i përket uljes së kostove të
fermerit, nëpërmjet përjashtimeve dhe uljes së
taksave të ndryshme. Kështu, sipas ministrit, në
ligjin e ri “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar” që
hyri në fuqi në gusht 2014, u rikonceptua skema
e kompensimit të fermerëve në masën 20 %
nga 6 % që ishte më parë, masë e rëndësishme
kjo në uljen me 20% të kostove të fermerit për
blerjet e lëndëve të para.

Edhe në vitin 2015, ky sektor do të vazhdojë
të jetë prioritar, bazuar në masat e përfshira
në “Paketa Bujqësia”, e cila është një paketë
e plotë masash për nxitjen dhe zhvillimin e
sektorit të bujqësisë dhe agrobiznesit, për uljen
e kostove dhe rritjen e rentabilitetit të këtyre
sektorëve.
Ndër këto masa, ministri i Financave, z.
Cani, përmendi kalimin nga 2% në 0% të taksave për importin e produkteve që shërbejnë
si lëndë të para për industrinë apo blegtorinë si
psh gruri, ushqimi për kafshët, zogjtë një ditorë,
derrat nën 30 kg, viçat nën 160 kg, apo edhe
kalimi nga 10% në 0% i tarifës doganore të
miellit dhe të materialit biologjik elitar.
“Këto reduktime të taksave doganore do
të kenë një kosto në buxhetin 2015, e cila
llogaritet rreth minus 232 milionë lekë bashkë
me TVSH-në, e cila automatikisht do të ulë po

në këtë shumë shpenzimet e biznesit. Kemi
pritshmëri dhe për ulje të çmimeve të disa
produkteve bazë ushqimore të tilla si: buka
apo mishi”,- tha Ministri Cani në takimin me
fermerët e këtij qarku.
Më pas ekspertët e Ministrisë së Financave
iu janë përgjigjur një morie pyetjesh nga
fermerët, ndërsa specialistë të tatimit mbi
vlerën e shtuar të Drejtorisë së Përgjithshme të
Tatimeve kanë shpjeguar me hollësi zbatimin
e skemës së kompensimit 20% për fermerët si
dhe barazimin e TVSH në blerjen dhe shitjen e
produkteve bujqësore në vlerën 20%. Takime
të tilla do të zhvillohen edhe në rrethe të tjera
të vendit.
Ministri Cani zhvilloi takime edhe në
komisariatin e policisë dhe shkollën e mesme
“Seit Najdeni” ku u njoh me problemet dhe
shqetësimet e tyre.

USAID certifikon 20 të rinj për teknik në median audiovizive
D

uke qenë se ne si gazete përpiqemi të
jemi në kontakt me gjithçka ndodh në
vendlindje tonë, nuk kishte sesi të na shpëtonte
edhe lajmi se disa të rinj në Bulqizë kishin
ndjekur një kurs trajnimi profesional. Kurioziteti na shtyu të mësonim edhe me shumë.
Nëpërmjet këtij shkrimi ne do të përpiqemi
t’ju tregojmë se çfarë ishte ky kurs dhe çfarë
kanë mësuar këta të rinj. Menjëherë kontaktuam me drejtuesen e Shoqatës për Zhvillimin
dhe Integrimin Komunitar znj. Eva Gjura, një
vajzë nga kjo zonë, e cila me dhënies e mundësisë më të parë e kishte shfrytëzuar për të
ndihmuar të rinjtë e vendlindjes së saj. Me anë
të shoqatës së saj zonja Gjura kishte përfituar
një projekt mbështetur nga USAID nëpërmjet
Assist Impact. Projekti për ”Zhvillimin e komunitetit nëpërmjet formimit profesional të të
rinjve”, në kuadër të Granteve të USAID-it për
Fuqizimin Ekonomik të të Rinjve, kishte për
qëllim trajnimin profesional të disa të rinjve
nga Bulqiza dhe fshatrat për rreth në fushën
e medias audiovizive. Sipas drejtues se kësaj
shoqate kursi është frekuentuar nga 20 të rinj,
të cilët janë trajnuar për kameraman, teknik
pulti, teknik transmetimi dhe montazh. Kursi i
trajnimit është zhvilluar në mjedise e Tv Bulqizës nën kujdesin e teknikut Myrteza Gjoka
dhe ka zgjatur tre muaj.

duke përvetësuar informacion rreth fushës së
medias audiovizive, tashme një pjese prej tyre
janë të gatshme të punësohen në mediat lokale,
por edhe në Tiranë apo qytete të tjera, apo të
investojnë për të hapur privatisht ndonjë studio
montazhi për aktivitete të ndryshme familjare
e kulturore që ndodhin në qytetin e Bulqizës
dhe fshatrat për rreth tij. Disa të rinj tashmë
janë punësuar pranë televizionit Bulqiza dhe
studio “Jangullit” , të cilat kanë të gjitha pajisjet
dhe aparaturat e duhura për të ofruar të gjitha
shërbimet në fushën audiovizive.
Vizita në teleVizionin albanian
screen dhe certifiKiMi i tyre

të rinjtë PjesëMarrës në Kurs
dhe PunësiMi i tyre
Kursi i trajnimit profesional për Teknik në
Median Audiovizive është ndjekur nga 20
të rinj. Ata janë Blerim Lila, Frederik Gjeka,
Ronald Plaku, Ergys Dauti, Markelian Kacani,
Xhenis Hoxha, Rei Disha, Klinton Hysa, Vilson
Disha, Muhamed Kanesha, Hajdar Jangulli,
Erjona Keta, Enxhi Musai, Doris Gjoka, Sokol
Disha, Erand Gjoka, Albion Feza, Nevruz
Plaku, Nevruz Mehmeti, Indrit Zeneli. Sipas
drejtues së shoqatës këta janë të gjithë të rinj

të cilët kanë përfunduar gjimnazin ose janë
në vitin e fundit të tij. Gjatë kontakteve me ta
është konstatuar se megjithëse kanë mbaruar
gjimnazin këta të rinj që për arsye të ndryshme
nuk kanë mundur të ndjekin shkollën e lartë

janë një kontingjent që mundësi punësimi kanë
vetëm minierën e kromit ose në ndonjë lokal
si kamerier apo banakier. Mundësitë e tjera
të punësimit këtu në këtë qytet janë të pakta.
Mësojmë se me anë të këtij kursi këta të rinj

Të rinjtë që kanë ndjekur kursin e trajnimit
tre mujor për teknik mediash audiovizive në
Bulqizë kanë zhvilluar një vizitë ne mjediset e
Televizionit Albanian Screen. Gjatë kësaj vizite
studentet u njohën më nga afër me punën në
televizion, pikat e montazhit, transmetimit,
pultit, studiot e këtij televizioni dhe mënyrën e
punës në një media që është edhe më e madhe
sesa media në të cilën ata kishin zhvilluar
trajnimet e tyre.
Gjatë vizitës të rinjtë nuk ngurruan të bënin
pyetje konkrete për të mësuar më mirë sesi
bëhen transmetimi i një edicioni lajmesh,
lidhjet direkte me ambientet ku zhvillohen
ngjarjet, teknikat e kamerave dhe gjithçka
tjetër që kishte të bënte me kursin që ata kanë
ndjekur për tre muaj me radhë në ambientet
e Tv Bulqizës. Gjatë vizitës të rinjtë nuk nguruan të shprehin hapur kënaqësinë e tyre për
pjesëmarrjen në këtë trajnim.
Gjithashtu 20 të rinjtë, të cilët kanë ndjekur
kursin e trajnimit profesional janë pajisur me
certifikata kualifikimi dhe disa prej tyre ju
është dhuruar edhe nga një aparat fotografik.
Gjatë ceremonisë së dhënies së certifikatave të
rinjve iu premtua se do të behet gjithçka për
Korresp. “Rr.A”.
punësimin e tyre.
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Situata e mbetjeve urbane
në qytetin e Bulqizës
Nga danjel bica

M

enaxhimi i integruar i mbetjeve urbane
në qytetin e Bulqizës nuk është e aplikueshme dhe kjo përbën një prolem serioz
për të pasur një qytet sa më të pastër e të
bukur ekologjikisht.
Bulqiza ka një popullsi prej 13.000 banorë, sasia e mbetjeve të prodhuara në vit për
person është afërsisht 182.5kg, ndërsa sasia
totale vjetore shkon 3650 ton në vit, të cilat
ndahen kryesisht në: organike, dru, letër,
plastike me densitet të ulët dhe me densitet të
lartë, qelq, tekstile, metale ferroze dhe jo ferroze, mbetje spitalore, goma, inerte, mbetje
nga produkte sanitare, mbetje elektrike dhe
nga pajisje elektronike, bateri dhe produkte
nga kafshët. Këto lloje mbetjesh klasifikohen si më poshtë: Mbetje urbane plastike
ku këtu përfshihen shishe plastike dhe të
tjera lloje që përbëhen nga plastika, qese
amballazhesh që përdoren për paketimin
e produkteve. Mbetje urbane me përzierje
letre si: letër amballazhi, kuti amballazhi,
kuti lëngjesh, thasë çimentosh etj. Mbetje
urbane të prodhuar nga familjaret me prejardhje bimore, shtazore dhe veshje jashtë
përdorimit. Mbetje të ngurta urbane dhe të
rrezikshme si: mbetje spitalore, akumulatore
(bateri makinash) goma dhe amballazhe vaji
e lëngjesh të tjera. Por, në shumë vende
të qytetit mungojnë koshat për hedhjen e
tyre dhe vend-depozitimi është jashtë çdo
standardi. Banorët e zonës janë shumë pak
të informuar/ndërgjegjësuar për rrezikun
që sjellin mbetjet urbane apo që të bëjnë
ndarjen e tyre që në prodhim (shtëpi) me
qese të veçanta dhe që ato të hidhen vetëm
në vendin e caktur sepse këtu kanë munguar organizatat që të trajtojnë problemet
mjedisore e të ndërgjegjësojnë komunitetin.
Prodhuesi i mbetjeve ka për detyrë të njohë
cilësinë e mbetjeve që ai prodhon dhe sasinë
e tyre dhe sa të rrezikshme janë këto mbetje
për njeriun dhe mjedisin.
Studimi i mbetjeve ka përcaktuar se më
shumë se 50 % e mbetjeve bashkiake është
aktualisht e biodegradueshme, që do të thotë
se sipas Direktivës së BE-së për Landfillet,
është e domosdoshme ndërtimi i një landfilli
për faktin se ky imponon një ndarje të konsiderueshme të mbetjeve të degradueshme
nga mbetjet që përfundojnë në landfill. Për
më tepër, ka sasi të konsiderueshme materialesh që mund të riciklohen si qelqi, tekstile,
plastika etj.
Për largimin dhe grumbullimin e mbetjeve
merret Ndërmarrja e Shërbimeve Publike (NSHP). Transporti kryhet me mjete
grumbullimi dhe depozitohen në vendin e
caktuar, por nuk janë të pakta rastet që ato
hidhen aty ku gjenden vende të lira dhe
ngarkimi i mjeteve bëhet me krah, pasi në
shumë vende mungojnë koshat. Impiantet
e asgjësimit të mbetjeve duke përfshirë
fushën e plehrave brenda territorit të bashkisë menaxhohen vetëm nga departamenti/

Bulqiza ka nevojë për një plan të
menaxhimit të mbetjeve mjedisore
Për këtë zonë duhet
të përcaktohen planet
përfundimtare për
depozitimin, trajtimin e
mbetjeve veçanërisht nëse
lidhet me një zonë tjetër, si në
rastin konkret. të përgatitet
një plan funksional për
vendndodhjen, metodat e
planifikuara për grumbullimin
dhe largimin e mbetjeve,
tonazhet e llogaritura ditore,
jetëgjatësinë e llogaritur të
vendndodhjes dhe të çdo
mbetjeje, dhe një deklaratë
sesi do të monitorohet vendi
pas mbylljes...
ndërmarrja e bashkisë. Menaxhimi i tyre
bëhet vetëm me maskim total dhe pa ndarje,
që do të thotë se në vendepozitimet e tyre
ato mbulohen me dhera dhe lihen të lira në
sipërfaqe, por gjithmonë mbetet një pjesë
e mirë e tyre. Vendepozitimet në Bulqizë
janë dy, të Qyteti i Vjetër dhe Qyteti i Ri,
të pozicionuar në periferi të qytetit përgjatë
autostradës Burrel-Peshkopi. Në të majtë
të autostradës dhe në afërsi të stacionit të
benzinës, kur i afrohesh qytetit, është venddepozitimi i vjetër afër Qafës së Bualli në
drejtim të qytetit të Krastës. Venddepozitimi
i vjetër është vetëm një vend me një numër
grumbujsh të përbërë nga mbetjet urbane
të depozituara në një vend në afërsi të autostradës. Zona e venddepozitimit nuk është
e gardhuar dhe nuk është përdorur asnjë
makineri për të ngjeshur ose shpërndarë
materialet, duke qenë se grumbujt fillestarë
janë ende të dukshëm, edhe pse në disa
raste janë të mbuluara nga vegjetacioni.
Venddepozitimi i mbetjeve urbane lihet në
sipërfaqe dhe nganjëherë bëhet maskimi i
tyre, një pjesë e mirë e tyre gjatë kohës së
verës u vihet zjarri, por theksojmë se nuk
përdoret asnjë masë mbrojtëse përsa i përket
anës Mjedisore, sepse ajo është një zonë me
vegjetacion dhe përbën problem që mund të
çojë deri në humbje të një habitati përkatës.
Theksojmë se këto mbetje depozitohen në
gjendje të lirë dhe nuk merret asnjë masë

Libri pranë jush
Libraria Fleta XXI,
pranë Muzeut, Peshkopi

mbrojtëse që ka shumë ndikime negative,
por zona duhet të riparohet dhe të restaurohet plotësisht, duhet të hartohet një plan
i mirëfilltë për menaxhimin e mbetjeve në
lidhje me këtë zonë, që sjell një ndotje të
vazhdueshme dhe është problem për biodiversitetin e kësaj zone.
Ndërsa venddepozitimi i ri në Bulqizë,
përsëri është pozicionuar në anë të një rrugë
të vogël. Vendi nuk është asgjë më tepër se
një venddepozitim i pozicionuar në buzë
të rrugës. Ka një sasi të madhe mbetjesh të
depozituara me grumbuj/ pirgje në buzë të
rrugës dhe me pas iu vihet zjarri. Thellësia
e mbetjeve nuk është më e madhe se 0.5 m
dhe shtrihet në një distancë rreth 500m nga
rruga. Zona është e pagardhuar, e papopulluar, nuk përdoret ndonjë makineri dhe u
vihet zjarri. Era ka marrë me vete pjesën më
të madhe të pjesëzave të mbetjeve duke i
vendosur në shkurre dhe ferra të ndodhura
rreth zonës, gjë që sjell një problem shumë
të madh mjedisor. Duhet patjetër të ketë një
ndërhyrje për menaxhimin e mbetjeve dhe
duke pasur parasysh efektet negative që ato
sjellin dhe është e domosdoshme ndërtimi,
sa më parë të jetë e mundur, i një landfilli në
mënyrë që mbetjet të trajtohen dhe të bëhet
ndarja e tyre që në burim.
Por çfarë sjell kjo lloj situatë në këtë
vend?
Po përmendim një sërë ndikimesh nega-

tive mbi mjedisin si p.sh.: degradimin e
tokës si pasojë e kimikateve, ndotjen e
ujërave nëntokësore që përbën problem për
shëndetin njerëzor dhe së fundmi ndotja e
ajrit nga djegia e tyre, si pasojë e tymit që
mund të përmbajë grimca shumë të vogla
që shpërndahen dhe përbëjnë problem për
zonën, njerëzit dhe për biodiversitetin
përreth saj. Duhen marrë masa për parandalimin e ndotjes së mjedisit nga mbetjet,
përmirësimin e kushteve mjedisore që lidhen
me cilësinë e jetës dhe mbrojtjen e shëndetit
të njeriut, uljen e ndotjes së ajrit, ujit, tokës.
Për këtë zonë nevojiten: Zhvillimi i planit
të mbetjeve me objektiva strategjike që të
përcaktojnë qartë aktivitetet dhe rezultatet
e pritura. Duhet të përcaktohen planet
përfundimtare për depozitimin, trajtimin e
mbetjeve veçanërisht nëse lidhet me një
zonë tjetër, si në rastin konkret. Të përgatitet një plan funksional për vendndodhjen,
metodat e planifikuara për grumbullimin dhe
largimin e mbetjeve, tonazhet e llogaritura
ditore, jetëgjatësinë e llogaritur të vendndodhjes dhe të çdo mbetjeje, dhe një deklaratë
sesi do të monitorohet vendi pas mbylljes,
si dhe një plan menaxhimi për mbetjet e
rrezikshme ku të përfshihet një plan riparimi
për zonat e theksuar.
* Shoqata “Ekspertët e rinj mjedisor”,
Bulqizë

këtu mund të ishte
reklama juaj për
vetëm 1000 lekë
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Fjalë arabe që qarkullojnë
në të folurën e Dibrës

Ç’kemi asaj Dibre!
Nga Bujar Karoshi
“He mer, a i vare për qafe kshtanjat e lidhme n’pe? Po
kulaçin dhe voet e zieme a i fute n’çante t’basmes? Po
gjurin e drinit, gjasme si voe, a e lieve bojna-bojna dhe ua
theve cullve voet prej tamami?”
Mesazhi ishte nga një shok fëmijërie, por 14 marsin
mora shumë foto njerëzie duke ngrënë kullotave dhe
livadheve...
Duke parë fotot e shokëve e miqve, gjeta diçka të bukur
në rrjetet sociale: një grup të rinjsh nga gjithë Dibra kishin
organizuar një kampionat futbolli ditën e verës… Foto pas
fotoje, pashë një veprimtari për t’u pasur zili. Dhe thoni
pastaj, se nuk dinë dibranët të bëjnë dhe gjëra të bukura.
Me këtë që ata kanë bërë, kanë hedhur themelet e një
minikampionati mbarë kombëtar: si dihet, herë tjetër Dita
e Verës do festohet në Dibër, atje ku ka kuptim festa, më
shumë se shija e ëmbël e ballokumit...
Pak ditë hymë edhe në Big Brother. Por na nxorën shpejt,
se ti e di atë shprehjen “mbamë se i rashë”. Kështu ndodhi
edhe aty, por vëllai i madh nuk e mbajti fare, e kapi për
krahësh dhe e nxori përjashta.
U lodhëm për vite me radhë të gjenim financime për
rrugën e Arbrit. Tani na del, që për të gjetur paratë,
na duhet një ligj. Por ligji - si të gjitha ligjet - ka edhe
kundërshtarë. Dhe kundërshtarët, në vend që të dalin
të rregullojnë ligjin, kundërshtojnë rrugën: nuk lëvizin
makina asaj ane, thonë, ndaj rruga nuk është fizibile. Po
njerëzit e atyre anëve, nuk konsiderohen “fizibël”. Apo
vetëm numërorë në listat e zgjedhësve...,
Kandidatët për kryebashkiakë i zgjodhëm. Më t’mirët që
kemi n’katund. Ti që je në zonën gri të votuesve, ke shanse
të marrësh ndonjë lekë e të na japësh ndonjë drekë, ne
që jemi të lidhur pas njërës parti, nuk pyet kush për ne:

konsiderohemi vota të sigurta...
Me thua shpesh që nuk bëj postime në faqen e FB të
gazetës, si me qenë njeri pa njeri. Po ç’postime të bëj:
Sa shkruan diçka, vërsulen njerëzia të komentojnë sipas
mendjes së PS, sipas mides së PD dhe pas qejfit të LSI. Janë
me gishta njerëzit që mendojnë e shkruajnë me kokën e
vet…
Deri tani kemi folur për Radikën. Duan t’a vjedhin, ti
ndryshojnë rrjedhën, ta thajnë Dibrën e Madhe. Nën
të njëjtin shembull i janë turrur edhe ujërave të Setës,
Gramës, Korabit... Shumë të ëmbla paskan qenë ujërat
tanë sa nuk po ngopen për t’i vjedhur…
Është një gjimnaz në Maqellarë që sjell çdo vit gjëra të
veçanta. Këtë vit nxënësit nuk blenë dhurata për mësuesit,
por me ato para blenë ushqim për familjet e varfëra…
“Shqipëria tjetër” ishte në Bellovë dhe na nxori në
televizor varfërinë e njërit prej fshatrave që konsiderohej
ndër më të pasurit… Merre me mend si janë fshatrat e
Dibrës mbarë…
Marsi sjell 1 prillin dhe me këtë rast, lexo më poshtë
lajmet e posaçme!

Ndiqe gazetën Rruga e Arbërit në Facebook
në linkun e mëposhtëm:
https://www.facebook.com/pages/Rruga-e-Arbërit

Shkurt nga Tirana, Bulqiza, Peshkopia, Dibra e Madhe dhe New Yorku!

Lajmet e 1 prillit në pesë Dibrat
Tiranë - 1 prill 2015. Mëngjesin e së mërkurës herës
makineri të rënda: buldozerë, ekskavatorë dhe kamionë
janë parë të udhëtojnë në dalje të Tiranës drejt Qafës së
Tujanit. Një prej shoferëve të kamionëve, ndërsa po blinte
disa koli me ujë për punëtorët, i tha shitësit se ishin nisur
drejt Qafës së Murrizës. Sipas tij, në drekë pritet që drejt
fshatit Zall-Bastar të udhëtojë edhe kryeministri shqiptar,
i shoqëruar nga ai kinez dhe një delegacion i posaçëm i
ardhur nga Kina, për të përuruar fillimin e punimeve në
Tunelin e Qafë Murrizës.
Bulqizë - 1 prill 2015. Një nga 200 firmat private që kanë
shfrytëzuar për një dekadë me radhë nëntokën e Bulqizës
ka dorëzuar dje në QKR dokumentet e falimentimit. Një
punonjës i QKR i tha korrespondentit tonë se firma ka
deklaruar mbylljen dhe pronari i saj gjatë gjithë ditës së
sotme ka urdhëruar zbrazjen e të gjitha llogarive të tij, në
lekë, euro dhe dollarë. Pronari i firmës ka urdhëruar shefin
e tij të financës që të transferojë në llogaritë e të gjithë
punonjësve, pavarësisht se kur kanë ikur nga puna nga
100 mijë dollarë. Po të njëjtën shumë ai ka urdhëruar t’u
jepet edhe familjeve të punëtorëve të tij që kanë humbur
jetën në galeri gjatë tranzicionit.
Peshkopi- 1 prill 2015. Në Peshkopi pritet të udhëtojë
sot Presidenti i Republikës. Ai do të mbajë një takim në
natyrë me intelektualët dibranë, pasi nuk i zë salla e Pallatit
të Sportit, ku do tu flasë atyre për përpjekjet shekullore
të dibranëve për lirinë, pavarësinë dhe demokratizimin
e vendit. Në një takim në Prefekturë, ai do t’i dorëzojë
prefektit aktual titullin “Nderi i Kombit” që i është dhënë
krahinës së Dibrës, me motivacionin për “Kontributin e
Dibrës dhe dibranëve në themelimin e shtetit shqiptar,
që nga koha e Skënderbeut deri ditët e sotme”. Më pas,
shoqëruar nga mijëra njerëz, Presidenti i Republikës do të
udhëtojë drejt Lurës, ku do të shohë me sytë e tij se si po
lulëzojnë pyjet dhe se si Lura dhe gjithë Dibra po kthehet
në një zonë turistike. Gjatë këtij udhëtimi, herë në këmbë

e herë mbi kalë, Presidenti do të takojë njerëz të lumtur
dhe do të marrë prej tyre energji pozitive, që ky lulëzim që
po ndodh në Dibër, të përhapet në të gjithë Shqipërinë…
Dibër e Madhe - 1 prill 2015. Kryetari i BDI Ali Ahmeti,
së bashku me kryeministrin e Maqedonisë janë ulur sot në
mëngjes me helikopter në Dibër. Helikopteri i tyre gjatë
rrugës nga Shkupi në Dibër ka ndaluar për disa minuta
në ajër mbi fushën e Lukovës. Më pas, helikopteri ka
udhëtuar grykës së Radikës. Piloti i helikopterit thotë se
dëgjoi Gruevskin t’i thoshte Ahmetit se “vendimi i tyre
për zhdukjen e Radikës ka qenë një gabim i madh, dhe
të gabosh është njerëzore”. Pas një bisede disa minutëshe
mes tyre, ata kanë vendosur që të ndalojnë në Dibër dhe të
udhëtojnë në këmbë mespërmes pazarit. Ata u kanë thënë
të gjithë qytetarëve, një për një, se Radika nuk do të thahet
dhe se fusha e Lukovës nuk do të përmbytet. Pyetjes së
gazetarëve se pse ua thonë njerëzve një për një dhe nuk
flasin në një konferencë shtypi, ata u përgjigjën se çdo
vendim qeverie është i pabesueshem dhe se për median
është krijuar perceptimi se ajo gënjen. Ndaj vendosëm të
flasim gju më gju me popullin. Ahmeti e mori menjanë
korrespondentin e gazetës sonë dhe i tha një sekret: sot
ne do të jemi së bashku me kryeministrin e Shqipërisë në
Qafë të Tujanit, ku do inagurojmë punimet për Rrugën e
Arbrit. Ai shkoi më tej, ku theksoi se kishte biseduar me
shefin e tij, Nikolla Gruevski, dhe kishin vendosur që
Rrugën e Arbri ta bënin me 6 korsi, 3 nga të dy anët, si dhe
linjë hekurudhore Durrës - Shkup.
New York - 1 prill 2015. Lidhur me lajmet nga New
Yorku nuk kemi informacion akoma. Korrespondenti ynë
atje tha mbrëmë se dibranët do të mblidhen sonte në një
lokal të zbukuruar me flamuj kombëtarë - prodhim kinez,
dhe do të festonin 1 Prillin. Se si do të rrjedhin ngjarjet
atje, presim të zgjohet nga gjumi korrespondenti ynë, pas
rreth 6 orësh.
Gëzuar 1 Prillin! :)
/ B.K.

Nga Sulejman Tomçini

A

shtu si në mbarë gjuhën shqipe,edhe në të folurën e Dibrës
përdoren shumë fjalë arabe,qe kane hyrë nëpërmjet turqishtes.
Disa prej tyre ruajnë kuptimin dhe domethënien e tyre
origjinale,ndërsa disa të tjera jane transformuar.Këte transformim
mund ta kete bere gjuha turke,nga e cila erdhën tek ne,ose edhe
vete gjuha shqipe gjate viteve.Unë nuk e njoh gjuhën turke,që të
mund të japë ndonjë mendim të specializuar për përdorimin dhe
kuptimin e këtyre fjalëve në këtë gjuhë.Por po mjaftohem duke i
rënditur një pjesë të madhe të tyre,se mund të ketë edhe të tjera,duke
dhënë kuptimin e tyre në gjuhën arabe.Ndërkohë mund të ketë edhe
ndonjë fjalë shqipe që rastësisht ngjason me atë arabe,gjë që mund
të sqarohet nga studime te mëtejshme nga specialistët e fushës.
Them se disa prej këtyre fjaleve mund të ishin zëvendësuar me
kohë me fjalë të shqipes,disa të tjera tashmë jane rrënjosur dhe janë
bërë pjesë e fondit të saj leksikor.Megjithate, me pakë përpjekje,
shumica e tyre mund te zëvendësohen me fjalë shqipe.

***
(Vijon nga numri i kaluar)
Hanxhar - thikë e madhe
Hapë – kokërr; tabletë
Harab – shkatërrim, rrënim; vdekje; Prej ketu harabçi
me kuptimin shkatërrimtar a prishës
Haraç - taksë
Harakat – i levizshëm
Haram – ndalim, gjë e ndaluar
Harem – grua; gra të një burri të vetëm
Harf – shkronjë
Harxh - shpenzime; para për shpenzime
Hasëll - të korra, të vjela
Hasëm – armik, kundershtar
Hasër - rrogoz
Haset – cmirë, zili.; Prej ketu hasetçi
Hasha - injorim, përjashtim. E bëra hasha - e injorova
Hashan - i vrazhde, i ashper
Hashash – hashash, bar
Hasret - hidhërim, brengë; dhimbje, lodhje;
keqardhje; melankoli
Hasude – hasude ( lloj ëmbëlsire )
Hata - gabim, mëkat.
Hatër - mendim, ide; kuptim, përfytyrim; mendje;
shpirt; dëshirë; konsideratë, favor, vlerësim. Për hatrin
tënd- në shenjë vlerësimi për ty.
Hatib – lektor; mbajtës i fjalimit gjatë faljes së të
premteve tek muslimanët
Hatme - mbyllje, përfundim; epilog
Hauz - pellg; ujëmbledhës; rezervuar uji
Hava – kohë, ajër; atmosferë
Havale - dredharak, që i bën bisht një gjëje; gënjeshtar
Haxhillëk – pelegrinazh në Mekë
Hazër – gati
Hazërxhevap – përgjigje e menjëhershme,përgjigje e
atypëratyshme.
Hazhi – ai që kryen pelegrinazhin në Mekë.
Hazine - thesar; arkë banke; vend ku ruhen a
depozitohen pasuritë, paratë; kasë; depo, magazinë
Hazret – zotëri
Hedije - dhuratë
Helaç – rrahje me shkop. Në Dibër përdoret me
kuptimin e zgërlaqa.
Helaq - vdekje, vrasje, ngordhje, zhdukje
Heqim – 1.i urtë, i ditur; 2. mjek
Herxhele – që vrapon lartë e poshtë
Hesap – llogari, përllogaritje.
Hiç – thatesirë
Hile – mashtrim, dredhi
Hiqëm - sundim, pushtet
Hirkë - leckë; zhele; copë e mbetur
Hise - pjesë, kuotë
Hor – karakterdobët
Hoshaf – hurma arabie të thara
Hudude – gjëra të ndaluara, që nuk duhet të bëhen
Hudum – i prishur
Huj - hobi
Hurije - nimfë, floçkë; sirenë; bukuroshe
Hurijet - liri
Hurxhe – duqë, hejbe
Huxhum – sulm
Hyqimet – qeveri
Hytbe - fjalim; predikim
Ibadet - adhurim; nderim; respektim; falje; nënshtrim,
bindje; besim; kult
Ibret - shembull; mësim. E bëri ibret- e bëri mësim (
për të tjerët)
Ibtida - fillese, fillim
Idare - ekonomi, dtrejtim, administrim
Iftar - prishje e agjërimit
Iftijaxh – nevojë, kërkesë
(Vijon numrin e ardhshëm)
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Maqellarë, festohen
ndryshe festat e 7-8 Marsit
Me kujdesin e mësuesit
eqerem Çaushi, nxënësit e
klasave të dhjeta në gjimnazin
e Maqellarës i bëjnë ndryshe
dhuratat për mësuesit: lulet dhe

Dhuratat e mësuesve kthehen në
ushqime për familjet e varfra

suveniret kthehen në ushqim
për disa familje të varfëra në
fshat”.

P

as pak ditësh do të festojmë së bashku
”Ditën e Mësuesit” dhe ”të Gruas”-u
tha mësues Eqerem Çaushi nxënësve të
tij të klasës së dhjetë-D në gjimnazin e
Maqellarës. Mendoni mënyrën më të mirë
të organizimit të këtyre dy festave. Gëzimi
i të gjithëve se ato i sjellin njerëzimit jetë,
bashkëjetesë e përparim. Mësues Eqeremin
prej kohësh, thuajse gjatë gjithë jetës së tij
e shqetësonte një problem që kurrë nuk
ishte vënë në rrugën e zgjidhjes, sa mund të
ndihmonte ai, hera – herës e kënaqte këtë
dëshirë, por për të kjo ishte shumë pak.
Po këtë 7-Mars, a do të mund të bënte
diçka më shumë, së paku a do të arrinte që
edhe nxënësit e tij të bëheshin pjesë aktive
e shqetësimit të tij! “Gjykoni me zemër e
mendje –u sugjeron ai nxënësve- se ç’mund
të bëjmë së bashku që këto festa të sillnin
gëzim edhe atje ku pre j kohësh mungonte
buzëqeshja.
Ditë më vonë u bënë pjesë e diskutimit
mendimet për festimin e këtyre festave kaq
të rëndësishme; “Të përgatisim një takim
të posaçëm për mësuesin ose të përgatisim
një organizim rutinë, t’i shkojmë mësuesit
në shtëpi –propozon dikush tjetër- e t’i dergojmë dhurata që ai t’i ketë si kujtim edhe
më pas “ etj. , etj. . Kështu ditë më parë filloi
atmosfera festive e këtyre festave masive për
klasën që drejton mësues Eqeremi. Pasi u
shoshitën tërë këto mendime që kishin qenë
prodhim vetëm të menduarit pa pjesmarrjen
e zemrës , mësuesi i tyre konkludoi:”Nxënës
të dashur, këto ditë janë festat e të gjithëve,
andaj duhet t’i gëzojnë edhe ata të cilëve u
mungon gëzimi. Të gjithë kanë të drejtë të
shijojnë të mirat e kësaj jete. Bota është e të
gjithëve. Edhe bariu, edhe bujku, edhe fshatari, edhe qytetari, edhe minatori apo ai që
punon për të mbajtur pastër ambjentet tona,
edhe i pasuri por edhe i varfëri veç detyrimeve kanë edhe të drejtën të gëzonjë vlerat
e kësaj bote. Mësuesi, mjeku, inxhinieri,
pushtetari deri tek kryetari i shtetit, politikani
dhe shkencëtari, i pasuri dhe i varfëri kanë
marrë dije nga mësuesit. Mësuesi krenohet
kur përmend emra të atyreve që i kanë dhënë
shoqërisë c’kanë kanë mundur, por edhe ul
kokën kur ndonjëri nuk ka pasur parasysh në
jetë mësimet e tij. Mësuesi meriton respektin
e të gjithëve. Nderimi për ta nuk duhet të
kufizohet vetëm në këto ditë të caktuara.
Mësuesi është biri i këtij populli e tërë jetën
punon për të përgatitur breza që të mos
harojnë të kaluarën e populit tonë dhe të
popujve, të korrigjojnë të tashmen kur ajo
është e gabuar dhe t’i pajisin ata me dije e
kulturë, me traditat më të mira të popullit

tonë të përzgjedhura në breza për të ardhmen. Vetëm kështu, thotë mësues Eqeremi,
do të përparojë populli ynë, do të sigurojë
krenarinë në vazhdimësinë e jetës. Pjesë e
këtij populli që ka të drejtën e jetesës, por
edhe të drejtën e buzëqeshjes është edhe i
varfëri. Fatkeqësisht me gjithë përparimin e
popullit tonë ka të varfër, ka edhe prej atyre
që në vite numërojnë kafshatat e bukës.
Nxënës të dashur, lekët që keni mbledhur për të kënaqur mësuesin me një kollare
apo dicka zbukuruese, për të organizuar një
koktej kushtuar kësaj dite, i bashkoni dhe i
bleni ushqime. Kërkoni e gjeni një familje të
varfër dhe ja dërgoni në ditën e mësuesit. Kjo
do të jetë dhurata më e mirë që mund të më
bëni mua dhe vetes tuaj. Kështu do të qetësoni zemrën tuaj, zemrën time. Do të bëni të
gëzuar qoftë edhe për pak kohë jetën e atyre
që kanë të njëjtat të drejta si ju në këtë jetë.
Do të bëni të buzëqeshin buzët e fëmijëve
që koha po ua privon. Kështu ju do të bëni
që nga këto buzë, kur të shijojnë ëmbëlsinë
e karameleve apo një lugë makaronash do
të belbëzojnë:”Qofshin të gëzuara këto dy
festa të mëdha popullore”.
Ngrini një grup që ta organizojë mirë
këtë festë dhe mbaroni këtë porosi e do të
shihni se c’gëzim do të ndjeni këtë ditë dhe
tërë jetës suaj. Zemrat tuaja do të bëhen të
ndjeshme kur shoku juaj, populli juaj apo
atdheu juaj të jetë në vuajtje. Kryejeni këtë
detyrë. Të gjithëve u qeshi fytyra dhe u gu-

fonte zerma. Të gjithë e miratuan.
Të nesërmen nxënësit e zgjedhur blenë
në dyqan ushqime: karamele, makarona,
oriz, vaj, etj. Tërë nxënësit pritnin ditën
e festës. Do ta fillojnë një ditë më parë, 6
mars, që dita e 7 marsit të bëhej festë edhe
në familjen e M. GJ në fshatin G të Maqellarës. Atë ditë nxënësve u doli gjumi më
herët. Tokën e kishte mbuluar një qilim i
bardhë dëbore me trashësi mi 30 cm. Ata
nuk i dobësoi aspak dëbora e madhe dhe
acari për të shkuar te familja që do të conin
dhuratat, rrëzë malit që ngrihej e zbardhonte
mbi fshat. Shkuan të gjithë, mësues e nxënës.
E njohën shtëpinë nga pamja. Edhe ajo tregonte varfërinë e familjes prej gjashtë vetash
të cilët jetonin me dy mijë lek në muaj asistencë të dhënë nga komuna. Kjo familje nuk
kishte asnjë pëllëmbë tokë. Catia e shtëpisë e
cila mbante borën e trashë, pikonte mbi dyshemenë e dhomës e të sallonit. Ajo lotonte
në atë acar jo vetëm të dimrit por edhe për
varfërinë e familjes që strehonte.
Mysafirët megjithëse kishin ardhur me
duar plotë, u trishtuan e mbetën të shtangur
para derës së shtëpisë. Përshëndetja nga të dy
palët ishte shumë e ngrohtë , kurse ambjentipa masë i ftohtë. Nuk hynë brenda;dorëzuan
dhuratat me sy të përlotur , kurse fëmijët që
prej kohësh nuk ishin parë të buzëqeshnin
nuk ua ndanin sytë grumbullit të ushqimeve. Mësues e nxënës u përshëndetën me
pjesëtarët e familjes dhe hypën në makinë.

Për disa minuta në makinë nuk u ndje zëri.
Secili prej tyre më vete përcillte i trishtuar
gjendjen ekonomike të fëmijëve që lanë
pas. Të gjithë ndjenin edhe një gëzim të
papërshkruar se, së paku, në këtë ditë të
shënuar që i thonë “Dita e Mësuesit”, por në
faktë janë “ditët e mbarë popullit”, bënë të
buzëqeshë edhe zemra e atyre që rrallë provojnë gëzimin;bënë që edhe këta të shijojnë
karamelet e festave të mësuesit e të nënës,
makaronat, pilafin qoftë edhe për pakë kohë.
Po si kur rreth 3000 klasat e shkollave të
mesme e nëtë vjecare ta zbukuronin këtë
ditë me nga një dhuratë të tillë, a nuk do të
lehtësonin sado pak jetën e 3000 familjeve
në vendin tonë!A nuk do të ishin më të qeta
zemrat e mësuesve!A nuk do të ishte edhe
ky një kontribut i tyre si në të gjitha fushat
e jetës.
Tërë nxënësit u kthyen në shtëpitë e
tyre të ngacmuar por edhe të bindur se nuk
ishin ata shëruesit e gjendjes, se vetëm kishin
mjekuar një plagë. Ata e kishin të qartë se
është detyrë e pushtetit vendor të njohë
gjendjen dhe të interesohet për të punësuar
ndonjë pjestar të këtyre familjeve në ndonjë
punë të mundshme.
Të gjithë nxënësit u ndanë nga njëri-tjetri
me bindjen se veprimi i tyre do të prekte në
zemër personat që kanë marrë përsipër të
drejtojnë këtë popull, të japin kontributin
e plotë që edhe zemrat e këtyre qosheve të
gëzojnë.
Korresp. “Rr.A”.

Ofrojmë

redaktime - korrigjime - ftesa - fletëpalosje
- fotokopje - kartvizita - printime
- lidhje libri duke filluar nga 1 kopje e vetme!
Çmime të favorshme dhe shpejtësi!
Telefono: 068 65 08 441
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Puna kërkimore shkencore bëri të mundur që ai të konsiderohet se është ndër
themeluesit e shkollës së sotme psikologjike shqiptare
Nga rezehana hysa

P

rof.dr.Nuri Abdiu bën pjesë në grupin
e atyre intelektualëve dhe pedagogëve
shqiptarë që u arsimuan jashtë vendit. I
diplomuar me rezultate të shkëlqyera në
Moskë të Rusisë për psikologji-pedagogji
në vitin 1958,për ta vazhduar shkallën
e karierës shkencore-pedagogjike edhe
më tej sa që në vitit 1973” mori gradën
shkencore “Docent” ndërsa gradën “Doktor
i shkencave”në vitin 1991 (nga të parët në
fushën e psikologjisë) dhe titullin shkencor
“Profesor” në vitin 1999.
Me të diplomuar e deri në vitit 1993
punoi si pedagog dhe zv/ rektor për punë
mësimore dhe shkencore dhe përgjegjës
i departamenti në Institutin e Lartë Pedagogjik të Shkodrës,sot Universiteti”Luigj
Gurakuqi”-Shkodër.Gjatë kësaj kohë Prof.
dr.Nuri Abdiu ka mbajtur leksione edhe në
kursin parauniversitar dhe pasuniversitar në
departamentin e Psikologjisë-Pedagogjisë
pranë Universitetit të Tiranës. Ndërsa prej
themelimit të Universitetit të Tetovës më
1994 pedagog i psikologjisë pranë këtij
Universiteti. Ndërkaq gjatë periudhës 19972006 drejtues i departamentit të psikologjisë
pranë Universitetit jo publik “U.F.o.dhe zv/
rektor i “Albania University” prej vitit 2012
deri më 2014.
Puna kërkimore shkencore bëri të mundur që ai të konsiderohet se është ndër
themeluesit e shkollës së sotme psikologjike
shqiptare dhe një nga ata pedagog dhe studiues që kanë përgaditur kuadro të mirrëfilltë
shkencor për gati gjysëm shekulli jo vetëm
në Shqipëri por edhe në gjithë trojet shqiptare gjegjësisht si ligjërues në Universitetin
e Shkodrës,Tiranës,Prishtinës,Tetovës etj.
Prof.dr.Nuri Abdiu konsiderohet se është i
pari ndër të parët studiues shkencor të Hasan
Tahsinit,rektorit të parë të Universitetit të
Stambollit,për të cilin Dr.Nuri Abdiu e filloi
punën kërkimore shkencore aty kah vitet
‘60 të shekullit të kaluar për ta vazhduar
permanent në vitet ‘70 dhe ‘80 po të këtij
shekulli.
Prof.dr.Nuri Abdiu është bashkëautor
i shtatë teksteve të psikologjisë, tre teksteve për shkolla të larta (1971,1981,1984)
dhe i dy teksteve për shkollat e mesme
(1985,1986) dhe i një përmbledhje për
seminaret e psikologjisë (1973) dhe i manualit “Psikologjia e personalitetit” për kursin
pasuniversitar të Psikologjisë dhe Pedagogjisë të Universitetit të Tiranës(1988). Ai
është edhe hartuesi i parë i Bibliografisë së
punimeve shqiptare në lëmin e psikologjisë
(1985).
Ndërsa veprat e tij kryesore që përbëjnë
një kontribut të veçantë në përgjithësimin e
përvojës sonë kombëtare në fushën e mendimit psikologjik shqiptarë është studimi i tij
”Kontribute themelore në historinë e mendimit psikologjik shqiptarë deri më 1939 e
botuar më 2002 dhe i veprës”Psikologjia e
Hasan Tahsinit” Tiranë, 2007 etj. Dr.Nuri
Abdiu veç Hasan Tahsinit ka studiuar
edhe një sërë personalitetesh që i vlejnë historisë së mendimit psikologjik shqiptarë si dhe filozofisë shqiptarë si:Branko
Merxhani,Gabriele Bukola,Isuf Agjah
Korça etj.gjë që për të cilën është futur

kujtesë

Puna kërkimore shkencore bëri të mundur që ai të konsiderohet se është
ndër themeluesit e shkollës së sotme psikologjike shqiptare

Prof.dr.Nuri Abdiu, personalitet që lë
gjurmë të thella të akademizmit shqiptar

Prof.dr.nuri abdiu konsiderohet se është i pari ndër të parët
studiues shkencor të hasan tahsinit,rektorit të parë të universitetit
të Stambollit,për të cilin Dr.Nuri Abdiu e filloi punën kërkimore
shkencore aty kah vitet ‘60 të shekullit të kaluar për ta vazhduar
permanent në vitet ‘70 dhe ‘80 po të këtij shekulli.
Prof.dr.nuriu bën pjesë në atë plejadë intelektualësh dhe
pedagogësh që i vunë themelet e arsimit universitar në shqipëri dhe
në të gjithë trojet shqiptare, ndaj vdekja e tij një vit më parë ishte
një humbje e madhe për akademizmin shqiptarë në përgjithësi dhe
për shkencën e psikologjisë në veçanti.
në Redaksinë e Enciklopedisë shqiptare
për hartimin e zërave respektiv. Në sajë
të punës të mirëfilltë shkencore në vitin
1968 mori “Medaljen e punës”, më 1980
urdhërin “Naim Frashëri” të klasit parë, më
1987 titullin “Mësuesi i Merituar” ndërsa 2
vite më vonë titullin më të lartë ”Mësuesi i
popullit”.
Lista e punimeve shkencore, studimeve,
hulumtimeve shkencore dhe artikujve të tij
shkencor arrin diku rreth 200 zëra.Të cilat
shumë prej tyre janë botuar jo vetëm në
shtypin shkencor brenda Shqipërisë por edhe
më gjërë. Kumtesat e tij janë dëgjuar dhe

vlerësuar lartë nga shkenctarë dhe studiues jo
vetëm të vendit por edhe më gjërë. Pjesëmarja në forumet shkencore ndërkombëtare si
në: ”Kongresin e vI Europian të Psikologjisë”
në Romë më 1999 apo Kongreset e tjera të
rradhës për psikologji në Stokholm të Suedisë apo matan oqeanit deri në Montreal
të Kanadës ku denjësisht e ka përfaqësuar
kombin shqiptarë në arenën ndërkombëtare
flet për kontributin e tij mirëfilltë shkencor
dhe profesional.
Dr.Nuri Abdiun e gjejmë edhe në
nivele të tjera si: ”Nënkryetar i shoqatës
mbarë-shqiptarë të psikologëve”, Konsulent

botues në Revistën shkencore”European
Psychologist”që del në hamburg të Gjermanisë, kryetar i shoqatës”Lidhja e intelektualëve dibranë”etj.
Profesor Nuriu ka qenë edhe referent
konsultor në Ministrinë e punës së jashtme
duke pasur njëkohësisht edhe rang diplomatik “Sekretar i Tretë Legatë” (1951-1953)
si dhe pedagog i gjuhës shqipe në kurset e
gjuhëve të huaja të Ministrisë së punëve të
jashtmë të ish Bashkimit Sovjetik, gjë që flet
për intelektin dhe zgjuarsinë e tij qysh gjatë
studimeve të tij në ish Bashkimin Sovjetik.
Veç tjerash ai ishte edhe anëtar i komisionit kombëtar për “çështje të pedagogjisë
dhe psikologjisë” në Ministrinë e Arsimit
prej 1958 deri më 1993, anëtar i këshillit
shkencor të Universitetit ”Luigj Gurakuqi”,
Shkodër deri më 1993, anëtar i Redaksisë
të “Buletinit shkencor” të ILP Shkodër deri
më 1993, anëtar i Kolegjiumit të Redaksisë
së Revistës ”Arsimi popullor”1966-1967,
anëtar i Komisionit të posaçëm të mbrojtjes
së disertacioneve 1987-1994, anëtar dhe
zv/president i shoqatës mbarëkombëtare të
psikologjisë etj.
Prof.dr.Nuriu bën pjesë në atë plejadë
intelektualësh dhe pedagogësh që i vunë
themelet e arsimit universitar në Shqipëri dhe
në të gjithë trojet shqiptare, ndaj vdekja e tij
një vit më parë ishte një humbje e madhe për
akademizmin shqiptarë në përgjithësi dhe
për shkencën e psikologjisë në veçanti.

Njoftim
Në shkollën tuaj keni një talent që duhet promovuar, në lagjen tuaj keni një artist që duhet prezantuar, një artizan duarart, një mjek të aftë, një bujk
punëtor, një qytetar shembullor... Pranë jush gjendet dikush që e meriton që shembulli dhe puna e tij të bëhet e njohur...
Na shkruani në adresën e emailit ose na ndiqni përmes faqes në FB “Rruga e Arbërit” dhe një gazetar i yni do të vijë pranë jush...
Mos ngurro! Gjithmonë ka gjëra të mira pranë jush që duhen vlerësuar! shkruaj email: <rrugaearberit@gmail.com>



12 - Mars 2015

nr.
107
107

Pranverë botimesh në m&B

fan noli kryeministër
Botimet m&B / 256 faqe
isBn: 978-9928-172-46-4
Çmimi: 700 lekë

aleGoria e diBrës
nga mevlud Buci
Botimet m&B / isBn: 978-9928-172-34-1
Çmimi: 1200 lekë / 288 faqe

Çidhnakë në shekuj
Zyber Gjoni
Botimet m&B / isBn: 978-9928-172-28-0
Çmimi: 1000 lekë / 200 faqe

nGa hiri i të vdekurve
agron tufa
Botimet m&B / isBn: 978-9928-172-39-6
Çmimi: 700 lekë / 164 faqe

na gjeni në
Pallati i kongreseve, 6-10 maj 2015
cyan magenta yellow
black
yelloë black

BiBollasit
ramiz Gjini
Botimet m&B / isBn: 978-9956-04-55-4
Çmimi: 1000 lekë / 412 faqe

historia e diBrës
kristo frashëri
Botimet m&B / isBn: 978-9956-04-82-0
Çmimi: 1500 lekë/ 624 faqe

Gjorica, fshati midis ujërave
Qemal osmani, shaqir skarra
Botimet m&B
isBn: 978-9928-172-47-1
faqe: 336
Çmimi: 1000 lekë

Në këtë monografi autorët përcjellin
trashëgiminë e viseve të Gjoricës te pasardhësit. Ashtu thjeshtë, bëjnë lidhjen e të
shkuarës me të sotmen, me sytë nga e ardhmja. Libri ka jetë, ka kujtime.
Autorët kanë marrë veç dokumentave
edhe tregime nga vendas e jovendas, që
kanë banuar ose kanë lidhje me Gjoricën.
Autorët ia kanë arritur që kujtimet t’i vënë
në shërbim të fakteve historike, duke përmbushur kështu një kërkesë metodologjike të
shkencës për punime të tilla monografike.
Në Gjoricë libri ‘përcjell’ dijetarë e patriotë, njerëz të penës e pushkës, ku bie në sy
portretizimi me dashamirësi i tyre. Ata janë
individë, që ndryshimin e kërkuan nga vetja
e pastaj te të tjerët, te shoqëria.
Libri përcjell tradita e zakone të njohura
e të panjohura në vise të tjera, hyn në etimologji popullore e etnogjenezë, në fise e
fshatra, në dituri e arsim, duke na dhënë
një pamje të plotë të këtyre viseve me vlera
kombëtare.

Panairin e PranverEs
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historia e një vajze me sindromin down që provoi emigracionin me
shpresën e shërimit, por që u kthye në tiranë e zhgënjyer.

Ëndrra e parealizuar e Ebit
E

bi me 5 janar 2015 mbushi 9 vjet jetë.
tortën me 9 qirinj ia vunë përpara
nëna erjeta dhe vëllai erali. nuk e
fryu. nuk mund ta frynte. nuk mund
t’i shuante qirinjtë. natyra nuk ia ka dhënë këtë
dhunti njerëzore. Qirinjtë i shoi erali...
kështu ka ndodhur vite me radhë...
Ebi nuk flet...
ebi nuk ngrihet ndenjur...
ebi nuk provoi të ecë këmbadoras siç ecin
fëmijët...
ebi nuk u ngrit në këmbë...
ebi nuk ka hedhur asnjë hap në udhëtimin
fëmijëror...
nëna, babai, vëllai, dy gjyshet e dy gjyshet nuk
provuan përqafimin e përmallshëm të fëmijës,
motrës, mbesës...
ebi nënën e ka mjeke kurse babën specialist
ndërtimi.
ebi ka shtëpinë e vet, dhomën e vet, hapësirën
për tu rritur e për të ecur në jetë.
ebit nuk i mungonte asgjë në jetë përveçse
pamundësisë për ta gëzuar atë si të gjithë fëmijët,
mundësinë për të ecur, për të shkuar në shkollë,
për të lexuar e kënduar...
ebit i thanë se ka një vend në botë ku fëmijët
i trajtojnë si engjëj...
më 5 mars 2015 ebi së bashku me vëllanë dhe
prindërit u nis për në suedi...
e futën në një kamp me banjë kolektive...
nga kampi i parë e çuan në një të dytë të ngjashëm si dy pika uji nga e njëjta gotë…
nga suedia, me ndihmën e gjyshit, i shkroi
edhe kryeministrit të shqipërisë, mbretëreshës së
suedisë, shtetarëve të tjerë, por më kot…
“DUA TË NGRIHEM NË KËMBË, TË ECI,
TË FLAS, TË KËNDOJ”

më quajnë ebi, i drejtohet ajo kryeministrit të
shqipërisë. vetëm një germë nuk e kemi të njëjtë,
ashtu siç nuk e kemi të njëjtë fatin në jetë.
unë, kur mbusha gjashtë vjeç nuk munda të
shkoj në shkollë të mësoj të shkruaj, të lexoj e
të këndoj. më dhembin në shpirt të gjitha këto.
e ndjej këtë në vështrimin e nënës, të babait, të
gjyshit e të gjysheve. ua shoh rrjedhën e lotit
faqeve. nuk mund t’ua thaj. ua dëgjoj zërin e
shqetësuar. nuk mund t’i qetësoj.
kam lindur, siç më thotë nëna ime, me një
pjesë të trurit të bardhë, pa qeliza që komandojnë
jetën e njeriut.nënën e kam mjeke. ka dy diploma
për mjekësi dhe farmaci. ka edhe master. është
pedagoge në fakultetin e infermierisë në universitetin e mjekësisë. Babanë e kam specialist
ndërtimi. kemi shtëpinë tonë të mjaftueshme për
të jetuar me prindërit dhe vëllanë tim shtatë vjeç.
e kemi të ndërtuar jetën pa i shtrirë dorën kujt e
pa marrë borxh në fund të muajit.
dua të ngrihem në këmbë. dua të hap krahët
për të përqafuar babanë dhe nënën, gjyshet
e gjyshin. dua të shkoj në shkollë, të dal me
shokët e shoqet e klasës shëtitje nga liqeni apo
të ngjitem në dajt.

Dua të ngrihem në këmbë. Dua
të hap krahët për të përqafuar
babanë dhe nënën, gjyshet e
gjyshin. Dua të shkoj në shkollë,
të dal me shokët e shoqet e
klasës shëtitje nga liqeni apo të
ngjitem në Dajt...
EBI NË DITËN NDËRKOMBTARE
TË SINDROMIT DOWN

na thanë se pas dy ditësh do të na çojnë në një
kamp refugjatësh në veri. ikim nga një kamp për
të përfunduar në një tjetër! si skllevër? si kriminelë? dhe kjo kur Bashkimi evropian na e ka
dhënë të drejtën të shkojmë në të gjitha vendet e
të qëndrojmë tre muaj në gjashtë muaj.
ju thashë se nëna ime është mjeke dhe pedagoge në fakultetin e infermierisë në universitetin
e mjekësisë. ka nëntë vjet që krahas kujdesit si
nënë merret edhe me studimin e sëmundjes time.
e kush më mirë se ajo mund të hyjë në bisedë
me shkencëtarë të mjekësisë e të ndihmojë jo
vetëm mua por edhe të gjithë fëmijët në botë me
të njëjtën sëmundje si imja?
nëna ime do të bëhet shkencëtare. kam besim se ajo mund të më shërojë, të më ngrejë në
këmbë...
dua të jetoj i nderuar kryeministri im, kryeministra, presidentë e mbretër në botë. dua të
ngrihem në këmbë, të eci, të vrapoj. mos ma
prisni rrugën me ligje e marrëveshje qeverish e
parlamentesh. Brezi im do t’i ndryshojë e përshtasë me ligjet natyrore.
Pushtetarët, ata që i kanë vjedhë Zotit frenat e
jetës për t’i përdorë sipas dëshirës, do të thonë si e
ke shkruar këtë letër kur nuk di shkrim e këndim,
as flet e as ngrihesh në këmbë?
E kam shkruar me shpirtin e një fëmije që flet
në gjuhën e vet, gjuhën e shenjave të Zotit, një
fëmije që thotë: mos ma prisni rrugën, mos më
dilni përpara, mos ma zëni atë. Zoti më dha jetë
për ta jetuar atë.
u bëj thirrje të gjithë atyre që i lexojnë këto
radhë t’i përhapin ato, t’i përkthejnë në gjuhët e
botës së qytetëruar e t’ua përcjellin mbretërve,
mbretëreshave, presidentëve, kryeministrave në
gjuhën e vendit të tyre me thirrjen time:
mByllni faBrikat e Barotit Që Çdo vit
vrasin miliona fëmijë dhe haPni shkolla, universitete, institute Për nGritjen
në këmBë të fëmijëve si unë.
shpresoj që këto radhë t’i lexojë ndokush edhe
në suedi, t’i përkthejë dhe t’ia përcjellë edhe
mbretëreshës e princeshës së vendit. mbase i
lexojnë dhe shtrijnë dorën që unë të ngrihem në
këmbë. t’i lexojnë e mendojnë jo vetëm për mua
por për të gjithë fëmijët që ëndërrojnë të ngrihen
në këmbë, të flasin, të bërtasin, të këndojnë e
vallëzojnë, t’u hapë portën e madhe të zemrës
të popullit suedez humanizmi i të cilit është i
njohur kudo në botë.
Zoti që më krijoi mua më ka vënë dhe ju ka
vënë në provë. në qoftë se nuk shërohem atëherë
hapni sa më shumë institute ku të mblidhemi të
gjithë ne të pashpresët e jetës. atëherë, dhe vetëm
atëherë, mund të deklaroni se “shqipëria është një
vend i sigurt”, “Bota është e sigurt”...
ngrini lart zërin për mua dhe të gjithë fëmijët
në botë që duan të ngrihen dhe ecin përpara...

Për këtë, në pamundësi që shërimin ta gjej në
vendin tim, vendosa të shkoj ta kërkoj në suedi.
më kishin thënë se është një vend human ku
fëmijët trajtohen si engjëj.
u zhgënjeva. Zhgënjimi i madh më erdhi nga
ju i nderuar kryeministri im. ju kishit qenë para
meje në suedi dhe kishit deklaruar se shqipëria
është vend i sigurt. kaq ka mjaftuar që shqiptarët
që për hall zbresin në suedi të trajtohen pa nder
e dinjitet. vetëm shqiptarët dhe asnjë komb tjetër
trajtohet në këtë mënyrë.
kam dhjetë ditë në një kamp refugjatësh. jemi
katër vetë në një dhomë. jemi me një banjë kolektive. kam dhjetë ditë që nuk jam larë. e dini se
çfarë do të thotë të rrijë një fëmijë jo dhjetë ditë
por qoftë edhe një ditë pa bërë banjë?
kërkova nga ambasada e vendit tim në stokholm ndihmë. një zonjë më mbajti dhjetë minuta
leksion me citime tuajat se “shqipëria është vend
i lirë...”, “shqipëria është një vend i sigurt”, për
të vazhduar me këshillat... “nuk duhet të kishit
ardhur...duhet të ktheheni...etj., etj.”.
shkuam në qendrën e pritjes së refugjatëve.
nëna ime që e zotëron shumë mirë anglishten
u tha se kemi një javë pa u larë dhe të ushqyer
si skllevër. u tha se po mos na pranoni na jepni
pasaportat që na i mbani peng. u tha se do të
kthehemi me biletat tona që i kemi prerë vajtje
ardhje. u tha se kam të drejtë, bazuar në ligjet
ndërkombëtare të qëndroj tre muaj. Bërtiti fort.
dhe kur bërtet ajo unë nuk mbahem. shpërthej
në lot dhe e ngre zërin sa dridhen muret.
duket sikur u zbutën. thanë se nesër do të na
strehojnë në një shtëpi në stokholm.
shkuam të nesërmen. nuk e mbajtën fjalën.

Mbyllni fabrikat e
barotit që çdo vit
vrasin miliona
fëmijë dhe hapni
shkolla, universitete,
institute për
ngritjen në këmbë
të fëmijëve si unë...
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është 21 mars, koha kur nata barazohet me
ditën… është dita ndërkombëtare e sindromit
down...
unë, bashkë me mamin, babin dhe vëllaçkon
tim prej pesë marsit jam në kamp përqendrimi të
emigrantëve në Gavje të suedisë. kam gjashtëmbëdhjetë ditë pa u larë. nuk them se këtu nuk ka
dushe dhe ujë të ngrohtë por ato, siç thotë babi,
janë si dushet e ushtarëve, si dushet e të burgosurve, pa dyer, të pisët sa më vjen t’i nxjerr ato pak
ushqime që mi blejnë prindërit. ushqimi i kampit
me peshk të zierë nuk futet në gojë.
unë nuk ngrihem as ndenjur e as në këmbë që
të lahem në dush, të më fërkojë mami me shampo
që bie erë të mirë e të më thajë trupin me peshqir
bardhë si bora.
sot ra dëborë.
vëllaçkoja u gëzua...
unë u hidhërova...
sot na thirrën në zyrë. kisha kërkuar me këmbëngulje fëmije, me të qara dhe të bërtitura në
kupë të qiellit, të më jepnin pasaportën dhe me
biletën e paguar në dy drejtime, vajtje ardhje, të
kthehem në shtëpinë time, të hyjë në vaskë e të
lahem, të lahem, të lahem....
sot mami nuk foli anglisht sepse nëpunësi i
emigracionit nuk dinte. foli shqip me ndërmjetësinë e një gruaja që e fliste gjuhën e mamit
tim si e fliste gjyshja dibrane e babit tim. Unë
nuk e kuptoja. nuk e kuptonte as mami. Babi e
kuptonte mirë se e kishte mësuar nga gjyshja e
vet kur ishte i vogël. Përkthim pas përkthimi mësuam se duhet të firmosnim një letër në këmbim
të dhënies së pasaportave. në letër mora vesh
se shkruhej që kishim kaluar nëpër komisionin
e migracionit....
Mami nuk e firmosi. As babi. Unë desha ta
firmos por ma mbajtën dorën me një të kapme
të dy njëherësh, mami e babi.
Më thanë se po ta firmosja për pesë vjet nuk
do të më lejonin të dal nga shqipëria. nuk do të
dilja as kur xhaxhi im në Greqi të martohej.
ajo zonja me shqipen si të stërgjyshes sime
këmbëngulte si mushka në urë që unë ta firmosja.
Bile, bilës më kërcënoi se nuk do të më jepte
pasaportën dhe do të më mbante në kamp derisa
mbi trupin tim pluhuri të bëhej aq i trashë sa të
mbillnin patate.
Qava, bërtita, nuk e firmosa.
as babi, as mami e vëllaçkoja nuk e firmosën.
nuk kishin nga t’ia mbajnë. na i dhanë pasaportat...
Porositëm biletat për të hënën. nuk kishte linjë
direkte siç erdhëm. kishte një linjë ndërmjetëse
duke qëndruar një natë në Beograd...
të martën në mbrëmje pas 20 ditësh më në fund
do të lahem në vaskën time, në shtëpinë time...
sot, më 21 mars 2015, në ditën ndërkombëtare të sindromit doën, ndodhem ende në
kampin e zi të emigrantëve në Gavie të suedisë...
sot në të gjithë botën u bën premtime...
nesër do të harrojnë se çfarë thanë sot...
me siguri do të kujtohen dhe do të thonë të
njëjtat premtime mot…
***
Shënim: Ebi Ashiku së bashku me nënën Erjeta
Ashiku, babanë Altin Ashiku dhe vëllanë Eral
Ashiku pas një udhëtimi në një vend ku engjëjt
kishin vdekur, u kthye në Tiranë, në shtëpinë e
vet, në dashurinë e njerëzve të vet, në ëndrrën
e pakapshme për tu ngritur në këmbë, për të
vrapuar, për të shkuar në shkollë...
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“Kararet e dheut” të Lurës janë një model i rrallë drejtësie,
mençurie uniteti e zbatimi.

Nga MeVlud buci

K

ur përmenden emrat karare apo vëllazërim
fetar secili sjell ndërmend emrin Lurë dhe
kur përmendet emri Lurë nënkuptohen emrat
karare e vllazërim. Sigurisht për këto cilësi vitale
të Lurës edhe është shkruar e folur, edhe shpesh
nisin biseda në vallet e odave, por ajo që deshëm
të pasqyrojmë në këtë studim të thjeshtë është
madhështia e karareve të dheut, madhështia dhe
drita hyjnore e vëllazërimit fetar në Lurën e lashtë
dhe atë bashkëkohore të ditëve tona. Dhe vërtet
s’besoj se ka testament më të çmuar për brezat e
Lurës, Dibrës e të mbarë kombit sesa vlerat e rralla
të karareve të dheut, sesa uniteti e vëllazërimi fetar
në kohëra e breza në trevën luriane.

***
Krijuesit e pendëndriturit e Lurës sikur na flasin
e bëjnë thirrje që brezat e veçanërisht intelektualët të mësojnë shumë nga këto gjurmë, nga kjo
fisnikëri, nga kjo filozofi e ndritur, me qëllim që
të nderojnë traditat, qëndresën, mençurinë, vlerat
e karareve të dheut dhe vëllazërimin fetar. Të
shquarit, prijësit lurianë janë ata që kanë dhënë
prova bese, qëndrese e vëllazërimi që në betejat
kundër turqve, serbëve e austro-hungarezëve, janë
përkrahësit e pasardhësit e firmëtarët e nënkryetarit
të pavarësisë së atdheut Dom Nikollë Kaçorri; lurasit janë kullë bese e sofër bujare për çdo derë e
fis, ashtu siç e argumenton epika historike:
... Kush u vra për herë të parë / Kolë Bibë Doçi
me gjithë djalë / Kush u vra për herë të dytë /
Hakik Hoti me të kushërinjtë / Kush u vra për herë
të tretë / E tanë Lura njëqind e tetë (108)...
Folkloristi dhe mjeshtri i krijimtarisë popullore,
Hilmi Kolgjegja, studiuesit e nderuar Sali Ajazi,
Xheladin Tollja, Ali Koçeku, Lodovik Gjin rajta
e Fran Gjok raja, poeti Zef vladi, studiuesi Jashar
Kaci kanë shkruar e pasqyruar traditat, historinë,
e gjurmët social-shoqërore, pasurinë shpirtërore
e etnokulturën e trevës së Lurës. Për Lurën kanë
shkruar libra Sokol Axhemi, Xhafer Martini, Fatos
Daci, Nikollë Loka etj., të cilët na japin vërtet
shëmbëllimet e ndritura të kulturës, historisë,
figurave e dëshmive të etnokulturës së brezave
të kësaj treve. E veçantë, tërheqëse, e çmuar dhe
vitale për çdo brez mbetet fakti sesi për Lurën e
bukuritë e saj kanë shkruar edhe të huaj, të cilët
sa herë t’i përmendim zbulojmë vlera të reja, sikur
ndjejmë përgjegjësinë e madhështisë që ata japin
për etninë dhe autoktoninë e Lurës.
***
Albanologu dhe historiani austriak Han,
duke studiuar karakterin e më të fuqishmëve
shprehet:
“Dëshiroj të vizitoj Lurën”. Pasi e vizitoi këtë
trevë tha: “Shqiptarët janë burra trima e të pashëm
në Ballkan dhe sa të bukura i kanë gratë. Janë të
heshtur, nuk të presin në besë, janë bujarë. Veçse
bëhen shumë të rrezikshëm po u preke gratë. Në
Lurë gjeta karakterin e më të fuqishmëve”. Misionari kroat, Ll. Mihajlloviç kur vizitoi Malësinë
në shekullin XX theksoi: “Katolikë e myslimanë
janë aq të afërt e të përzemërt me njëri-tjetrin,
saqë nuk i kanë zbehur lidhjet midis tyre”. kjo
thënie përforcohet nga Prof. Dr. Mark Tirta
në revistën humanitare bektashiane “Urtësia”.
Kështu në Lurë, Bibë Koçekut i thërrasin “Habib”
në mjediset myslimane. Dodës i thërrasin Daut,
Mark Muratit – Murat, Simon Ajazit – Liman Ajazi
etj. Një lidhje me rrënjë vëllazërimi, me gene
fisnikërie, me dritën hyjnore të paqëtimit e të
bashkëjetesës që rilind jetë, që hijeshon gjurmët
e kulturës së brezave lurianë. Publicistja, Edith
Durham (1908) vizitoi Lurën dhe tha: “Lura është
bajrak kryesor dhe i parë i Dibrës e i Mirditës”.
Nga kjo trevë nuk është huazuar asnjë zakon, rit
apo veshje kombëtare. Ajo ka ruajtur etninë në
kostumet, në këngët e vajet. Të paharruara dhe
monumentale mbeten edhe thëniet e çmuara të
At Gjergj Fishtës, homerit të Arbërisë: “Kush s’ka
parë Lurën, nuk njeh Shqipërinë”, kurse diplomati
e ish nënkryetari i shpalljes së pavarësisë Dom
Nikollë Kaçorri thoshte: “Dua të ndërtoj një urë
që të lidhet Lura me Zvicrën”. Pra, kuptohet se në
këto sentenca filozofike pasqyrohet bukuria, mad-

etnokulturë

Lura, në vështrim mbi kararet
dhe bashkëjetesën fetare
Vlerësimi e pesha e fjalës,
maturia e saktësia e fjalës
sipas karareve të dheut të
Lurës, kararet për fisin, mikun,
shokun, drejtësinë, shpifjen,
barazimin etj., janë modeli i
kulturës më të vyer nga ku ka
çfarë të mësojë koha, kombi,
europa dhe më gjerë...
hështia dhe rrezatimi i fisnikërisë dhe etnokulturës
së Lurës, rrezatimi i vëllazërimit e i dritës hyjnore,
të lidhjeve të shenjta e të shtrenjta të cilat e zbukurojnë, paqëtojnë e hijeshojnë jetën.
***
Njohja dhe studimi i “Karareve të dheut” të
Lurës përbëjnë një vlerë të shtuar në traditat tona,
në fushën e vëllazërimit, të drejtësisë, të forcimit
të unitetit popullor, të edukimit të brezave me
virtytet më të çmuara e të trashëguara në breza.
Me “kararet e dheut” kuptojmë vendimet ligjore
që përfaqësojnë vullnetin e masave të gjera të
popullit për probleme të caktuara të jetës, me
karakter shoqëror, politik, ekonomik e moral.
Kararet janë një disiplinë e kodifikuar në mendjen
dhe zemrën e malësorëve. Qëllimi i karareve ka
qenë vetëqeverisja në kushte të jashtëzakonshme
historike, siç janë kushtet në të cilat jetonte
malësori lurian. Pra, ngaqë lurianët s’kanë pasur
qeveri mbi kokë u është dashur të organizohen,
të formojnë kararet e dheut këto “ligje” sa të vlefshme dhe edukative aq edhe të drejta e të rrepta
nëpërmjet të cilave organizohej jeta, rrezatonte
kultura e trashëguar, lartësoheshin virtytet e luftoheshin rreptë veset si: pabesia, shpifja, gënjeshtra,
imoraliteti, ngatërresa. “Karareve të dheut” të
Lurës u nënshtroheshin si vegjëlia ashtu edhe
paria, si bajrakët, ashtu edhe kleri mysliman e
katolik. Është për të ardhur keq, e dhimbshme dhe
zhgënjyese sot kur mëson sesi shteti trumbeton
ligje, miraton ligje dhe këto nuk gjejnë zbatim,
ku individë bëjnë krime, padrejtësi, shpifje, taraf
e gënjeshtra dhe nuk dënohen. “Kararet e dheut”
të Lurës janë një model i rrallë drejtësie, mençurie
uniteti e zbatimi. Kështu, veç rasteve të veçanta
formën e tyre juridike “këto karare” e kishin të
përcaktuar, me këto kushte:
1) Gjatë periudhës së kushtrimit të luftës kur
hasmi shkelte vatanin, gjakësori i vetë familjes
për këtë ishte vëlla.
2) Gjatë muajit maj, që ishte koha e të mbjellave në Lurë, pushka ndalej, d.m.th. nuk duhej
të kishte gjakderdhje.
3) Në rast të vdekjes për hasmin kishte besë
deri në shtatë ditë. Etj.
Të një bukurie e madhështie të veçantë janë
edhe kararet e besës, kararet e barazimit, kararet
e mikut, kararet mbi rraxhat (shamatat, grindjet
e vrasjet) kararet për bimët dhe gjënë e gjallë,
kararet për trojet etj.
Dënimet për pabesi ndaj mikut për vjedhjen,
për shpifjen, për ofendimet në publik, për moralin
janë vërtet modeli që dëshmojnë se populli ynë
është më autokton, më vital, më objekti, më i
drejtë dhe më i sprovuar për drejtësi shekullore
sesa Evropa ku ne bëjmë revon drejt saj duke groposur kararet e dheut (të Lurës) – simboli i unitetit
njerëzor, vëllazëror e hyjnor, duke politizuar e
demaskuar publikisht drejtësinë, e cila deri më
tani fare pak ose aspak nuk dëshmon se është
drejtësi e barabartë për të gjithë, një drejtësi që
nuk zbaton ligjet siç duhet e ku duhet, pa u tut
nga politika e zhgënjimit bashkëkohor e etur për
padrejtësi, taraf, përulësi, hajdutëri e amoralitet
të paparë në shekuj e epoka. “Kararet e dheut” të

Lurës kurrsesi nuk janë e nuk duhet të jenë jashtë
kohës, ata s’kanë plakje, ata nuk mund të quhen
“arkaike”, por janë e përbëjnë një vlerë të çmuar,
e cila u dëshmon kombit, qeverive, Ballkanit dhe
Europës se çfarë bën mençuria dhe fisnikëria e një
populli vital, siç është Lura, ky vend i bukurive
natyrore e shpirtërore, ky vend i mençurisë dhe
i karareve të dheut-testament i drejtësisë dhe
thesareve të etnokulturës së brezave tanë.
***
Nëse gdhend qoftë edhe pak radhë për Lurën
e lurianët kurrsesi nuk mund të lësh pa shkruar
për rrezatimin e vëllazërimit fetar, bashkëjetesën,
unitetin, madhështinë e mirëkuptimit e të respektit
reciprok. Në çdo fshat të Lurës, tek çdo kullë e
fis, gen lidhje shumë të ngushtë midis katolikëve
e myslimanëve, lidhje vëllazërore e miqësore,
lodhje të bazuara në kararet e vëllazërimit, e
rrezatues fakti sesi në kullën e Bibë Kolë Doçit
në Fushë-Lurë janë rritur e burrëruar njerëzit e një
gjaku, por të dy feve, po kështu edhe në shumë
shtëpi e fise të tjera, ku kanë lidhje kumarie. Në
plot kujtime të bijve të Lurës si të urtët Mehmet
Sali Çupi, Han Dali Nura, Mexhit e Sherif Hoti,
Gjin rajta, hamit Kalia apo të intelektualëve të
përkushtuar si Bajram Ibrahim Mena, ruta Llesh
Zef Doçi, Lodovik Gjin rajta, hekuran vladi,
Zef Vladi, Skënder Buci, Maliq, Naim e Rasim
Buci, Sami Koçeku, Paulin Ndue Rajta, Hysni e
Shkurte Tollja, shpërfaqet edh rrezatimi i karareve
të Lurës, madhështia e traditat e vyera të bashkëjetesës e vëllazërimit fetar. Festat të bashkëjetesës
e vëllazërimit fetar. Festat e Shënkollit (ardhja e
shenjtit Nikollë) dhe Shënmëria (E shenjta Maria)
ku e para festohet më 18-25 maj të çdo viti dhe e
dyta (Shënmëria) më 25 gusht krahas pjesëmarrësve të dy feve marrin pjesë edhe shumë miq
nga trevat e tjera përrreth. Festat e dy besimeve
fetare festohen në një familje, në harmoni nga
myslimanët dhe të krishterët (katolikët). Si festa
e Kurban Bajramit po ashtu edhe ajo e Pashkëve
festohen bashkarisht. Po kështu edhe festat si Ditë
Vera, Novruzi, Dreka e dhenve, dita e gjoshtarëve
(deri në këtë kohë bagëtitë ishin në stan), darka e
deshve, Shënmitri (i shenjti Dhimitri), Shënmarku
(i Shenjti Mark) që bie dy javë para Shëngjergjit
(lajmëtar i ardhjes së Shëngjergjit).
S’mund të mos përmendim në këtë shkrim
edhe studiuesin Nikollë Loka, i cili ka shkruar
librin kushtuar Llesh Zef Doçit. Tek çdo botim
qoftë i autorëve lurianë apo jashtë saj, pasqyrohet
me realizëm e qartësi, tradita, historia, figurat dhe
etnokultura e Lurës. Kohët e fundit tek konvikti i
shkollës “Hoteleri Turizëm” në Tiranë kujdestare
Rajmonda Polena (bijë e Korçës) së bashku me
kolegët e saj si Majlinda Bufi, Loreta Minga, Anila
Murrja, Lume Koçeku (Lamaj) e të tjera i thonin
drejtorit të konviktit, birit të Lurës Ludovik Rajta
se duhet e do të shkonin në Lurë, tek kurora e
liqenet e saj. E kush s’e admiron Lurën, bukuritë
e saj, njerëzit e thjeshtë, të zgjuar e bujarë?! E
shndritshme dhe tërheqëse për cilindo, janë e
do të mbeten krahas bukurive natyrore; (ata që
përmbajnë dritë hyjnore, dritë shpirti e mençurie):
rrezatimi i karareve të dheut dhe vëllazërimit
fetar; këta janë dy pasuritë më të çmuara të lurianëve fisnikë, të cilat mbeten shëmbëllim drite për
brezat e Lurës, të Dibrës e të mbarë shqiptarëve.
Lura rrezaton ato ç’ka i duhen njerëzimit të kulturuar e të lumturuar, Lura rrezaton me kararet e
dheut, me dritën hyjnore të vëllazërimit fetar në
kohëra e breza.
Përse kanë rrezatuar, rrezatojnë e do të
rrezatojnë “kararet e dheut” bashkëjetesa e vëllazërimi fetar në Lurë”? Ky ka në themel unitetin
e kulturën e vyer të brezave të kësaj treve, ka
shpirtin paqedashës, nderimin për njëri-tjetrin,
për traditat shumëshekullore, ka plot fakte e bëma
të lidhjeve fisnore, të zbatimit rigoroz e me kor-

rektësi të këtyre karareve, të cilat kanë çuar në
forcimin e besimit, të respektit, të mirëkuptimit
e të mirënjohjes njerëzore. Kur studion këto dy
dukuri të çmuara që i ka e i trashëgon Lura fisnike
si kararet e dheut ashtu edhe bashkëjetesën, vëllazërimin fetar cilido prej nesh i shfaqet realiteti,
dukuritë e shëmtuara të shtetit tonë, i cili nxjerr
e miraton ligje, por nuk gjejnë zbatim, flitet natë
e ditë për drejtësi e asnjëri prej nesh nuk gjejmë
drejtësi, bëhen shpifje e akuza, bëhen vepra
kriminale, vjedhje të shtëpive e të shtetit, emërime
servilësh, ngjyracakë e hipokritë, qysh në bazë e
ne kupolë qeveritare dhe vlerat mbeten nën hije
fare pak familja ka nën “zap” fëmijët, pra nuk i
ka fëmijët të denjë të pasqyrojnë kulturë, të jenë
të edukuar e të sjellshëm në shkollë, në rrugë a
në mjedis. Është dramatike dhe e pafalshme që
shoqërinë tonë ta mbysë llafollogjia e hipokrizia
politike, formalizmi e intriga, shpifja e iluzioni i
të paaftëve, i ekstremistëve partiakë, të cilët bëjnë
revan vetëm për poste të pamerituara, për vjedhje
të nëndheshme e amoralitet.
Të vërtetat s’kanë nevojë për dëshmitarë:
Demokraci me krime, demokraci me shpifje e
vjedhje, pa shina ligjesh, pa vlerësim vlerash kurrsesi s’mund të quhet demokraci përveçse anomali,
neokatrahurë. Forca dhe vlerat e karareve qëndron
në atë se ato zbatoheshin realisht me drejtësi e
njëlloj për të gjithë. Po kështu edhe bashkëjetesa
e mirësia,k i kanë rrënjët tek shpirti hyjnore, lidhjet
e sinqerta, vëllazërimi. Nën petkun “demokraci”
nën petkun “jo dhunë” apo “vlera” (në fund vlerësohen antivlerat) po shkatërrohet e po degradon
shoqëria, fisi, shtëpia dhe mbi të gjitha shteti, sepse
në mënyrë të kamufluar e të stërholluar çmohen
padrejtësisht antivlerat, të cilat në mënyrë të padrejtë i mbron tarafi, partia-shtet, ata që kërkojnë
apo kanë karrierë të pamerituar. Kararet e dheut
dhe drita e bashkëjetesës vëllazërimit fetar të Lurës
e të lurianëve janë një rrezatim që dëshmojnë se
shteti e shtetarë kanë shumë për të bërë, para sesa
të shkojmë në Europë (në fakt n’Europë jemi e kemi
qenë (në Evropë) të shkojnë e të mësojnë nga Lura
e karareve dhe e vëllazërimit fetar, nga mençuria
e korrektësia e saj.
Vlerësimi e pesha e fjalës, maturia e saktësia e
fjalës sipas karareve të dheut të Lurës, kararet për
fisin, mikun, shokun, drejtësinë, shpifjen, barazimin etj., janë modeli i kulturës më të vyer nga ku
ka çfarë të mësojë koha, kombi, Europa dhe më
gjerë. Pra, këtu s’ka asgjë arkaike apo të vjetruar,
përkundrazi vlerat mbetën vlera, minerali kurrsesi
nuk baltoset, por mbetet i shndritshëm e rrezatues
sado që të futet nën tokë...
Poeti lurian veterani i arsimit Zef Vladi midis
të tjerash shkruan:
... Edhe shekujt që do të vijnë për vend pushimi
ty të zgjodhën / Prandaj çdo stoli gjithë që kanë
ty ti hodhën / Dhe më mbetet zemra ime këtu në
këtë blerim / S’ka si ti Lurë, ti je baltë e vendit
tim… (Plagë shtegtimi, Zef Vladi, f.121)
Është po ky poet lurian, i cili me penalata të
holla, me mjeshtri e shpirt hyjnor na gdhend
bukuritë e Lurës, madhështinë e bashkëjetesës
e të vëllazërimit fetar si dhe vlerat rrezatuese të
karareve të dheut:
... Të bukura dhe me vlera / Ata kararet e vendit
/ Në opinion më të përkrahura / Se sa sot ligjet e
rendit… (Poezia “Pak vargje mbi kararet e vendit,
strofa 2, f. 39)
Tri mrekulli të Lurës, të cilat sot e mot duhet
t’i ketë zili bota, t’i duam e admirojmë, t’i njohim, vlerësojmë e zbatojmë për begatinë e jetës:
Bukuria natyrore, rrezatimi i karareve të dheut
dhe bashkëjetesa e vëllazërimit fetar. Bekimin e
Zotit, bekimin e Krishtit e të Muhamedit, bekimin
e Papa Françeskut paç kurdoherë Lurë! Lura që
rrezaton në këto tri mrekulli...
Lura e karareve dhe e vëllazërimit fetar. Lura
e mirësisë njerëzore.
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Shkolla e parë shqipe në të dy fshatrat u hap në Gradisht, një vend i bukur,
një “kala” vrojtuese e Kalasë së Volezës në vitin 1946

Shkolla 9-vjeçare Vranjt në 50 vjetorin e saj
shkolla e ndërtuar në

Nga abdi shehi, drejtor i shkollës
Miran tafa, mësues i historisë

vitin 1964 u prish pas

K

y përvjetor, i pari në historinë 50
vjeçare të shkollës, u organizua
nga drejtoria e shkollës në pragun e
festës së mësuesit, 7 Marsit. Shkolla u
zbuktura me flamuj e panorama. Stenda
të shumta për aspekte të veçanta të jetës
shkollore u vnedosën në vendet më të
dukshme të salloneve, korridoreve e
klasave. Atmosfera festive gjallërohej
nga tingujt e muzikës në ballkonin e
shkollës dhe dëbora reth 30-40 cm e
rënë atë mbrëmje.
Rreth orës 10 00 filluan të vijnë te ftuarit e parë. Pritja qe e gjatë, pasi të ftuarit
po vonoheshin, sepse disa prej tyre,
ato ma banim në Tiranë, pyesnin për
trashësinë e dëborës dhe për bllokimin
e rrugës, të tjerë pyesnin se mos e kemi
anulluar. Atyre u bënte përshtypje kjo
situatë natyrore, ndërsa për ne që ishim
gjendur në situata edhe më të rënda, kjo
s’përbënte problem.
Aty nga 1100 filluam aktivitetin, një
program me recitime, këngë e valle në
praninë e mësuesve të shkollës dhe të
ardhurve të ftuar nga pushteti vendor,
mësues pensionistë dhe ish mësuesin
e parë që e ka inaguruar shkollën këtu
e 50 vjet më parë, SKËNDER KUTA
nga Blliçja.
Pas aktivitetit organizuam një koktej
të thjeshtë në të cilën pershkruam historikun e shkollimit të fshatrave tanë që
përfshin shkolla 9-vjeçare aktuale, të
Vranjtit, Volezës dhe Limjanit.
Nuk iu përmbajtëm rregullit protokollor për të tilla raste, që të mos dal
akademik, por secili të shprehë atë që
ndjen, të kujtojë atë që i ka lënë mbresa,
të tregojë rreth arsimimit të brezave në
këto fshatra, që ndonëse s’ka shkruar
kush për to, por që ke ç’të shkruash.
Adem Zemzade nga fshati Limjan,
si përfaqësues i pushtetit vendor, por
edhe si ish nxënës nga më të parët e
kësaj shkolle tregoi rreth historikut të
arsimit shqip në keto fshatra, duke përmendur kështu personat më autoritarë
për kulturën fetare që zotëronin dhe për
kulturën gjuhësore shqipe që ato kishin
fituar që në shkollën e parë shqipe në
qytetin e Peshkopisë.
Ardhja e ish mësuesit të parë të
shkollës, mësues Skënderit, e bëri më
interesant aktivitetin. E prisnim, e dinim
se asnjëri të mos vinte, ai do të vinte
dhe erdhi. Ne u ngritëm të gjithë në
këmbë. Disa kohë më pas bëmë dhe
një fotografi me të.
Ç’eVidentuaM
në Këtë historiK arsiMiMi?
së pari personat më me kulturë dhe
influencë në keto fshatra.
Në fshatin Vranjt: Emurllah Shehi,
Shehat Shehi, Nazif Fishti të cilët krahas
kulturës fetare, mësuan dhe shkrim e
këndim në shkollën e Peshkopisë dhe i
pari thirrej “sheh” e dy te tjerët “hoxhë”
dhe që u mësuan edhe të tjerëvë kulturë
fetare. Nuk mund të mos e evidentonim
edhe Sahit Shehin, të një brezi më pas,
por me një kulturë fetare të gjerë, i cili u
persekutua nga rregjimi komunist .
Një vend të veçantë zë në këtë historik internatisti i parë dhe i vetëm i fshatit,
Zak (Riza) Fishti, tek i cili drejtoheshin
të gjithë për të lexuar a shkruar një letër
shqip për një djalë ushtar apo në kurbet,
një tapi zyrtare etj.
Në fshatin Limjan: Musa Shehi (Sheh
Musa), Ismail Shehin (Sheh Ismalin) që
shquhej për fjalën e hollë e që u mësoi
edhe të tjerëve kulturë fatare. Sehit

tridhjetë vjetësh në
1994. Për këto tridhjet
vjet shërbyen shumë
mësues, u arsimuan
shumë djem e vajza nga
3 fshatrat...
Shehin e Shaban Shehin, këtij të fundit i
ecte fjala edhe për pajtim midis njerëzve
të zënë deri për pajtim gjaqesh. Një
vend të veçantë këtu zë edhe Avdi
Maha, internatisti i parë nga ky fshat, qe
krahas kulturës shqipe zotëronte edhe
kulturë fetare. Të një brezi të më vonë
është medresisti i parë, Mehmeti, djali i
sheh Ismalit, një person me një kulturë
mjaft të gjerë fetare e shqipe.
së dyti shkolla e parë shqipe në të
dy fshatrat u hap në Gradisht, një vend
i bukur, një “kala” vrojtuese e Kalasë së
Volezës në vitin 1946. Nxënësit e parë
të kësaj shkolle pa kriter moshe, kushdo
që mund të shkollohej, djem e vajza,
nga 7-15 vjeç. Me dhjetra u shkolluan
në ato vite (1946-1955). Ndër mësuesit
e kësaj shkolle evidentohen zotërinjte:
Petrit Lazri nga Elbasani, Sami Xhyra
e Ismail Daiu, po nga Elbasani, Emin
Shehi nga Vlesha, Myslim Shehu nga
Peshkopia e Myslim Koka nga Reçi.
Duhet theksuar se ato rrinin të gjithë
në fshatin Limjan, nëpër shtëpitë e
fshatarëve, duke iu përkushtuar kështu
vetëm detyrës së mësuesisë dhe duke
rrezatuar kulturë qytetare dhe lidhje
mjaft të ngushta me komunitetin .
Nga nxënësit e kësaj shkolle mund
të përmendim disa prej tyre të cilët
edhe sot vazhduan shkollimin e tyre
të mëtejshem duke u bërë njerëz me
kulturë më të plotë e kuadro si: Mehmet
Ismail Shehi, Fadil Banush Kera, Kajmak
Selman Shehi nga Limjani si dhe Xhetan
Tahir Shehi, Hamzi Tahir Shehi, Mensur
Huzri Shehi, Halit Zak Fishti e Shefqet
Nazif Fishti nga fshati Vranjt.
Vlen të theksohet këtu se të parët që
u shkolluan në këtë fillore e që edhe më
tej vazhduan shkollimin ishin fëmijët
e familjeve me kulturë shkollore apo
edhe djemtë e vajzat e vëllezërve apo
kushurinjëve të tyre. Në këtë shkollë,
si kudo në ato vite të pas çlirimit baza
materiale ishte e dobët apo e mangët,
por përkushtimi i fëmijëve për të mësuar
gjuhën shqipe dhe për tëmarrë njohuri
ishte i madh.
së treti: shkollat fillore në fshatrat
veç e veç u hapën në vitin 1955, pas
një periudhe 3-4 vjeçare në të cilën
mësimi bëhej në shtëpitë – shkolla, të
të dy fshatrave, me mësues jo të kualifikuar të asaj kohe, jo me normalista,
por me mësues nga fshatrat përreth
si nga Sohodolli (Avdi Sula), Bexhet
Cibaku, Sali Doçi nga Mustafet, Aqif
Sula nga Golloborda, hysni Areçi nga
Reçi, Miftar Bitri nga Laçesi i Çidhnës
etj. Disa bijë të këtyre fshatrave, pas
fillores ndoqën arsimin 7-vjeçar të asaj
kohe si në Shupenze si Hamzi Shehu e
Mensur Shehu në Peshkopi, Xhetan e
Pajazit Shehu. Kështu veçojmë ata që
vazhduan më tej arsimin e mesëm e disa
edhe të lartin duke u bërë kuadro që
edhe sot, ose kanë dalë në pension ose
vazhdojnë punën si arsimtarët: Xhetan e
Pajazit Shehu, Rasim Shehu, Rasi Muça,

Shahin Maha; agronomët: Medat Shehu
e Tahir Fishti, zooteknik: Lavdrim Fishti,
ushtarakë: Mehmet Gjapi, ndihmës
mjek: Tofik Shehi.
së katërti: shkolla 8-vjeçare Vranjt e
hapur në vitin shkollor 1964-1965 në
një vend të baraslarguar nga fshatrat,
fëmijët e të cilëve kanë ndjekur mësimet
aty pranë një lisi shekullor ….
Aty formuan klasën e pestë fëmijët e
fashatrave Vranjt, Limjan, Makisht dhe
Bahute, rreth 28 gjithsej, dhe mësuesi
i parë dhe i vetmi që i zhvillonte të
gjitha lëndët ishte Skënder Kuta, një
mësuer i ri, emergjik, jashtësakonisht
këmbëngulës, punëtor dhe model i një
intelektuali, për të cilin duhet patjetër te
bëjë portretin e tij dikush që e ka patur
mësues, ka qënë në arsim ose jo, por
që e ka si model.
I emocionuar nga kjo ai tregon kujtimet e tij për atë fillim viti shkollor në
oborrin e shkollës në banka me model
të atyre viteve, pasi akoma nuk ishin
përfunduar punimet brenda në klasa
para 1 shtatorit, datë në të cilën fillonte
mësimi asokohe. Nga ajo klasë e parë
mësimi veçohej Abdi e Nasfide Shehi
nga Vranjti, Tahir e Qemal Shehi nga
Limjani, Qatip Halilin e Nesim Elezin
nga Bahutja dhe Bashkim Makishtin
nga Makishti. Vlen të theksohet se nga
ajo klasë me 28 nxënës, në klasë të tëtë
morën dëftesë lirimi vetëm 20, gjë që
sot lë përshtypje tek nxënësit e klasave
të viteve të fundit.
Mësues Skënderi nuk mund të lë pa
përmendur edhe nxënësit e atyre fillim
viteve që lanë mbresa e u bënë kuadro
më vonë si: vahit rriçku e hamzi Gjapi
të cilët u bënë mësues matematike e histori – gjeografie, Adem Zemzaden, qe e
mbaroi të lartën në vitet e demokracisë
duke u bërë juristi i parë i dy fashatrave
dhe u ndal veçanërisht tek idhulli i tij
i matematikës Pellumb Zollumi, për të
cilin të gjithë ato qe e kanë patur bashkëmoshatar, nxënës apo kanë degjuar
për të flasin me superlativa, i cili sot
njihet si inxhinieri me dy diploma që
në kohën e diktaturës.
Shkolla e ndërtuar në vitin 1964
u prish pas tridhjetë vjetësh në 1994.
Për këto tridhjet vjet shërbyen shumë
mësues, u arsimuan shumë djem e
vajza nga 3 fshatrat. Ndër të parët
veçojmë minimatura e parë e 1968 që
pas gjimnazit u diplomuan për mësuesi
Abdi Shehi nga Vranjti për gjuhë-letërsi
shqipe, Lazim Shehi nga Limjani u
diplomua për histori-gjeografi, Qatip
Halili nga Bahutet për matematikëfizikë, Bashkim Makishti nga Makishti
për biologji-kimi duke u bërë kështu të
parët arsimtarë të diplomuar me arsim
të lartë në fshatrat përkatës, por asnjëri
prej tyre nuk i shërbeu komunitetit të tij
për 20 vjet të diktaturës dhe u kthyen
në fshatrat e tyra vetëm pas vendosjes
së demokracisë. Numri i të diplomuarve
me arsim të mesëm e të lartë është I

konsiderueshëm në fusha të ndryshme
e duke lënë gjurmë në profesione të
ndryshme.
Evidentojmë këtu mësuesit që kanë
shërbyer që nga viti 1964 deri në vitin
2014. Në CU Vranjt 17 mësues, në CU
Limjan 20 mësues, në CL Vranjt rreth
60 mësues. Ndërsa emrat e të gjithë
nxënësve janë evidentuar në historikun
e shkollës pasi secili ka lënë gjurmët
e tij në këtë shkollë, dikush 1 vit, 20
vjet apo 40 vjet duke qënë një faktor i
rëndësishëm i personalitetit të nxënësit
dhe pjesë përbërëse e ketij personaliteti,
duke lënë kështu gjurmë të vogla apo të
mëdha në kujtesën e çdo nxënësi apo
prindi, të çdo drejtuesi apo kolegu.
Veçojmë këtu drejtuesit me stazh më
të gjatë në drejtim si Tahir Çela (rreth
17 vjet), Abdi Shehi (rreth 15 vjet),
apo Gëzim Fishti (8 vjet). Gjithashtu
mësuesit qe kanë patur rezultate të
kënaqshme me nxënësit e tyre sipas
lëndëve të klasave. Veçojmë këtu mbi
15 mësues që kanë një stad mbi 15
vjet në këtë shkollë si Xhetan, Pajazit
e Shime Shehin CU Vranjt, Shahin e
Shasine Maha në CU Limjan, Abdi
Shehi, Gëzim Fishti, Shaban Shehi, Xhafer Merdini, Tahir Çela, Zeqir Elezi, Veli
Xhediku në CL për të cilët ish nxënës të
tyre apo edhe prindër e kolegë kanë ç’të
kujtojnë dhe flasin me gjuhën e respektit
për punën e palodhur, rezultatet e larta
dhe figurën e përsosur të mësuesit.
Kanë mbetur në kujtesë edhe emrat
e mësuesëve si:
Mësuesit e gjuhës, Fariz, Qatip e
Vere Cibaku, të matematikës si Vahit
Rriçku, Rushit Hasi e Shaban Shehi, të
histori-gjeografisë si Naim Gazidede e
Meleq Methasani, të biokimisë si Xhafer
Merdini e Gëzim Fishti, të edukimit fizik
Sabri Abdiu. Disa prej të cilëve kanë
qënë e janë drejtues shkollash, mësues
në shkollat e mesme të qytetit të Peshkopisë apo edhe drejtues institucionesh
zyrtare e politikë në rangjet më të larta.
Në vitin 1994-1995 filloi të ndërtohej shkolla e re 8-vjeçare, sot 9-vjeçare
rrugës qe të çon për Limjan, pranë
Volezës, ngjitur me kalanë e saj, rrënjët
e së cilës sikur të ftojnë për një zgjim
historik nëpërmjet një shkrimi a më
shumë. Theksojmë qe për dy vitet në
të cilat u ndërtua shkolla, mësimi u
zhvillua me turne në dy shkollat fillore
të të dy fshatrave dhe ajo që ja vlen
të përmendet këtu janë sakrificat e
mësuesve, disa prej të cilëve vinin nga
fshatrat e zonës dhe jepnin mësim në
CL duke lëvizur nga një fshat në tjetrin
brenda ditës e duke qënë korrekt në
zbatimin e orarit dhe shfrytëzimin maksimal të minutave të orës së mësimit.
Nuk është pa vend të theksojmë këtu
se ateherë, para viteve 2000, u punësuan si arsimtarë shumë mësues pa
arsim përkatës, për shkak të lëvizjeve
demografike, të ngjitjeve në karrierë
partiake, politike etj dhe ne si drejtori

na është dashur t’I angazhojmë e t’i
futim në hullinin e mësuesisë mbi 10
të tillë vetëm në ato pak vite,disa prej
të cilëve më vonë ndoqën shkollat me
korrespondencë e u diplomuan.
Unë si drejtor kam patur fatin të bëj
përshendetjen e rastit për përurimet e
tri shkollave, të CL në vitin 1996, të CU
Vranjt më 1999 dhe të CU Limjan më
2014. Secila ka mbresat e veta. Ajo e vitit 1996 që na zuri disi ngushtë, pasi nuk
e prisnim një pjesëmarrje të prefektit të
asaj kohe, të përfaqësuesve të Drejtorisë
Arsimore, të pushtetit vendor etj dhe
aq më tepër që shkolla s’ishte pajisur
me tavolina, stola, dërrasa të zeza,
rafte e në drejtori të shkollës s’kishim
një tavolinë ku të shkruajmë një letër.
Fjalët e mirëseardhjes i kam shkruar në
parvazin e dritares së drejtorisë. Ia vlen
të theksojmë përurimin në CU Limjan
në muajin tetor 2014 për të cilën bëmë
pergatitje se e dinim pjesëmarrjen, aq
më tepër që nxënësit e fshatit Limjan
po dilnin në dritë pas një kalvari 20
vjeçar duke bërë mësim në disa shtëpi
private si mos më keq dhe vetëm kur dy
vllezërit Shefqet e Qamil Shehi dhuruan
një tokë të tyren, u bë e mundur të
ndërtohej shkolla e re që ke dëshirë të
mësosh e të imponon ta mbash kështu
të re siç është në vitet e ardhme.
Shkolla e re filloi mësimin e kompletuar me pajisjet e nevojshme dhe
mësuesit aktual e kanë plotësuar me
panorama, stenda, shkrime etj.
Për shkollën e Vranjtit na vjen keq të
shkruajmë, por ajo që u bë me rrethim
nga firma me derë e me çelës u zhduk
pak nga pak brenda 5-6 vjetëve të
mëparme duke lënë kështu vetëm 3-4
matra zgara si dëshmi e një rrethimi.
Sot të gjitha lokalet po mbahen mirë,
lyhen, restaurohen nga pushteti lokal
dhe tregohet kujdes nga mësuesit që
japin mësim.
Tërheqim vëmendjen me këtë rast
që shkolla CL ka nevojë për rikonstruksion, që ndonëse 20 vjeçare, të duket si
krejt e re. Shpresojmë që një fondacion,
firmë apo biznesmen do ta bëjë këtë
rikonstruksion.
së fundi: Një panoramë e të diplomuarve nga dy fshatrat me rreth 1200
banorë mesatarisht.
Mësues nga Vranjti 22 dhe nga
Limjani 17. Kanë punuar në arsim në
fshatrat tanë: CU Vranjt 18 mësues, CU
Limjan 20 mësues.
Janë diplomuar 5 inxhinierë, veçojmë
këtu Pëllumb Zollumin, Fahri Mahën,
23 ushtarakë (veçojmë Sali Shehin, deputet në dy legjislatura, Hamzi Shehin
i dekoruar edhe nga ish kryeministri,
Nexhbedin Shehi që mban grada të
larta të gjeneralit)
5 agronomë, veçojmë Burhan Shehin, Hamzi Kera. 3 mjekë, veçojmë
Altin Mahën e Setki Gjapin. 5 veterinerë, veçojmë Lavdrim Fishtin e
Bilik Shehin. 6 teologë, veçojmë Hysen
Shehin, Xhazair Fishtin, Çlirim Shehin.
4 ekonomistë, veçojmë Mensur Shehin
e Qemal Shehin. 1 sociolog: Daniela
Shehi. 1 jurist: Adem Zemzadja.
Kërkojmë të na mirëkuptojnë të
gjithë ata që s’ua kemi renditur emrat
…
Falenderojmë për dhuratën e çmuar
me ushqim shpirtëror, për librat që
solli në shkollën tonë z. Musa Rriçku
për t’u njohur kryesisht me autorët
dibranë, të cilët nxënësit, mësuesit e
prindërit i morën nëpër duar duke lënë
të vështrojnë nga rafti i vjetër Shekspiri
dhe Alfred Uçi.
Përvjetorë të tjerë u bëfshin në këtë
shkollë edhe me më shumë arritje!
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Ambasada shqiptare në Athinë organizoi një mbrëmje
për të nderuar gazetarin Abdurahim Ashiku.

Nga Kristo zharKalliu

S

hënime në Ambasadën e Republikës së
Shqipërisë në Athinë, në promovimin e
serisë së librave “Njerëz që i dua”, tre prej
të cilave u kushtohen mësuesve: (Rilindësit
e kohës sonë, Shkolla shqiptare e Athinës
dhe Shkolla shqipe e Selanikut), të gazetarit
Abdurahim Ashiku dhe të premierës së filmit
dokumentar VERA-MËSUESE NË DY ISHUJ
me skenar të Abdurahim Ashikut dhe operator
Arian Melonashi, dy gazetarë që i janë
përkushtuar vlerësimit të punës së mësuesve
vullnetarë në mësimin e fëmijëve të shkruajnë,
lexojnë e këndojnë shqip në mërgim.
Emigracioni shqiptar në Greqi ka qenë
shumë i shthurur, kaotik. Kush e ka përjetuar
vërshimin e shqiptarëve drejt vendit fqinj pas
vitit 1991, nuk mund ta harrojë atë turmën e
pafundme që kalonte përditë kufirin e të dy
vendeve, atë turmë mjerane që shkonte drejt
shpresës, pa pasur asnjë shpresë reale. Në
fillim vërshuan të rinjtë meshkuj e femra me
një bindje dhe optimizëm utopik se përtej
kufirit do të gjendej mirëqenia dhe lumturia,
por më tej kalonin familje të tëra që ecnin
drejt së panjohurës, duke braktisur vendin e
tyre, shtëpinë, atë katandi që kishin, madje
shumë prej tyre sapo kalonin kufirin grisnin
dhe dokumentet përkatëse ose hidhnin
tutje në plehra ato pak plaçka që kishin me
vete me bindje ase në vendin e huaj do të
gjenin gjithçka sa më të mirë, sikur dikush
t’ua kishte garantuar këtë, sidomos punë,
veshje, ushqim dhe së fundi strehim. Sigurish
asgjë nga këto nuk gjetën me lehtësi, as ua
dhuroi kush. Madje shpresat se mund t’i
ndihmonte shteti i vendit fqinj u harruan
shpejt dhe ikanakët e shumtë u detyruan të
përballonin vetë jetesën dhe kjo me sakrifica
të pashembullta, sidomos për vitet e para.
Domosdo nuk duhet harruar se populli grek
bëri ç’ishte mundur. ose më mirë sa kishte
mundësi t’u jepte punë, bukë,veshmbathje
dhe strehim të ardhurve të paftuar, megjithatë
nuk ishin të pakët ata që humbën gjithçka
akoma dhe jetën, por kush pyeste për
jetën e shqiptarëve aso kohe? Ashtu si nuk
mund të mos përmendim rastet e shumta të
shfrytëzimit të emigrantëve të pafuqishëm
dhe të paligjshëm, nga punëdhënësit vendas.
Nga ky kaos dhe babëzi shqiptare,për t’u
pasuruar,lindi në mes tyre trafikimi i drogës
dhe një plagë më e rëndë e viteve të para,
të prostitucionit, gjëra të panjohura për
shqiptarin deri atëherë. Mjerisht këto dukuri
nuk janë shuar akoma dhe sot, madje janë
më te theksuara se kurrë.
Si ishte e natyrshme në mes tyre kaluan
kufirin dhe shumë intelektualë shqiptarë,
të cilët regjimi i ri demokratik i kishte
lënë papunë. Disa nga këta u detyruan të
largoheshin për t’u shpëtuar kërcënimeve të
pushtetarëve të rinj që donin të hakmerreshin
për çdo kundërshtim ndaj masave të tyre
katastrofike gjoja për hir të demokratizimit
të vendit, kur ishte e qartë se ata që
po na bënin demokracinë ishin vetë ish
komunistët të cilët, si grisënteserën e partisë,
u vetshpallën demokratë të kulluar. Ndaj
këtyre dukurive regresive disa gazetarë
që kishin akoma mundësi të shkruanin në
ndonjë gazetë, i u kundërvunë por nuk vonoi
të jenë në shënjestër të “pushtetarëve” të rinj

Abdurahim Ashiku - publicisti
që ka nderuar emigracionin…
Përpjekjet e abdurahim ashikut
u drejtuan drejt shkollimit shqip
të fëmijëve të emigrantëve.
ngaherë ai shkruante për
nevojën e madhe të mësimit
të gjuhës amtare për fëmijët e
emigrantëve.
duke pasur shoqen e tij të jetës,
natashën, arsimtare ai i u vu
me mish e me shpirt, pa kursyer
as lodhjen, as edhe shpenzimet
(nga të ardhurat e pakta që
kishte nga puna që bënte si
ai dhe natasha) arsimimit të
fëmijëve shqiptarë në greqi...

Me Arian Melonashin

që kishin hedhur parullën famëkeqe “Erdhi
dita jonë!” Një nga këta gazetarë ishte dhe
gazetari i njohur Abdurahim Ashiku.
Kur në vitin 1996 erdhi në Athinë
Abdurahim Ashiku, kishte filluar njëfarë
lëvizje e intelektualëve shqiptarë që të
organizoheshin në shoqata dhe, kryesorja të
botonin ndonjë gazete në gjuhën amtare. Për
kohën që flasim ishte shumë e vështirë si për
njërën ashtu dhe për të dytën. Në mes tyre
ishte dhe i porsaardhuri ynë Abdurahimi, 55
vjeç, i cili megjithë vështirësitë ekonomike
familjare që kalonte ngaqë akoma nuk ishte
ambientuar me jetën e emigrantit dhe kur
dihej se krahu i punës shqiptar ishte kudo
dhe shumë i lirëpërvendasit, por ç’ mund të
bënte Abdurahimi i cili, megjithëse kishte dhe
profesionin e agronomit, nuk ishte mësuar
me punë krahu? Fillimisht pra u punësua
dhe mbështeti familjen, djali i madh Altini,
vajza Erblina, djali i vogël 14vjeçar Indriti
(i cili më vonë do të bëhet një specialist
i elektronikës bashkëkohëse) Megjithatë
A.Ashiku u aktivizua që nga ditët e para
në emigracion në lëvizjet e intelektualëve
dhe aktivistëve të tjerë për ngritjen e
shoqatave dhe për botimin e gazetave. Ai
nuk pushoi asnjëherë të mos jetë në ballë
të shtypit shqiptar të Athinës. Asnjë gazete
shqiptare që u botuan këtu-(dhe ishin shumë
: “vëllazërimi” “Emigranti” “Shekulli XXI”
“E vërteta” “Tribuna” “Intervista” “Gazeta
e Athinës” dhe më vonë “Plus Gazeta e
Athinës”...) shkrimet e Ashikut i gjen kudo
dhe gjithnjë pa asnjë shpërblim.
Por A. Ashiku nuk u kufizua me kaq.
Përpjekjet e tij më të mëdha u drejtuan ndaj
shkollimi shqip të fëmijëve të emigrantëve.
Ngaherë ai shkruante për nevojën e madhe
të mësimit të gjuhës amtarepër fëmijët e
emigrantëve. Duke pasur shoqen e tij të
jetës, Natashën, arsimtare ai i u vu me mish

e me shpirt, pa kursyer as lodhjen as edhe
shpenzimet (nga të ardhurat e pakta që
kishte nga puna që bënte si ai dhe Natasha)
arsimimit të fëmijëve shqiptarë në Greqi.
Kudo që ndërmerrej ndonjë përpjekje
për hapjen e ndonjë shkollë modeste të
gjuhës shqipe ai të vraponte ta shikonte
me sytë e tij dhe ta pasqyronte në gazetat
ku bashkëpunonte… Por nuk i mjaftonin
gazetat që ishin dhe janë të përkohshme.
Vendosi të shkruante dhe të botonte librin
e pare për shkollën shqipe në emigracion.
Botoi librin e pare ku pasqyroi përpjekjet e
shqiptarëve për shpëtimin e gjuhës dhe për
prokopi me titullin “NJErëZ Që I DUA” por
nuk vonoi dhe libri që u kushtohet pothuajse
plotësisht arsimtarëve shqiptarë në Greqi
me titullin e mirënjohur “rILINDASIT E
KohëS SoNë”, pastaj pasoi “ShKoLLA
ShQIPTArE E AThINëS” dhe së fundi
e mbylli këtë cikël me librin “ShKoLLA
ShQIPE E SELANIKUT” që mban numrin 6 se
numrin 4 ja ka vënë librit (që s’ka lidhje me
shkollën shqipe në emigracion) “Po DIBrëS!
Jo SKAvICëS!”… Të gjitha këto u përballuan
nga vetë familja, e cila menjimend duhet
admiruar. Megjithatë deri sot askush nuk
ishte kujtuar të nderonte këtë njeri të
sakrificave kombëtare, kur nga organet
shqiptare sidomos nga presidenca janë
dekoruar e nderuar njerëz që kanë punuar
shumë më pak për vendin e shqiponjave.
Disa here kisha shprehur brengosjen time se
si ishte e mundur që ky atdhetar i palodhur
po kalonte pa u dukur, pa u përmendur
madje në harresë…
Prandaj u gëzova shumë kur më
“lajmëruan” se Ambasada shqiptare në
Athinë do të organizonte një mbrëmje për
të nderuar gazetarin Abdurahim Ashiku.
Megjithëse kam disa vite që jam tërhequr
nga aktivitete të tilla, madje ambasadori i

tanishëm shqiptar është i vetmi që nuk e kam
njohur (kam njohur të gjithë ambasadorët
shqiptarë që nga Lik Seiti deri tek Minarolli!)
nuk ishte e mundur të mungoja nga një
mbrëmje ku do të nderohej miku im i mirë
Abdurahim Ashiku. U mblodhën shumë
njerëz për të nderuar Duron, si e quajnë
shumë prej tyre, dhe të gjithë folën me
nderim të thellë dhe me mirënjohje ndaj
tij. Kryetari i shoqatës “Vëllazërimi” në
Athinë Mihal Dusha e nderoi me një çmimi
mirënjohës kurse ambasadori me një
fjalë të shkurtër falënderoi gazetarin dhe
publicistin e shquar. Sigurisht folën dhe ish
bashkëpunëtorë të tij, si ishte ish kryetari i
Lidhjes së Mësuesve Jovani, i cili ngriti në
qiell, me të drejtë, aktivitetin publicistik dhe
shoqëror të Abdurahim Ashikut.
Ishte një mbrëmje e këndshme, mbrëmje
që do të shoqërohej edhe me premierën
e filmit dokumentar “vera-mësuese në dy
ishujve”, një realizim i bukur me skenar të
gazetarit Abdurahim Ashiku dhe realizim
të operatorit të njohur Arian Melonashi.
Një histori që flet me zë dhe figurë, mes
kuadrove e mes rreshtave për një mësuese,
Vera Shkurtin që për tu mësuar fëmijëve
të emigrantëve të shkruajnë, lexojnë e
këndojnë shqip, nuk përton që të shtunave
dhe të dielat të mbledhë nxënësit e ishullit
të Tinosit dhe çdo të enjte të udhëtojë më
se një orë me traget për të mbledhë bashkë
nxënësit e ishullit të Sirosit...
Por duhet theksuar se pa punën e
palodhshme të Abdurahim Ashikut dhe
kamerën e Arian Melonashit ne nuk do t’i
kishim njohur as ato as dhe punën e tyre
për mësimin e gjuhës amtare në ishujt e
sipërpërmendur. Prandaj falënderojmë për
këtë mikun tone Abdurahim Ashikun. Ashtu
si e falënderojmë për gjithçka ka bërë deri
sot për të mirën e Kombit Arbëror.
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uhet bërë diçka që ky personalitet i
letrave dhe i kulturës të mos i lihet
harresës…”, më tha studjuesi i njohur
Xhezahir Abazi, kur e takova për këtë
intervistë kushtuar shkrimtarit të njohur Haki
Stërmilli, njeriut që shumë kush nga ne e
njeh për romanin e tij emblematik, “Sikur
të isha djalë”. Xhezair Abazi, njeriu i nxënë
i letrave shqipe, modestisht dhe me nje
durim vetmitar sa edhe dinamik, ka dekada
që studion jetën dhe veprën e Stërmillit, i
cili këtë maj ka 120 vjetorin e tij të lindjes.
Që kurse realizoi në vitin 1983 studimin e
parë për Haki Stërmillin, Abazi në mënyrë
këmbëngulësë dhe vlerësuese periodikisht
i ka kushtuar vëmëndje apekteve të veçanta
të krijimtarisë të njeriut i cili sikundër
nënvizon ai, “ka qënë ngaherë në rrjedhë të
kundërt me rrymat korente politike, regjimet
dhe ideologjitë e ndryshme zotëruese”.
I mëmësuar me një sistem vlerash të
pakundërshtuara në studimet e tij, nga
viti 2012, Xhezair Abazi, ka realizuar nje
monografi të plotë mbi vepren letrare dhe
jeten (rreth 300 faqe), të njeriut që shkroi
“Sikur të isha djalë” në vitin 1936 ndoshta
i vetmi roman “bestseller” me ribotimet
periodike në vite, një roman apoteozë për
të drejtat e njeriut në përgjithësi dhe të
femrës në veçanti. “Jeta dhe procesi letrar”,
“Raportet e objektives me objektiven”, me
dhjetra studime per poezine e romanin në
shtypin e Tiranës e Prishtinës, Monografia
“Ezopi i Dibrës”, janë disa nga botimet e
Xhezair Abazit, i cili me këtë monografi të
re synon ti japë më shumë dritë veprës
letrare të këtij shkrimtari i cili sjell periudha
dramatike historiko-shoqërore, ngjarje,
fakte, heronj dhe karaktere plot intensitet
emocional
F.N: Zoti Xhezair, cili ka qënë synimi juaj
në hartimin e kësaj monografie për Haki
Stërmillin? Dhe pse pikërisht tani…?
Xh.a: Po e nis përgjigjen nga segmenti
i dytë i pyetjes. Sepse në maj, shkrimtari i
mirënjohur dhe një personalitet i kulturës
kombëtare si Haki Stërmilli, ka 120 vjetorin
e lindjes. Dhe them se, më në fund, duhet
bërë diçka që ky personalitet i letrave dhe i
kulturës të mos i lihet harresës…!
F.N: Çfarë është dokumentuar deri më
tani, nga vepra e Haki Stërmillit ?
Xh.a: Para viteve 90-të e vetmja “bëmë”
për Stërmillin ishte një botim i cunguar
i Veprës Letrare (në katër vëllime) me
një përzgjedhje, redaktim dhe parathënie
thellësisht të ideoligjizuar. Pas viteve
’90 është “rrëmihur”, shkruar, vlerësuar
dhe dekoruar një varg shkrimtarësh dhe

Xhezair Abazi, ka realizuar nje monografi të plotë mbi vepren letrare dhe jeten (rreth
300 faqe), të njeriut që shkroi “Sikur të isha djalë” në vitin 1936 ndoshta i vetmi roman
“bestseller” me ribotimet periodike në vite...

Haki Stërmilli – I harruari i madh
stërmilli është gurë themeli
edhe në atë që quhet letërsi
dokumentare.
shënimet, kujtime dhe ditaret
e tij në librat “burgu” dhe
“shtigjet e lirisë” nuk janë
thjeshtë memorie sociale e
gjysmës së parë të shek. XX,
por edhe fjalë letrare , elegancë
dhe sinqeritet, kulturë dhe
talenti i të shkruarit.

veprimtarësh nacionalistë dhe demokratë (siç
cilësohen rëndom), kurse për një shkrimtar
dhe atëdhetar demokrat që nga Kongresi i
Lushnjës, në periudhën e Pavarësisë e deri
pjesëmarrës në Luftën e II Botërore (ndonëse
në moshën 50 vjeçare) – ka zotëruar gatigati një heshtje varrit, siç thuhet…
F.N:Pse ka ndodhur kështu?
Xh.a: Nuk them se jam “verdiktdhënës “ i
kësaj çështje, por gjykoj se jeta dhe vepra e
Haki Stërmillit, ka qënë ngaherë në rrjedhë të
kundërt me rrymat korente politike, regjimet
dhe ideologjitë e ndryshme zotëruese. Haki
Stërmilli u rrit dhe u formua (në Dibër të
Madhe, Manastir dhe Tiranë) si një idealist
i kulluar, si luftëtar i lirisë dhe i çështjes
kombëtare dhe të drejtave njerëzore.
F.N: Pse cilësoni se “ka qënë ngaherë
në rrjedhë të kundërt me rrymat korente
politike, regjimet dhe ideologjitë e ndryshme
zotëruese”?
Xh.a: Po. I larguar nga Dibra e Madhe
si muhaxhir në vend të vet (nga ploja serbe
e 1913-s), jetoi dhe veproi në Elbasan,
Durrës, Tiranë e Mat, ku punoi për ngritjen
e pushtetit vendor. Pas Kongresit të Lushnjës,
bashkëpunoi me Ahmet Zogun (sekretar i
përgjithshëm në Ministrinë e Brendshme),
të cilin e njihte herët dhe besonte se ishte
një luftëtar i çështjes kombëtare. Kur, me
kohë, kuptoi prirjen e tij feudo-monarkiste,
(“Shpejt fillova me i diktue intrigat e tij, të
cilat ma vonë e çuen në tradhti”- shkruan
në “Autobiografi”), Stërmilli afrohet me
Avni Rustemin dhe shoqërinë demokratike
progresiste “Bashkimi”. Pastaj do të jetë
bashkëpunëtor dhe bashkëemigrant me Fan
Nolin. Pesë vite emigrant në Itali, Francë,
Rusi, Austri dhe Jugosllavi, ku serbët duke
shkelur Konventën Ndërkombëtare për
emigrantët politikë, e arrestuan dhe e
deportuan te “mbreti i tij” , i cili e kalbi në
burg. Në këtë kohë, kryesues të Kongresit
Botëror të Paqes (Mynih, 1929) si H.Barbyes,
Ajnshtajn, S.Katajama dhe tre personalitete
botërore, denoncuan me një peticion
“rrëmbimin, torturat shnjerëzore dhe
burgosjen e emigrantit politik, shkrimtarit
haki Stërmilli” . Gjithçka do të dëshmohët
më vonë në librin –ditar “Burgu”.
F.N: Po më tej, në vitet e Luftës së II
Botërore?
Xh.a: Është periudha më intensive
dramatike e jetës së tij. I bashkuar me
intelektualët antifashistë, morri pjesë

në Konferencën e Mukjes dhe pas saj,
mori udhën e maleve në trevat verilindore
bashkë me M. Frashërin dhe intelektualë të
tjerë nacionalistë, çka dëshmohet në dhjetra
faqe të “Ditari i Luftës”. Dhe kështu nga
viti 1943 deri në nëntor të ’44, bëri jetën
e veprimtarit, ndërmjetësit (me misionet
angleze në Dibër) dhe luftëtarit me armë
në krah, nga Çermenika në Gostivar, nga
Golloborda e Bulqiza në shpatet e bjeshkëve
të Korabit dhe Koritnikut. Provoi izolimin dhe
urinë në dimrin e 1944-s, kaloi sëmundje të
rënda mes borës së maleve, por edhe shkroi
Ditarin e Luftës me një afsh dhe sinqeritet
të rrallë. Gjithë jeta dhe veprimtaria e
tij dëshmojnë atdhetarinë, idealet e tij
si demokrat përparimtar. Megjithëse ai
u zgjodh anëtar i Këshillit Antifashist
Nacionalçlirimtar, pas ’44-s refuzoi të bëhej
anëtar i PKSH-së dhe të merrte pjesë në
Kongresin e parë të saj. Dhe në varrimin e
tij (1953) ndonëse ishte deputet i Dibrës, u
dëgjua vetëm zëri i hoxhës.
F.N: Në sferën e krijmtarisë letrare,
ç’vënd zë vepra e Haki Stërmillit në letrat
shqiptare?
Xh.a: Po përmend këtu vetëm dy fakte.
Deri në vitet ‘20 të Shek. XX, në dramaturgjinë
shqiptare, si krijime të nivelit profesionist
njiheshin vetëm 2-3 drama të Gj. Fishtës dhe
F.Nolit. Pas tyre vijnë katër drama të Haki
Stërmillit, të cilat edhe sot, me një konceptim
regjisorial bashkëkohor-mund të ngjiten në
skenën e teatrit. Në historioagrafinë letrare
shqiptare, tashmë është e pohuar se në
themelet e romanit shqiptar (si gjini) janë tri
vepra: “Shkodra e rrethueme” nga N. Nikaj,
“Lulja e Kujtimit” nga F. Postoli dhe “Sikur
të isha djalë” e H. Stërmillit. Por ndonëse dy
të parët kanë patur vlerën historike letrare
të zanafillës së romanit shqiptar, romani
i Haki Stërmillit, ka vazhduar të jetë për
treçerek shekulli bashkëudhëtar i brezave
të lexuesve.
F.N: “Sikur të isha djalë” , është vërtet nje
roman emblem në letrat shqipe …!
Xh.a: Po, romani i mirënjohur “Sikur
të isha djalë” (1936) është ndoshta i vetmi
roman “bestseller” me ribotimet periodike
nëpër vite. Romani ishte një apoteozë e
fuqishme artistike për të drejtat e njeriut
në përgjithësi dhe të femrës në veçanti.
Ai zgjoi kërshëri dhe luajti një rol të
pazëvëndësueshëm në masën e lexuesve në
të gjitha trevat shqiptare. Në vitet ’30, në vitet

’50 dhe deri në dhjetëvjeçarin e parë të Shek.
XXI, romani ka njohur mbi 12 ribotime: në
Tiranë, Prishtinë e Shkup, duke shënuar një
rekord të paaritshëm në historinë e letrave
shqiptare. Romani “vë gishtin” në plagën më
të dhimbshme sociale shqiptare- tragjizmin
e jetës së femrës, çka e shohim të shfaqet
përditë edhe sot.
F.N: Po në gjini të tjera, ka spikatje vepra
letrare e Haki Stërmillit ?
Xh.a: Siç përmënda më lart, Stërmilli
krahas Fishtës dhe Nolit në kultivimin e
dramatikës drejt nivelit të teatrit profesionist.
Në katër dramat e tij (shkruar në vitet’20 të
Shek. të kaluar) ndihet veçanërisht fati tragjik
i luftëtarit për liri, i cili e sheh krijmin dhe
vijimësinë e jetës familjare të lidhur ngusht
me lirinë kombëtare dhe fatet e atdheut.
Por Stërmilli është gurë themeli edhe në
atë që quhet letërsi dokumentare. Shënimet,
kujtime dhe ditaret e tij në librat “Burgu” dhe
“Shtigjet e lirisë” nuk janë thjeshtë memorie
sociale e gjysmës së parë të Shek. XX, por
edhe fjalë letrare , elegancë dhe sinqeritet,
kulturë dhe talenti i të shkruarit.
Uniteti dhe vijimësia e jetës dhe reflektimi
i tyre në procesin letrar janë gjithashtu një
dëshmi unike e Stërmillit që nga skicat dhe
tregimet e para të moshës djaloshare dhe
deri te radhët e dorëshkrimit të tij të funditndihet jeta dhe lufta e njeriut të thjeshtë, e
atij që, si Atlanti, mban mbi shpatulla globin
dhe bën histori.
Lënda e veprës letrare të këtij shkrimtari
sjell periudha dramatike historiko-shoqërore,
ngjarje, fakte, heronj dhe karaktere që mbartin
intensitet ideoemocional. Monografia
antologjike e përgatitur, synon të paraqesë
gjithçka u përvijua në këtë bisedë.

ftesë për sponsorizim
Studiuesi Xhezair Abazi po përgatit
një monografi antologjike për Haki
Stërmillin! Ftohen biznesmenë dhe
qytetarë atdhetarë që ta mbështesin
botimin e kësaj monografie me rastin
e 120-vjetorit të lindjes.
Për më shumë informacion kontaktoni
autorin ose mund të na shkruani në adresën
e emailit të gazetës!
Faleminderit!
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historia e Dardhës, resurset historike që rrojnë ende të gjalla në vlerat rrëfimore...
njerëz me urtësinë e mendjes, përbëjnë sfondin e librit, ku figura më e fokusuar
është Bajram Ndreu.

Promovohet libri i
Halil Ramës dhe Sakip Camit
B

ajram Ndreu i Zall Dardhës, bir i shquar i
një familje të madhe” është libri më i ri i
bashkëautorëve Halil Rama dhe Sakip Cami.
Promovimi i këtij libri në Qendrën Kulturore TEN
të Bashkisë Tiranë mblodhi qindra intelektualë
dibranë dhe nga e gjithë Shqipëria.
Në fillim, foli hajri Mandri, redaktor i librit.
Më pas, shkrimtari Lutfi hanku, tha se “kjo vepër
e shtjelluar me përgjegjësi krijuese të rrëmben me
bukurinë e portretit të “heroit” dhe me panoramën
mahnitëse të kopertinës, ku nusëron si legjendë e
veshur me gjelbërimin e kandshëm blu-jeshile, që
çel jetë e dashuri dhe ku thirrin dardharët me za të
përmallue Bajram Ndreun: “Ku je, bre burr!””.
Në prezantimin e librit përshëndetën edhe
deputeti i Dibrës Sherefedin Shehu, i cili u ndal
kryesisht në vlerat e Fisit Ndreu dhe të Familjes së
Bajram Ndreut, si dhe në domosdoshmërinë e ruajtjes e transmetimit tek brezat të këtyre vlerave.
Poeti Islam Çenga foli për vlerat ideoartistike të
monografisë kushtuar Bajram Ndreut. Ai vlerëoi
gjuhën e pasur e mjetet shprehëse që e lartojnë
këtë hëro-legjendë të Zall Dardhës e të gjithë
Shqipërisë.
“Tek Bajram Ndreu ndriste drita e dijes, e trimërisë dhe e guximit”, tha artisti dhe shkrimtari
Beshir Cala gjatë fjalës së tij. Ndërsa avokat Sabri
Gjeci e vlerësoi monografinë kushtuar Bajram
Ndreut, një libër të spikatur me një tjetër histori
njerëzore, të gjallë e të jetuar.
Besim Ndregjoni e vlerësoi librin në kontekstin
e trajtimit të vlerave që bartin Familjet e medha,
si ajo Ndreu, që përbëjnë krenari kombëtare.
Në këtë ceremoni promovuese, e moderuar
nga gazetari Defrim Methasani, u promovua
edhe kënga “Hej Bajram, o mos vdeksh kurrë”,
kënduar nga sherif Dervishi, kompozuar nga
Edmond Zhulali.
Halil Rama, edhe në emër të bashkëautorit,
Sakip Cami, tha se “Bajram Mustafa Ndreu ishte

Princesha e poetit
Nga ilMi derVishi

L

një njeri modern, që nuk u kuptua dhe nuk u
pranua sa qe gjallë”.
Ai falenderoi ata që kontributin në shkrimin e
këtij libri, veçmas z. Neshat Ndreu, nipi i Bajramit,
i cili e nxorri në dritë këtë figurë kaq interesante për
tu njohur, sa do të përbënte subjekt edhe për letërsi
të mirëfilltë, për shkrimtarët dhe krijuesit.
Në emër të Familjes përshëndeti Lutfi Ndreu.
Ai solli grimca nga jeta e Bajramit, të cilat u
mirëpritën dhe duartrokitën nga pjesëmarrësit.
Kështu ndodhi edhe në çastet e interpretimit të
poezive të poetit Naim Plaku, kushtuar Bajram e
Selim Ndreut, nga mbesa e tyre, Klaudia Ndreu,
sidhe në mbyllje të takimit promovues kur, këngëtari i mirënjohur Qerim Sula interpretoi këngën
“Na knojn pushkët nëpër kulla”.

ibri me poezi “Princesha ime”, i Astrit
Balliut vjen në duart e lexuesit si një tufë
lulesh në këtë pranverë. Astriti një emigrant
në Greqi është nga Muhurri i Dibrës, dhe në
këtë vëllim ka zgjedhur poezitë e shkruara
nëpër vite, me një tematikë të gjerë. Krahas
motiveve të dashurisë, jeta dhe punë larg
vendlindjes ka qenë dhe një motiv për t’i
shkruar vendlindjes. Poezitë “Të vij me ty”,
“Dje ose nesër”, “Pas 11 vitesh”, “Jam larg”,
“Ëndrra e mërgimtarit”, etj., janë poezi jo
vetëm të arrira artistikisht por dhe meditative.
Lirikat e dashurisë janë një temë në vete
që të lënë shijen e mirë të leximit. Vet titulli i
librit, “Princesha ime”, marrë nga titulli i një
poezi kushtuar vajzës, ka brenda mesazhin e
madhe të dashurisë, por në shumë poezi gjen
mendime të shprehura nga autorë që në jetën
e tij, sipas poezive janë katër princesha.
Është Nëna, të cilës i ka kushtuar disa
poezi, gruaja, qe ka disa vargje brilante, por
jo pak poezi ka për motrën e ndofta më të
bukura në këndvështrimin e tij.
Duke i uruar suksese mendoj që në librin

e dytë do ketë poezi më të mira, dhe do
shkruaj sërish duke analizuar dhe më gjerë
krijimtarinë e tij.

Poezi nga Astrit Balliu

Ku jeni tani, të më detyroni të ha darkë
Ku jeni, të më kujtoni që mesnata ka kaluar
Më mungoni, duhet të hedh vetë gjellë në pjatë
Më mungoni,krevatin për të më rregulluar
T’ju kisha pranë, natën e mirë, të më uroni
Në rrëfimet mes shoqesh kaluar
Që s’kemi gjellë, sonte të më thoni,
Sepse u dogj, pas fjalësh harruar
Në të dyja rastet, nuk do t’ju bërtisja
As do më shkonte në mendje t’ju këshilloja
Desha t’ju kem pranë, t’ju flisja
Të çmallesha me ju o motra, kaq doja!

të mbaj qëndisur

Përfaqësues tiPiK që siguron Kohezion Midis brezaVe
Nga hajri Mandri

E

shtë shkruar për fisin Ndreu të Dibrës por për
historinë e tij nuk mund të themi se rrëfimet
kanë shterruar. Në kolanën e librave mbi këtë
fis, një vlerë e shtuar është edhe ky libër, shkruar
me pasion dhe profesionalizëm nga Halil Rama
dhe Sakip Cami.
Që në hyrje të librit autorët shpalosin galerinë
e heronjëve të Dardhës, si në një panteon që
mban mbi supet e historisë, të vjetër dhe të re,
piedestalin e triumfatorëve të luftës për liri e
pavarësi, si bazament human që ushqehet nga
dashuria ndaj vendit të të parëve, ndaj kombit.
Historia e Dardhës, resurset historike që rrojnë
ende të gjalla në vlerat rrëfimore, gjurmimet në
kancelaritë perandorake që retushojnë origjinën e
largët dhe të mjergullt historike, imazhi i një grupi
skulptural madhështor me heronj luftëtarë, strategë, gjeneralë, shkrimtarë, industrialistë e afaristë
të shquar, kompozitorë e këngëtarë, koreografë e
valltarë, poetë e deputetë, administratorë e njerëz
me urtësinë e mendjes, përbëjnë sfondin e librit,
ku figura me e fokusuar është Bajram Ndreu.
Në libër gjejmë mjaft skena, sjellje dhe kode
familjare mbresëlënëse. Autorët përshkruajne me
një gjuhë që rrjedh lirshëm, si një ujvarë, duke
të shoqëruar ëmbël në grykat e maleve dhe në

shtëllungat e reve të qiellit historik, në beteja
e legjenda, për të shijuar kulturën etnografike,
etnojuridike dhe psikomorale të personazheve,ku
simbol këtë herë është zgjedhur Bajram Ndreu,
si përfaqësues tipik që siguron kohezion midis
brezave: shtrirë në kohët e Pavarësisë, Luftës,
Pasluftës, Demokracisë. Figura është vendosur
mjeshtërisht në kontekstin social, historik e kulturor, gjë që ka rritur shanset për mesazhe të reja
që i flasin kohës moderne në të cilën jetojmë,
duke ndjerë estetikisht emocione të kategorisë
të së bukurës dhe të madhërishmes.
Libri përshkohet nga një dendësi rrëfimesh befasuese, faktesh dhe ngjarjesh duke i dhënë trajtën
e një ese-je të gjatë përshkruese - argumentuese, e
strukturuar sipas rregullave akademike. Panorama
historike e figurave dibrane dhe më gjerë, që komunikonin me familjen e Bajram Ndreut, e lartojnë
atë në misione madhore kombëtare. Ndretë ishin
të pasur, dhe natyrisht të pasurit bëjnë hisori dhe
komb. organizimi etnojuridik (pesëmbëdhjetëshja
e dheut), idolatria e heronjëve, ekstremet e jetës,
përkushtimet sakrale në mbrojtje të Atdheut, vuajtjet nga komunizmi, fuqia e besimit dhe vlera e religjionit, përbëjnë skena interesante psikomorale.
Pasi ta lexoni do t’ju mbetet në mendje mesazhi madhor kombëtar, i shkrirë organikisht në
libër, aty, midis rreshtave.

desha
Sikur Të arrija të të mbyllja në zemrën time
Gjirin tim të ngrohtë burg për ty ta bëja
Të ndieje ngrohtësinë e zemrës sime
Të lindja dhe të vdisja, mbi trupin tënd doja
Kam frikë se mos më ikën
Sa herë që ti hap derën
Desha që ta bëj natën si ditën
Desha të ndërroj shpejtësinë me erën
Që në qoftë se një ditë të mundohesh
Nga zemra ime të dalësh dhe të ikësh
Të mos jetë “natë” e diku të mos pengohesh
Se unë me shpejtësinë e erës do të të arrij sa
do të ikësh.

Shqipëri larg teje jam
Për dije, shumë të dua
Në vdes këtu, ta them
S’më kalb kjo tokë mua
Ngjan se të kam braktisur
Që bredh sot nëpër botë
Por ty të mbaj qëndisur
Me gjak edhe në lotë.

nënë
Më linde një herë
Dhjetë, ty të mundova
Njëqind, më këshillove
Dhjetë të dëgjova.

Për ju motra

Unë të lëdoj,
Dhe ti më bekon
Të kthej shpinën e shkoj
Ti veç më uron.

Mesnatë, unë ndodhem krej i vetmuar
Fotografitë që fjalë s’nxjerrin, kam përpara
Ç’mëkat bëra dh kaq kohë ndodhem i larguar
Nga ju motra, që ju konsideroja të pandara

Nuk turp të të them,
më fal, një mijë herë
buzëqeshja jote, që kur linda
më dhuroi pranverë.
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Krijimtaria poetike e Artan Gjyzelit është një rebelim
për të artikuluar ca të vërteta thellësisht njerëzore...

Bota e nxehtë e erosit në poezinë e Artan Gjyzel Hasanit
Nga Prof. dr. roland zisi

Artan Gjyzel Hasani ka lindur më 8 mars 1962, në Peshkopi,
Dibër. Jeton aktualisht në Toronto, Kanada. Ka kryer
Fakultetin e Mjekësisë, Tiranë dhe Seneca College,
Fakulteti i Arteve të Aplikuara, Toronto, Kanada.
Deri tani ka botuar:
“Striptizë në shpirtin tim” poezi, Albin, Tiranë, 1996,
“Bushtra”, roman, Planet, Tiranë, 2001,
“Misioni Paranoik”, poezi, Triptik, 2006,
“Erotika”, poezi, Izabel, 2007,
“Stina e pestë”, dialog poetik bashkë me Aida Dizdarin,
Izabel, Dhjetor 2007,
“Nje shqiptar në oborrin e El Grekos”, roman, Izabel, 2008,
“Mëkatari”, poezi, Albtipografia, 2011,
“Republika e semaforëve”, roman satirik, Albtipografia,
2012.

L

ibrat me poezi të autorit Artan Gjyzeli
kanë tërhequr gjithmonë vëmendjen e
opinionit letrar si dhe të profesionistëve që
ndjekin ecurinë e poezisë shqipe sot. Poezia
e tij po prezantohet përherë e më befasuese,
përherë e më e veçantë si në tematikë ashtu
dhe në trajtim e realizim ligjërimor. Tekstet
poetike të këtij poeti, sa vijnë e bëhen më
të pjekura, më sugjestive e më filozofike.
obsesioni themelor i vargjeve të A. hasanit
lind nga kërshëria dhe dëshira e tij për të
përkufizuar sa të jetë e mundur, botën e
nxehtë të erosit, jo për t’u dëshmuar si pak
(post)frojdist, por për të mbërritur poetikisht
tek ai realitet, deri dje i shpërfillur dhe i
nëpërkëmbur.
Mesazhi që synon të përcjellë krijimtaria
poetike e Artan Gjyzelit, është një rebelim
për të artikuluar ca të vërteta thellësisht njerëzore të cilat nën ndikimin e autocensurës
së imponuar nga morali i turmës, individi i
mohon duke u përpjekur t’i bëjë inekzistente.
Pra autori nuk zbulon dhe nuk shpik të vërteta,
por thjesht i zbulon ato. objekti i tij poetik,
është përgjithësisht (por jo përgjithmonë)
erotizmi dhe seksualiteti, pikërisht dy objekte
tradicionalisht të keqkuptuara. Nëse shumica
e poetëve tradicionalisht operojnë në mënyrë
romantike dhe idilore me mendjen dhe zemren e njeriut, poeti e ul bisturinë e tij poetike
edhe më poshtë, atje ku, edhe kur dashuria fle
gjumë, rri zgjuar dëshira. Këtë mundohet ta
realizojë pa anestezi, në mënyrë që ulërima
e pacientit të dëgjohet edhe jashtë kësaj salle
operatore dhe të përplaset në xhamat pas të
cilëve, turma njerëzore gatuan moralin e saj
hipokrit.
Poezia tradicionale dhe bashkëkohore
shqipe, përgjithësisht nuk ka guxuar të hyjë
brenda një dhome gjumi, por është mjaftuar
me buqetën e luleve mbi tavolinë në përvjetorë martesash. Dhoma e gjumit ka qenë tabu
për poezinë shqipe. Është shkruar shumë për
dashurinë, por shumë pak për dëshirën. Është
shkruar shumë për martesën, por aq pak për
divorcin, është shkruar shumë për besnikërinë,
por aq pak për tradhtinë. Është shkruar shumë
për gjyshen,gruan, nënën, vajzën, motrën,por
është shkruar shumë pak ose aspak për femrën
që secila nga ato mbart brenda vetes.
Cila është paranoja tek vëllimi “Mision
paranoik”? Në këtë botë të ftohtë materiale

ku jetojmë, është më e lehtë të japësh e të
marrësh kredi bankare, se sa dashuri. Njerëzit
duke tjetërsuar dhe deformuar kuptimin e
dashurisë, kanë deformuar dhe tjetërsuar
vetveten. Njerëzit kanë harruar të dashurojnë.
Pikërisht dhënia e dashurisë është shndërruar në një mision paranoik në sytë e turmës
së zhveshur nga ndjenjat më të natyrshme
njerëzore. Dhe misioni i poetit në këtë libër,
është dhënia e dashurisë në çdo formë të
mundshme të saj (prandaj është paranoik ai
mision, një paranojë shpesh e pamundur në
këtë botë materiale.
Një tjeter tipar i poezisë se A. Hasanit, është
vendi qe ai i jep asaj që quhet TrADhTI.
Tradhtia ështe një formë e dashurisë, ndoshta
një formë e natyrshme e saj, po aq sa edhe
besnikëria Ai nuk i thur hymne fetare
besnikërisë bashkëshortore, por as nuk
anatemon tradhtinë. Te dyja i sheh si anë të
së njëjtës medalje, dashurisë njerëzore. Të
kuptosh femrën, dmth të kuptosh veten, dhe
kur kupton veten, kupton edhe dashurinë –
ky është mesazhi i poezive te tij erotike. Në
poezinë tradicionale shqipe, femra ose është
hyjnizuar ose është mallkuar, por kurrë nuk
është paraqitur siç është në natyrshmërinë e
saj që i bindet vetëm një force. Forcës që
quhet JETË.
Në letërsinë e realizmit socialist, figura e
gruas u hyjnizua (në kuptimin e moralit socialist të kësaj fjale) dhe nuk gjen asnjë varg ku të
cënohet adhurimi i figurës së saj. Në poezinë
e tranzicionit postkomunist, nën sloganin
e poezisë pa tabu dhe shprehjes së fjalës së
lirë, figura e femrës shpesh u anatemua, u
deformua në emër të lirisë, u shkruajt për
antipodin e femrës socialiste si për një femër
të përdalë, si për një krijesë që nuk meritonte
atë vend qe i kish dhënë poezia socrealiste, u
shkruajt shumë e tërë mllefe poetësh (meshkujsh) që vinin nga një regjim totalitar, për
prostitutat, për “kurvat”, për femrën burim të
të këqijave, për femrën si objekt seksi dhe
epshesh, gjithnjë duke e vendosur figurën e
saj në pozitë inferiore dhe kjo gjë, e ndihmuar
shumë edhe nga përdorimi i një fjalori ku
fjalët e rrugës ishin në funksion të denigrimit
moral të figurës së femrës.
Pra, u kalua nga një deformim, në një
deformim tjetër. Nga hyjnizim në anatemim
të figurës së gruas.
Pikërisht për këtë shkak, poezia e Artanit,
iu drejtua prerjes se artë: femrës në natyrshmërinë e saj. Femrës së keqkuptuar dhe të
keqpërdorur nga morali hipokrit i dy epokave
dhe i poetëve të tyre: nga morali i imponuar
standard socialist dhe nga morali pa moral
tranzicionit.
Autori është në luftë të shpallur dhe pa
asnjë kompromis, kundër moralit hipokrit të
turmës në përgjithësi dhe kundër asaj letërsie
që bëhet zëdhënëse e verbër e këtij morali të
turmës në veçanti.

alibitë
Mali është alibia e malësorit
kur shtiret si i fortë,
shiu – alibia e dheut
kur bëhet baltë e butë,
the bedroom – alibia e dyve
kur hiqen si bashkëshortë,
kjo botë e dhjerë –alibia ime
e të qënurit mut…
Ngrica – alibia e luleve
që s’ditën të çelin kurrë,
vjeshta – alibia e gjetheve
që lindën të vyshkura,
sperma – alibia mashkullore
e të qënurit burrë,
lotët – alibia
e faqeve të fishkura…
Era – alibia e reve
që ikin s’dinë se ku,
Itaka –alibi e hallakatjes
në det,
Edgar POE – alibi e Korbit
që hesht mbi hu,
TI – alibija ime
e të qënurit
POET…
Ti – alibia ime në qiellin e shtatë,
unë – alibi e arratisjes tënde
nga dashuri e vjetër,
ti përsëri – alibia ime
në ferrin e zjarrtë
e përsëri unë – alibia jote
kur të më lësh
për një tjetër…

Kafazi i artë – alibija
e zogjve shtegtarë,
dashuria – alibi e atyre
që tradhtuan shumë,
gjumi – alibi
e njeriut ëndërrimtar
dhe unë – alibia
e të qënurit…
UNE

VetëM Për një natë...
Vetëm për një natë
do të bëja dashuri me ty,
grua e tjetrit
që t’i të mësoje
se sa shumë ndryshoj unë
nga ai i yti…
Vetëm për dy net
do të bëja dashuri me ty,
grua e tjetrit
që ti të mësoje se sa pak ndryshoj unë
nga ai i yti…
Vetëm për tre net
do të bëja dashuri me ty,
grua e tjetrit
që ti të mësoje
përjetë
se unë nuk ndryshoj fare
nga ai i yti….
………………….
Por ti i di të gjitha këto,
ndaj bëhesh e imja
veç për një natë.
Marrë nga libri i sapobotuar
“Letërsi bashkëkohore shqipe - poezia”,
botim i SHB Naimi, Tiranë, 2015.
ISBN: 978-9928-109-85-9. Çmimi: 1200 lekë
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Etapa e “parahistorisë” na shtyn deri në gjysmën e parë të shek. XV, kur monumente
të veçantë të kulturës antike të Shqipërisë, tërheqin vëmendjen e antikuarëve të huaj
evropianë...
Nga adeM bunguri
frano Prendi

K

ërkimet e mirëfillta prehistorike
në Shqipëri datojnë shumë
vonë krahasuar me vendet e tjera
të Europës dhe të Ballkanit.
Megjithatë, ato paraprihen nga
“parahistoria” dhe “protohistoria”
e tyre, që i referohen përkatësisht
periudhës së Mesjetës dhe asaj të
Rilindjes. Etapa e “parahistorisë”
na shtyn deri në gjysmën e parë të
shek. XV, kur monumente të
veçantë të kulturës antike të Shqipërisë, tërheqin vëmendjen e antikuarëve të huaj evropianë. I pari
prej tyre është humanisti italian
Qiriaku i Ankonës (Ciriaco de Pizzicolli), që në vitin 1435 viziton
disa qendra antike të bregdetit
shqiptar, si Lezhën, Durrësin, Apolloninë, Vlorën, Butrintin etj. Ai
vrojton mjaft monumente arkeologjike, rrënojat e të cilave
ruheshin deri në atë kohë mbi
sipërfaqe. Mahnitet nga trashëgimia
e pasur dhe veçanërisht nga mbishkrimet antike, disa prej të cilave i
kopjon dhe i boton në shënimet e
tij të udhëtimit1, mbishkrime që më
vonë qenë mbuluar nga koha ose
zhdukur pa lënë gjurmë në rrethana të panjohura. Interesi për
monumentet antikë, filloi të shfaqet
pak më vonë edhe tek humanistët
shqiptare dhe të shprehet në letërsinë historike të kohës. Është M.
Barleti në fillim të shek. XvI, që në
veprën monumentale mbi Skënderbeun2, me patosin e tij të njohur
patriotik, sjell përshkrime të gjalla
të qytetit më të madh e më të
rëndësishëm antik të vendit, Durrësit, dhe tërheq vëmendjen mbi
monumentet e tij dhe në mënyrë
të veçantë mbi amfiteatrin, i ndërtuar “me zgjuarësi dhe me mjeshtëri
të admirueshme”3. Pushtimi osman
i Shqipërisë e ngadalësoi shumë
ritmin e zhvillimit normal të vendit
dhe e shkëputi atë nga zhvillimi i
përgjithshëm i qytetërimit evropian. Me këtë ngjarje ndërpritet edhe
interesi i udhëtarëve dhe antikuarëve perëndimorë për gjurmimin e monumenteve antikë të
vendit tonë, deri atëherë shumë
pak të njohura. Vetëm në periudhën e rilindjes Kombëtare, filloi të
rizgjohet interesi ndaj monumenteve të së kaluarës antike të vendit
tonë. Veprimtarë të Rilindjes, të
nxitur nga motive patriotike dhe
ndjenja romantike, e sollën shikimin e tyre në drejtim të historisë
dhe traditave të moçme të kulturës
së vendit, me qëllim që të ndriçohej lashtësia dhe autoktonia e
popullit shqiptar dhe rrënjët e
thella pellazgo-ilire të etnogjenezës
së tij. Ndërkaq, në periudhën e
fundit të Rilindjes, gjegjësisht nga
gjysmën e dytë e shek. XIX deri në
Luftën e Parë Botërore, rishfaqet
interesi i studiuesëve të huaj për
gjurmimin dhe evidentimin e mjaft
monumenteve të kulturës së lashtë
të Shqipërisë. Vëmendja e tyre
orientohet drejt vlerave të kulturës
dhe qytetërimit ilir, përfshirë dhe
kulturën tumulare, qytetërimit
greko-romak si dhe kulturës mesjetare shqiptare. Midis studiuesëve
që e vizituan vendin tonë gjatë
kësaj periudhe duhen përmendur
F. Pukëvil, W. M. Leak, L. Hezey,
J. G. hahn, J. Tragger, Th. Ippen,

Historiku i kërkimeve arkeologjike në
Shqipëri në fushën e prehistorisë
Kërkimet e mirëfillta
prehistorike në shqipëri
datojnë shumë vonë
krahasuar me vendet e
tjera të europës dhe të
ballkanit
arkeologjia shqiptare,
si shkencë nacionale,
është formuar pas luftës
II Botërore dhe zë fill
me krijimin e sektorit të
arkeologjisë dhe hapjen
e Muzeut arkeologjik në
tiranë në vitin 1948.
Ky instuticion i parë
shkencor do të merrte
mbi vehte përgjegjësinë
e organizimit dhe të
drejtimit të kërkimeve
e të studimeve
arkeologjike shqiptare.
K. Patch, F. Nopça etj. Etapa e
“protohistorisë” së kërkimeve prehistorike është e lidhur me emrin
e pionierit të arkeologjisë shqiptare, klerikut At Shtjefën Gjeçovi
(1887-1927), i cili u mor posaçërisht me monumentet e kulturës
sonë të lashtë dhe tërhoqi vëmendjen për vlerat historike të monumenteve arkeologjike. Me pasionin e një arkeologu dhe këmbënguljen e një gjurmuesi të
zellshëm të vlerave të lashta historiko-kulturore të popullit shqiptar,
Gjeçovi i kushtoi vëmendje të
veçantë gjurmimit, zbulimit dhe
ruajtjes së materialeve arkeologjike,
duke i konsideruar ato si burime të
rëndësishme dhe me vlera të
mëdha njohëse për të kaluarën e
largët historiko-kulturore të vendit.
Kërkimet e bëra prej tij në dhjetëvjeçarët e parë të shek. XX mbi
disa nekropole tumulare të Shqipërisë së Veriut, kishin një rëndësi të veçantë. Gjeçovi që në fillim
të veprimtarisë së tij kërkimore e
përqëndroi vëmendjen tek varrezat
tumulare ilire, me të cilat territori i
Shqipërisë ishte mjaft i pasur, sidomos rajonet veriore të tij4, dhe që
në dekadat e para të shek. XX përbënin edhe problemin kryesor të
prehistorisë shqiptare. Ai bëri
gërmime të vogla në disa tuma të
Shqipërisë Veriore dhe të Rrafshit
të Dukagjinit (Kosovë)5. Kërkimet
mbi 25 vjeçare të këtij patrioti bënë
të mundur zbulimin e një numri të

konsiderueshëm objektesh arkeologjike dhe krijimin e koleksionit
të parë prej rreth 500 objektesh,
përfshirë edhe disa sëpata e çekanë
guri dhe bakri të epokës neo-eneolitike, një numër sopatash bronzi
të tipit “shkodran” e “shqiptarodalmat”, një përkrenare bronzi e
tipit ilir, disa maja heshtash hekuri,
enë të ndryshme balte, stoli bronzi
(vathë, unaza, varëse), si dhe
monedha të Shkodrës, Gentit dhe
Dyrrahut e Apollonisë etj6, që u
vendosen pranë Kuvendit Françeskan të Shkodrës. Ky koleksion i
parë arkeologjik, i njohur me emrin
e tij, është mjaft i rëndësishëm për
vlerat historiko-kulturore, sidomos
për faktin se ato përfaqësonin në
atë kohë dhe të vetmet materiale
arkeologjike me prejardhje të sigurtë nga trualli shqiptar. Në artikullin e tij serial me titull “Nji argtim
arheologik“, të botuar në vitin
1920 në “Zani i Shna Ndout”, me
një koncept të qartë mbi rëndësinë
e shkencës arkeologjike, ai shkruante se “arkeologjia është e vlefshme sepse qet në dritë visarin e
kombit që prej mijëra vjetësh rri
futun nën dhe” dhe se “lajmet mbi
arkeologjinë shqipe, kanë me pas
një rëndësi të madhe për historinë
kombëtare” 7. Përveç njoftimeve
mbi rezultatet e kërkimeve të tijë
në atë vit në tri tuma të rajonit të
Lezhës (Troshan), ai tërheq vëmendjen edhe mbi domosdoshmërinë e organizimit dhe të finan-

cimit të gërmimeve arkeologjike
nga shteti si dhe të krijimit të një
Muzeu Arkeologjik Kombëtar, ku
do të ruhej dhe evidentohej e materializuar historia e lashtë e popullit shqiptar, lashtësia dhe traditat
kulturore të tij, qëllimisht të injoruar ose të gjymtuar nga të huajt si
dhe të një Biblioteke Kombëtare,
pasi ai besonte se përmjet Muzeut
dhe Bibliotekës “mund të jepet
gjygji i vjeftësisë së nji kombit”8.
Realizimi i këtyre sugjerimeve ishte
në atë kohë i pamundur, pasi Shqipëria akoma nuk kishte arkeologët
e saj, profesionalisht të përgatitur,
për të përballuar detyrat komplekse
të gjurmimit dhe të studimit të
monumenteve të saj arkeologjikë.
Sidoqoftë, Gjeçovi me punën e tij
të palodhur e plot pasion për gjurmimin, zbulimin dhe grumbullimin e vlerave arkeologjike të
vendit tonë, dha një ndihmesë të
çmuar për evidentimin e qytetërimit të lashtë ilir, ndërsa me pikëpamjet e tij të drejta për rëndësinë e
arkeologjisë, ai bëhet zëdhënësi i
parë për krijimin e një shkence
arkeologjike kombëtare, me detyra
dhe funksione historiko-kulturore
të përcaktuara qartë. Këtë mision
do të përpiqej të kryente në mesin
e viteve ‘30 të shekullit të kaluar,
edhe arkeologu Sh. Demiri, i doktoruar në Austri (Grac), që do të
kërkonte organizimin e kërkimeve
të programuara pre dhe protohistorike në Shqipëri, për të argumen-

tuar autoktoninë iliro-shqiptare.
“Nga shkencat arkeologjike-shkruan ai në të përjavshmën kulturore
“Illyria”-dega prehistorike-protohistorike....ka mâ shum rândësi për
Shqipnín se sa për vende të tjera,
sepse epoka prehistorike-protohistorike âsht arkeologji illyrike e
duhet të konsiderohet si nji shkencë
kombtare dhe e domosdoshme për
me ndriçue të kaluemit t’onë” 9.
Kësaj periudhe i takojnë dhe informacionet e vlefshme arkeologjike
të historianit erudit Eqerem bej
Vlora dhënë misionit arkeologjik
italian, që vepronte në këtë kohë
në Shqipërinë Jugperëndimore, që
i dhanë shkas zbulimeve të rëndësishme në Xarë, Shën Marinë,
Velçë etj10, edhe përpjekjet e personalitetit të shquar Mit’hat Frashëri
(Lumo Skëndo) për ruajtjen e vlerave arkeologjike dhe dëshmive të
kulturës dhe qytetërimit tonë të
lashtë11. Arkeologjia shqiptare, si
shkencë nacionale, është formuar
pas Luftës II Botërore dhe zë fill me
krijimin e sektorit të arkeologjisë
dhe hapjen e Muzeut Arkeologjik
në Tiranë në vitin 1948. Ky instuticion i parë shkencor do të merrte
mbi vehte përgjegjësinë e organizimit dhe të drejtimit të kërkimeve
e të studimeve arkeologjike shqiptare. Historiku i kërkimeve dhe
studimeve mbi kulturat e tejlashta
prehistorike të territorit shqiptar,
gjegjësisht mbi ato të epokës së
gurit të vjetër (Paleolit), të mesëm
(Mezolit) dhe të ri (Neolit) si dhe
të epokës së parë metalike (Eneolit), ka një moshë mjaft të re dhe
mund të ndahet në tri faza:
Faza I përfshin periudhën midis
dy luftrave botërore (1918-1939).
Faza II përfshin veprimtarinë
e organizuar të kërkimeve arkeologjike në periudhën e komunizmit (1948-1990)
Faza III përfshin kërkimet pas
viteve 90’ të shekullit të kaluar, kur
arkeologjia shqiptare filloi bashkëpunimin intensiv me shkollat e
huaja arkeologjike perëndimore,
europiane dhe amerikane (19912013).
(vijon në numrin e ardhshëm)
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Meditimet e një Skënderbegasi,
në 70 vjetorin e shkollës...

Djemtë e Dibrës në shkollën “Skënderbeg”
nga pilotët nuk mund të harroj

Nga abdurahiM ashiKu

J

am ulur në një karrige në hyrje të hyrjes
së “Edem”, një lokal në breg të detit të
Atikisë. Gjerb në qetësi kënaqësinë në fytyrat e njerëzve që hyjnë gazmorë e bëjnë
vend tavolinave shtrirë në tërë gjatësinë dhe
gjerësinë deri tej.
Shoh njerëz me barrën e thinjave bardhë
si bora mbi kokë, të rinj e të reja veshur me
“fundin e sepetit” si i thonë në anët e mija.
Brezi i dytë i “flokëthinjurve”, bije e bija që
kur i pyet të thonë...”kam ardhur në kujtim
të babait tim...”, vogëlushë kapur duarsh
prindërish e gjyshërish. Një buqetë njerëzish mbledhur maleve e fushave të Shqipërisë
që kanë ardhur t’i gëzohen një dite, një date
lidhur me jetën dhe përkushtimin e shtatëdhjetë viteve kohe të largët, kohe të afërt, aq
të afërt sa gjithkush shtrin dorën e, e kap, e
ve përpara, e shikon, i gëzohet...
Fjala është për 28 marsin 1945...
Fjala është për ata që atë ditë pranvere, mbi
bankë kishin ndërruar pushkën trofe e një lufte
heroike, me lapsin, me penën, me librin...
Fjala është për Shkollën Ushtarake “Skënderbeg”...
Atë ditë, atë datë, ata do të ishin “Skënderbegas”...
Kristaq Hysollin nuk e mban vendi. Ka
përgjegjësinë e organizatorit, të njeriut që tash
shumë ditë është kujdesur që të vijnë sa më
shumë “Skënderbegas”, nga ata më të moçmit
dhe nga ata më të rinjtë. Të vijnë edhe personalitete të jetës në mërgim, edhe drejtues
shoqatash, edhe dashamirë të gëzimeve...
Nuk di se kë të shënoj si njerëz të përveçëm
sepse, as do të mundja dhe as hapësira e një
meditimi nuk i nxë...
Pertef Sadikaj është më i vjetri i skënderbegasve në mërgim. E ka filluar në vitin 1950.
Është kryetar i shoqatës “Skënderbegasi” në
mërgim, në Athinë dhe më gjerë.
Zëri i tij kumbon në një “qetësi ushtarake”,
në vlerë të një shkolle, në vlerë të një plejade
të tërë nxënësish që arritën të drejtojnë me
profesionalizëm një ushtri, që sfiduan me dije
e kulturë gjeneralë të mëdhenj me gjoksin
mbushur me yje e dekorata betejash të mëdha
të Luftës së Dytë botërore, që zotëruan qiellin
dhe detin e Atdheut...
Dashnor Dervishi, ambasador i Republikës
së Shqipërisë në Greqi flet mes kujtimesh dhe
emocionesh, mes ëndrrës së tij për të qenë
skënderbegas dhe gëzimin që i jepet duke i
dhënë flaketën e anëtarit të nderit të Shoqatës
“Skënderbeg”.
Kërkova mos gjej ndonjë moshatar timin
mes atyre njerëzve që i gëzoheshin çastit.
Gjeta që pas Pertefit unë isha i dyti në moshë
si “Skënderbegas”. Ai ishte i vitit 1950 kurse
unë i vitit 1954...

sefedintomçinin, të qeshurën
e tij, heroizmin e tij. një defekt
në supersonikun që ngiste e
vuri para provës së madhe
“të hidhej me katapultë për të
shpëtuar veten apo ta përplaste
avionin mbi kodrat për të
shpëtuar lushnjën!?” sefedini
zgjodhi rrugën e përjetësisë
për të mbetur i përjetshëm në
fluturim midis shqiponjave të
ajrit të shqipërisë...

Kur mata vitet, 61 vjet, nuk mund të mos
meditoja për vitet e mija në Shkollën Ushtarake “Skënderbeg”...
Malli më theu “një jetë pas”, kur shkëputesha nga vendlindja, Dibra ime. Shkëputesha
për tu rikthyer ...
...Udhëtova nga Peshkopia në Tiranë
një ditë fund gushti 1954. Atë ditë një “shi
gushti”, nga ato shira me pika sa një arrë,
kishin “shkulur malin” dhe kishin bllokuar
rrugën e ngushtë diku midis fshatrave Krajkë
dhe Godvi. Qëndruam shumë në pritje të
largimit të mundimshëm të baltës e gurëve
me mjetet e kohës, me kazmë, shatë e lopatë.
Në muzg, kur dielli u fsheh pas Temlës dhe
nata mbuloi luginën e Bulqizës, u nisëm për
të arritur në Tiranë pas mesit të natës.
U zgjuam nga një fyell i mprehtë dhe i
gjatë, fyelli i trenit me lokomotivën që poshtë
nxirrte avull e lartë tym. Ai fyell do të na
zgjonte e do të na nanuriste çdo mëngjes e
mbrëmje. Shkolla Ushtarake “Skënderbeg”
atë kohë kishte vendin dhe hapësirën më të
bukur në Tiranë, hapësirë që më vonë do ta
zinte Spitali Ushtarak...
Ishin kohë të vështira atyre viteve, kohë kur
Shqipëria ishte në kapërcim të krizës së bukës,
kur ende njerëzit në qytete ushqeheshin e
visheshin me triska e ato në fshatra plotësonin
nevojat për kripë, vajguri, sheqer...me “reciprok”, këmbime të produkteve bujqësore e
blegtorale me ushqime e veshmbathje...
Shkolla ushtarake “Skënderbeg” ato kohë
kishte normën 5 të ushqimit, dy shkallë më të
ulët se sa norma e ushqimit të pilotëve. Kishte
uniformën më të bukur ushtarake...

u zgjuam nga një fyell i
mprehtë dhe i gjatë, fyelli
i trenit me lokomotivën që
poshtë nxirrte avull e lartë tym.
ai fyell do të na zgjonte e do
të na nanuriste çdo mëngjes e
mbrëmje. shkolla ushtarake
“skënderbeg” atë kohë kishte
vendin dhe hapësirën më të
bukur në tiranë, hapësirë që
më vonë do ta zinte spitali
Me toger Loshën

Me Shefqetin e Jonuzin

Shtator 1954

ushtarak...

Ishte një fidanishte ku shteti nuk kursente
për rritjen e shpejtë të filizave të rinj...
Përveç shokëve të mi të një klase: ShefqetKabën, Nazmi Çoren, Jonus Mediun, SimonRajtën, Ali Cakonin... jeta ime do të mbushej
edhe me shumë shokë nga Veriu e nga Jugu,
nga e gjithë Shqipëria.
Me Mikel Jankun, mjeshtrin e madh të futbollit shqiptar, isha në një klasë, në të njëjtën
skuadër futbolli, në skuadrën e dytë të klasës.
E kishte pasion të madh “portën”. Stërvitej
nën gjuajtjet tona në një gropë të mbushur
plot me tallash, “gropën e portierëve” siç
e quanim. Mikeli, me vullnetin e jashtëzakonshëm që e karakterizonte, dalëngadalë u
ngjit si portier i skuadrës së parë të klasës, si
portier i shkollës, si portier i “Partizanit”, si
portier i Kombëtares.
Kam pas një shok të ngushtë banke, Abaz
Haxhiun. Në korrik të vitit 1959 një lajm i
kobshëm më ndau nga takimet me Abazin
por jo nga kujtimet e bukura me të. Abazi
iu përkushtua boksit. Atë verë ai pas një
ndeshje spektakolare në Shkodër mori titullin kampion për të rinjtë. Pak orë më vonë,
ulur në një stol në një lulishte të Shkodrës një
hemorragji cerebrale ia preu rrugën ëndrrave
të tij. Ishte miku im më i mirë i viteve të rinisë,
djali i vetëm i një familje durrsake...
Një vit para meje kisha Allaman Isakun nga
Dovolani i Dibrës kurse një vit pas kisha AhmetSulejmanin, djalë i një familje të nderuar
nga Valikardha rakinë e dashurisë së tyre
qëlloi që ta pi vite më vonë. Allamani dhe
Ahmeti do të pushtonin qiejt e Shqipërisë për
të qenë midis pilotëve më të mirë të saj.
Nga pilotët nuk mund të harroj SefedinTomçinin, të qeshurën e tij, heroizmin e tij.
Një defekt në supersonikun që ngiste e vuri
para provës së madhe “Të hidhej me katapultë
për të shpëtuar veten apo ta përplaste avionin
mbi kodrat për të shpëtuar Lushnjën!?” Sefedini zgjodhi rrugën e përjetësisë për të mbetur
i përjetshëm në fluturim midis shqiponjave të
ajrit të Shqipërisë...
Jeton Barutin e kisha përpara meje kurse
JonuzMediun në krah tim, në një klasë. Të
dy nga Greva, fshat lindja e tyre. Jetoni dhe
Jonuzi pas dy viteve studimi në Bashkimin
Sovjetik i mbaruan studimet për inxhinieri
mekanike në Universitetin e Tiranë. I kam
takuar të dy në orikum, drejtues teknikë të
makinave luftarake të ujit, nëndetëseve dhe
vaporëve luftarakë....
Nga dyert e Shkollës Ushtarake “Skënderbeg” kanë dalë shumë specialistë civilë që
bënë rrugë të pashkelura në fusha të ndryshme të ekonomisë.

Me SefedinQorlazen nga Kërçishti i Epërm
i Dibrës kisha katër vite shkolle diferencë, përpara meje. Ai mbaroi Universitetin e Tiranës
për gjeologji për tu bërë një ndër gjeologët
më të mirë të kromit, dy herë fitues i Çmimit
të Republikës të shkallës së parë për hapësirën
gati të përjetshme që i hapi shfrytëzimit të kromit në masivin më të madh shqiptar dhe nga
më të mëdhenjtë në botë, masivit të kromit
Bulqizë, Batër, Tërnovë, Cërujë, Selishtë...
Midis kujtimeve nuk mund të lë jashtë
“hapin e shtrirë”, hapin që në një përbërje
kuadrati skënderbegasish, shtriva në Dhjetëvjetorin e Çlirimit të Atdheut, në Paradën
Ushtarake më 29 Nëntor 1954...
Nuk mund të harroj edhe nderin që mu
bë që të isha pjesë e “skuadrës” të skënderbegasve në mbrëmjen qendrore që jepej
asokohe në Pallatin e Brigadave. Copa për
kostum që mora atë mbrëmje ishte dhurata
e parë e madhe, më e madhja deri sot...
Mes mësuesve nuk mund të harroj mësuesen e letërsisë “Penelopën” siç i thoshim
kur na komentonte Iliadën dhe odisenë e
Homerit, StavriAngjelin drejtorin dhe mësuesin e matematikës, mësuesin e fizkulturës
komentatorin e madh sportiv Ismet Bellova
komandantin e kompanisë së katërt toger
Loshën, kujdestarin e kompanisë kapter
Noken...
...Humba në kujtime të largëta në kohë por
të afërta në shpirt. Bekimi dhe Aleksandri m’i
ndërpresin me dollitë e tyre të pafund. Vallet
e gjalla me vajza e gra të qeshura, me djem e
burra azganë, ma shtojnë mallin për ato ditë
dhe ato kohë, për ata nxënës të shkollës që
gjithkush shpresonte se do të kishte vetëm një
datë të shënuar, 28 marsin 1945...
Pëllumb Uka, kur mësoi se edhe unë do
të isha midis skënderbegasve pasi shënoi like
mbi fotografitë e mia, mu lut të kërkoja midis
festuesve tre miq të tij shkolle Skënderbeg;
Andrea Renxa nga Vithkuqi i Korçës ish
komandantin e tij që siç ma përshkroi ishte
70 vjeç, Romeo Palin 52 vjeç nga Piqerasi
dhe NikoVasilin nga Saranta. Më kërkoi që
t’i përqafoja dhe të dilja një fotografi me ta.
Kishte mall, shumë mall për ta. Mendonte se
ishin në Athinë...
Bëra tellallin midis rreth dyqind vetëve
që mbushnin mbrëmjen e gëzuar. Nuk ishin
në Athinë.
Mbase ndonjëri prej tyre i lexon këto
radhë dhe mbush fletët me kujtime ashtu siç
i mbusha unë...
Jetova çaste të bukura mbrëmjen e 28 marsit 2015, çaste që nuk do t’i harroj...
Athinë 28 mars 2015
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Mislim Shehu, mësuesi që ktheu shtëpinë në shkollë
Mësues Mislim Shehu është i dekoruar në vitin 1993 me
urdhrin ”Naim Frashëri”. Njëra nga shkollat 9-të vjeçare të
qytetit, ajo e Kamenit, mban emrin e tij.

Nga Emrie Skuka

D

isa emra, disa të vërteta, disa lloje ndjenjash, nuk t’i përpin asnjë lloj largësie.
Qoftë kjo largësi edhe e pa fund apo disa
dhjetravejçare. Mësuesit, çdo orë mësimi i
kumbon përbrenda. Edhe kur përjeton një
çast lutjeje apo pamundësie. Dhe mirënjohja,
nuk gjen model më të mirë sesa mësuesi, që
ka ecur përpara teje për shumë kohë e që sot
është përsëri i gjallë me emrin e vet dhe gjithë
punën e tij.
Mësues Mislim Shehu, shkeli në mjedise të
reja njerëzore, si për të dëshmuar prejardhjen
e rrënjosur nga fiset më të hershme të qytetit.
Shpesh, të vërtetat kërkojnë kohën e vet dhe
vendin e vet për t’u shfaqur. Janë këto të vërteta, që na tregojnë për mësuesin e viteve 1932
e në vazhdim. Na tregojnë për atëherë, kur në
shpirt depozitonte të fshehta të veçanta për
çdo nxënës, duke e ruajtur secilin si një pasuri
me vlerë, të cilat i vendoste dhe i sistemonte
me një rregullsi të jashtëzakonshme. Mësuesi
që punoi aq shumë dhe që për të, gjithmonë,
qytetarët, nxënësit, të afërmit, kryqëzuan vetëm
rrugët e mirënjohjes.
Ishte një nga modelet e suksesit në të gjitha
shkollat, ku ai punoi brenda e jashtë rrethit,
si në Klos, Bellovë e Limjan, ku edhe hapi
shkollat për herë të parë. La gjurmë respekti
e mirënjohjeje me emrin dhe punën e tij në
Herbel, Muhurr, Pilafe, Dohoshisht, Staravec
dhe në Dibër të Madhe. Ne vitet 1939-1944,
punoi si mësues e drejtor shkolle në qytetin e
tij të lindjes, në Peshkopi. E vërteta mbi punën
e këtij mësuesi, në mësimin dhe përhapjen e
gjuhës shqipe, ka lënë mbresa të gjalla edhe në
ditët e sotme. Mësuesi që kurrë nuk qe vetëm
mësues, por iu gjend pranë këtyre banorëve
edhe kur i mësoi se si të mbillnin një pemë,
edhe kur u tregoi për të rejat e shkencës e të reja
të tjera. Në disa fshatra, familjaret e zgjodhën
për ta bërë nun të fëmijëve të porsalindur. E
kërkonin për të lidhur me të dhe familjen e
tij atë institucion njerëzor, që do të çonte në
mbajtjen në këmbë të vlerave njerëzore, të
cilat vetë njerëzimi i krijoi për të mirën e tij.
Ndodh në jetën e komuniteteve, në historitë
e këtyre e tyre, që njerëzit të zgjedhin kohën,
por edhe koha të zgjedhe njerëzit, të cilët do
ta përfaqësojnë. Janë po keto vite 39-44, kur
vendi ishte në orët e vitet e vështira të pushtimit
italian. Tek njerëzit me prejardhje fisnike, ajo
gjendje provokoi ndjenja të ashpërsisë dhe që
nuk e fshihnin dot thyerjen e shpirtit. Këtu,
Mislim Shehu, zgjodhi të bjerë dhe të unjet në
prehrin e burrërisë e të dashurisë për atdhe. Ai
e kundërshtoi këtë regjim me armë në dorë.
Mësuesin me një emër e vend të veçante në
jetën e këtij komuniteti, e kujtojnë për shumë
arsye. Për vet punën e tij aq të kujdesshme
që tregonte për fëmijët parashkollor. Ai bënte
shumë kujdes, që fëmijët e vegjël të vinin
në klase si dëgjues, me qellim që t’i tërhiqte
shumë shpejt drejt dyerve të shkollës, sapo ato
të mbushnin moshën.
Dhe tjetër se mësues Mislim Shehu, kurrë
nuk e kreu detyrën e tij të mësuesisë në qytetin
e tij, vetëm në kohën kur ai ishte i emëruar
si mësues. Në mbrëmje, në ditët e pushimit,
shtëpia e tij ishte plot me nxënës të tjerë. Djem
të rinj, të cilët nuk kishin patur mundësi që të
ndiqnin mësimin e shqipes, në një moshë më
të hershme. Për një grup tjetër, kur ato shkonin
që t’u shkruante ndonjë letër, Mislim Shehu,
me shumë kujdes e dashamirësi, iu propozonte
atyre, që ato të provonin vetë ta shkruanin atë
letër. Kjo qe një nga metodat dhe modelet
e tij më të suksesshme. Shtëpia e tij, tashme
ishte kthyer në një shkollë. Në një shkollë ku
punonte një mësues pasionant dhe me punë
të papaguar.
Gjuha shqipe, shkronjat, fëmijë që afrohen
drejt saj, ishin bërë arsyeja e jetës së tij. Jo

Mislim Shehu mes nxënësve, 1942.

vetëm mësues, por edhe bashkëqytetar i kujdesshëm. I kujdesshëm me nxënësin e zgjuar,
të cilin e zgjidhte, e shoqëronte dhe kujdesej
që ai të ecte në klasat më të larta. I kujdesshëm
më nxënësin e varfër, për të cilin kujdesej
shumë, jo vetëm për të ulur njerëzoren pranë
tyre, por edhe për ta shfaqur atë në të gjitha
pamjet. Tepër i kujdesshëm me fëmijët jetimë.
Jo vetëm se i njihte familjet e tyre, por sepse
i dhimbeshin, flasin ish-nxënësit. Përlotën për
të. Kujtojnë.
Pasi me kishin vrarë babanë, -kujton ish nxënësi i tij R. Bardulla, -më thirri “zotnia”, sepse
kisha rënë shumë në mësime, -dhe më tha: ”A
e din se nëna jote dhe motrat e tua presin veç
prej teje? Ti tani je zot shtëpie dhe të duhet të
mësosh shume! ”Fjalët e tij, megjithëse kane
kaluar 65-së vjet, i dëgjoj akoma shpesh, madje
shumë shpesh.
Ai dinte të zinte një zjarr në zemrën e çdo
fëmije dhe tregonte kujdes tepër të veçante, për
jetimët dhe të vobektit. Mbi të gjitha, kishte një
amanet për të cuar më tej, si vazhdues i denjë
i ish mësuesit të tij Haki Sharofit dhe shumë
mësuesve të tjerë që i dhanë mësim. Janë disa
momente në jetën e komunitetit, kur ke nevojë
të shtrëngohesh pas një emri të mirë, sidomos
kur je duke ecur. Mësuesi që respektohej nga
të gjithë në qytet dhe kur, fëmijë e të rritur ia
dinin edhe oraret e punës, kur të gjithë e thër-

risnin “zotnia” në shenjë respekti, kur fëmijët
linin lojën kur kalonte, janë arsye për ta rritur
njeriun dhe kanë të drejtën për t’i ndjekur këta
emra me lavdi dhe kjo t’i bëjë më të gëzuar
seç ishin.
Ish-nxënësit e tij, Ismahil Feta, Rushem
Golemi, Ismet Bellova, Shefik Iskurti, Bajram
Stojku, Sabri Vranici, Fiqirete Pijaneci, Imer
Pira etj, e kujtonin si një amanet e shenjë
dashurie për mësimet e gjuhës shqipe dhe për
shkollën shqipe. Zotëronte shumë mirë gjuhen
angleze, si për te paralajmëruar se e kaluara
dhe ajo çka ne trashëgojmë prej saj, duhet të
kthehet në energji dhe gjithçka e mire qe na
vyen, ta ndjekim gjer në hyjnizim të shenjtë.
Mësuese Hava Hoxha, ish nxënësja e tij
kujton se”:Kur mbarova shkollën 7-vjecare
dhe mësuesit , ndër ta Adem Shehu dhe Selim
Alliu, na drejtuan për nga shkolla e mesme që
të bëheshim mësuese. Mentaliteti i kohës na
pengonte, sidomos vajzën. Mislim Shehu erdhi
në shtëpinë time dhe bisedoi me atë gjuhë që
dinte të fliste vetëm ai. Në mes të tjerave i tha
nënës time se unë vajzat e mia sa të rriten do
t’i bëj mësuese. Dhe ashtu ndodhi në të vërtetë. Të dyja vajzat e tij Fiqireti dhe lulzimja u
bënë mësuese. Edhe të dyja motrat e tij qenë
nxënëse të para të shkollës femërore që u hap
në Peshkopi”
Shkolla, gjuha shqipe, sporti, përpjekja për

Emrie Skuka:
100 vjet në 36 shkronja
ISBN: 987-9928-172-27-3. Nr. faqeve: 336
Çmimi: 800 lekë
... Autorja, duke grumbulluar të dhëna gojore dhe
e mbështetur në dokumente, na ka dhën gjithë
fizionominë arsimore të një shekulli. Me shumë
dashuri, ndjenjë e respekt janë përshkruar mësuesit
veteranë Haki Sharofi, Myslim Shehu, Mehmet
Çadri, Mustafa Shahinaj, Islam Vani, Hava Shehu,
Munir Shehu, Adem Shehu, Drita Zhulali etj.,
etj. Me dhjetëra nxënës e mësues kanë mbushur
dhjetëvjeçarët.
Monografia “100 vjet në 36 shkronja” jo vetëm që
ka vlera njohëse dhe edukuese, por përbën dhe një
dokument të rëndësishëm të arsimit shqip në qytetin e
Peshkopisë....

të përfshire gjithë të rinjtë e qytetit në veprimtaritë sportive, problemet sociale, janë mbajtë
mend gjatë në këtë qytet dhe mësuesin e tij që
i organizonte të gjitha vetë. Dhe të mendosh që
të gjitha kishin një qëllim. Sa me shumë e sa
më shpejt, për të zgjuar dhe për të rritur shtyllat e vlerave. Sepse dikush duhet t’i mbrojë e
dikush duhet t’i rrisë ato.
Mësues Mislim Shehu, është i dekoruar në
vitin 1993, me urdhrin”Naim Frashëri”. Njëra
nga shkollat 9-të vjeçare të qytetit, mban emrin
Shkolla 9-te vjeçare ”Mislim Shehu” në Kamen.
Njëra nga mbesat e tij, Liridona Gjunkshi,
duke dëgjuar të flitet për gjyshin e saj nga
prindërit, të afërmit, të ftuarit dhe shumë
qytetarë që e kanë njohur apo e kanë patur mësues, duke dëgjuar edhe nga ata që kanë lidhur
gjakun në institucione shpirtërore me mësues
Mislimin, e frymëzuar nga të gjitha kujtimet,
i kushton gjyshit të saj vargje që përmbajnë
mall, dashuri, mirënjohje dhe shumë, shumë
krenari për të. Ajo madje nuk i drejtohet në asnjë varg si njeri i afërt e në lidhje gjaku, por që
në fillim, e quan “Mësues”, bile i kujton edhe
ndajshtimin tjetër që ia vendosi komuniteti në
shenje nderimi e respekti “Zotnia”. Nuk e di
se në ç’moshë ka qenë Liridona, kur vetëm i
ka kënduar shpirti për gjyshin e saj, por dua
t’i them se si fëmije, është qasur vetëm nga e
mira dhe nga emri me të cilin ai jeton akoma:
Nëntëqind e dymbëdhjetë,/ kur flamuri ne
Vlorë u ngrit / linde bashkë me Pavarësinë / qe
i shtrenjtë ai vit. / Vetë me punë shtatin e rriti
/ Librin dore kurrë se qiti/ Nder e pat që ish
dibran/ Mbi gjithçka, dije e vatan./ Në rini si
bletë punëtore/ Fluturoi nëpër Atdhe,/ Mlodhi
nektarin e dijes/ Dhe e solli ku pat le./ Cep
më cep e shkeli Dibrën/ nga Korabi gjer në
Dri,/ anembanë përhapi dijen/ për arsim u bë
shkëndi/ Prind e vëlla për të gjithë,/ qe model
si njeri,/ ndaj gjithë brezat e nderuan/ Kur i
dhanë emrin”Zotni”/ Nder i madh për shkollën
tonë/ që sot mban emrin e Tij,/ ne gjithmonë
do ta mbajmë lart/ Mislim Shehu,”o zotni!”/
Liridona Gjunkshi
Ndër nxënësit më të përmendur në këto vite
janë emrat e Nexhmi Kalecit, Shuaip Shehut,
Tahir Haxhiymerit, Moisi Kukelit, Petrit Shehut,
Bajram Stojkut, Qani Kucka, Rushem Golemi,
Shefik Iskurti, Bajram Stojku, Ismet Bellova,
Sabri Vraniçi.
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Në kujtim të Elez Mersin Ndreu
- 4 shkurt 1929 - 8 mars 2015

Elez Mersin Ndreu, djali i Sllovës
elez Mersin ndreu - ka lindur

Nga beqir sina - new york

K

ëto ditë u nda nga jeta në moshë 86
vjeçare, në Monterey - Kaliforni, Elez
Ndreu. Bir i Mersin Ndreut, nga një familje,
që do bëhej simbol i Dibrës. Anëtarë, i fisit
Ndreu të Dibrës, ose fisit më të madh dhe
të dëgjuar, jo vetëm në këtë trevë - por dhe
si një fis që ka zënë vend të rëndësishëm
edhe në historinë e kombit shqiptar. Elezi, u
lind në Sllovë të Dibrës më 1929. Ai rridhte
nga një familje e madhe e fisnike dhe ishte
djali i madh i patriotit të përmendur, Mersim
Ndreu. I cili, së bashku me anëtarë të tjerë
familjes e të fisit, ndër ta Cen e Sufë, Dik
Xhelili dhe Qazim Hazizi (Ndreu), u bënë
një grup i rëndësishëm dhe bashkëluftëtarë
të Elez Isufit (gjyshi i Elezit ), i cili, ka hyrë në
histori si “Gjenerali me Shajak” ose ”Arusha
e Malit”, dhe populli i këndoi.
Mirëpo, fatkeqësisht, ashtu si e pësuan
familjet më të mira të kombit, nga e gjithë
Shqipëria, nën regjimin komunist, i cili
ushtroi represionin më të egër ndaj familjes
Ndreu, pësuan edhe disa anëtarë të familjes
së Elez Mersin Ndreut. Të cilët u përfshinë
në genocidin ndaj kësaj familje; patriotësh
të mëdhenj, trima dhe luftëtar të shquar në
mbrojtjen shekullore të vatanit,. Persekutim
- i cili nisi me 1946 me Cen Elezin, për
të kulmuar më 1956 me pushkatimin dhe
me burgosjen e disa anëtarëve të Ndreut
të Dibrës, dhe me interrnimin e më pas të
pothuajse gjithë familjeve të këtij fisi, të
madh - duke i syrgjënosur ata nëpër kampet
e interrnimit, prej Bënçës së Tepelenës,
Porto Palermos, Berat - Uznovës, Sevasterit,
Maliqit dhe Fabrikës së Tullave dhe deri në
Savër, Gradishtë, Grabian, Gjazë, Libofshë,
Shtyllas, Xhuherinë dhe Lubonjë.
Dhe, megjithse, për afro gjysmë shekulli
- regjimi komunist dhe sllavo komunist
për dekada të tëra me diktaturë u perpoq
t’a denigrojë figurën e tyre, t’a “fëshijë’
nga historia jonë kombëtare, kurrësesi
nuk mundi t’i largojë ata nga mendja,
zemëra dhe kujtesa, e bashkëluftëtarëve të
ndershëm e patriotë, popullit, shqipëtarë, të
cilët në këto vite të lirisë dhe demokracisë,
jo vetëm që i kënduan me krenari atyre,
por duke rivleresuar kontributet e shquara
të tyre në 100 Vjetorin e pavarësisë së
Shqipërisë - Kuvendi i Shqipërisë ish
Kryeparlamentaria Jozefina Topalli - krahas
figurave të tjera, kombëtare të cilat luftuan
për liri dhe pavarësinë e Shqipërisë, i bëri
dhe një vlerësim zyrtar edhe figurës së
Elez Isufit. Me motivacionin: ”Strateg dhe
udhëheqës popullor në luftën për mbrojtjen
e pavarësisë kombëtare.
Në krye të forcave atdhetare dibrane u
ndesh me pushtuesit serbë. Tre herë forcat
serbe ja dogjën kullat e familjes Ndreu.
Mbështeti qeverinë kombëtare të Vlorës
dhe udhëhoqi kryengritjen e armatosur në
krahinën e Dibrës. Në janar të vitit 1916,
Franc Jozefi – perandori i Austro-hungarisë
dekoron Elez Isuf Ndreun me Kryqin e
Konturës të oficerëve të Urdhërit të Franc
Jozefit (dekoratë lufte). Ka marrë pjesë në
Revolucionin e Qershorit 1924 dhe vdiq
në betejën e zhvilluar në Peshkopi kundër
forcave të Ahmet Zogut.”
Elez Mersin Ndreu - ka lindur në Sllovë
më 4 shkurt 1929. Ai ngelet jetim në moshë
të re, pasi në nëntorin e vitit 1943, në një
rrethim, që i bëjnë gjermanët - shtëpisë
së nacionalistit Cen Elezi dhe mbarë familjes
Ndreu, në Sllovë, Elezi humb babën e tij,

në sllovë më 4 shkurt 1929. ai
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Lamtumirë shoku ynë
i mirë, Mexhit Çiku

ngelet jetim në moshë të re, pasi
në nëntorin e vitit 1943, në një
rrethim, që i bëjnë gjermanët
shtëpisë së nacionalistit cen
elezi dhe mbarë familjes ndreu,
në sllovë, elezi humb babën e
tij, Mersinin, i biri i Elez Isufit...

Mersinin, i biri i Elez Isufit.
Shkollën fillore dhe atë 8 vjeçare, ai e
kryen në Internatin e Kastriotit( Peshkopi)
dhe më pas shkon në gjimnazin e Tiranës, ku
mbaron studimet. Me ardhjen e komunizmit,
Elezi, në moshën 19 vjeçare, së bashku me
një grup (ku bënin pjesë Abas Lita, Jakup Lita
dhe miqt e familjes Çiniu, Jaho dhe Duro
Çiniu po ashtu dhe Qemal Haliti nga Kalaja
e Dodës, Ismail Skutera) arratiset, duke dalë
fillimisht në Ish Jugosllavi, në nëntor të vitit
1948.
Një këtë arratisje, ata u ndihmuan nga
pozicioni i përshtashëm i fshatit të Lita-ve me
kufirin, nga shtëpia e dajave të tij -( ngaqë
ishte nipi i osman Litës) Litet e Kalas Dodës,
një fshat kufitar i njohur si kundërshtar i
regjimit të Enver Hoxhës.
Mbasi arratisen në “Jugosllavi”, si shumë
ish nacionalist, u lidhën në anën tjetër të
kufirit shqiptaro - shqiptarë, me familjet
patriote e atdhetare në Kosovë. Kështu teksa qëndron në Prizren dhe më pas shkon
në Mitrovic , fillon punë si mësues i gjuhës
shqipe në një shkollë shqipe, të Mitrovicës,
duke ndjek edhe studimet njëhereshit
edhe për Albanaogji dhe gjuhët sllave, në
universitet.
Pas prishjes së ish Jugosllavisë së Titos me
Rusinë dhe afrimin e tyre me Amerikanët,
largohet nga “Jugosllavia”, duke dalë në Itali,
aty ku ishte qendra e nacinalizmit shqiptar
në mërgim, duke rënë në kontakt me figura
të shquara të kombit, si Isa Ndreun, Ernest
Koliqin, Nexhat Peshkëpin, dhe emigracionin
politik, mbarëkombëtarë.
Në Itali veprimtaria e tij - nisi me botimet
në revistën Shejzat dhe Koha e Jonë,
si dhe shtypin shqiptarë në mërgim me
pseudonimin “omar Mali”, për të “mbrojtur”
vëllezërit që kishte lënë në Shqipëri.
Në vitin 1959 niset për në kryeqendrën
e të arratisurve shqiptarë - duke emigruar
në Shtetet e Bashkuara , Me të ardhur
këtu i futet studimeve teksa regjistrohet në
universitetin “Indiana Universety” nga dhe
ku mbaron studimet dhe diplomohet në
vitin 1967.
Më pas fillon punë si pedagogë në
kolegjin, ku përgaditeshin ushtarakët
amerikan dhe agjentët, shkollën për
mësimin e gjuhëve të huaja - në Monterey
Bay California - “Defense Language Institute
Foreign Language School and Presidio of
Monterey, California”, deri ditën sa del
edhe në pension.
Në atë Institut, thuhet se ishin dhe miqt

e tij, të përhershëm si: zoti Zef Nika nga
Mirdita dhe zoti Zef Logareci nga Shkodra.
Në Amerikë, Elezi, ka qenë shumë i lidhur
dhe ka pasur kontakte të rregullta me mikun
e vjetër të familjes së Cen Elezit,Harry J Fulz,
dhe më pasë bijat e Fulzit, disa ish diplomat,
dhe ish ushtarakë të tjerë amerikan, që
gjatë Luftës së Dytë Botërore, operuan në
Shqipëri.
Elezi, ka qenë një nga Vatranët më të
hershëm i angazhuar në të gjitha veprimtaritë e
Federatës PanShqiptare të Amerikës VATRA,
qysh se kur erdhi në Amerikë, së bashku
me kushuririjt e tij, Hyqmetin (Australi)
dhe Hakiun, dhe një nga veprimtarët më të
dalluar të komunitetit, kushuririn e parë të
tij, Jonuz Ndreun, një vatran i përkushtuar,
nëdr vite.
Kronologjia e tij, do të mbetej e pa
plotësuar në se nuk do të përmendej edhe
fakti se në luftën e Kosovës 1999, ai tregohet
mjaft aktiv në përkrahje të Kosovës. Simbas
dokumentave që vajzat e tij ruajn ai lobon
me miqt tij ushtarak Amerikan, ku e bija thotë
si ai ka komunikuar drjetëpërsëdrejti, gjatë
luftës së Kosovës edhe me ish Skeretaren e
Shtetit Madelin olbright.
Ndërsa, nëpëmjet kontakteve të tij
personale, ishte i lidhur si para lufte dhe kur
ai u bë President i Kosovës, me Rugovën.
Elezi, ka pasur në dorëshkrim një libër
për historinë e fisit dhe familjes Ndreu
dhe Dibrës, libër, ky që pritej të dilte
dritën e botimit, shumë shpejt. Vajza e
tij thotë: “Aq merak e kishte këtë libër, sa
edhe dy ditë para se të shtrohej në spital
- ku megjithëse ai ishte duke u kuruar,
dhe i sëmurë, punonte pak nga pak, për
të edituar dhe redaktuar, dhënë dorën e
fundit dorëshkrimit e përfunduar librin,
i cili është një libër ky me dokumenta të
mbledhura nëpër arshivat e Washingtonit
dhe disa kryeqendra në Europë, për çështjen
shqiptare dhe veprimtarin e kontributin
e shqiptarëve të Amerikës. Bijat e tij, kanë
premtuar se mbas vdekjes se tij, do ta nxjerrin
së shpejti librin në dritën e botimit.
Ai u martua me një amerikane - zonjën
Iren Sider më 1964 me të cilën kishte dy
fëmijë - dy vajza.
Me vdekjen e tij ka lënë pas vetes, dy
vëllezër Skënderin ( në Vlorë) dhe Hetemin
( në Tiranë), dy vajzat Naimen dhe Dijen,
dhe dy mbesa Dëshira dhe Liriana, vajzat e
Dijes, e cila, është prokurore shtetit në një
gjykat federale, ne Kaliforni .
Varimi i tij u bë në varrezat “El Carmelo
Cementerey” në qytetin Pacific Grove,
Monterey Bay - California më 10 mars 2015
- Në varrimin e tij përveç dy vajzave ishin
edhe nipat, e tij, Mersini, Ritvani, Viktori dhe
Cezari (Photo credit Cezar Ndreu).
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ikëllimi dhe tronditja që të pushton
shpirtin, kur krejt befasisht mëson
lajmin kobzi të ndarjes nga jeta të njeriut
të dashur që pak çaste më parë e pe të
lumtur e të gëzuar duke pirë kafenë,
sepse të sjell ndërmend atë thënien e
Listit se “Të vdesësh është më lehtë sesa
të jetosh.”
Dhe të gjithë ata që e kanë njohur
nga afër, e dinë fare mirë se i urti dhe i
qeshuri Mexhit Çiku, jo vetëm i përballoi
me sukses sfidat e shumta të jetës, por
dhe arriti të lerë pas një emër shumë
të nderuar e të respektuar, për të cilin,
bashkëshortja, vajzat e djemtë, miqtë dhe
shokët, duhet të ndihen krenarë.
Duke trashëguar qysh në vitet
e rinisë, tiparet e vyera të familjes
së tij të ndershme e atdhetare nga
Muhurri, por dhe të dibranëve në
përgjithësi, si mençurinë, dëshirën për
punë, besnikërinë dhe thjeshtësinë,
Mexhiti, kudo që u caktua, pra nga ishulli
i Sazanit, ku shërbeu në Flotën Luftarako
- Detare e deri në poste drejtuese në
Degën Ushtarake në Durrës, u dallua
qartazi për përkushtim, profesionalizëm
dhe korrektesë të rrallë.
Pa lënë asnjëherë mënjanë obligimet
e tij familjare, këtë gjysh që i shkëlqenin
sytë si emri që kish, teksa mbante për dore
nipërit dhe mbesat e tij në shëtitjet buzë
detit, do e shihje po aq të preokupuar
për të ndihmuar këdo që kishte nevojë,
fakt bindës ky i fisnikërisë dhe bujarisë
të pashoqe.
Gojëmbël e tolerant, atë gjithmonë
do e gjeje mes njerëzve, e sidomos
mes oficerëve, me të cilët kishte kaluar
vështirësi e privacione pafund, por që për
atë kohë, ruante kujtimet më të bukura.
Edhe ne e deshëm shumë Mexhitin
dhe paçka se e dimë se dikush është
shprehur se “Lindim vetëm në një
mënyrë, por vdesim në shumë mënyra”,
përsëri jemi të qetë, se ai vdiq ashtu
sikurse dhe jetoi; pa zhurmë e bujë, pa
shqetësuar askënd, sikur deshi të na thotë
se atje më kini, mes jush, duke shëtitur
me dy mbesat e mia ose tek ajo Kafja pas
Bashkisë, ku qëndroja me shokun tim atë
natë kur jashtë frynte një erë e ftohtë, si
vajtim për largimin tim të beftë.
I paharruar qoftë kujtimi i tij.
Shpendi Topollaj
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Kjo është një foto e realizuar në Fushë Alie, buzë Drinit të Zi. Me rastin e Ditës së Verës është
organizuar një kampionat futbolli, me ekipe të ardhura nga fshatra të ndryshme të Dibrës.
Veprimtaria, e rrallë për kohërat e sotme, është një nismë e mirë për t’u kthyer në një traditë.
Për më shumë mund të ndiqni në FB:
https://www.facebook.com/KampionatiiFutbollitDiber
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nga reagimi pozitiv i rinisë dibrane. kemi marrë

mesazhe nga një numër i madh të rinjsh dibranë
Protesta
në Itali,
dhe Peshkopi
kundër devijimit të lumenjve. Problemet
nga disa
qytete,Shkup
si në shqipëri
dhe maqedoni,
ashtu edhe
disa vende në evropë,
ekologjike
ponga
zëvendësohen
mepërfshirë
retorikat nacionaliste. Lumit Radika deri më
edhe australinë dhe amerikën e largët.
sot i janë
marrë
e ujitështë
që jokavetëm
pasur në vitet 1945-1950. Pra, jo vetëm
ajo që
na ka 80
lënë%
mbresa
gatishmëria e tyre për ta nënshkruar peticionin
që nuk
duhet
të diskutojmë
grabitje e mëtejme të ujit të Radikës, por
dhe për
të inkurajuar
familjet, miqtëpër
dhe kolegët
të
bëjnë të njëjtën
por edhe
sugjerimet
duheteqëtyre
të
kthehet
edhegjë,sasia
tjetër
që i është grabitur deri më tani. Këshilli
na kanë bërë se si mund të lobojmë në mënyrë
sa me tëi Dibrës
efektshmesë
përMadhe
ndërtiminrefuzon
e rrugës së
Komunal
një kërkesë për ngritjen e një komisioni
arbrit.
për verifikimin
e të dhënave
nënga
terren.
një numër mesazhesh
kemi marrë
të rinj Arsyet nuk bëhen të ditura. Në qoftë
dibranë të mërguar, disa prej të cilëve ose janë
se Maqedonia
arrin
devijojë
atëherë për dibranët në Dibrën e
larguar nga dibra
në njëta
moshë
të re ose Radikën,
nuk janë
lindur
në ka
dibër.
ajo që është
e përbashkët
tek
Madhe
nuk
rëndësi
se kush
i fiton zgjedhjet,
pasi ata do të jenë të humburit!
të gjithë, është një përkushtim sa emocionues,
aq dhe kuptimplotë ndaj dibrës.

Dibra, në projekti
të dy krahët eështë
kufirit, kainjë
rini të
m Radika,
pamundur!
mrekullueshme, patriote, të etur për dije dhe
kulturë, me një krenari të ligjshme për tabanin
e tyre dibran
dhe një vizion
bashkëkohor
m zona
aktualisht
është
militarizuar dhe po punohet”
perëndimor.
noli dikur i jepte zemër shqipërisë të mos
m parku
kombëtar
i mavrovës
kishte frikë,
pasi kishte djemtë
në amerikë.është i kërcënuar
diaspora edhe sot po luan një rol të rëndësishëm
si në mbrojte
të interesave
të kombit,
ashtu
m kapja
ujërave
është
forma
më e rëndë e krimit mjedisor
edhe në zhvillimet demokratike në shqipëri
dhe kosovë. megjithatë, tani ka ardhur koha
që diaspora, përveç përkushtimit që po tregon

Nga
ProF. dr. bashkim LLeshi
Intervistë
nga
ndaj kombit dhe emancipimit
demokratikdhe
të dy opinione
shteteve
shqiptare, Metodija
duhet ta ngrejë
zërin edhe
Molnar
Kolaneci,
Velevski,
Bashkim Mashkulli dhe Bardhyl Marku
në përkrahje të krahinave të ‘largëta’ në shqipëri
tuneLi i QaFë buaLLit
dhe kosovë të lëna në njëSpecIale
mjerim migjenian
Nënga
faqet 4,5,6,7,8
një klasë politike, e cila akoma nuk e kupton

ura e Vashës
Pas një studimi të tillë gjeologo-inxhinjerik,
si ka mundësi që aksi ku do të ndërtohet ura,
të mos caktohet aty ku lugina e lumit është

Tuneli i Qafës së Buallit është vendosur

se një tiranë dhe Prishtinë e mbipopulluar
më e ngushtë, për të dalë ura më e shkurtër,
në pozicionin më të keq të mundshëm,
Interviste
meshqipërie
Dr. dhe
Gezim
janë tregues të një
kosove tëAlpion: Cfare po ndodh me peticionin?

formacione po të qëndrueshme në të cilat
punohet më kollaj për hapjen e tunelit,
më afër fshatit turistik të Gurit të Bardhë,
përball kalasë së Petralbës historike, duke
përmirësuar në mënyrë të ndjeshme
cilësinë e rrugës.

pra mbi Urën e vjetër të Vashës, por zbritet
aty ku kalon prishja e madhe tektonike
pazhvilluar.
më poshtë, aty ku lugina është gati dyfish
nga lugina e Planit të Bardhë në Qaf Buall
tuneLi i murrizës
këtë angazhim të rëndësishëm dhe përkushtim
të admirueshëm ndaj shqipërisë së ‘skajshme’ po
më e gjerë, duke dyfishuar shpenzimet
dhe vazhdon në luginën e Vajkalit deri në
Për tunelin e Murrizës nuk ka asnjë
e bëjnë shumë mirë nëpërmjet këtij peticioni
për ndërtimin e Urës. Për Urën e Vashës
fushë Bulqizë... Në kushtet e krijuara për
argument teknik që të bëhet pengesë
online të rinjtë dibranë të shpërngulur nga dibra
ka patur edhe propozime që tek gryka e
të hapur 400 ml. tunel aty ku kanë filluar
kryesisht në tiranë si dhe jashtë shqipërisë dhe
hapjen
e tij.fshati
rrethqë80%
e gjatësisë
së
ibra,
apo më saktë
Dibrat, po
sakatimin
e kombit
mëvend
shumë
Dibrën
në Shqipëri, siç ipër
thonë
një fjale,
duket
nuk do kallauz.
Urës, në
të Urës sëërlartë
të ndërtohet
përgatitjet,
shpenzimet
doetëvuajnë
shkojnë
sa
maqedonisë.
tunelit
e ndërtuar
nga shkëmbinj
sepër
çdotëkrahinë
tjetër e truallit
edhe 100
pasdigë
kasaphanës
Dibra
potëjep
shpirt.
rrugaështë
aktuale
Peshkopi-Tiranë,
po t’i hidhni
këta të rinj dibranë do të jenë intelektualët
me material vendi
mbi
cilën
të Ndërsa
hapur 850ml.,
tunel shqiptar
aty ku duhet
të vjetnjë
gëlqerorë
pllakorë,
pak ose
me
e së nesërmes dhe ky përkushtim që ata po
së 1913-tës.
rezultat
i këtij akti
Dibra, që gjeografikisht
sy hartës,
është
ofendim
për intelektin
dhe me
çmenduri
të pa
cilëtujë,
dibranët
kalojë rrugaështë
dhe mbinjë
digën
krijohet
njënjë
liqen
fillojë Si
hapja
e tunelit...
Kamakabër,
edhe mendime
mëmë
të shumë.
qëndrueshme se ato të
dëshmojnë që tani në bankat e shkollës së mesme
në qendër
të hapësirës
shqiptare,
i ngjanse
njës’ka
viktime që vandalët
nuk
ta durojnë për
as edhe formacione
një legjislaturë
artificial,i vodhën
ujët e të cilit
doduhet
të shfrytëzohet
dashakeqëse
që
fliten
rrugëve,
dhe si studentë tregon se si shqipëria e nolit,
tuneleve që kemi hapur në Kalimash e në
veshkën
pa u merakosur
të paktën
t’i qepnin
plagën.
prodhimin e energjisë elektrike.
nevojë
të hapet tuneli,
se kalimi
i Qafës
edhe dibra jonë, kurrë nuk do të hupë me një
ë mendosh se zona që Krrabë,
nxorri heronj
përmasave
kombëtarenëdhe
ndërsa të
vetëm
20% e gjatësisë,
rini për ta pirë në kupë.
se Buallit mund të bëhet në formën e një
ndërkombëtare
në
luftë
për
mbrojtjen
e kombit
si Skënderbeu,
ë
kohën
tonë
kufijtë
po
bëhen
gjithmonë
e
më
simbolikë,
dhe
hyrje
nga ana
e Tiranës,
ndërtohen Elez
nga Isufi,
ne do t’iu bënim thirrje të gjithë të rinjve
tuneLi i Gurit të bardhë
useku etj., kur për hapjen e këtij tuneli si
Dom Nikollë Kaçorri, Haxhi shkëmbinj
Vehbi Dibra,
etj., për tëtëardhur
tek heronjtë e
shpresoj që kjo të aplikohet edhe në Ballkan. Megjithatë, Dibrat nuk
mesatarisht
qëndrueshëm
shqiptarë të solidarizohen me bashkëmoshatarët
pjesë përbërëse e rrugës së Arbërit ka një
e tyre dibranë, që ta nënshkruajnë peticionin
Me paratë
e kursyera
nga së
Ura
e Vashës,
në të cilat
fqinji jonë
(Greqia)është
ka një
Luftës
Dytë
Botërore, vazhdon
të injorohet
deri jugor
në përbuzje,
do të përfitojnë nga klima e tanishme e bashkëpunimit Europian
që do
të
miratim të Këshillit Kombëtar të Rrugëve
online për përfundimin sa më parë dhe me
mund të parashikohej
që Tuneli
i Gurit
të ndaj përgjegjësisë
ndërtuar mijëra
lineare dibranë,
tunele në
dështim
flagrant
i shtetit
që kametër
për 200,000
të cilët
përfshijë
më shumë
standarde të rrugës së arbrit.
që gjithmonë
në gusht tëe vitit
2004. edhe Ballkanin tonë të trazuar, për aq
të ishte më kanë
i gjatë,
të kalonte
kohë
që presinnë
më kot qërrugën
TiranaJaninë–Selanik.
zyrtare të kujtohet për ta.
kohë sa infrastruktura të mbetet ajo që është në të dy anëtBardhë
e kufirit.
Dibra, që gjithmonë është sakrifikuar për
kombin, do të dijë se si ta shprehë mirënjohjen
në FaQet
2-3si
ibra është një muzeum i gjallë dhe një perlëLexoni
e pa shoqe
e natyrës
ndaj atyre që po e përkrahin në një moment ër Dibrën e Madhe bashkatdhetarët tanë atje, jam i sigurt se janë në
kur ajo kërkon ndihmë për një projekt që do t’i gjendje të bëjnë një argumentim shumë më të informuar se unë se
nga bukuritë e mahnitshme dhe relievin epik, ashtu edhe për pasuritë e
shërbejë sa Dibrës në të dy krahët e kufirit dhe
si janë trajtuar nga shteti maqedonas dhe se çfarë përpjekjesh po bëjnë
shumta minerale, burimet ujore, pemtarinë dhe pyjet. Është mirë që sheikët e
kombit shqiptar, ashtu edhe vendeve fqinjë me
politikanët shqiptarë atje për të ndihmuar konkretisht atë zone. Kohët e
politikës shqiptare që po dhjamosen gjatë dy dekadave të fundit me kromin e
të cilët kjo arterie e rëndësishme do të sjellë
fundit kam ndjekur me shqetësim lajmin në lidhje me devijimin e Radikës,
Bulqizës t’i vënë gishtin kokës sa më shpejt dhe të bëjnë diçka konkrete për t’i
më pranë.
Angli, 29 Korrik 2013
që përbën jo vetëm një hap tjetër mbrapa për Dibrën por edhe një akt
shërbyer Dibrës dhe zonave të tjera të harruara, të Lexoni
cilat për më
një shekull
nëseFaQet
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Rruga e Arbrit do të kontribuojë në unitetin tonë kombëtar
Kinezët shfaqin interesim për ndërtimin me koncesion
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vandalizmi ekologjik. Në një vend që nuk ka rrugë dhe ujë nuk mund të
flitet për zhvillim.





janë viktimë e shfytëzimit nga ‘kolonializmi nacional’.
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‘Shqipërisë tjetër’
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e, intelektualët dibranë, që po lobojmë për
ndërtimin e rrugës së arbrit nëpërmjet
peticionit online, jemi mrekulluar që në fillim
nga reagimi pozitiv i rinisë dibrane. kemi marrë
mesazhe nga një numër i madh të rinjsh dibranë
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edhe australinë dhe amerikën e largët.
ajo që na ka lënë mbresa është jo vetëm
gatishmëria e tyre për ta nënshkruar peticionin
dhe për të inkurajuar familjet, miqtë dhe kolegët
e tyre të bëjnë të njëjtën gjë, por edhe sugjerimet
që na kanë bërë se si mund të lobojmë në mënyrë
sa me të efektshme për ndërtimin e rrugës së
arbrit.
një numër mesazhesh kemi marrë nga të rinj
dibranë të mërguar, disa prej të cilëve ose janë
larguar nga dibra në një moshë të re ose nuk janë
lindur në dibër. ajo që është e përbashkët tek
të gjithë, është një përkushtim sa emocionues,
aq dhe kuptimplotë ndaj dibrës.
Dibra, në të dy krahët e kufirit, ka një rini të
mrekullueshme, patriote, të etur për dije dhe
kulturë, me një krenari të ligjshme për tabanin
e tyre dibran dhe një vizion bashkëkohor
perëndimor.
noli dikur i jepte zemër shqipërisë të mos
kishte frikë, pasi kishte djemtë në amerikë.
diaspora edhe sot po luan një rol të rëndësishëm
si në mbrojte të interesave të kombit, ashtu
edhe në zhvillimet demokratike në shqipëri
dhe kosovë. megjithatë, tani ka ardhur koha
që diaspora, përveç përkushtimit që po tregon
ura e Vashës
formacione po të qëndrueshme në të cilat
Nga ProF. dr. bashkim LLeshi
ndaj kombit dhe emancipimit demokratik të dy
punohet më kollaj për hapjen e tunelit,
shteteve shqiptare, duhet ta ngrejë zërin edhe
Pas një studimi të tillë gjeologo-inxhinjerik,
në përkrahje të krahinave të ‘largëta’ në shqipëri
më afër fshatit turistik të Gurit të Bardhë,
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dhe si studentë tregon se si shqipëria e nolit,
tuneleve që kemi hapur në Kalimash e në
prodhimin e energjisë elektrike.
nevojë të hapet tuneli, se kalimi i Qafës
edhe dibra jonë, kurrë nuk do të hupë me një
Krrabë, ndërsa vetëm 20% e gjatësisë, në
rini për ta pirë në kupë.
se Buallit mund të bëhet në formën e një
hyrje nga ana e Tiranës, ndërtohen nga
ne do t’iu bënim thirrje të gjithë të rinjve
tuneLi i Gurit të bardhë
useku etj., kur për hapjen e këtij tuneli si
shkëmbinj mesatarisht të qëndrueshëm
shqiptarë të solidarizohen me bashkëmoshatarët
pjesë përbërëse e rrugës së Arbërit ka një
e tyre dibranë, që ta nënshkruajnë peticionin
Me paratë e kursyera nga Ura e Vashës,
në të cilat fqinji jonë jugor (Greqia) ka
miratim të Këshillit Kombëtar të Rrugëve
online për përfundimin sa më parë dhe me
mund të parashikohej që Tuneli i Gurit të
ndërtuar mijëra metër lineare tunele në
standarde të rrugës së arbrit.
që në gusht të vitit 2004.
Bardhë të ishte më i gjatë, të kalonte në
rrugën Janinë–Selanik.
Dibra, që gjithmonë është sakrifikuar për
kombin, do të dijë se si ta shprehë mirënjohjen
Lexoni në FaQet 2-3
ndaj atyre që po e përkrahin në një moment
kur ajo kërkon ndihmë për një projekt që do t’i
Drejtuesit
e sa
dyDibrës
shoqatave,
“Lidhja
e Intelektualëve
Dibranë” dhe “Nisma Dibrane” i shkruajnë Ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës dhe gjashtë deputetëve të
shërbejë
në të dy krahët
e kufirit
dhe
kombit
shqiptar,
ashtu edhe
vendeve fqinjë me
Dibrës.
Nga
një vrojtim
i përgjithshëm
i punës së kryer deri tani gjatë gjithë aksit që përshkon Rruga e Arbrit, pothuajse vetëm traseja e hapur nga Tuneli i shkurtër
të cilët kjo arterie e rëndësishme do të sjellë
në afërsi
të Zall Dajtit deri tek ish Uzina e Artilerisë në afërsi të Urës së vjetër të Brarit dhe një pjesë e trasesë në luginën e Planit të Bardhë e mbi Urën e Vashës,
më pranë.
Angli, 29së
Korrik
2013ndërsa në pjesët e tjera kemi ose rikonstruksion të rrugës ekzistuese ose shmangie nga aksi i Rrugës së Arbrit.
mund të quhen trase të Rrugës
Arbrit,
në
LexoniMbështetur
në FaQet 4-5

MBI 5000 QYTETARË FIRMOSIN ONLINE PETICIONIN PËR RRUGËN E ARBËRIT DHE MBI 1000 TË TJERË E
NËNSHKRUAJNË ATË NË LETËR. MINISTRI HAXHINASTO KONFIRMON: PO PRESIM KINEZËT!

Shoqëria civile: Të rishihet projekti
opinione

Rruga e Arbrit do të kontribuojë në unitetin tonë kombëtar
Kinezët shfaqin interesim për ndërtimin me koncesion

konstatimet e mësipërme për objektet më të rëndësishme të kësaj rruge si: Tuneli i Qaf Buallit, Ura e Vashës e Tuneli i Gurit të Bardhë dhe Tuneli i Murrizës, për të
cyanka
magenta
yellow
black 1
cilat nuk
filluar
ndërtimi
i tyre, propozojmë që të rishikohet e përmirësohet projekti
SPECIALE NË FAQET 2-3
 duke bërë edhe krahasimet me projektet e hartuara.
cyan magenta yellow black 1
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VENDIMI

BLOGER

ÇMIMI: 50 LEKË. 20 DENARË. 1.5 EURO.

ARSIM

BOTIME

Ndryshon ligji, Festohet përvjetori Kurora e dytë
Ç’kemi asaj Dibre!
Familja, toka, atdheu! pritet zgjidhja i shkollës shqipe në e Lurës
Trebisht, Homesh
Ditari i një vajze: “Mëjr” e Bulqizës
FAQE 17

Shënim
TOP CHANNEL UDHËTON NË GJURMËN E RRUGËS SË ARBËRIT: SI PO ECIN PUNIMET NË RRUGËN QË
solidarizohuni
PËR
“POLITIKËN”me
ËSHTË DUKE PËRFUNDUAR, POR NË REALITET PUNIMET NUK KANË FILLUAR!!!

rininë dibrane duke
nënshkruar peticionin

GAZETË E PAVARUR.

FAQE 7

FAQE 9,10,11

Nga RAMIZ LUSHAJ - FAQE 18-19

Pa Rrugën e Arbërit N
Dibra mbetet e izoluar

ga data 5 maj deri me 9 maj, nga
Peshkopia në Tiranë e Vlorë, u
zhvilluan një serë veprimtarishë
me synim promovimin e çështjes së
Rrugës së Arbërit. Këto takime publike e
mediatike patën si qëllim sensibilizimin
edhe një herë të shoqërisë shqiptare
për nevojën dhe domosdoshmërinë e
ndërtimit në një kohë sa më të shpejt
dhe me standarde europiane të Rrugës së
Arbërit.

D
P

ibra, pavarësisht pozicionit të saj
gjeograk, larg metropolit dhe e
ndarë në dysh, ka akoma energji
që premtojnë për të ardhmen.
eticioni, i cili deri tani është
nënshkruar nga afro 7000 njerëz
online dhe në letër, nuk duhet
shikuar si një nismë një-vjeçare, por si një
etapë e re në përpjekjet e intelektualëve
dibranë, të cilët për afro 20 vjet, po
theksojnë se ndërtimi i Rrugës së Arbërit
do të mundësojë llimin e rimëkëmbjes
ekonomike të Dibrës. Pavarësisht
dorëzimit zyrtar të peticionit, këmbëngulja
e intelektualëve do të jetë deri në
ndërtimin e metrit të fundit të rrugës, me
cilësi dhe me standarde.
Nga Tryeza e Rrumbullakët e zhvilluar në librarinë Tirana Times me 7 Maj në Tiranë. Foto: Afrim Karoshi

KRYESORE

GAZETË E PAVARUR.

NR. 6 (98).

INVESTIMI

QERSHOR 2014.

DEBAT

Rruga e Arbërit,
Albcrome, 20
shumë informacione milionë USD
për asgjë...
për minierën

A janë dibranët
pasardhës të
Doberëve?

Nga BUJAR KAROSHI - FAQE 7

Nga GAFUR ZOTA - FAQE 18-19

Nga HYSEN LIKDISHA - FAQE 6

SPECIALE MBI SHKOLLIMIN DHE PUNËN E FËMIJËVE

Të shpëtojmë fëmijët
nga shfrytëzimi dhe
errësira e analfabetizmit
Nga mungesa e shkollimit të fëmijëve
te puna mbi stoqet e kromit

kontribut
PANAIRI
I LIBRIT

BLOGER

Ç’kemi asaj Dibre!
Lapidar për makinat...
Ditari i një vajze: “Sania”
FAQE 17

Zhytur në varfëri,
fëmijëve të zonave
rurale u mungon e
drejta për arsimim
Vdekje, mjerim dhe
fëmijët në industrinë
minerare shqiptare
Puna e fëmijëve
në Shqipëri i heq
shkëlqimin industrisë
së kromit

Nga BUJAR KAROSHI, AXEL KRONHOLM dhe HANE BURNETT
Speciale në faqet 2,3,4,5

(Lexoni në faqet 2-3)

D

ibra është realisht një zonë provinciale, pavarësisht
potencialit të saj të rrallë bujqësor, blegtoral e
frutikultural, sikundërse është edhe një zonë e pasur
me minerale nga kromi deri tek gjipsi, pa folur për resurset
turistike. Por këto margaritarë të Dibrës janë rraposur në
baltë, pa Rrugën e Arbrit, e cila rrugë do të thotë Treg,
Dinamizëm teknologjik, Turizëm, Kulturë, Zhvillim,
rrjedhimisht - Mirëqenie. Atëherë do ta shohim nëse është
apo jo Dibra zonë provinciale. Provincialiteti ekziston
vetëm se në mendje, jo në hapësirat potenciale të Dibrës.

Sa ka ndikuar Dibra në krijimtarinë e tij letrare? Kur mendoi se do të bëhej shkrimtar dhe kur e shkroi poezinë e parë? Cilat
janë pasojat e diktaturës? Dibra është provincë apo qendra e Shqipërisë? A duhet të jemi krenarë që jemi dibranë? Çfarë është
Universiteti i Dibrës? Çdo të thotë Rruga e Arbërit për Dibrën? Këto dhe shumë pyetje të tjera në një intervistë me gazetaren
Sashenka Ndreka, ekskluzivisht për gazetën “Rruga e Arbërit” dhe faqen sociale në FB “Peshkopi,Dibër,Albania”.
- LEXONI NË FAQET 4-5
cyan magenta yellow black 1



Interviste me shkrimtarin Agim Vinca

Në Dibër të Poshtme gjeta
rrënjët e të parëve të mi
Nga krijuesit e sotëm dibranë do të përmendja, në radhë
të parë, Agron Tufën, një krijues tejet i talentuar e me
energji të pashtershme krijuese: poet, prozator, sudiues,
përkthyes, publicist etj., krijimtarinë e të cilit përpiqem
ta ndjek rregullisht. E marr shpesh në dorë sidomos librin
e tij me poezi Avangardë engjëjsh, me elegjitë brilante
romake e strofat e lëmuara vjeneze dhe posaçërisht me
baladat e mrekullueshme të Drinit të Zi - nga veprat letrare
të tij, si dhe librin Stacioni në shkretëtirë të Brodskit - nga
përkthimet dhe pres me padurim përkthimin tashmë të
paralajmëruar të poezive të Mandelshtamit në shqip...
Xhafer Martini ka bërë punë të çmueshme në fushën
e etnokulturës së Dibrës, trevë kjo që është një thesar i
vërtetë në këtë plan: në gjuhë, në folklor, në etnogra,
cyan magenta yellow black 1

në kodin zakonor etj. Kam lexuar një libër të tij me titull
Optika e Schmitt-it për Skënderbeun... Po ta kishte
shkruar dikush tjetër këtë libër, ndonjë krijues më pranë
vëmendjes së medias dhe të institucioneve, do të kishte
pasur jehonë shumë më të madhe se ç’pati në të vërtetë
dhe se ç’meriton të ketë.
Përshtypje të veçantë më ka bërë edhe romani Bibollasit
i Ramiz Gjinit, dibran edhe ky, që jeton në Amerikë; një
roman satirik par excellence, i cili fshikullon pa pardon, por
në mënyrë mjeshtërore, me një sarkazëm të tipit gogolian
e suiftian, trillet e tranzicionit shqiptar dhe keqpërdorimin
e njeriut nga pushteti “demokratik” sot, sikundër edhe nga
ai autokratik diktatorial dikur.
Nga MENTOR HOXHA - FAQE 9

vleresim

Ambasada e Izraelit
në Tiranë nderon
Prof.dr. Shaban Sinanin
Ambasada e Izraelit në Shqipëri ka
nderin t’i japë këtë mirënjohje Prof.
Shaban Sinanit, në shenjë vlerësimi
për studimin e vazhdueshëm,
përgjatë dy dekadave, të burimeve
mbi marrëdhëniet ndërmjet
shqiptarëve dhe hebrenjve, studim
që arriti majat me botimin e veprës
së tij monumentale mbi mbrojtjen
dhe shpëtimin e hebrenjve gjatë
Holokaustit.
FAQE 15

KEN
Market
KEN
Laprakë, Tiranë

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

www.rrugaearberit.com
www.rrugaearberit.com

ÇMIMI: 50 LEKË. 20 DENARË. 1.5 EURO.

Interviste me shkrimtarin Agron Tufa

T

KEN
Market
KEN
Laprakë, Tiranë

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

www.rrugaearberit.com

Dibra më bëri ta njoh shumë shpejt ligësinë
njerëzore, vogëlsinë dhe fanatizmin absurd
ematika e realet e Dibrës në veprën time
janë të pafundme; shpesh ato nuk bien
trashë në sy, po gjithë bota dibrane është
e kamuuar pas matricës letrare. Dhe natyrisht,
bota e një njeriu formësohet aty ku ai ka mbërritur
adoleshencën. Unë jam rritur e kam kaluar moshën
mbi njëzet vjeç në Dibër. E prapë, vetë tingëllimi
i fjalës “Dibër” gjithmonë më emocionon. Por e
kam për vete dhe s’duroj dot ta lavdërojnë njerëzit
banalë, as ta shajnë s’duroj dot.



Market KEN

Laprakë, Tiranë
Tel: +355 4 22 50 480
Cel. 068 20 36 394
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Studim
TOPONIMIA

arSim
BLOGGER

Nga Fatbardh Cena - faqe 12-13
Nga AGIM ÇADRI - FAQE 19

Nga Prof. Dr. nuri abdiu - faqe 9

Potencialet
Riçku
Vargmali
TaMusa
kthejmë
Një
libër ipër
Gurabardha
turizmit dhe
financon
Deshatit, aty dhe
ku ee Dibrës
librin
në xhaminë
odat
Kolgjegjën
malor
re në limjan
nis zhvillimi...
e eDibrës...
etnokulturën
Maqedonia
Nga ahmet Çaushi - faqe 7
Nga ILMI DERVISHI - FAQE 16

Nga Besnik Alku - faqe 11
Nga FEJZULLA GJABRI - FAQE 15

SKAVICA
Shënim

solidarizohuni me
rininë dibrane duke
nënshkruar peticionin
Nga dr.Gëzim aLPion

n

e, intelektualët dibranë, që po lobojmë për
ndërtimin e rrugës së arbrit nëpërmjet
peticionit online, jemi mrekulluar që në fillim
nga reagimi pozitiv i rinisë dibrane. kemi marrë
mesazhe nga një numër i madh të rinjsh dibranë
nga disa qytete, si në shqipëri dhe maqedoni,
ashtu edhe nga disa vende në evropë, përfshirë
edhe australinë dhe amerikën e largët.
ajo që na ka lënë mbresa është jo vetëm
gatishmëria e tyre për ta nënshkruar peticionin
dhe për të inkurajuar familjet, miqtë dhe kolegët
e tyre të bëjnë të njëjtën gjë, por edhe sugjerimet
që na kanë bërë se si mund të lobojmë në mënyrë
sa me të efektshme për ndërtimin e rrugës së
arbrit.
• Pse
dështoi tenderi në
një numër mesazhesh kemi marrë nga të rinj
dhjetor
2008?disa prej të cilëve ose janë
dibranë të mërguar,
larguar nga dibra në një moshë të re ose nuk janë
• Skavica,
meajo
njëqë digë
me tek
lindur në dibër.
është e apo
përbashkët
të gjithë,
është një përkushtim sa emocionues,
tre
diga?
aq dhe kuptimplotë ndaj dibrës.
Dibra,
në të dy krahët eprojekti
kufirit, ka një rini të
• Çfarë
parashikon
mrekullueshme, patriote, të etur për dije dhe
i kulturë,
KESHmepër
ndërtimin
e për
dytabanin
një krenari
të ligjshme
e tyre dibran dhe një vizion bashkëkohor
digave
në vend të Skavicës së
perëndimor.
noli dikur i jepte zemër shqipërisë të mos
madhe?
kishte frikë, pasi kishte djemtë në amerikë.
edhe sot
po luanenjëSkavicës
rol të rëndësishëm
• Asidiaspora
vazhdon
ideja
në mbrojte të interesave të kombit, ashtu
në zhvillimet në
demokratike
në shqipëri
sëedhe
projektuar
vitet 1980
dhe kosovë. megjithatë, tani ka ardhur koha
apo
mbeten
zgjidhje
tëqë po tregon
që diaspora,
përveç
përkushtimit
ndaj kombit dhe emancipimit demokratik të dy
mundshme
ndërtimi
i 2 apo
shteteve shqiptare,
duhet ta ngrejë
zërin edhe
në përkrahje
të krahinave të ‘largëta’ në shqipëri
tre
digave?
dhe kosovë të lëna në një mjerim migjenian nga
një klasë politike, Zgjidh
e cila akoma
nuk e kupton
• Specialistët:
nevojat
se një tiranë dhe Prishtinë e mbipopulluar
për
bën dhe kosove të
janë energji
tregues të dhe
një shqipërie
pazhvilluar.
funksionale
e përkushtim
këtë angazhim kaskadën
të rëndësishëm dhe
të admirueshëm ndaj shqipërisë së ‘skajshme’ po
Drinit.
e bëjnë shumë mirë nëpërmjet këtij peticioni
online të rinjtë dibranë të
shpërngulur nga dibra
• Kundërshtarët:
Mbyt
kryesisht në tiranë si dhe jashtë shqipërisë dhe
maqedonisë.
“hambarin”
e Dibrës,
këta të rinj dibranë do të jenë intelektualët
ndan
Dibrën
dy pjesëqë ata po
e së nesërmes
dhenë
ky përkushtim
dëshmojnë që tani në bankat e shkollës së mesme
dhe
bën jotregon
funksionale.
dhe siestudentë
se si shqipëria e nolit,
edhe dibra jonë,
kurrë nuk do të Mbyt
hupë me një
Dëmtohet
ekosistemi.
rini për ta pirë në kupë.
ne do t’iu bënim
thirrje të gjithë
të rinjve
trashëgiminë
historike
dhe
shqiptarë të solidarizohen me bashkëmoshatarët
kulturore.
e tyre dibranë,Kompensimi
që ta nënshkruajnëi peticionin
online për përfundimin sa më parë dhe me
ulët
dhetëkrijon
standarde
rrugës sëprobleme
arbrit.
Dibra, gjatë
që gjithmonë
është sakrifikuar
sociale
shpërnguljes
së për
kombin, do të dijë se si ta shprehë mirënjohjen
ndaj atyre që po e përkrahin në një moment
popullsisë.
kur ajo kërkon ndihmë për një projekt që do t’i
sa Dibrës
të dy krahëtsë
e kufirit dhe
Një shërbejë
panoramë
e në
historisë
kombit shqiptar, ashtu edhe vendeve fqinjë me
hidrocentralit
qëeka
penguar
të cilët kjo arterie
rëndësishme
do të sjellë
më pranë.
zhvillimin
e rajonit që
nga
vitet2013
Angli,
29 Korrik

‘60 të shekullit të kaluar.
cyan magenta
yellow black
1 4-5
Nga BUJAR
KAROSHI
- FAQE

JASHTË RRUGËS:
Historia
e arsimit
Katundar
dhe
mendimitnderi!
DITARI I NJË VAJZE:
pedagogjik...
S’kam ku ec!
FAQE 12

Rruga e Arbrit
Rruga e Arbrit

Rama: Jemi duke
finalizuar një
Të parandalohen ndryshimet,
marrëveshje për
për të rritur cilësinë e financimin
ndërtimit

Rikthehet debati:
Të ndërtohet apo jo!

Gjatë vizitës në Kinë në fillim të muajit shtator,
Kryeministri Edi Rama u takua me homologun
e tij kinez, Li Keqiang. Raportimet e para të
mediave theksuan se dy kryeministrat kanë
diskutuar për investimet kineze dhe se qeveria
kineze do të mbështesë ndërmarrjet kineze
të ndërtimit të angazhohen në zhvillimin e
infrastrukturës në Shqipëri. Gazeta “Tema”
raportoi se një nga investimet kineze do të ishte
edhe autostrada Shqipëri - Maqedoni.
FAQE 2

Oda Dibrane

ura e Vashës

Nga ProF. dr. bashkim LLeshi

Pas një studimi të tillë gjeologo-inxhinjerik,
si ka mundësi që aksi ku do të ndërtohet ura,
të mos caktohet aty ku lugina e lumit është
më e ngushtë, për të dalë ura më e shkurtër,
pra mbi Urën e vjetër të Vashës, por zbritet
më poshtë, aty ku lugina është gati dyfish
më e gjerë, duke dyfishuar shpenzimet
për ndërtimin e Urës. Për Urën e Vashës
ka patur edhe propozime që tek gryka e
Urës, në vend të Urës së lartë të ndërtohet
një digë me material vendi mbi të cilën të
kalojë rruga dhe mbi digën krijohet një liqen
artificial, ujët e të cilit do të shfrytëzohet për
prodhimin e energjisë elektrike.

tuneLi i QaFë buaLLit
Tuneli i Qafës së Buallit është vendosur
në pozicionin më të keq të mundshëm,
aty ku kalon prishja e madhe tektonike
nga lugina e Planit të Bardhë në Qaf Buall
dhe vazhdon në luginën e Vajkalit deri në
fushë Bulqizë... Në kushtet e krijuara për
të hapur 400 ml. tunel aty ku kanë filluar
përgatitjet, shpenzimet do të shkojnë sa
për të hapur 850ml., tunel aty ku duhet të
fillojë hapja e tunelit... Ka edhe mendime
dashakeqëse që fliten rrugëve, se s’ka
nevojë të hapet tuneli, se kalimi i Qafës
se Buallit mund të bëhet në formën e një
useku etj., kur për hapjen e këtij tuneli si
pjesë përbërëse e rrugës së Arbërit ka një
miratim të Këshillit Kombëtar të Rrugëve
që në gusht të vitit 2004.

tuneLi i Gurit të bardhë
Me paratë e kursyera nga Ura e Vashës,
mund të parashikohej që Tuneli i Gurit të
Bardhë të ishte më i gjatë, të kalonte në

Festivali i
këngës, valles
humoristike, ritit
dhe alegorisë
formacione po të qëndrueshme në të cilat

Festivali
Dibrane”
hap dyert
e saj më
punohet“Oda
më kollaj
për hapjen
e tunelit,
23-26
tetor
2014,
duketëshënuar
më afër
fshatit
turistik
Gurit të njëkohësisht
Bardhë,
edhe
20 kalasë
vjetorinsëe Petralbës
saj. Këtë vit,
për herëduke
të parë
përball
historike,
festivali
do zhvillohet
edhetënë
Dibër të Madhe,
përmirësuar
në mënyrë
ndjeshme
duke
hapur
kështu një epokë të re në mënyrën e
cilësinë
e rrugës.
organizimit. “Oda Dibrane” ka nisur nisur jetën
i murrizës
etuneLi
tij në vitin
1994, i konceptuar në fillim si takim
i rapsodeve popullore.
Për tunelin e Murrizës nuk ka asnjë FAQE 7

argument teknik që të bëhet pengesë
për
hapjen e tij. rreth 80% e gjatësisë së
Studim
tunelit është e ndërtuar nga shkëmbinj

gëlqerorë pllakorë, me pak ose pa ujë, me
Reka
etëEpërme,
formacione më
qëndrueshme se ato të
tuneleve që kemi hapur në Kalimash e në
Krrabë, ndërsa vetëm
plagë
e20% e gjatësisë, në
hyrje nga ana e Tiranës, ndërtohen nga
shkëmbinj mesatarisht të qëndrueshëm
pashëruar
në të cilat fqinji jonë jugor (Greqia) ka
ndërtuar mijëra metër lineare tunele në
në
popull
rrugën Janinë–Selanik.

Lexoni në FaQet 2-3

opinione

Edhepse pjesa dërmuese e banorëve të Rekës së
Epërme, ishin të detyruar të migrojnë në vise të
ndryshme të botës, ata pa dallim feje sot kudo që
gjenden qëndrojnë krenar, nuk ju tremben tërbimit
të politikës as në të kaluarën dhe as sot.Bartin mbi
supet e tyre kudo që Lexoni
gjenden traditën,
folklorin,
në FaQet
4-5
ritet, veshjen popullore shqiptare e tjerë.

Rruga e Arbrit do të kontribuojë në unitetin tonë kombëtar
Kinezët shfaqin interesim për ndërtimin me koncesion
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BOKSStudim

Potencialet
Musa Riçku
Vargmali i
Iva Mera: Babai
Keta,
flori i
e turizmit
financonnuk
xhaminë
Deshatit, aty ku mbitokës
donte të
së
merresha menis
artzhvillimi... Bulqizës!
malor
e re në limjan
Nga ahmet Çaushi - faqe 7

Nga Besnik Alku - faqe 11
Nga SASHENKA NDREKA - FAQE 10

FAQE 8

arSim

Historia e arsimit
dhe mendimit
pedagogjik...

Rikthehet Korabi

Nga Fatbardh Cena - faqe 12-13

Nga Prof. Dr. nuri abdiu - faqe 9

Rruga
Arbrit
Folklori,
teatriedhe
libri
Të parandalohen ndryshimet,
në Odën
ecilësinë
Dibrës
për të rritur
e ndërtimit
Shënim

solidarizohuni me
rininë dibrane duke
nënshkruar peticionin
Nga dr.Gëzim aLPion

n

e, intelektualët dibranë, që po lobojmë për
ndërtimin e rrugës së arbrit nëpërmjet
peticionit online, jemi mrekulluar që në fillim
nga reagimi pozitiv i rinisë dibrane. kemi marrë
mesazhe nga një numër i madh të rinjsh dibranë
nga disa qytete, si në shqipëri dhe maqedoni,
ashtu edhe nga disa vende në evropë, përfshirë
edhe australinë dhe amerikën e largët.
ajo që na ka lënë mbresa është jo vetëm
gatishmëria e tyre për ta nënshkruar peticionin
dhe për të inkurajuar familjet, miqtë dhe kolegët
e tyre të bëjnë të njëjtën gjë, por edhe sugjerimet
që na kanë bërë se si mund të lobojmë në mënyrë
sa me të efektshme për ndërtimin e rrugës së
arbrit.
një numër mesazhesh kemi marrë nga të rinj
dibranë të mërguar, disa prej të cilëve ose janë
larguar nga dibra në një moshë të re ose nuk janë
lindur në dibër. ajo që është e përbashkët tek
të gjithë, është një përkushtim sa emocionues,
aq dhe kuptimplotë ndaj dibrës.
Dibra, në të dy krahët e kufirit, ka një rini të
mrekullueshme, patriote, të etur për dije dhe
kulturë, me një krenari të ligjshme për tabanin
e tyre dibran dhe një vizion bashkëkohor
perëndimor.
noli dikur i jepte zemër shqipërisë të mos
kishte frikë, pasi kishte djemtë në amerikë.
diaspora edhe sot po luan një rol të rëndësishëm
si në mbrojte të interesave të kombit, ashtu
edhe në zhvillimet demokratike në shqipëri
dhe kosovë. megjithatë, tani ka ardhur koha
që diaspora, përveç përkushtimit që po tregon
ura e Vashës
formacione po të qëndrueshme në të cilat
Nga ProF. dr. bashkim LLeshi
ndaj kombit dhe emancipimit demokratik të dy
punohet më kollaj për hapjen e tunelit,
shteteve shqiptare, duhet ta ngrejë zërin edhe
Pas një studimi të tillë gjeologo-inxhinjerik,
në përkrahje të krahinave të ‘largëta’ në shqipëri
më afër fshatit turistik të Gurit të Bardhë,
tuneLi i QaFë buaLLit
si ka mundësi që aksi ku do të ndërtohet ura,
dhe kosovë të lëna në një mjerim migjenian nga
përball kalasë së Petralbës historike, duke
një klasë politike, e cila akoma nuk e kupton
të mos caktohet aty ku lugina e lumit është
Tuneli i Qafës së Buallit është vendosur
përmirësuar në mënyrë të ndjeshme
se një tiranë dhe Prishtinë e mbipopulluar
më e ngushtë, për të dalë ura më e shkurtër,
në pozicionin më të keq të mundshëm,
cilësinë e rrugës.
janë tregues të një shqipërie dhe kosove të
pra mbi Urën e vjetër të Vashës, por zbritet
aty ku kalon prishja e madhe tektonike
pazhvilluar.
në Peshkopi
edicioni
20-të iaty
Odës
Dibrane,
mbarëkombëtar, ku konkurrojnë 25
mëiposhtë,
ku lugina
është festivalit
gati dyfishfolklorik
nga lugina e Zhvillohet
Planit të Bardhë
në Qaf Buall
tuneLi i murrizës
këtë angazhim të rëndësishëm dhe përkushtim
nga etëVajkalit
gjitha deri
trojet
Mbiduke
100dyfishuar
autorë dhe
mbi 300 tituj librash prezantohen në Panairin e Parë
të admirueshëm ndaj shqipërisë së ‘skajshme’ po
më e gjerë,
shpenzimet
dhe vazhdon grupe
në luginën
nëshqiptare.
tunelin e Murrizës nuk ka asnjë
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për
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e krijuara
për
të Librit
në Peshkopi.
Autorët
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ishin
kryefjala
e këtij panairi.
teknik që të bëhet pengesë
online të rinjtë dibranë të shpërngulur nga dibra
ka patur
që tekedicioni
gryka e i 13-tëargument
të hapur 400 ml. tunelNë
aty Dibër
ku kanëtëfilluar
Madhe për
7 netedhe
me propozime
radhë mbahet
i Festivalit
të Teatrit
Shqiptar.
kryesisht në tiranë si dhe jashtë shqipërisë dhe
për
hapjen e tij.
rreth 80%
e gjatësisë së
Urës, në vend të Urës së lartë të ndërtohet
përgatitjet, shpenzimet do të shkojnë sa
maqedonisë.
Raport special nga SASHENKA
NDREKA, ATLI DEMA, NEKI FETA tunelit
dhe opinione
nga VELI
është e ndërtuar
ngaVRANIÇI,
shkëmbinj
këta të rinj dibranë do të jenë intelektualët
një digë me material vendi mbi të cilën të
për të hapur 850ml., tunel aty ku duhet të
gëlqerorë
pllakorë,
me pak ISAK
ose paSHEHU
ujë, me
KROSI,
BUJAR
LESKAJ, ARIAN
SUKNIQI,
ZEF ÇOBA,
ERMIR
DIZDARI,
e së nesërmes dhe ky përkushtim që ata po
kalojë rruga
dhe mbi digën
krijohet ARIAN
një liqen AVRAZI,
fillojë hapja e ILIR
tunelit...
Ka edhe
mendime
formacione më të qëndrueshme se ato të
dëshmojnë që tani në bankat e shkollës së mesme
Speciale
në
faqet
4-7,9-13
artificial, ujët e të cilit do të shfrytëzohet për
dashakeqëse që fliten rrugëve, se s’ka
dhe si studentë tregon se si shqipëria e nolit,
tuneleve që kemi hapur në Kalimash e në
prodhimin e energjisë elektrike.
nevojë të hapet tuneli, se kalimi i Qafës
edhe dibra jonë, kurrë nuk do të hupë me një
Krrabë, ndërsa vetëm 20% e gjatësisë, në
rini për ta pirë në kupë.
se Buallit mund të bëhet në formën e një
hyrje nga ana e Tiranës, ndërtohen nga
ne do t’iu bënim thirrje të gjithë të rinjve
tuneLi i Gurit të bardhë
useku etj., kur për hapjen e këtij tuneli si
shkëmbinj mesatarisht të qëndrueshëm
shqiptarë të solidarizohen me bashkëmoshatarët
pjesë përbërëse e rrugës së Arbërit ka një
e tyre dibranë, që ta nënshkruajnë peticionin
Me paratë e kursyera nga Ura e Vashës,
në të cilat fqinji jonë jugor (Greqia) ka
miratim
të
Këshillit
Kombëtar
të
Rrugëve
online për përfundimin sa më parë dhe me
mund të parashikohej që Tuneli i Gurit të
ndërtuar mijëra metër lineare tunele në
standarde të rrugës së arbrit.
që në gusht të vitit 2004.
Bardhë të ishte më i gjatë, të kalonte në
rrugën Janinë–Selanik.
Dibra, që gjithmonë është sakrifikuar për
kombin, do të dijë se si ta shprehë mirënjohjen
Lexoni në FaQet 2-3
ndaj atyre që po Nga
e përkrahin
një moment
ende të pashuara të këtij komuniteti.
MARIN në
MEMA
Në mesin e shumë dijetarëve atdhedashës nga Shtirovica, dallohet
kur ajo kërkon ndihmë për një projekt që do t’i
Shumica e këtij komuniteti ka qenë e vendosur në zonën e
edhe Matej Milani, i cili ishte i lindur në fshatin Shtirovicë më
shërbejë
sa Dibrës
në të dytëkrahët
e kufirit dhe
Rekës së Epërme, jo larg Dibrës dhe dikur pjesë e natyrshme e saj.
ër
shqiptarët
ortodoksë
Maqedonisë
flitet pak. Të lenë
1886. Gjatë kohë jetoi dhe punoi në Rumani. Sipas rrëfimit të
kombit shqiptar, ashtu edhe vendeve fqinjë me
Deri të paktën 100 vjet më parë në këtë zonë që ka pasur rreth 15
mënjanë
nën
presion
të vazhdueshëm
dhe ballë skemave
të cilët kjo
arterie
e rëndësishme
do të sjellë
birit të tij Danielit, i ati i tij ka qenë atdhetar i flaktë. Aq shumë
mijë banorë, masa dërrmuese ishin shqiptarë të besimit ortodoks,
përçarëse
më pranë. me shqiptarët e besimit mysliman shumica u
pat vepruar ai për përhapjen e librit shqip e të dritës së shenjtë
të shpërndarë në 18 fshatra. Dokumentet që flasin për përkatësinë
Angli, 29artificial
Korrik 2013
asimiluan, duke krijuar një identitet
e të largët nga ai i
Lexoni në FaQet 4-5

Studim

e Epërme, plagë e
Të (mos) jesh shqiptar Reka
pashëruar në popull

P

opinione

Rruga e Arbrit do të kontribuojë në unitetin tonë kombëtar

Kinezët shfaqin
interesim për ndërtimin me koncesion
të atdhedashurisë shqipare, saqë e zënë serbët dhe e nxjerrin ta
etnike shqiptare të kësaj zone janë të shumta e mund të gjendet

vërtetë shqiptar. Fshatra të tërë që dikur flisnin gjuhën e tyre sot
janë braktisur apo janë asimiluar e megjithatë gjurmët janë ende
cyantëmagenta
yellowtëblack
1 përmes tyre për të sjellë të vërtetat
aty. Ne do
përpiqemi
ecim

mjaftueshmërisht ndër ata autorë e studiues që kanë hulumtuar
mbi Rekën dhe banorët e saj.
(Vijon në faqen 2)




dënojnë para krajlit në Beograd....
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P a j t o h u n ë g a z e t ë n R r u g a e Ar b ë r i t

Merr versionin PDF ose kopjen print duke filluar me 50 lekë/muaj
Pajtimet mund ti bëni pranë redaksisë duke komunikuar në numrat e mëposhtëm,
me transfertë bankare pranë Raiffeisen Bank - Tiranë,
ose me PayPal përmes emailit <rrugaearberit@gmail.com>
Një pajtim vjetor kushton: Në Shqipëri: 600 lekë. Në Europë: 10 Euro. Në SHBA dhe vende të tjera: 15 USD.
Pajtimi në Europë dhe SHBA është vetëm në versionin PDF.
Gazeta ofron faqet e saj për reklama apo njoftime të ndryshme për biznese dhe individë.
Çmime të arsyeshme për faqet me ngjyra dhe bardh e zi.
Për informacion:
E-mail: rrugaearberit@gmail.com
Tel: +355 69 20 68 603

Ftesë për bashkëpunim
Gazeta “Rruga e Arbërit” në bashkëpunim me Botimet M&B ka në projekte për disa veprimtari dhe botime në
fushën e kulturës, me vlera historike, kulturore dhe kombëtare për Dibrën dhe gjithë Shqipërinë.
Ftojmë individë, shoqata apo institucione vendore të bëhen bashkërealizuese të këtyre projekteve.
Për më shumë informacion mund të shkruani në email
mbbotime@gmail.com, rrugaearberit@gmail.com
ose mund të telefononi në numrin 069 20 68 603.
Faleminderit!
Librat e botuar nga Botimet M&B mund ti gjeni në Tiranë pranë librarisë së Shtëpisë Botuese M&B, në rrjetin e librarive “Adrion”, si dhe në disa librari kryesore në Tiranë.
Në Peshkopi: Libraria “Fleta XXI”, pranë Muzeut. Në Durrës: Libraria “Dyrrah”. Tel. 0694053353
Për porosi: tel. (04) 22 33 283 / 069 20 68 603 068 65 08 441 / 067 30 73 265
E-mail: <mbbotime@gmail.com>

