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veNDiMi i qeveriSë:
10% BoNuS për 
“GjoKa KoNSTruKSioN”

Rruga  e  Arbër i t  -  a t y  ku  f j a l ë t  nuk  i  mer r  e ra !
Bej “Like” dhe “Share”. Pajtohu dhe qëndro me gazetën #rrugaearberit më pranë #Dibrës!

Sipas propozimit të shoqërisë “Gjoka 
konstruksion”, rruga do të jetë në total 69 
km, me standard më të lartë C2 dhe me 
një tunel, i cili plotëson të gjitha kushtet e 
sigurisë sipas direktivave të BE-së, pasi do 
ketë edhe tubin e dytë (të emergjencës). 
Oferta e shoqërisë “Gjoka konstruksion”,  
për ndërtimin e rrugës brenda 46 muajsh 
është 33 600 000 000 lekë, rreth 249 
milione Euro, pa TVSH.

(Speciale në faqen 4-5)
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7 gënjeshtrat 
e Kryeministrit të 
Shqipërisë për 
rrugën e Arbrit
Premtimi i fundit është gënjeshtra e 
8 apo fundi i gënjeshtrave?

Protestat qytetare, 
rruga e vetme e mbetur

forum i hapur, organizuar 
nga grupi i lobimit

rruga e Arbrit, 
dy tunele në 
qafë Murrizë

“Projekti i parë i Programit Kombëtar 1 
Miliardë për Rindërtim hyri sot në fazën 
finale: RRUGA E ARBERIT. Pas 25 vjetësh 
premtime boshe e zhgënjime pas çdo 
votimi, viti 2017 është viti i nisjes së punës 
për këtë aks, që e bën Dibrën fqinje të afërt 
të Tiranës dhe do t’i japë hov zhvillimit 
ekonomik, social e turistik të një zone 
të tërë bukurish e burimesh të jashtëza-
konshme natyrore, që për çerekshekulli 
u la në rrënimin e harresës”.

rruga e Arbërit do t’i shërbejë 
njohjes së mëtejshme të historisë

Nga Osman Xhili - Faqe 3

Nga prof.dr. bashkim Lleshi - Faqe 6-8

ekspertët mendojnë se dëmet  më të 
mëdha janë në frutikulturë: qershi, 

mollë, rrush, arrë e kumbull
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Opinionet dhe komentet e botuara nuk shprehin 
domosdoshmërisht qëndrimin e redaksisë
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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!

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.

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

Arkivi i gazetës është PA 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: 0010036640
IBAn: Al44 2021 1219 0000 0000 1003 6640

Gazeta “Rruga e Arbërit” është një media e lirë dhe e hapur.
çdo kontribut me shkrime, abonime ose donacione është i mirëpritur!
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.

Ç’kemi asaj Dibre!
Nga bujar karoshi

filloi fushata! nuk prish punë se është para kohe - dhe kundra 
ligjit, e rëndësishme është se eskavatorët filluan punë… në 

Dibër janë parë duke hapur rrugë të reja. Sepse, kjo është fushatë 
e re, metoda të reja. Dikur shpërndahej një thes miell, sot del 
në punë një eskavator për një copë rrugë, një vijë kanali ose një 
grop… fekalesh…

filloi edhe ajo rruga e madhe… Ajo që njeh vetëm fillime në 25 
vjet - çdo fushatë, ndërsa mbarimi s’po i dihet kurrë… do ta bëjmë 
llotari: kush gjen mbarimin, fiton 1 milion euro...

dy herët e fundit ama ka filluar me të madhe. herën e parë 
thamë se është “projekti i parë” i një epoke të re bashkëpunimi me 
Kinën, ndërsa tani po themi se është “projekti i parë” i projektit 1 
Miliardë... Dhe rrugë nuk ka askundi, as në terren, e as në letër.

ndërsa ne e duam rrugën vetëm në fotografi. Kemi filluar fus-
hatën në facebook: e do rrugën, nxirr foton e rrugës së turpit në 
Bulqizë në facebook. Kur vjen puna për t’u mbledhur dhe për të 
diskutuar se ç’duhet të bëjmë, të gjithë ose kanë pasur punë dhe 
mendjen e kanë pasur te debati, ose u ka mbaruar oferta e internetit 
dhe nuk kishin parë njoftimin…

U zgjata shumë për rrugën dhe të mërzita, kështu që po kaloj 
nga moti. na erdhën ngricat dhe na thanë… Këtë vit nuk kemi as 
qershi, as kumbulla, as mollë e as rrush… na i ngrinë plakat… 

Por, ngricë pati në dibër, ngricë pati në Korçë. Atje shkoi 
zëvendëskryeministri e u premtoi dëmshpërblim, ndërsa në Dibër 
nuk shkoi askush. Dhe ky është ndryshimi mes korçarëve dhe di-
branëve: ata kanë një djalë nr. 2 të qeverisë, ne kemi 20 deputetë ...

në të gjithë vendin zjarret bien në gusht, në Bulqizë bien në 
prill...

në dibër të Madhe ka ndodhur ngjarja e shekulli. Këshilltarët 
e Dibrës në dy shtete kanë bërë mbledhje të përbashkët. Dhe pas 
mbledhjes edhe një drekë. Por kufiri, sidoqoftë, mbetet në mes. 
ndaj mos harro kartën kur të shkosh të bësh pazar…

në dibër kohët e fundit kanë filluar edhe të shahen e zihen, 
qeveritarë dhe qytetarë pushtetarë dhe opozitarë, si gjithmonë në 
gjuhën shqipe.  Ama gjobat e policisë i marrin në gjuhën maqe-
donase...

Tymi i deponisë vazhdon të digjet. Herë i zi e herë i bardhë, 
sipas mallit...

Të injoruar, por jo të dorëzuar

redaksia i njofton bashkëpunëtorët e saj, se të njëjtat shkrime të botuar 
në mediumet e tjera nuk do të mund të botohen në faqet e gazetës, përveç 

rasteve kur çështja mbetet aktuale dhe e nevojshme për riinformim.

“Një ditë deputet në Qarkun e Dibrës: Dëshirat e të rinjve dibranë që 
jetojnë në Tiranë, të shprehura në një takim me të deleguarin e PS në 
Dibër. Takimi u zhvillua në Tiranë, sepse në Dibër... nuk ka të rinj.

MeDia

Gazeta “Rruga e Arbërit” është futur në vitin e 11-të të botimit dhe 
gjatë gjithë kësaj periudhe ka dëshmuar korrektesë me lexuesit dhe 

bashkëpunëtorët, duke u kthyer në një 
medium që u ka dhënë zë opinioneve dhe 
analizave të autorëve të ndryshëm. lexues 
jo vetëm nga Dibra, por edhe nga rrethe të 
tjera të vendit, si lezha, shkodra, Miloti, 
Durrësi, Tirana etj., shprehin vazhdimisht 
falënderimet që kanë gjetur një hapësirë 
të re mediatike.

Mbi 2000 lexues shkarkojnë gazetën në 
versionin Pdf nga interneti dhe qindra të 
tjerë e marrin atë çdo muaj falas nëpërmjet 
emaile-ve të miqve e shokëve të tyre. 

çështje dhe problematika që janë 
aktuale në rajonin e Dibrës, brenda dhe 
jashtë kufijve shtetërorë, kanë zënë hapë-
sirë ta konsiderueshme, duke informuar 
opinionin publik në mënyrë korrekte dhe 
të hapur.

Informacionet dhe opinionet lidhur me 
rrugën e Arbërit, hidrocentralin e skavicës, 
ujërave të Radikës, zhvillimit të turizmit 
rajonal dhe bujqësisë, pyjeve, etj., janë 
bërë kauza për grupe të caktuara lexuesish, 
duke ngjallur interes dhe duke lëvizur 
vendimmarrjen lokale dhe qendrore t’i 
shohin këto çështje më me prioritet dhe 
në dobi të vendit.

Kritikat dhe recensat për botimet e au-
torëve dibranë, të shkruara me profesion-
alizëm dhe të botuara në faqet e gazetës, 
janë bërë pika referimi për studiuesit e 
kësaj fushe, duke e krahasuar gazetën Rru-
ga e Arbërit me mediume të rëndësishme 
kombëtare.

figura historike të harruara ose pak të shkruara për to, janë rikujtuar 
për lexuesin nga studiues të historisë dhe dashamirës të saj.

në këtë kuadër, duke pasur kërkesa për të rritur në një stad më të lartë 
mënyrën e shkrimit dhe paraqitjes, si dhe duke marrë në konsideratë edhe 
mediat e reja, kryesisht online, që kohët e fundit janë shtuar në hapësirat 
dibrane, gazeta “Rruga e Arbërit” ka si qëllim ruajtjen e zërit origjinal të 

saj, duke e vendosur veten kështu jo në konkurrencë me to, por një zë të 
pazëvendësueshëm në hapësirat mediatike rajonale.

Gazeta prej disa kohësh ka nisur të botojë 
shkrime dhe foto, që ruajnë origjinalitetin dhe 
autorësinë, duke dëshmuar kështu se është e 
përkushtuar të ruajë të drejtën e autorit për çdo 
rast dhe, kur ka qenë e nevojshme, të shënojë 
edhe falënderimet përkatëse.

Gazeta ka synim që në të ardhmen të 
fokusohet të shkrimet ekskluzive të bash-
këpunëtorëve të saj, shkrimet origjinale të 
tyre. çdo shkrim do t’i nënshtrohet kontrollit 
të plagjiaturës apo kopjimit dhe për çdo rast, 
kur konstatohet një gjë e tillë, materialet nuk 
do të botohen. 

Gjithashtu, redaksia i njofton bash-
këpunëtorët e saj, se të njëjtat shkrime të 
botuar në mediumet e tjera nuk do të mund 
të botohen në faqet e gazetës, përveç rasteve 
kur çështja mbetet aktuale dhe e nevojshme 
për riinformim.

Redaksia angazhohet si deri më tani, të kri-
jojë më shumë hapësira dhe t’u japë mbështet-
je zërave të rinj në fushën e publicistikës, 
letërsisë, gazetarisë, sidomos gjimnazistëve 
dhe studentëve. 

Gazeta i fton të rinjtë të fokusohen jo vetëm 
në krijimtarinë e tyre, por edhe në problema-
tikën që shqetëson komunitetin ku ata jetojnë 
dhe punojnë, duke i dhënë më shumë zë 
mendimit dhe shqetësimit të qytetarëve.

Gjithashtu, besojmë se në të ardhmen edhe 
të zgjedhurit vendorë do të kenë më shumë 
dëshirë dhe vullnet, që nëpërmjet gazetës të 
komunikojnë me bashkëqytetarët e tyre jo 
vetëm në prag fushatash elektorale, por gjatë 

gjithë kohës që qeverisin.
Redaksia fton gjithë bashkëpunëtorët dhe lexuesit e saj ta mirëpresin dhe 

të na mbështesin në këtë përpjekje për krijuar një model të ri dhe të veçantë 
të gazetës “Rruga e Arbërit”, duke i dhënë më shumë medias rajonale, si në 
aspektin sasior, ashtu edhe në atë cilësor dhe, njëkohësisht, lexuesve të saj 
një aromë të re nga vendlindja. 

“rruga e arbërit”, një zë origjinal në median e shkruar
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aktualitet

Nga Osman Xhili

Pas tri netësh me temperatura deri në - 8 
gradë pemëtaria dhe bujqësia në Dibër 
kanë marrë një goditje të fortë. Një ngricë 

e tillë nuk kujtohet prej më shumë se 70 vitesh, 
duke paralajmëruar se ky sektor i ekonomisë 
në të ardhmen mund të përballet me sfida të 
vështira. Nga ana tjetër, kompanitë e siguri-
meve kanë “mbyllur” dyert për sigurimin e 
prodhimeve bujqësore, duke dhënë një alarm 
për qeverinë shqiptare për të ndërhyrë sa më 
shpejt në këtë drejtim, duke i dhënë zgjidhje 
situatave të ngjashme që mund të ndodhin në 
të ardhmen.

“Ngricat e këtij prilli, janë më keq se përm-
bytjet”, thotë një specialist i bujqësisë në Dibër. 
Dëmet janë të mëdha në pemëtari dhe bimë të 
tjera arash, të shkaktuara nga ngricat dhe moti 
i pak ditëve më parë. Po të llogaritet fatura e 
këtyre dëmeve, shifra përfundimtare rezulton 
me disa milion dollarë.

Çfarë ndOdhi në të vërtetë?
Qatip Doda, fermer dhe agronom, qëndroi 

nga ora dymbëdhjetë i natës e deri në pesë 
të mëngjesit duke ndezur pareshtur zjarre në 
pemëtoren e tij prej afro dy hektarësh, por kur 
zbardhi dita pa me sytë e tij se si ngrica kishte 
shkatërruar frutet e reja të sapodala nga lulet. 

Me datë 20 prill, moti u ftoh dhe në zonat 
malore u shënuan temperatura të ulëta. 
Fermerët në Dibër filluan të shqetësoheshin, 
dhe specialistët e Drejtorisë së Bujqësisë dhanë 
një opinion për televizionin “Top Channel” ku 
siguruan se deri në ato momente nuk kishte 
dëme dhe se lulet dhe frutat mund të duronin 
deri në minus tre-katër gradë, se rreziku ishte 
i pranishëm dhe se gjërat më tej ishin në dorë 
të  Zotit.

Por pasdite moti u ftoh akoma dhe fermerët 
e ndjenë rrezikun që u kanosej. Që gjatë 
ditës ata afruan në pemëtoret e tyre grumbuj 
kashtash dhe mbeturina të tjera bimore, për ti 
djegur në mesnatë, kur pritej një ulje drastike 
e temperaturës. 

Ashtu si Qatip Doda, vepruan edhe fermerët 
e Obokut, Grevës, Kastriotit, Shumbatit,  pra, 
pothuajse i gjithë qarku. Por, fatkeqësisht, 
gjithë kjo përpjekje dhe kjo punë titanike, 
pothuaj se fare pak ndikoi në përmirësimin e 
situatës. Më 21 prill në mëngjes, me qindra 
e mijëra sy njerëzish ishin fokusuar në degët 
e pemëve për të parë atë që kishte ndodhur.  
Preknin me dorë lulëritë e pemëve, që sapo 
kishin formuar prodhimin e ri, merrnin në dorë 
kokrrat e reja, i preknin, i shtypnin, shihnin 
ngjyrën dhe konsistencën. Më pas i pritnin me 
thikë, apo me thua, për të parë deri ku kishte 
depërtuar ngrica dhe akulli. Rezultati ishte 
vërtet shokues, sikur të kishte rënë një valë 
zjarri mbi blloqet e mbjella, pa kursyer asgjë.

Ngricat që na “morën” 10 milionë dollarë

Ekspertët mendojnë se dëmet financiare në qershi, mollë, rrush, 
arrë dhe kumbulla mund të shkojë në mbi 10 milionë dollarë

Specialistët e fushës e njohin këtë gjendje 
të bimës si stres fiziologjik. Po kaq e ashpër 
ishte edhe dita e dytë dhe gati po kaq e treta. 
Kaq kishte zgjatur beteja e motit të ftohtë, tre 
net.  Tre net të ngarkuara me lodhje dhe ten-
sion.  Çuditërisht, natën kishin ndodhur gjërat, 
tamam si në një betejë. Kokrra të nxira, të asfik-
suara, të vdekura, që nuk mund të vazhdonin 
më rrugëtimin drejt pjekjes.  Dhe të mendosh, 
se vetëm para një jave, njerëzit kishin menduar 
të rrallonin një pjesë të prodhimit dhe kishin 
filluar punën për gjetjen e tregut për shitjen e 
atij prodhimi të bollshëm që pritej, ndërsa tani 
kanë mbetur pa mend. 

Askush nuk e mban mend një situatë të 
tillë, madje as ata që kanë shtatëdhjetë apo më 
shumë vite mbi kurriz...

fatura e dëmeve
Është vërtet shumë e madhe dhe siç e thamë 

pak më lartë, mund të llogaritet në disa milionë 
dollarë. 

Berti Mullameti, një fermer nga Maqel-
lara, ka 1, 6 hektarë të mbjellë me qershi, tre 
dynymë me rrush dhe 3, 5 dynymë me arra . 
Pothuaj se të gjitha të dëmtuara . Bilanci i këtij 
viti, sigurisht që do të jetë negativ. I tillë do të 
jetë dhe për kultivuesit e famshëm të qershisë 
në Grevë dhe Begjunec, apo për ato të kum-
bullës në Shumbat.

Që në ditën e parë të fillimit të dëmtimit, 

drejtori i bujqësisë së qarkut të Dibrës, Novruz 
Jashari, ngriti shtabin e monitorimit të situatës, 
duke rakorduar me ekstensionistët në njësitë 
administrative dhe këta të fundit me fermerët.

Në Fshatin Ushtelenxë takojmë banorë 
të fisit Zebi, që shquhen për frutikulturë. 
Vëllezërit Bilbil dhe Femi Zebi, Islami, Hamiti 
dhe të tjerë, janë të prekur e të tronditur nga 
kjo situatë, por dhe me besim të fortë, se do 
t’ia dalin, se Zoti që e solli këtë situatë do ti 
ndihmojë për ta përballuar, se qeveria, sigurisht 
që do ta thotë fjalën e saj dhe do të ndihmojë 
në kapërcimin e kësaj fatkeqësie natyrore.

Novruz Jashari, i cili vetë drejtonte një grup 
pune në terre, në një vizitë në fshatin e Shum-
batit, që dikur ka qenë sektor i rëndësishëm i N. 
B. – ve të dikurshme, pa me sytë e tij dëmet në 
kulturën e kumbullës. Gati dhjetë hektarë kum-
bulla rreth 40 vjeçare janë akoma në prodhim, 
kurse sipërfaqja totale me këtë kulturë është 
50 hektarë. Dëmtime ka vërtet, por ata njerëz 
punëtorë ishin aty në fushë dhe vazhdonin tu 
bënin shërbime pemëve të tyre të dashura, 
si për tu dëshmuar se nuk i kishin tradhtuar, 
se do të vazhdonin të qëndronin gjithmonë 
krah tyre. Ramazan, Bajram dhe Gjuri Kaza, 
Bajram, Dritan dhe Mersin Hera, Petrit Rama, 
Miftar Mema, Medi Skarra dhe plot të tjerë, janë 
fermerë që kultivojnë mbi dy hektarë kumbulla 
secili. Kumbulla të llojeve të ndryshme, që dikur 
shkonin në Gjermani dhe vende të tjera, kurse 
sot, sa vështirë të gjesh treg për to. Atëherë, kur 
ishim të izoluar, shkonin në Europë, kurse sot 
që jemi të lirë, nuk kemi treg për to.

Nga këto dhjetëra vizita nëpër fshatra të 
ndryshëm, rezulton se rrushi është dëmtuar 
plotësisht dhe prodhimi do të jetë ndoshta në 
kufij minimalë.

Arra, jo vetëm që është dëmtuar dhe nuk do 
të ketë fare prodhim, pasi është djegur gjithë 
masa gjethore, porse rrezikon vetë ekzistencën 
e saj. Kumbulla dhe qershia janë dëmtuar në 
mbi 70 përqind të prodhimit, kurse më pak 
janë prekur faroret, si molla, ftoi, dardha , me 
rreth 40 për qind të prodhimit. Mos të flasim 
pastaj për hurmën, kivin, apo kultura të tjera 
më të brishta se ato që përmendëm. I ftohti dhe 
ngricat kishin prekur dhe dushkun, akacien, 
apo drurë të tjerë pyjorë.

Nëse marrim në konsideratë vetëm një nga 
këto kultura drufrutore dhe konkretisht arrën, 

do të na rezultonte një bilanc i tillë.  Qarku i 
Dibrës ka një sipërfaqe prej 300 hektarësh, të 
mbjellë me këtë kulturë dhe një prodhim vjetor 
prej të paktën, 1000  ton. Një llogari e thjeshtë, 
shumëzuar me tre mijë lekë kilogramin, na çon 
tek shifra e 2, 5 milion dollarë humbje. Po të 
shtojmë këtu humbjet në kulturat e tjera, që 
përmendëm, shifra shkon pa frikë tek dhjetë 
milionë dollarë.

Çfarë pritet të ndOdh?
Një fjalë e urtë angleze thotë “Mos qaj mbi 

qumështin e derdhur”. Nëse rrimë e vajtojmë 
situatën është më keq akoma dhe nuk përfi-
tojmë gjë. Ditën e hënë, pra vetëm tre ditë 
pas dëmtimit, fermerët u tubuan në një takim 
para drejtorisë dhe në prani të disa mediave 
televizive i bënë kërkesa  qeverisë për dëm-
shpërblim, njësoj si në situata përmbytje në 
qarqe të ndryshme të vendit. Ata shkuan deri në 
deklarata për mos zhvillim të procesit zgjedhor, 
apo bllokim të rrugëve, në rast indiference të 
qeverisë. Personalisht, do të kisha dashur që, 
organizime,  tubime të tilla dhe veprime konk-
rete të kishte pasur sa herë që këto të ishin në 
interes të Dibrës e dibranëve.  Rruga e Arbërit 
e pandërtuar deri tani, tregon dobësinë tonë, 
rendjen pas partive politike dhe shitje të inte-
resave madhore për një vlerë të paktë.

 Nuk është hera e parë që ndodhin fenom-
ene të tilla. Përmbytje të shpeshta në disa 
qarqe, si në jug dhe në veri të vendit, tërmete 
të pjesshme, apo dermatoza e gjedhit vitin e 
kaluar, janë disa raste ku shteti ka ndihmuar 
e ka vënë dorë. Shpresojmë që ministria e 
bujqësisë dhe qeveria do të reagojnë, duke 
mbështetur fermerët, duke i dëmshpërblyer 
ata në një masë të konsiderueshme.  Shumë 
prej tyre kanë hyrë dhe borxh në banka, te 
biznesmenë, apo në farmacitë bujqësore, me 
shpresën që të shlyejnë detyrimet kur të vjelin 
prodhimet. Nëse nuk ndihmohen, ata vërtet 
mund të shkojnë drejt një kolapsi dhe një 
paralize totale.

Po qarkullojnë zëra ekspertësh të fushës 
së ekonomisë, për sigurimin e prodhimit 
bujqësor. Nuk është sfera ime për të dhënë 
mendime, porse duket se bankat dhe kom-
panitë e sigurimit ngurojnë të rriskojnë në këtë 
drejtim, pasi siç thotë populli, bujqësia është 
industri pa çati. Ndoshta dhe shteti mund të 
hyjë si ndërmjetës me një përqindje të caktuar, 
ndoshta mund të shihen përvoja të vlefshme 
të shteteve me bujqësi të zhvilluar. Por duhet 
thënë se shumë pak po bëhet për fshatin dhe 
bujqësinë. Vështirësitë në gjetjen e tregjeve, 
moskreditimi sa duhet i fermerit, problemet e 
vaditjes, laboratorë të paralizuar, janë vetëm 
disa nga zinxhiri me shumë hallka i bujqësisë. 
Politika dritëshkurtëra të qeverive të ndryshme, 
deri tani e në të ardhmen, kanë çuar e mund 
të thellojnë akoma braktisjen e shpopullimin 
e fshatit.

Mbi 10 milionë dëme në 
pemëtari. 2.5 milionë dëme 
vetëm në kulturën e arrës, e 
cila rrezikon ekzistencën e 
saj. Shoqëritë e sigurimit kanë 
mbyllur “dyert” për fermerë. 
Kërkohet ndërhyrja e shtetit, 
jo vetëm në kompensimin e 
dëmeve, por edhe në krijimin 
e një legjislacioni mbështetës 
për investitorët e rinj të 
frutikulturës.
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nga bujar karoshi

A do të jetë Rruga e Arbërit “projekti i 
parë i Programit Kombëtar 1 Miliardë 
për Rindërtim”?

Kjo është një pyetje që pritet të verifi-
kohet në muajt në vazhdim. Që nga viti 
2005, premtimet në prag ose gjatë fushatave 
elektorale kanë rezultuar të gënjeshtra, duke 
rritur mosbesimin edhe këtë herë, në lidhje 
me ndërtimin e Rrugës së Arbërit.

Tre kryeministra shqiptare kanë premtuar 
vazhdimisht se Rruga e Arbërit “fillon” e 
mbaron brenda mandatit të tyre, por kjo ka 
rezultuar vetëm një gënjeshtër.

Gënjeshtrat nisin që në vitin 2004 kur 
kryeministër ishte fatos nano dhe më pas u 
bënë të vazhdueshme nga kryeministri tjetër 
Sali Berisha. Por, edhe kryeministri aktual Edi 
Rama i kanë rezultuar gënjeshtra premtimet e 
deritanishme, sidomos deklaratat se Rruga e 
Arbërit do të ishte “projekti i parë që do të çelë 
siparin e një epoke të re bashkëpunimi mes 
Shqipërise e Kinës”. Epoka e bashkëpunimit 
vazhdoi, por negociatat për Rrugën e Arbërit 
dështuan. Dhe për këtë, deri më tani nuk 
pati asnjë sqarim publik, megjithëse për këtë 
cështje qeveria dhe parlamenti u angazhuan 
me një ligj të veçantë, duke i dhënë më shumë 
hapsirë teorive konsiparive mbi korrupsionin, 
përfshirë edhe futjen e të tretëve në lojë, duke 
shtuar ndjeshëm kostot e investimit.

historik: 7 gënjeshtrat e 
kryeministrit të shqipërisë

Gënjeshtra nr.1. Kryeministri Fatos 
Nano, Peshkopi, 26.10.2004: “Vitin e ar-
dhshëm do të fillojnë punimet për Rrugën 
e Arbrit. Kjo rrugë do të kushtojë 120 
milion dollarë dhe distanca juaj me tregjet 
kombëtare dhe rajonale do të shkurtohet 
ndjeshëm, ndërsa rruga Peshkopi-Tiranë nga 
180 km që është aktualisht do të jetë vetëm 
72 km. Qeveria shqiptare për mirëmbajtjen e 
kësaj rruge ka marrë një kredi prej 72 milion 
lekë nga Banka Botërore.”.
Gënjeshtra nr.2.Kryeministri Sali Beri-
sha, Bulqizë, shkurt 2007: “në mandatin 4 
vjeçar ju jap fjalën se Rruga e Arbrit është 
prioritet absolut dhe kombëtar për qeverinë.”
Gënjeshtra nr.3.Kryeministri Sali Beri-
sha, Bulqizë, 21 qershor 2009: Sapo inau-
guruam segmentin e parë të rrugës së Arbrit 
me një gjatësi 20 km. në datën 15 (qershor) 
u shpall tenderi për segmentin tjetër Bul-
qizë-Klos dhe unë ju garantoj se brenda vitit 
do të nisë edhe Klos-Tiranë, Tiranë-Klos.
Gënjeshtra nr.4.Kryeministri Sali Berisha, 
Bulqizë, 28 gusht 2009: “Dua t’u garantoj Ju 
se në krye të dy viteve, do të vini në Tiranë 
dhe do të zbrisni drejt brigjeve të Shqipërisë, 
në rrugën më të re të Ballkanit, në rrugën e 
Arbrit. ju garantoj se në 2 vjet kjo rrugë do të 
kapë Tiranën dhe ju do të zbrisni në Tiranë në 
një kohë prej 40 deri në 60 minuta”.
Gënjeshtra nr.5.Kryeministri Edi Rama, 
Beograd, 16 dhjetor 2014: “U nënshkrua 
memorandumi i bashkëpunimit me Chinese 
Exim Bank për hapjen e një kantieri projek-
tesh në shqipëri me financime kineze. Pro-
jekti i parë që do të çelë siparin e një epoke 
të re bashkëpunimi mes Shqipërise e Kinës 

do të jetë Rruga e Arbërit, e cila do të nise 
vitin e ardhshëm”.
Gënjeshtra nr.6. Edi Rama, Bulqizë, 8 
Qershor 2015: “...me këtë tunel jepet edhe 
mesazhi shumë i qartë për gjithë Dibrën, që 
rruga e Arbrit nuk është më një fantazmë 
elektorale që shfaqet vetëm nëpër fushata, 
por është një realitet mbi të cilin ne po puno-
jmë fort. Kemi siguruar edhe financimin për 
pjesën më të vështirë, me një kompani ndër 
më të mëdhatë e Kinës.
Gënjeshtra nr.7: Edi Rama, Pekin, 27 
nëntor 2015: “Takimi me kryeministrin për të 
diskutuar ecurinë e projekteve të përbashkëta 
mes shqipërisë dhe Kinës; finalizimin sa më 
parë të negociatave financiare për të nisur 

punimet në Rrugën e Arbrit”.

Gënjeshtra nr.8 apo fundi i 
gënjeshtrave?!

Kryeministri Edi Rama, postim në Facebook, 
12 prill 2017:  “Projekti i parë i Programit 
Kombëtar 1 Miliardë për Rindërtim hyri sot 
në fazën finale: RRUGA E ARBERIT. Pas 
25 vjetësh premtime boshe e zhgënjime 
pas çdo votimi, viti 2017 është viti i nisjes 
së punës për këtë aks, që e bën Dibrën 
fqinje të afërt të Tiranës dhe do t’i japë hov 
zhvillimit ekonomik, social e turistik të një 
zone të tërë bukurish e burimesh të jashtëza-
konshme natyrore, që për çerekshekulli u la 
në rrënimin e harresës”.

7 gënjeshtrat e Kryeministrit të 
Shqipërisë për rrugën e Arbrit
premtimi i fundit është gënjeshtra e 8 apo fundi i gënjeshtrave?

Postimi në faqen e tij në Fb të Kryeministri Edi Rama më 12 prill 2017

Lajmi në FB i kryeministrit është bërë share 
nga 448 përdorues të FB, ndërsa është ko-
mentuar me mbi 350 komente, pozitive dhe 
negative, disa prej të cilave po i rendisim 
më poshtë:

shuip marku: “nëse e bën Rrugën e 
Arbërit do të bekojë dibra!  dibra e Madhe 
e Dibra e Vogël. Kur të bekon Dibra, të ka 
bekuar Zoti! Rruga e Arbërit është shpëtim 
për qindra mijëra njerëz!”

elisabeta ilnica: “M’u dridh komenti nga 
entuziasmi; po shkoj të blej gomat e reja të 
makinës, se e di që do me duhen prapë edhe 
pas 25 vitesh”

kastriot zeneli: “Po e bënë rrugën e Arbrit, 
mbas Skënderbeut do të mbahesh mend Ti 
në histori për Dibranët”.

bujar fetai: “Kjo është një ëndërr e çdo 
dibrani, të gjithë pa durim e presim këtë 
rrugë, shpresojmë se kjo nuk është vetëm 
një lojë elektorale.”

hasan shehi: “Z. Kryeministër, andej nga 
zona e Dibrës përdorim nji shpehje popullore 
që thotë: më mirë ha një kafshatë të madhe 
se sa të japish një premtim kaq të madh... Po 
ta kthejsh në realitet...”

marjo mija: “si gjithmonë fillohen pun-
imet me bujë të madhe, pastaj pauze 2 vjet, 
pastaj fillohen prap .. jemi mësuar tani s’na 
bën më përshtypje...”

gazmir alia: “Rruga e Arbërit është një 
projekt i përsëritur shumë herë  mbi një truall 
të vjetër. Rruga flet me vepra, nuk flet me zë.” 

idris kadriu: “U bo kjo rruga e Arbrit si 
me lidh Peshkopinë me Kinën” 

amelja torra: “Ti do bësh rrugën e Arbrit? 
nc, nc, nc, s’ma mbush dot menjen, s’ke faj, 
do bësh ca premtime boshe se erdhi qershori. 
s’je aq burrë sa ta mbash llafin ti jo; po nejse, 
e ke për detyrë me bo reklama fb, po nuk na 
detyrohesh kaq, na detyrohesh çik më shumë. 
K’to letrat që ke postuar ti do hidhen në kosh 
si gjithë letrat e tjera që ke hedhur, dhe unë 
do e ruaj këtë postim që kur të dali fjala ime, 
të ta rikujtoj zoti Rama”.

fatjon kasamaj: “Rruga e Arbërit është 
bërë legjendë e kohëve moderne, kushedi 
dhe sa vite do kalojnë dhe do mbetet e tillë, 
sepse s’është e vetmja, janë dhe disa të tjera 
që janë nis, por s’dihet se kur do përfundojnë 
për mungesë fondesh dhe firma koncensio-
nesh që shkojnë e vijnë si era kur fryn”.

viktor krrashi: “Z. Kryeministër, Zoti 
vetëm mbarsi ta boft! në qoftë se e realizon 
projektin e Rrugës së Arbrit, fitoren e ke 
100% dhe mos harro, dibranët vërtet s’flasin 
me zë, po me vepra. Shpresoj që kjo të jetë 
vepër e jo fjalë bosh”

julian vraniçi: “Boll me mashtrime që prej 
vitit 2000 për Rrugën e Arbërit. dibra dhe 
dibranët nuk e hanë sapunin për djath, dhe 
këtë do e vërtetojmë me votë me 18 qershor, 
ku bojkotojmë zgjedhjet”.

shaban shyti: “Ishalla është e vërtetë, se 
nga që na kanë mashtruar ka 26 vjet, nuk 
mund ta besojmë akoma. Me duket se jemi 
në ëndërr, por ishalla kjo ëndërr del e hajrit”.

v e n d i m për
miratimin e bonusit në procedurën përzgjedhëse konkurruese, që 

i jepet shoqërisë për dhënien me koncesion/partneritet publik privat 
të kompletimit dhe ndërtimit të rrugës së arbrit

në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të pikës 6, të nenit 25, të ligjit nr.125/2013, 
“Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, të ndryshuar, dhe në vijim të pikave 1 
e 2, të nenit 15, “dhënia e bonusit”, të rregullave për vlerësimin dhe dhënien me konce-
sion/partneritet publik privat të punëve publike dhe shërbimeve për ndërtimin, operimin, 
mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e rrugëve nacionale, të miratuara me vendimin nr.634, 
datë 1.10.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe 
dhënien me koncesion/partneritet publik privat të punëve publike dhe shërbimeve për 
ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e rrugëve nacionale”, të ndryshuar, 
me propozimin e ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës, Këshilli i Ministrave

v e n d o s i:
1. Miratimin e bonusit prej 10 (dhjetë) % të pikëve, që i jepet shoqërisë “Gjoka 

konstruksion”, sh.a., për rezultatin teknik dhe financiar të propozimit të pakërkuar, të 
paraqitur për procedurën e koncesionit/partneritetit publik privat për kompletimin dhe 
ndërtimin e Rrugës së Arbrit.

2. ngarkohet Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “fletoren zyrtare”.

k r y e m i n i s t r i
edi rama

në mungesë dhe me porosi
zëvendëskryeministri

niko peleshi

vendim i miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, 12 prill 2017

KoMeNTe Në FaqeN e 
FB Të KryeMiNiSTriT:

tre kryeministra shqiptare kanë premtuar vazhdimisht se rruga 
e arbërit “fillon” e mbaron brenda mandatit të tyre, por kjo ka 
rezultuar vetëm një gënjeshtër. kryesore
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Me iniciativën e z. Gëzim Alpion, 
nismëtari i peticionit online për 
Rrugën e Arbrit, një forum forumi 

i Hapur u zhvillua në hotel Tirana më 17 
Prill 2017, me pjesëmarrjen intelektualëve të 
angazhuar, përfaqësues shoqatash, deputete 
dhe qytetare... 

Debati mbi këtë çështje ishte i hapur dhe i 
gjithanshëm. U diskutua mbi mënyrat e reja te 
protestave dhe qëndrimin që duhet të mbajnë 
anëtarët e shoqërisë civile si dhe firmëtarët e 
peticionit ne lidhje me premtimet për Rrugën 
e Arbërit. 

Bujar Karoshi, një nga aktivistët dhe reda-
ktor i gazetës, tha në fillim të takimit se “kur 
unë i jam bashkëngjitur kësaj iniciative, kemi 
vendosur që do të qëndrojmë së bashku deri 
në ndërtimin e metrit të fundit. Dhe unë jam 
shumë i kënaqur të them se ne bashkëpuno-
jmë më shumë të rinj dhe të reja, aktivistë, 
veprimtarë, pensionistë të cilët kanë harxhuar 
nga koha e tyre për bërë punë konkrete në 
këtë drejtim. Ata nuk janë të pranishëm sot 
këtu sepse janë të shpërndarë në katër anët e 
botës në kërkim të studimeve dhe të punës, 
por me shpirt dhe me zemër janë mes nesh”.

 Ai tha se ky forum kërkon të diskutojë në 
lidhje me mënyrat dhe format se si mund ta 
çojmë këtë çështje përpara, për shkak se kemi 
ardhur në një fazë që mendonim se do t’i vinte 
fundi protestës tonë për rrugën e arbrit por në 
fakt siç ka ndodhur në gjithë këto vite ne jemi 
kthyer sërish në planet fillestare”.

“ne nuk jemi mbledhur këtu që të bërtasim 
kundër politikës, tha Gëzim Alpion. ne nuk 
jemi këtu për t’i treguar njerëzve se për kë 
duhet të votojnë, por ca gjera është mirë të 
thuhen troç: në qoftë se politikanët kanë kohë 
që gënjejnë Dibrën, përse ne duhet t’u beso-
jmë atyre? dibra është varfëruar, ka 25 vjet që 
askush nuk ka vendosur dorë në të. Rruga e Ar-
bërit nuk do ta shpëtojë dibrën, rruga e Arbrit 
në mënyrë simbolike do të japë një impuls 
dibrës. ne nuk po lobojmë vetëm për dibrën, 
ne po lobojmë për Shqipërinë e harruar, për 
Shqipërinë provinciale dhe në mënyrë simbo-
like ne duam t’i kujtojmë kësaj klase politike 
që dibra, Mati do të rigjenerohen. ne nuk  
do të diskutojmë më për fizibiliteti i një zone 
e cila vetëm për patriotizmin e saj meriton 
këtë rrugë. Të mos flasim për kromin e çfarë 
i ka dhënë Dibra Shqipërisë, që nga krijimi i 
shtetit shqiptar. Është fakt që në këto 105 vjet 
të shtetit shqiptar Dibra vazhdon të ndjehet 
viktimë e 1913-ës dhe viktimë e dy shteteve, 
shtetit shqiptar dhe shteti  maqedonas”.

Ai i ftoi të pranishmit që të diskutonin dhe 
të japin mendime se çfarë roli mund të luajë 
shoqëria civile në ta ardhmen dhe mënyrat 
dhe format se si presioni ndaj qeverisë, që ta 
vejë sa më parë në zbatim nisjen e punimeve 
të Rrugën e Arbërit.

Ing. shefki Aliti, i ardhur posaçërisht nga 
Shkupi, tha se e njeh mirë këtë projekt dhe 
është i gatshëm që të japë asistencën e tij në 
këtë drejtim, por ai theksoi se qeveritë shqiptare 
kanë qenë indiferente ndaj këtij projekti, ndaj 
edhe kjo çështje ka ardhur deri në këtë pikë, 
ku askush nuk e di më se çpo ndodh me të.

Diplomati Sulejman Tomçini  e vuri theksin 
te përdorimi i zgjedhjeve që po vijnë për ta  
ringritur edhe njëherë fuqishëm këtë problem. 
“Mendoj që në Peshkopi apo në Tiranë, Mat e 
Klos, njerëzit kur të bëjnë mitingje zgjedhore 
të dalin me pllakata “na ndërtoni Rrugën e 
Arbrit”, dmth mitingu të jetë një formë pro-

teste dhe pllakata që t’i kujtojë politikanëve 
se deri më tani kanë gënjyer me këtë çështje. 
Pasi ritheksoi një varg arsyesh se kjo rrugë 
do të riktheje fuqishëm zhvillimin ekonomik 
në rajon, ai tregoi një rast nga përvoja e tij 
me fondin saudit të Zhvillimit, nga ku mund 
të gjenden fonde, por për këtë nevojitet një 
projekt zbatimi, dhe këtë qeveria shqiptare 
nuk e ka”.

faik Xhani, kryetar i shoqatës së pension-
istëve të Shqipërisë, tha se deri më tani forma 
e reagimit qytetar ka qenë shumë demokratike, 
por mendoj se tani ka ardhur koha e protestës. 
Jemi në pikën e valimit, dhe mendoj që edhe 
qeveritarët ta kuptojnë mirë se boll na kanë 
gënjyer . Tani duam zgjidhje!

Artan lleshi vuri theksin te hartimi i statis-
tikave dhe studimeve në trafikun që pritet të 
lëvizë në Rrugën e Arbërit, për të qenë më të 
përgatitur kundër zërave që e kundërshtojnë 
ndërtimin e rrugës për shkak të mungesës së 
fizibilitetit.

Kastriot frashëri, një aktivist i shoqërisë 
civile tha se “ajo që më shqetëson mua dhe 
ndoshta thelbi i gjithë problemit është që 
Rruga e Arbërit nuk bëhet për shkak të korrup-
sionit. Ky vërtet është një projekt kombëtar, 
por korrupsioni është më i fortë me sa duket se 
sa zhvillimi i Dibrës apo dhe vetë përfundimi 
i këtij projekti”.

Dashamir Marku, i ardhur posaçërisht 
nga Dibra e Madhe, solli shembullin se si 
shoqëria civile u soll me rastin e Radikës, 
dhe këtë shembull ta ndjekim edhe në këtë 
rast. Ai vuri theksin në mënyrën se si duhet 
të shihet rëndësia e kësaj rruge në aspektin 
kombëtar. “Rruga e Arbrit nuk i ndihmon veç 
dibranët, por ndihmon gjithë popullin, edhe 
pse quhet Rruga e Arbërit për mua është arteria 
e kombit”. 

Profesor Astrit Gjunkshi hodhi propozimin 
që shoqëria civile të gjejë modelitete të për-
faqësimit politik jashtë partive politike, si një 
mënyrë që zëri i kësaj shoqërie të përfaqësohet 
në sallën e parlamentit.

Profesor dr. Petrit Bare kërkoi më shumë 
angazhim në këtë proces të intelektualeve 
dhe profesionistëve, si njerëz me integritet 
dhe të pavarur nga partitë politikë, që mund 
ta çojnë këtë proces përpara. “Unë propozoj 
që të krijojë një listë për gjithë intelektualët e 
Dibrës,  të bashkohen që të gjithë, të marrë 
përsipër secili detyrat qoftë mediake, qoftë 
propagandë dhe të marrin pjesë në fushatën 
elektorale të Dibrës edhe të tregojmë arsye 

ekonomike. Dibra është në varfëri. Dibra është 
pa banesa. dibra është pa rrugë. nuk ka rreth 
të republikës që të mos ketë rrugë”.

Gazetari Jaho Margjeka tha se askush tjetër 
në Shqipëri dhe ndër shqiptarë nuk duhet të 
diskutohet rëndësi e këtij projekti. Ai theksoi 
rëndësinë e përfshirjes në këtë projekt të dias-
porës, jo vetëm nga ana intelektuale, por edhe 
me mbështetje financiare. 

Ramiz lushaj, gazetar e botues, tha se 
qeveritë e çdo kohë, dhe ato që ishin dhe ato 
që do vijnë, nuk duhet të gënjejnë më gjatë, 
po të vihet në lartësinë kombëtare. lufta më 
e madhe në botë është lufta e korridoreve, 
rrugore dhe hekurudhore. Shqipëria duket se 
është e papërgatitur në këtë çështje”.

Bashkim lami, kryetar i shoqatës Bulqiza, 
tha se “përpjekjet e dibranëve kanë hyrë në 
një rrugë që mund të shkojnë te qëllimi. Ky 
problem zgjidhet nga qeveria. Me qeverinë 
nuk duhet të jemi paqësor, duhet të jemi pak 
të fortë. Të gjithë kanë premtuar, në çdo fus-
hatë dibranë u është bërë e sigurt se do bëhet 
rruga e Arbërit dhe fakti është se ajo nuk bëhet. 
Kemi përfaqësuesit tanë në parlament që kanë 
mbajtur ndonjë fjalim patetik sa për të thënë se 
po flas për rrugën e Arbërit. Por as këto fjalime 
nuk na kanë çuar atje te zgjidhja”.

Mësuesi i nderuar Ismail Erebara tha se 
“duhet të kapërcejmë kufijtë e lobimit. nuk 
është bërë aq sa duhet”.

I pranishëm në këtë takim ishte edhe depu-
teti Roland Keta. Ai tha se “nuk më vjen mirë 
që në këtë sallë nuk ka edhe deputetë të tjerë. 
ne jemi në krizë, sepse nuk jemi në gjendje të 
bëhemi të gjithë bashkë në Parlament. Diçka 
nuk shkon me ne. Më shumë e ngrenë zërin 
të diasporës sesa dibranët. Po të ishim të gjithë 
bashkë sigurisht që bënim. Duhet të bëhemi 
të gjithë bashkë sepse Dibra është në krizë”.

Historiani Moisi Murra vuri theksin në 
ngritjen e një grupi pune dhe verifikimin në 
terren të asaj çfarë është bërë deri më tani. 
Poeti Hamdi Skeja dhe ekonomisti Halit Hox-
ha theksuan se e vetmja rrugë që ka mbetur 
është protesta.

në fund të këtij takimi u ra dakord që të 
hartohej një rezolutë dhe në ditët në vazhdim 
do të shihen modalitetet për gjetjen e rrugëve 
të reja të lobimit dhe protestës për rrugën e 
Arbërit. sepse, pas 25 vitesh, nuk ka më asnjë 
kuptim që një fushatë elektorale të zhvillohet 
sërish Klos, Bulqizë, Mat e Dibër me temë 
kryesore Rrugën e Arbërit. 

Korresp. Rr.A

rruga e arbrit, 
dy tunele në 
qafë Murrizë

“Projekti i parë i Programit Kombëtar 1 
Miliardë për Rindërtim hyri sot në fazën 
finale: RRUGA E ARBERIT”, shkroi në mes-
dite Kryeministri Rama, duke e shoqëruar 
komentin me në gisht lar, buzëqeshje dhe 
flamur.

“Pas 25 vjetësh premtime boshe e zh-
gënjime pas çdo votimi, viti 2017 është 
viti i nisjes së punës për këtë aks, që e 
bën Dibrën fqinje të afërt të Tiranës dhe 
do t’i japë hov zhvillimit ekonomik, social 
e turistik të një zone të tërë bukurish e 
burimesh të jashtëzakonshme natyrore, 
që për çerekshekulli u la në rrënimin e 
harresës”.

Këtë status në fB kryeministri e bëri 
pas një mbledhje të qeverisë, ku u mirat-
uar dhënia e një bonusi prej 10% firmës  
“Gjoka konstruksion”, sh.a., për ndërtimin 
e Rrugës së Arbrit.

Sipas vendimit të Gjendja ekzistuese e 
Rrugës së Arbrit aktualisht është me 20.1 
km të përfunduara dhe të vëna në funksion-
im. janë rreth 15 km të tjera të ndërtuara 
jo plotësisht, që kanë mungesë të nënsh-
tresave dhe shtresave rrugore, mbrojtje 
skarpatash dhe sinjalistikë e siguri rrugore. 
Për t’u ndërtuar nga fillimi janë edhe 41 
km të tjera, nga të cilat, 3 km i përkasin 
by-pass-it të Klosit dhe 3 km janë pjesë e 
lidhjes së Maqellarës nga Bllata. 

Sipas propozimit të shoqërisë “Gjoka 
konstruksion”, rruga do të jetë në total 69 
km, me standard më të lartë C2 dhe me 
një tunel, i cili plotëson të gjitha kushtet e 
sigurisë sipas direktivave të BE-së, pasi do 
ketë edhe tubin e dytë (të emergjencës). 
Oferta e shoqërisë “Gjoka konstruksion”,  
për ndërtimin e rrugës brenda 46 muajsh 
është 33 600 000 000 lekë, rreth 249 mil-
ione Euro, pa TVSH.

Referuar propozimit të pakërkuar të 
paraqitur, në ofertën e sipërpërmendur 
janë përfshirë të gjitha kostot e tjera, siç 
janë: studimi dhe rishikimi i projektit, kon-
sulenca, mirëmbajtja e rrugës për 10 vjet 
dhe operimi i tunelit gjithashtu për 10 vjet. 
Gjithashtu, janë të përfshira edhe kostot e 
interesave si rrjedhojë e financimit të vonu-
ar nga shteti për një periudhë 13-vjeçare. 
Vlera e tyre është rreth 6 348 860 000 lekë 
ose rreth 47 milione Euro, pa TVSH.

Shoqëria do të përdorë gjithashtu fondet 
nga buxheti i shtetit, të cilat duhet të jenë 
rreth 60 milionë euro për katër vitet e para 
të ndërtimit.

Tani pritet hapja e një tenderi publik, 
për ti hapur rrugë nisjes së punimeve.

Qeveria i jep 10% bonus për 
kompanisë Gjoka Konstruksion

Sipas propozimit të shoqërisë 
“Gjoka konstruksion”, rruga 
do të jetë në total 69 km, me 
standard C2 dhe me një tunel, 
i cili plotëson të gjitha kushtet 
e sigurisë sipas direktivave të 
BE-së, pasi do ketë edhe tubin e 
dytë (të emergjencës). Oferta e 
shoqërisë “Gjoka konstruksion”,  
për ndërtimin e rrugës brenda 46 
muajsh është 33 600 000 000 
lekë, rreth 249 milione Euro, pa 
TVSH.

protestat qytetare, rruga e vetme 
e mbetur për rrugën e arbrit

forum i hapur për rrugën e arbrit, organizuar nga grupi i lobimit

Pjesëmarrës në forumin e hapur për Rrugën e Arbrit.

në fund të këtij takimi u ra dakord që të hartohej një rezolutë dhe në ditët në vazhdim do të shihen modalitetet për 
gjetjen e rrugëve të reja të lobimit dhe protestës për rrugën e arbërit. sepse, pas 25 vitesh, nuk ka më asnjë kuptim që 

një fushatë elektorale të zhvillohet sërish Klos, bulqizë, mat e dibër me temë kryesore rrugën e arbërit.aktualitet
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Nga bashkim lleshi

Rruga e Arbërit do t’i shërbejë jo vetëm zhvil-
limit ekonomik të vendit e rajoneve nga do 
të kalojë, por do t’i shërbejë edhe njohjes 

së mëtejshme të historisë së lashtë të vendit tonë. 
“Rruga e Arbërit ka qenë rruga kryesore e vendit, 
krahas rrugës Egnatia që në lashtësi. Kjo rrugë 
lidhte perëndimin me lindjen, ku në Iliri hynte 
nëpërmjet Durrësit, aty ku e ka zanafillën edhe 
edhe “Via Egnatia” e shekullit të II-të para erës 
sonë e ndërtuar në kohën e perandorisë së fuq-
ishme Romake... Degë e Via Egnatias ishte rruga 
e rëndësishme Tiranë-Dibër që njihet me emrin 
“Rruga e Arbërit.” Nëpër këtë rrugë strategjike 
lëvizte nga Kruja në Petralbë Gjergj Kastrioti. 
(Valter Shtylla,1998)  

Ruga Tiranë-Dibër ka qenë një aks i rëndë-
sishëm ekonomik. Karvanet tregtare nga Dibra 
sillnin poshtë prodhime bujqësore dhe merrnin 
nga Durrësi e Tirana vaj, sheqer, kripë, vajguri 
dhe metrazhe . në aspektin teknik duke ndjekur 
aksin e kësaj rruge takon mjaft objekte publike 
mbrojtëse dhe inxhinjerike si hane, kroje, kara-
kolle, shpella të fortifikuara, ura, kalldrëme, etj. 

udhëtarëve për të pushuar. Prej Zall Dajtit rruga 
ngjitej në Qaf Murrizë, ku ruhen gjurmët e një 
karakolli, konstruksione mbrojtëse rrugore, të cilët 
në periudhën osmane shërbenin për mbrojtjen 
dhe funksionimin normal të karvaneve mesjetare 
me kuaj. 

Ruga e re do t’a kalojë Qafën e Murrizës me një 
tunel të gjatë mbi 3000m. Sapo të dalë në luginën 
e bukur të Matit në horizont të del përpara Kalaja 
e vjetër e Petralbës, në shpatin e së cilës vendoset 
fshati turistik i Gurit të Bardhë, fshati i Kalasë së 
Petralbës, e ndërtuar nga Skënderbeu në mbrojtje 
të kësaj rruge, fshati i atdhetarit e letrarit të njohur 
shqiptar të mesjetës Pjetër Budi, fshati që ka qenë 
Stacioni kryesor i rrugës Dibër Tiranë, fshati i 
urave të herëshme, kalldrëmeve, karakolleve e 
haneve, do të jete nga Tirana vetëm 36 km. larg.

në hyrje të Gurit të Bardhë ndodhet Ura e 
vogël e Gurrës. në fshat ndodhen edhe dy ura 
të tjera për lidhe të brendëshme, Ura e hoxhës, 
mbi përroin e Almetës, që lidh lagjen hoxhaj 
me qendrën e fshatit dhe Ura e Kulmares që lidh 
lagjen hoxhaj me malin. në dalje të fshatit janë 
varret e Murgetas, pranë të cilave ka qenë një han 
dhe një teqe , gjurmët e të cilave ruhen edhe sot. Petralbës, në rrugë nuk ka as edhe ndonjë tabelë 

anës  rrugës që kalon fare pranë këtij objekti 
historik të rëndësishëm. Me ndërtimin e rrugës 
së Arbërit dhe rrugës lidhëse të Kalasë ajo do të 
jetë vetëm 35 km. larg Tiranës, duke u bërë e 
vizitueshme nga vendësit dhe të huajt e në këtë 
mënyrë, “Ajo nuk mbetet më një legjendë e cituar 
në “Historinë e Skënderbeut” të Marin barletit 
por do të bëhet një realitet i prekshëm për gjithë 
banorët, pse jo të mos e themi edhe për brezat 
që do të vijnë.”(Adi Darsi 2017)                       

Bashkia e Klosit, do të jetë vetëm gjysëm ore 
larg Tiranës, rrjedhimisht mund të nisesh në 
një eskursion nga Tirana jo vetëm për të shijuar 
bukuritë truistike të  kësaj zone por edhe për t’u 
njohur me historinë  e lashtë, të mesjetës e më të 
vonshme të të këtyre trojeve dhe me monumentet 
e tjera të trashëgimisë kulturore e historike të 
kësaj zone si: “ Kalaja e Xibrit, banesat e Veli 
Domit, Elmaz Dezhgiut e Xhelal bodës (Guri i 
bardhë), Ura e Halilit e banesa e Rexhep Karait 
(Dars), banesat e bajram Allushit e Rexhep Lleshit 
(Klos Katund), Kalaja e Cërrujës, banesa e Hysen 
Dodollit (bejn), Kisha e Varri monumental (Suç), 
kulla e çelës (Patin), Kullat e Abdulla Zylfit e Ali 
Selës (Kurdari), kullat e Emaz Muharemit e Sul 
Lëkursit (Gurrë e Madhe), banesat e Asllan Hutës 
e Jakup Kurtit (Plani i bardhë) (Adi Darsi 2017) 
dhe shumë monumente të tjera të trashëgimisë 
historike në Bashkinë e Burrelit si, Përmendorja 
e Kuvendit të Dukagjinit (dhjetor 1601-shkurt 
1602) në Qafën e Shën Kollit ku muarën pjesë 
2656 delegatë nga 14 krahina të vendit dhe dhe 
Përmendorja e formulës së pagëzimit ( 8 nëntor 
1462)  në Qaf  Kishë (Macukull), ku shkruhet : “ 
Këtu më 8 nëntor të vjetit 1862 në kishën e Shën 
Trinisë, nga Pal Emgjëlli, Kryepeshkop i Durrësit, 
këshilltar i Skënderbeut, shkruhet formula e 
pagëzimit, “UNTE PAGHESONT PEREMENIT 
ATIT ET bIRIT ET SPERTIT SENT,” Pal Engjëlli.”, 
etj. Udhëtimi në këtë zonë më prill 2011 dhe 
njohja me dy përmendoret e mësipërme në zonën 
e Macukullit, të ndërtuar nga njësia vendore e 
kësaj zone, me gurë natyrorë të gdhendur të 
zonës, u bënë shkas që unë të shkruaj një artikull 
në gazetën Rruga e Arbërit, për të ngritur zërin 
lidhur me mungesën, apo gjendjen e mjerueshme 
e të masakruar të shumicës së objekteve e mon-
umenteve të trashëgimisë historike në rrethet e 
Dibrës e të Bulqizës. (bashkim Lleshi 2011 ) 

Dibra (përfshirë edhe Bulqizën) nga Qafa e 
Buallit deri në Kala të Dodës, vetëm gjatë rrugës 
kryesore për në Peshkopi e Kukës, në çdo pëllëm-
bë të saj ka nga një ngjarje historike të vjetër ose 

më të re, që i njohin vetëm një pjesë e banorëve 
të krahinës, ndërsa udhëtarët, apo turistët e ar-
dhëshëm që mund të vizitojnë luginën e bukur 
të Dibrës e të Drinit të Zi, pak njohuri kanë për 
këtë luginë të bukur me një trashëgimi të pasur 
kulturoro-historike. 

Sapo të kalosh Qafën e Buallit të del përpara 
fusha e Vajkalit e Gurët e skënderbeut dy to-
ponime të rëndësishme historike që tregojnë për 
luftërat e Skënderbeut kundër turqve për të cilat 
edhe një lapidar që ishte pranë Gurëve të Skën-
derbeut u shkatërrua kur u zgjerua rruga në vitin 
2008. Pasi kalon fushë Bulqizën të del përpara 
Kepi i Qytetit poshtë të cilit ndodhet Ura e Qytetit, 
e në krah të saj Qyteti i vjetër i Valikardhës, ku 
ndodheshin tre hane që sot quhen Hanet e Qyte-
tit, nga të cilët ruhen rrënojat e hanit të letit e në 
vendin e quajtur fusha e Qytetit  bëhej një Pazar 
që quhej Pazari i Qytetit. “Sipas gojëdhënave në 
qendër të qytetit me 12 000 shtëpi sundimtari 
romak kishte ndërtuar një statujë ku paraqitej një 
kalë me fre me kalorësin sipër... Kalanë e qytetit e 
ka përdorur Skënderbeu për t’u zënë pritë turqve 
që donin të kalonin Qafën e buallit. Për këtë në 
anën tjetër të lumit ndërtoi një pikë vrojtimi nga 
ku mbante nën kontroll luginën e bulqizës e të 
Zerqanit. Në këtë zonë janë toponimet, Kalldrëmi 
i mushkave, Kulla e Skënderbeut, Shkëmbi i 
Kullës, etj. Me këtë histori lidhet edhe emri i fsha-
tit Peladhi. Sipas legjendës Skënderbeu rrethohet 
nga turqit në pikën e vrojtimit. Ato synonin që 
duke e mbajtur të rrethuar të dorëzohej për bukë, 
ujë e ushqime, por Skënderbeu ushqeu një pelë 
me grurë dhe e hodhi nga shkëmbi. Kur ra në 
rrugë ajo ishte tjetërsuar dhe në barkun e plasur 
turqit panë se ishte ushqyer me grurë dhe nuk e 
kuptuan në se është pelë apo di dhe fshatit ngjitur 
i ngeli emri Peladhi. (Destan Rama 2014)

Rruga kalon nëpër luginën e lumit të Bulqizës 
në krahun e majtë të rrjedhjes fare pranë fshatrave 
Godvi, Krajkë e sofraçan. në kohët e vjetra ajo 
mbrohej nga qytezat e Krajkës e të Sofraçanit.  
sipas Iljaz Kacës, “ nga qyteza e sofraçanit kishte 
një rrugë që lidhte këtë qytezë me Xhitecën (qy-
tezën) e Sute në Zogje dhe Xhitecën (qytezën e 
Gjurasit) e në vazhdim deri tek Kalaja e Stelushit.” 
(Iljaz Kaca 2003) 

Po të nisesh në eskursion për gjatë kësaj rruge 
njihesh me qytezën e hershme të Sofraçanit, me 
betejën e sofraçanit të luftës së dytë Botërore, me 
Gropën e Ukut ku në fillimin e muajit maj 1910, 
patrioti Mersim Dema mblodhi krerët e Grykës 
së Vogël, të Grykës së Madhe dhe Bulqizës për 
ti ardhur në ndihmë me vullnetarë Kosovës, 

rruga e Arbërit do t’i shërbejë 
njohjes së mëtejshme të historisë

Pasi kalon fushën e Tiranës, në hyrje të fshatit 
Brar shkëputet një degëzim për në këtë fshat i 
cili e hedh lumin e Tiranës mbi Urën e Brarit. 
“Në gjendjen e sotme Ura e brarit është ndërtim 
i fundit i shekullit të XVIII-të fillimi i shekullit 
XIX-të ndërsa faza e herëshme me strukturë druri i 
takon shekujve XVI-XVII-të.” (Valter Shtylla,1984)  

Ura e vjetër e Brarit e ndërtuar qysh në kohërat 
e vjetra ka rëndësi historike, se dëshmon për 
lëvizjet e kësaj rruge qysh në kohë të lashta, por 
ka edhe rëndësi turistike, sepse është ndërtuar 
mbi një kanjon shumë të bukur të shkëmbinjve 
gëlqerorë, me gjërësi të ngushtë 1-2 m. dhe 
thellësi 8-10 m. e më shumë. Pasi len Urën e 
Brarit majtas rruga e karvaneve fillon ngjitjen e 
Shkallës  së Tujanit duke arritur majën në Qafën 
e lajthizës, një grykë natyrore mjaft piktoreske që 
can vargmalin e gëlqerorëve të Dajtit nëpërmjet 
një kanjoni shumë të thellë e të bukur, mund 
të themi mahnitës. në shpatin karshi , djathtas 
lumit ndodhet një shpellë shkëmbore me frëngji 
që ruante karavanët me mallra që nuk ishin pak 
por mbi 300 kafshë ngarkese në ditë. në zbritje të 
Qafës së lajthizës drejt Zall dajtit ruhen gjurmët e 
qarta të kalldrëmit me gjatësi 40m. e gjërësi 1,4m. 
I mbrojtur nga ana e lumit me një mur mbajtës me 
blloqe gurësh të çrregullt. “Trakti i kalldrëmit të 
Lajthizës, duket si ndërtim para turk, i shekujve 
XII-XIII-të. ”  (Valter Shtylla 2007)

Pas qafës Rruga e Dibrës hyn në fshatin Zall 
dajt ku 4-5 hane dhe hane shtëpi u shërbenin 

Guri i Bardhë ka qenë një stacion pushimi i 
karvaneve, dëshmi e të cilit janë numri i 8 haneve, 
kryesisht hane – shtëpi që prisnin e përcillnin 
karvanet e shumta. në fshat ruhen gjurmë të 
banesave të vjetra të cilat bashkë me banesat e 
tjera karakteristike të fshatit përbëjnë vlera për 
artitekturën tonë tradicionale. në dalje të Gurit të 
Bardhë, rruga e kalon Përroin e Allmetës nëpërm-
jet Urës së skurës me një hark rrethor me hapësirë 
7,5m. “ Ura e Vashës mbi lumin Mat e ndërtuar 
mbi një qemer të madh segment rrethor me 
hapsirë drite 12m., gjatësi 18m. e gjërësi 3,4m. 
me gurë gurë të skuadruar, ndërtuar nga fundi i 
shekullit XVIII-të fillimi i shekullit XIX-të,”  (Valter 
Shtylla 2007) është ndërtimi më i rëndësishëm i 
kësaj rruge në zonën e Gurit të Bardhë.

në gazetën Rruga e Arbërit të muajit mars 
2017, Adi darsi boton artikullin “Për në Petralbë, 
një rrugë drejt historisë” ku përshkruan Petralbën 
si shtëpinë e dytë të Skënderbeut dhe përpjekjet 
e kreut të Bashkisë së Klosit Basir çupa për ndër-
timin e rrugës për në këtë kala të vjetër historike, 
i cili e sheh ndërtimin e kësaj rruge si nisjen e një 
projekti të madh kulturor. Është për të përshënde-
tur edhe përpjekja tjetër e Bashkisë së Klosit që 
në bashkëpunim me Institutin e Monumenteve të 
Kulturës të hartohet një projekt restaurimi për të 
mundur të kthejnë disa nga vlerat e kësaj kalaje 
të braktisur, që për nga rëndësia është, e dyta pas 
Kalasë së Krujës. Me gjithëse rruga automobilis-
tike për Gur të Bardhë kalon fare pranë kalasë së 

Kalaja e Petralbës ku sot nuk duket asnjë shenjë kalaje. Foto © bashkim Lleshi 2013.

rruga e arbërit do t’i shërbejë jo vetëm zhvillimit ekonomik të vendit e 
rajoneve nga do të kalojë, por do t’i shërbejë edhe njohjes së mëtejshme të 
historisë së lashtë të vendit tonë

Pamje e Urës së brarit. Foto © bashkim Lleshi 2004

aktualitet



Prill 2017 - 7 
132
nr.

ku me 2000 vullnetarët e kësaj zone dhe 3000 
vullnetarët e dibrës së Poshtëme u nisën 5000 
vullnetarë. Edhe në nëntor të vitit 2010  këtu janë 
mbledhë krerët e Dibrës për organizimin e çetave 
kryengritëse dhe në mars 2012 u organizua Ku-
vendi i Dheut, po nën drejtimin e Mersim Demës 
me 5000 vetë nga e gjithë shqipëria. (Moisi 
Murra 2003) Për të gjitha këto po të kalosh kësaj 
rruge nuk gjen asnjë gjurmë të këtyre tubimeve 
të mëdha kombëtare. 

në vazhdim të rrugës njihesh me Kovashicën, 
me lisin e Madh të Kovashicës pranë xhamisë, 
kalon në Gropën e Zogje (fshat i cili deri në rregjis-
trimin austrohungarez të vitit 1916 ka patur emrin 
Gropë), ku të del përpara kulla 4 katëshe e pariotit 
Salë Markja (monument kulture), Pisha e Zogje 
(Vishkulli, monument natyre), kodra e Kishës, lisi 
i Kishës(Kodras e Mali i Kishës dhe mbi fshat nji-
hesh me rrënojat e Qytezës së herëshme të Sute. 
në vazhdim pasi kalon Gropën e Zogje ngjitesh 
për në Qaf Mollë, në Arën e Palit (ndoshta e Pal 
Gropës) e në Xhitecën (qytezën) e Gjurasit ku ka 
qenë e ndërtuar edhe kisha e Shën Kollit Gjuras 
(e ndërtuar para kohës së  Skënderbeut ), ku janë 
themelet e Kishës dhe të Kalasë së vjetër dhe posh-
të tyre Shpella e ftohtë e Gjurasit (gjeomonument). 
Vazhdimi i rrugës në drejtim të Pratit, Selishtës 
e Qaf Murrës të çon në Kalanë e Stelushit.Pasi 
kalon Shupenzën në drejtim të Maqellarës e Pes-
hkopisë në mes të Homeshit e Gjoricës, ndodhet 
Meja e Kalasë ku janë mbledhur krerët e Dibrës 
në Xhelisin e Gjoricës kundër turqve më korrik 
1844 e në Vaun e Kojnarës në drinin e Zi, vendi 
ku ra heroikisht plaku i maleve Cen leka bashkë 
me të birin dhe në Bllatën e Epërme ndodhet 
Gjuri i shpuar ku më 1855, krerët e dibrës salë 
Markja, Rahman Dema, Sal Demiri, Elez Murrja, 
etj. çarmatosën Hysni Pashën bashkë me ushtrinë 
dhe e përzunë nga Dibra në drejtim të Prizrenit. 
(Munir Shehu 2010),

në krah të Urës së Topojanit të ze syri një 
lapidar të vogël kushtuar plagosjes së Heroit të 
Popullit haxhi lleshi në vitin 1942, por nuk ka as 
edhe një shënim se këtu janë bërë disa përpjekje 
me serbët, ku në kryengritjen e Grykës së Vogël 
më 1913 janë vrarë  mbi 70 luftëtarë nga e gjithë 
dibra. në vazhdim fare pranë rrugës ndodhen 
vendbanimet e herëshme të Topojanit, Allabejgisë 
(Burimit) e Pesjakës të cilat përshkruhen me hol-
lësi nga arkeologu i shquar dibran Prof. Adem 
Bunguri, në veprën e tij shkencore “Prehistoria e 
Dibrës, etj. ”  (Adem bunguri 2010) 

Rruga automobilistike për në Peshkopi kalon 
mbi themelet e Kalasë së Grazhdanit (pranë 
qytetit të vjetër Uskania), një nga më të mëdhatë 
e vendit tonë, e pa zbuluar plotësisht për shkak të 
punimeve të pakta të kryera deri tani. Me pak pun-

ime që janë kryer vitet e fundit kufijtë e saj janë 
zgjeruar poshtë, duke iu afruar lumit të  Drinit.

Gjatë gjithë këtyre itinerarëve nga Sofraçani 
deri në Stelush e nga Shupenza deri në Peshkopi 
nuk gjen jo përmendore por as edhe ndonjë tabelë 
ku të shënohet se në këto vende janë zhvilluar 
ngjarje të rëndësishme historike apo ka qenë një 
objekt i rëndësishëm i trashëgimisë historike, 
kulturore apo fetare, përveç 3 lapidarëve të ma-
sakruar, një në Sofraçan për betejën e Sofraçanit, 
një në Zogje për çetën e parë partizane të dibrës, 
një në Homesh për Brigadën e parë partizane,  
të cilëve u  kanë hequr edhe pllakat e mermerit, 
ndërsa në hyrje të Peshkopisë edhe një lapidar 
i ngritur për luftën me serbët nën drejtimin e 
gjeneralit popullor Elez Isufit, apo “Gjeneralit 
me Shajak” siç e ka emërtuar shkrimtari i njohur 
dibran Xhaferr Martini, para disa kohësh u hoq 
se duhej ndërtuar një objekt i “rëndësishëm”. 

Shumë shtete të Europës, në kryeqytetet dhe 
qytetet e mëdha të tyre, kanë ngritur buste ose 
kanë emërtuar sheshe me emrin e heroit tonë 
legjendar, Skënderbeut, bile ka shtete pranë nesh 
që edhe përpiqen ta bëjnë të tyrin, ndërsa Dibra, 
vendlindja e Skënderbeut, përveç shtaores të 
ngritur në vitin 2010, në qytetin e Peshkopisë, 
me nisiativën dhe kontributin e biznesmenit 
dibran Zaim Korsi, sot nuk ka as edhe një muze, 
se edhe ai i ashtuquajturi muze i ngritur në Sinë 
para viteve nëntëdhjetë, që vetem muze për 
Skënderbeun nuk mund të ishte (një ndërtesë e 
vogël një katëshe) është bërë i pavizitueshëm pas 
viteve nëntëdhjetë. ndërsa në dibër të Madhe 

shtatorja e Skënderbeut u rivendos në vitin 2003 
me kontributin e komunës Dibër, qytetarëve e 
mërgimtarëve të Dibrës së Madhe. 

Menjëherë më kaloi nëpër mendje një kronikë 
e dhënë para dy-tre vjetësh në Top Chanel ku një 
gazetar i këtij televizioni shkoi në Sinë për të për-
gatitur një kronikë në Muzeun e Skënderbeut, por 
nuk arriti të gjejë as çelësin e derës së jashtëme, 
sepse ishte mbërthyer me dërrasa të vjetra dhe u 
fut në muze nga dritaret e shkatërruara pa xhame 
ku gjeti brenda vetëm mbeturina e disa relike 
dokumentash të hedhura për tokë.

Me përfundimin e Rrugës së Arbërit, dibra e 
Madhe do të jetë larg Tiranës vetëm një orë me 
makinë, kështu do të bëhet e mundur që edhe 
shumë objekte të rëndësishëm historikë, kulturorë 
e fetarë të qytetit të Dibrës së Madhe si, “shtëpia e 
vjetër e Suri Veliut, objektet religjioze si xhamia e 
Inqarit, Xhamia bajram beg, Kisha e Shën Mërisë, 
Manastiri bigorski, Kisha Shën Jovan Preteça, 
Manastiri Shën Gjergji fitimtari, Ura e Kaprollit 
dhe shumë vende të tjera historike në banjisht, 
Dibër e Kosovrast, etj.” (Shuip Marku,2016) të 
bëhen të vizitueshme nga qytetarët shqiptarë e 
të huajt që do të vizitojnë Shqipërinë e Maqe-
doninë. nga Tirana do të vizitohen edhe Kësht-
jella e Qyteti i Sfetigradit, Kalaja e Modriçit, etj. 
(Qeram Lleshi 2003) dhe shumë objekte të tjera 
historike, kulturore e fetare iliro-shqiptare, të lëna 
në harresë ose të tjetërsuara nga ish Jugosllavia 
e para viteve nëntëdhjetë dhe pushteti Maqedon 
i pas viteve nëntëdhjetë, në rrethinat e qytetet e 
Dibrës, Ohrit, Kërçovës, Rekës, Manastirit, Gos-
tivarit, Tetovës, Shkupit e deri në Kumanovë, për 
të cilat ditët e fundit u dha një emision i posaçëm 
nga gazetari i Top Canel Marin Mema. Po të 
vazhdosh udhëtimin poshtë Peshkopisë dhe të 
shkosh në Kastriot apo në çidhën, sllovë e Kala 
të dodës, Muhur, selishtë, dardhë, Reç e lurë, 
në çdo vend, lagje, përrua, zabel apo kodër ka 
një ngjarje historike. 

në gazetën e Rrugës se Arbërit të muajit 
mars 2011, Dr Selman Mëziu, përshkruan deri 
në detaje toponimet e vjetra si : ferra e Pashës, 
Përroi i Kastriotit, Bregu i Mullirit, Guri i luftës, 
Mazreka, Troja, Kisha e Gjonit, Ara e Gjegjes, 
Ograja e Gjonit, Gjurët e Zes, Zabeli i Gjegjës, 
Zabeli i Kukës, Kulla e Gjonit, Hambarët e Skën-
derbeut, pranë Arës së Trojës etj etj. një kompleks 
muzeal natyral i “varrosur” që duhet “ç’varrosur 
” . (Selman Mëziu,2011)

Aty ku ka qenë Kisha e Gjonit, ti kërkohet 
ndihmë komunitetit fetar katolik të Shqipërisë, 
etj., për të na siguruar fonde, që me madhësinë 
e atyre gurëve të mëdhej të gdhendur me të cilët 
janë mbushur themelet e shtëpive për rreth tyre, 
ndër të cilat sipas pohimeve të tij edhe themelet 
e shtëpisë së shkrimtarit të shquar Ramiz Gjini, 
të ndërtohet një Kishë muze, dhe tek vendi ku 
janë shenjat e murit të trashë me gurë të mëdhej 
të Kullës së Gjonit, të ndërtohet një kullë me 
gurë të gdhendur të paktën dy katëshe dhe kjo 
të shërbejë si Kulla muze e Kastriotëve.(bashkim 
Lleshi Rruga e Arbërit prill 2011)

është për t’u vlerësuar puna e shoqatës 
etnokulturore “çidhna dhe Kastriotët”  e cila 
në bashkëpunim me bashkinë e peshkopisë dhe 
pushtetarët vendorë vendas, të cilët më 23 nën-
tor 2014, bënë të mundur inagurimin e përmen-
dores kushtuar betejës së torviollit dhe luftërave 
për liri, në kodër laçes të fushë çidhnës duke 
i dhënë fund dilemave se kjo betejë është bërë 
në fushën e domodovës, valikardhës, apo diku 
tjetër. historiani i shquar dibran ali hoxha i cili 
ka luatur një rol të rëndësishëm që kjo përmen-
dore të ngrihej në kodër laçes në përshëndetjen 
e tij theksoi : “...Emri i Dimitër Kastriotit, si banor 
i Sinës së Poshtëme në defterin kadastral të vitit 
1467, vërteton jo vetëm origjinën e Skënder-
beut në këtë krahinë, por edhe praninë e gjakut 
e të fisit të Kastriotëve këtu  në çidhën. Fakti 
historik që pikësrisht këtu në çidhën të Dibrës së 
Poshtëme, ku janë origjina, trojet dhe dhe gjaku e 
farefisi i Skënderbeut, përbën argumentin se nuk 
ka qenë i rastit planifikimi që nga Stambolli, për 
t’a filluar sulmin e parë, ushtria osmane kundër 
shtetit shqiptar të formuar nga Skënderbeu...” 
(Ali Hoxha, 2014)

Ish ushtaraku dibran hysen Repa në një shkrim 
të botuar në gazetën “Rruga e Arbërit” për betejën 
e Torviollit thekson se : “Kjo përmendore nuk 
është vetëm e krahinës së Çidhnës. Aty janë 
mbledhur bashkë 9 malet e Dibrës, Topalltia, 
Dibra e Madhe, Golloborda. Kjo është përmen-
dorja e gjithë luginës së Drinit të Zi nga nga Struga 
deri në Shkodër. Ajo është dhe përmemndorja 
e Kosovës, pasi në fushën e Torviollit luftuan 
bashkë nën komandën e Skënderbeut, Topias, 
Muzakët, Dukagjini, Zaharia e dibranë.” (Hysen 
Repa, 2014).

Kontribut të rëndësishëm në ngritjen e kësaj 
përmendoreje kanë dhënë Kryetari i Shoqatës 
“çidhna dhe kastriotët” muhamet bitri, ish 
kryetari i bashkisë peshkopi ilir krosi, historianui 
ali hoxha, si dhe Mustafa Tola, Hysen Repa, 
Huzri Hoxha, Haki Përnezha, etj.  të cilët kanë 
qenë më të prokopuarit gjatë kohës së ndërtimit 
të përmendores, për t’a përfunduar në kohë dhe 
me cilësinë e kërkuar, si dhe mbi 50 kontribuesit 
dibranë, biznesmenë e jo biznesmenë që kanë 
ndihmuar me fondet e tyre për ndërtimin e kësaj 
përmendoreje. 

Sa mirë do të ishte që në krye të kësaj kodre të 
ngrihej madhështor busti i heroit kombëtar Gjergj 
Kastriotit që të shihte fushën ku ka zhvilluar bete-
jën, apo busti i tij të ngrihej në sukë të Arrasit, të 
propozuar në një shkrim të Abdurahim Ashikut, 
“në atë kodër që i qëndron gjithë luginës së Di-
brës si far, që djathtas të ketë Shëgjethin, majtas 
çelinë, poshtë fushën e Torviollit dhe përpara 
Dibrën mbarë” (Abdurahim Ashiku 2017)

historiani i vjetër Kristo frashëri mbështetur 
në dokumenta shkruan se  : “Në Dibër vendet ku 
mblidheshin kuvendet e Maleve ishin Katundi 
Zogaj (Zogje b.Ll.)në Dibër të Epërme dhe Arrasi 
në çidhën”(Kristo Frashëri 2012 faqe 302) por as 
në Zogje as, në Arras nuk ka qoftë edhe ndonjë 
përmendore të thjeshtë për të përjetësuar këto 
ngjarje të rëndësishme historike.  

Po të shkosh në çidhën të del përpara Gryka 
madhështore e setës. A ka vend më të bukur tu-
ristik se Gryka e Setës (gjeomonument natyre) e 
cila sipas Abdurahim Ashikut ka në vetvehte edhe 
një “Monument bukurie dhe trimërie, Kanalin e 
çidhnës, të piketuar me karabinë gjermane nga 
heroi i veprave ujore Gani Tuçepi e me mjete të 
kohës nga lauranti i çmimit të Republikës beqir 
Kalia . ”(Abdurahim Ashiku 2017)

në çdo krahinë të dibrës mund të organizohen 
guida turistike jo vetëm për t’u njohur me bukuritë 
turistike të kësaj treve të pasur me gjeoparqe, 
gjeomonumennte, bio monumente e hidromo-
numente, (Perikli Qirjazi, Skënder  Sala 2006, 
Vesel Hoxha, etj.2007) por edhe për t’u njohur 
me objektet e rëndësishme historike, kulturore e 
fetare, për t’u njohur më tej me historinë e kul-
turën e lashtë e më të vonshme iliro-shqiptare të 
kësaj treve të lashtë me histori të lavdishme. Për të 
realizuar këto guida turistike duhen që në rradhë 
të parë këto objekte t’i njohin administratorët e 

Kulla e Sal Markes Zogje Foto © b.Lleshi 2005

Kështjella e Sfetigradit Foto © Q. Lleshi 2003

dibra e 
kuvendeve 
historike, 
e prijësave 
popullorë, 
e heronjve 
legjendarë, 
të kthehet në 
një muze ku 
vizitorët të 
njihen jo vetëm 
me bukuritë 
e natyrës së 
kësaj lugine të 
mrekullueshme 
por edhe me 
historinë e saj të 
lavdishme

në çdo krahinë të dibrës mund të organizohen guida turistike jo vetëm 
për t’u njohur me bukuritë turistike të kësaj treve të pasur me gjeoparqe, 

gjeomonumente, bio monumente e hidromonumente

(Vijon në faqen 8)
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rruga e Arbërit do t’i shërbejë njohjes së mëtejshme të historisë
njësive vendore të cilët të kujdesen me mundësitë 
e tyre dhe më pas me fonde të shtetit nga komunat 
për ruajtjen, restaurimin e mirëmbjtjen e këtyre 
objekteve, për përmirësimin e rrugëve që të çojnë 
në këto objekte, në ngritjen e funksionimin e bujti-
nave, shtëpi-hotele për fjetje e ushqim të turistëve, 
si dhe përgatitjen e kuadrit të nevojshëm që të 
njohin historinë e vjetër e të re të krahinës, për 
udhëheqjen e këtyre guidave historiko-turistike. 
Atëher do të jemi gati për të organizuar guida 
apo ekpedita të mirëfillta turistike për t’u njohur 
jo vetëm me bukuritë por edhe me histirinë e 
lavdishme në shekuj të Dibrës. 

le të shërbejnë këto shembuj si dhe përp-
jekjet e mërgimtarit dibran Isa Elez ndreu (nipit 
të luftëtarit të madh, Gjeneralit të pamposhtur 
popullor, heroit, Eles Isuf  ndreu) me shokë 
dhe të revistës “Koha Jonë” për ti vënë emrin e 
Skënderbeut një sheshi në Paris, me rastin e 100 
vjetorit të lindjes së tij, të cilën e realizuan para 31 
vjetësh, të shkruara në artikullin e Kristo Zharkalli, 
thirrja e Dr. Selman Mëziut “Të gjallët grishin 
gërmadhat” (Kristo Zharkalli 2011) shtatoret e 
Skënderbeut në Dibër e Peshkopi, përmendorja 

e Betejës së Torviollit në Cidhën dhe dy përmendoret 
e dy ngjarjeve historike në Macukull, si një mesazh 
që na bëhet gjithë intelektualeve dibranë, për ti 
“çvarrosur gërmadhat”, për të mbështetur përpjekjet 
këmbëngulëse të intelektualit Abdurahim Ashiku (“Po 
Dibrës!, Jo Skavicës!”, 2009-2010) dhe historianit e 
gjuhëtarit Ali hoxha me “shoqatën për mbrojtjen e 
pellgut të Drinit të Zi”, për të mos e varrosur më tej 
historinë e Dibrës. 

Për të arritur ta realizojmë në vazhdimësi këtë 
objektiv, në këtë fushatë zgjedhjesh parlamentare, si 
fillim, mjafton ti kërkojmë çdo kanditati për deputet, 
dhe cdo kryetari komune, të marrë përsipër, që në 
komunën e tij, për 4 vjet, të ndërtojë nga një përmen-
dore në vit, për një ngjarje të rëndësishme historike, 
me gurë të skalitur të vendit, me shpenzimet minimale 
me fondet e vetë komunës, duke i bërë një shërbim 
jo vetëm komunës së tij, por gjithë Dibrës dhe me 
vonë të hartojmë projekte e të kërkojmë fonde, nga 
shteti ose organizma te tjera, që i gjithë teritori i 
Dibrës, që Dibra e kuvendeve historike, e prijësave 
popullorë, e heronjve legjendarë, të kthehet në një 
muze ku vizitorët të njihen jo vetëm me bukuritë e 
natyrës së kësaj lugine të mbrekullueshme por edhe 
me historinë e saj të lavdishme.
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dr. astrit GjunKshi

Rruga e Arbërit nuk arriti të bëhet nga 
qeveritë që kanë ardhur njëra pas tjetrës 
në këto vite të tranzicionit demokratik, 

përfshirë edhe premtimin më të fundit të bërë 
nga qeveria aktuale. Dibranët, dhe jo vetëm 
ata, janë zhgënjyer shumë nga këto premtime 
dhe janë tashmë shumë mosbesues nëse kjo 
rrugë do të bëhet ndonjëherë. Mosbesimi është 
edhe më i madh përsa i përket  përmbushjes 
së standardeve të nevojshme të Rrugës, edhe 
sikur ajo të mund të bëhej.

në një takim që organizoi këto ditë grupi 
i Peticionit per ndërtimin e Rrugës së Arbërit 
,u hodhën disa mendime se ç’mund të bëjnë 
veçanërisht Dibranët në këtë situatë. Mendi-
met u fokusuan kryesisht në tre drejtime: së 
pari, përkundër përpjekjeve të pandershme 
se ndërtimi i i Rrugës nuk është fizibël, duhen 
përsëritur pa u lodhur analizat dhe argumentat 
për vlerat e mëdha ekonomike dhe përfitime 
të tjera të mëdha  që ajo ofron për Dibrën, 
për Tiranën e më gjërë; së dyti, duhet të rritet 
me të gjitha  format presioni ndaj qeverive 
për ndërtimin e saj, përfshirë përdormimin 
e pjesëmarrjës në zgjedhjet parlamentëre; së 
treti, të zyrtarizohet me transparencë projekti 
i Rrugës, së bashku me financimin e saj dhe 
sigurinë që ajo do të përmbushë standardet e 
nevojshme.

Vetë pjesëmarrja e pakët në takimin e 
lartpërmendur ishte një tregues se lojërat me 
ndërtimin e Rrugës kanë vënë në dilemë besi-
min e njerëzve për ndërtimin e saj dhe kanë 
dekurajuar shumë prej tyre për efektin e çdo 
presioni të mundshëm ndaj politikës. Pa u 
treguar pesimist, mendoj se presioni popullor 
mund të ketë efekt vetëm kur ai organizohet 
mirë dhe shkund indiferencën e njeëzve. 
Megjithatë, mendoj se dilemat për ndërtimin e 
Rrugëssë Arbërit do të mund të zgjidhen bashkë 
me hapat reale të progresit të vendit tonëpër 
tëzgjidhur tre dilemat e saj mëtë mëdha, të 
cilat përfshijnë: 

1. dilema për qeveri dhe forca 
politike të përgjegjëshme dhe të 

moralshme.
Premtimet nga partitë politike gjatë fusha-

tave zgjedhore dhe mosmbajtja e premtimit 
kur ata kanë ardhur në qeverisje, tregojnë për 
papërgjegjshmëri të tyre.  Madje, morali politik 
i tyre gjatë qeverisjes është rënduar më tej sepse 
ata kanë mbajtur të gjallë shpresën e popullit 
për ndërtimin e Rrugës duke hedhur shpesh 
për konsum informacione për bisedime “të suk-
sesshme” me financues të huaj të këtij projekti, 
afate për fillimin “patjetër” të punimeve etj. 
Por, të gjithë këto informacione kanë rezultuar 
të pavërteta më pas, shpesh duke u justifikuar 

të kryetarit. dhe, siç duket, Rruga e Arbërit 
ndodhet në një cep të padukshëm të menusë 
qeverisëse të kryetareve të partive ! Ja pra që 
konsolidimi i demokracisë ka shumë lidhje me 
hapa konkretë në konsolidimin e demokracisë.

Si zgjidhet kjo dilemë e dytë ?
Së pari, duhet pastruar sistemi gjyqësor në 

mënyrë që të përcaktohet saktë pastërtia e 
figurës së çdo kandidati për deputet. së dyti, 
duhet rinovuar elita politike dhe duhet rifor-
matuar morali politik i partive. Së treti, duhet 
të forcohet integritet i përcaktimit të deputetëve 
cilësor dhe i gjithë procesit zgjedhor, si kushte 
që do të garantojnë më tej një qeverisje shken-
core e të përgjegjshme të vendit. një qeverisje 
e tillë do të përcaktonte prioritete të peshuara 
drejt edhe për zhvillimin ekonomik të vendit. 
dhe Rruga e Arbërit nuk kishte si të mos përf-
shihej midis këtyre prioriteteve.

Edhe zgjidhja e kësaj dileme të dytë varet 
nga dilemë e tretë si vijon.

3. dilema e Konsolidimit të një 
shoqërie tëqytetëruar.

Asnjë nga dy dilemat e mësipërme nuk 
mund të zgjidhet nëse në vendin tonë nuk 
do të bëjmë hapa konkrete në konsolidimin e 
shoqërisë civile, të organizuar për të reaguar 
aktivisht në nënyrë demokratike për t’i dhënë 
fund deformimeve të demokracisë dhe të 
qeverisjeve. një shoqëri e vërtetë civile është 
garancia më e madhe për të mbrojtur popullin 
nga  plotfuqishmëria e shtetit, sipas një përcak-
timi themelor të terorisë së demokracisë. 

nëse partitë nuk do të zgjidhin procesin 
e përzgjedhjes së deputetëve me integritet, 
atëhere duhet të shfrytëzohet një klauzolë që 

me lloj-lloj pengesash që gjoja dolën dhe bënë 
të pamundur ndërtimin e Rrugës, megjithëse 
vullneti politik ekziston! në fakt, nuk jemi më 
të sigurt nëse ekziston ky vullnet ! 

Si zgjidhet kjo dilemë e parë ? 
Për t’i bërë të përgjegjshme forcat politike 

dhe qeveritë, populli duhet të ndërgjegjësohet 
për të mos votuar ato forca politike që men-
don se janë kompromentuar më shumë në 
qeverisje, përfshirë edhe kompromentimin për 
mosndërtimin e Rrugës së Arbërit. dilema për 
qeverisje të përgjegjëshme zgjidhet duke rritur 
përgjegjshmërinë e zgjedhësve për të zgjedhur 
kandidatë të moralshëm.

Zgjidhja e dilemës së parë varet edhe nga 
dilema e dytë që vijon.

2. dilema për Konsolidimin e vër-
tetë të demoKracisë. 

dikush mund të pyesë: po çfarë lidhje 
la konsolidimi i demokracisë me ndërtimin 
e Rrugës së Arbërit ? Unë argumentoj se 
ka shumë lidhje, madje më shumë nga sa 
mendohet. logjika e këtij argumenti mund të 
shtjellohet si vijon: papërgjegjmëria e klasave 
politike e ka burimin e saj më të madh tek me-
kanizmi i demokracisë së dobët që funksionon 
tek ne, duke filluar nga kompromentimi i zg-
jedhjeve parlamentare apo vendore, që fillon 
me përzgjedhjen nga kryetari i partisë i mjaft 
deputetëve të korruptuar e të pakualifikuar, 
por që i sheh si më besnikë ndaj ndaj tij, dhe 
përfundon me një proces votimi e numërimi 
tëmanipuluar të votave. Pas kësaj, me deputetë 
qënuk guxojnë të dalin jashtë orkeseve dhe 
interesave të kryetarit, çdo program dhe poli-
tikë e përcaktuar nga ai mbetet pre e orekseve 

përcakton Kushtetuta e Shqipërisë për përcak-
timin nga një grup zgjedhësish të kandidatëve 
të pavarur për deputetë. Deputetë të tillë, të 
përzgjedhur nga populli ndërmjet njerëzve 
më të ndershëm e intelektualë të spikatur, të 
pavarur nga kryetarët e  partive, do të ngrinin 
pa frikë zërin në Kuvendin e Shqipërisë për 
çdo problem që përbën prioritet të vërtetë për 
të mirën e vendit, përfshirë edhe për Rrugën 
e Arbërit. Madje, po të mund të kishte në Ku-
vend një numër deputetësh të pavarur, ata do 
të kishin forcë të bllokonin realisht politika të 
padrejta si dhe të ndërmerrnin nisma ligjore 
dhe programore në dobi të zhvillimit të vendit, 
ndërmejt të cilave edhe garantimin e ndërtimit 
të Rrugës së Arbërit. natyrisht, kryetarët e par-
tive dhe deputetët që kanë zënë rrënjë në listat 
e partive dhe në Kuvend do të bënin gjithçka 
munden për të minuar procesin e zgjedhjes së 
kandidatëve të pavarur. 

Por, përveç politikës,  mbase edhe në si 
popull nuk kemi arritur në atë stad zhvillimi 
që të shfrytëzojmë mekanizma të tillë që jep 
Kushtetuta demokratike. Kam përshtypjen se, 
po të hynte në garë një kandidat i pavarur 
për deputet, vota e zgjedhësve do të përçahej 
sepse mjaft zgjedhës janëtë lidhur për interesa 
pas partive tradicionale. Madje do të kishte 
probleme që në momentin e përcaktimit të kan-
didatit të pavarur, sepse do të hynin në veprim 
preferencat krahinore e farefisnore. Kështu që 
votë për kandidatin e pavarur do të përfundonte 
si kokoshi një thelë. Për të mos thënë pastaj se 
kandidatë të tillë, edhe po të kishin siguruar 
votat në kutitë e votimit, nuk do të kishin të 
garantuar se ato do të numëroheshin drejt. 

Si zgjidhet kjo dilemë e tretë ?
Pjesa më progresive e shoqërisë, intelek-

tualë dhe njerëz të ndershëm duhet të rrisin 
rolin e tyre aktiv për të konsoliduar shoqërinë 
civile, si dhe për ta aktivizuar atë në aksione 
që i bëjnë presion politikës, që garantojnë 
proces zgjedhor të besueshëm, duke filluar 
me një kod zgjedhor të qartë e demokratik, që 
siguron edhe numrimin e saktë të votave. nga 
ana tjetër, vetë ne si popull duhet të pastrojmë 
veten nga interesa të ngushta dhe të mendojmë 
më tepër për të mirën e përbashkët sepse vetëm 
arritja e standardeve më të larta në shoqëri 
mund të garantojë perspektivën e secilit prej 
nesh, dhe veçanërisht atë të fëmijëve tanë e të 
brezave që vijnë.

Historia e vendeve më të zhvilluara e të 
qytetëruara dëshmon se progresi në zgjidhjen e 
kësaj dileme të fundit të qytetërimit të shoqërisë 
do të hapte një autostradë të sigurt në zgjidh-
jen e dilemave të tjerave drejt demokracisë, 
mirëqeverisjes dhe të progresit të gjithanshëm 
të vendit tonë, përfshirë garantimin e realizimit 
të projektit të Rrugës së Arbërit dhe të projek-
teve të tjerë të rëndësishme kombëtare.

Dilemat  e mëdha tonat 
dhe rrugës së arbrit

opinion
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Ujëvara e Pocestit ndodhet 
në shpatin lindor të malit të 
Deshatit dhe në nivelin 1424 
m/det. Buron nga e çara e 
një shkëmbi gëlqeror ne 
forme  rrjedhjeje në lartësinë 
13 m duke krijuar një 
ujëvarë të mahnitshme.
Në fshatin e Allajbegisë 
mund të vizitojmë xhaminë 
që daton prej 1585, e cila 
dallohet  për arkitekturën 
osmane, për kultet fetare 
islame dhe për  influencën 
e pushtimit osman deri tek 
ndryshimi i fesë në këtë zonë 
nga feja ortodokse në atë 
myslimane.

Nga Grehans uka

Kësaj radhe kemi zgjedhur të tregojmë 
një shteg tjetër turistik në zonën e 
Dibrës. Quhet Ujëvara e Pocestit 

dhe është një tur turistik një ditor. Ky shteg 
përshkohet i gjithi në këmbë dhe mund bëhet 
nga të gjithë personat që gëzojnë shëndet 
dhe kanë dëshirë të ecin në natyrë. Elementet  
natyrorë dhe ato historike që kjo zonë ka 
lidhen natyrshëm mes tyre duke bërë mjaft 
tërheqëse për vizitorët.

Nga Peshkopia deri në fshatin Pocest 
udhëtojmë me makinë. Pastaj fillojmë 
përgatitjen për ecjen në natyrë.  Nga 
çasti i nisjes me këmbë nga fshati deri tek 
ujëvara zgjat rreth 2 orë ecje, përfshirë dhe 
pushimet e shkurtra. Gjithë hapësira që do 
të lëvizim përbëhet nga një reliev i thyer 
dhe i larmishëm. 

Gjatë gjithë rrugës që do të përshkruajmë 
nuk do të mungojë bimësia e larmishme, 
duke filluar që nga shkurret si dëllinja dhe 
trëndafili i egër, dushku, pishat si dhe pemët 
frutore mbi fshat. Gjatë ndalesave që bëhen 
për pushime të shkurtra mund shikojmë 
shumë qartë  fushën e Maqellarës, Luginën 
e Drinit të Zi dhe Dibrën e Madhe. Kjo 
pamje shfaqet që në lartësinë 1000 metra 
mbi nivelin e detit. Përveç qartësisë kjo 
pamje është mahnitshme dhe tregon edhe 
vlerat e kësaj zone.

Duke iu afruar ujëvarës së Pocestit, që 
është objektivi kryesor, fillojnë shfaqen 
dhe pemë lajthie dhe thane, duke krijuar 
një tunel të gjelbër rreth rrugës. Kjo ndikon 
në rritjen e interesit të vizitorëve për këtë 
monument natyre.  Që në largësi dëgjohet 
zhurma e rënies së ujit. Pasi mbërrijmë në 
pikën finale, shijojmë me sy të lirë rënien ujit 
nga një lartësi prej 13 m. Ujëvara e Pocestit 
ndodhet në shpatin lindor të malit të Deshatit 
dhe në nivelin 1424 m/det. Buron nga e çara 
e një shkëmbi gëlqeror ne forme rrjedhjeje 
në lartësinë 13 m duke krijuar një ujëvarë 
të mahnitshme.

Pasi lëmë ujëvarën dhe fillojmë zbritjen 
drejt fshatit diskutohen detaje të tjera të 
turit me grupin. Me të mbërritur në Pocest 
nisemi drejt fshatit Kërcisht i Sipërm, ku do të 
vizitojmë Kishën e Sofisë (1270) dhe Kishën 
e Shën Mitrit (1892), që tregojnë se kjo zonë 

Ujvara e  Pocestit
Emërtimi i shtegut:  Ujëvara e Pocestit 
(Peshkopi - Maqellare - Pocest)
Ku niset:  Peshkopi
Ku përfundon: Maqellarë
Distanca ne km: 11 km (ngjitje dhe zbritje nga 
fshati Pocest tek ujëvara)
Koha në orë minuta: 3 orë e 30 minuta 
Pikat kryesore përgjatë shtegut:
- Ujvara Pocestit - Pocest
- Kisha e Shën Mitrit – Kërcisht i sSipërm
- Kisha e Cveti Spas (Shën Sofia) -  Kërcisht i 
Sipërm 
- Rrapi 250 vjecar – Kërcisht i poshtëm
- Xhamija Allabejgisë – Allabejgi 
- Kalaja Grezhdanit – Grezhdan 
- Kisha Shpërfytyrimit - Herbel 
Tregime apo legjenda për pikat turistike që përf-
shin ky shteg:
Foto për çdo pikë interesante përgjatë shtegut:
Vendqëndrimet ku turistët mund të kalojnë natën 
ose një ndalesë për ushqim tradicional:
- Restorant ‘Natyra qetë’- Potgorcë, Maqellarë
- Restorant ‘Drini’-  Ura Topojanit
Kostoja e shërbimit të guiderit:  
60 euro shërbim+guidë
Kontaktet e guiderit:  Grehans Uka
Email: udhetomegresin@gmail.com
Numër Telefoni: (+355) 0673625835 
(What’s app & Viber)

historikisht ka qenë e besimit ortodoks. 
Gjithashtu, mbartin vlera historike dhe 
arkitekturore. Në këtë fshat gjithashtu kemi 
edhe  rrapin 250 vjeçar, si një monument 
natyre.

Më pas vazhdojmë vizitën në fshatin e 
Allajbegisë, një xhami që daton prej 1585, 
e cila dallohet  për arkitekturën osmane, 
për kultet fetare islame dhe për  influencën 
e pushtimit osman deri tek ndryshimi i fesë 
në këtë zone nga feja ortodokse në atë 
myslimane. 

Në përfundim të lëvizjes turistike, u 
afrohemi brigjeve të Drinit të Zi, ku shijojmë 
një drekë me ushqim tradicional të zonës. 
Lokalet që gjenden pranë këtyre brigjeve, 
përveç ushqimit tradicionale e të freskët, 
ofrohet dhe panorama mahnitëse që shtrihet 
përgjatë gjithë bregut të  Drinit.

Në kthim për në Peshkopi, nëse është 
parashikuar gjatë turit, mund të bëhet  
ndalesë te mbetjet arkeologjike të Kalasë së 
Grezhdanit dhe tek Kisha e Shpërfytyrimit  
në fshatin Herbel. 
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vendlindje

Kalanë e qytetit bashkë 
me malet që e rrethonin 
i e  shfrytëzoi më së miri 
Skënderbeu, duke u zënë 
pusi turqve. Ky ishte vend 
strategjik; ishte gryka më e 
ngushtë nga ku kalohej në 
Luginën e Bulqizës, Qafën 
e Buallit, Plani i Bardhë , në 
drejtim të Krujës. Në veri të 
qytetit, në anën tjetër të lumit, 
në malin e Temlës, ai ndërtoi 
pikën  e vrojtimit. Masat e 
marra  bënë të mundur që në 
Betejën e Torviollit, 29 qershor 
1444, në Fushën e kalasë, 
Skënderbeu doli fitimtar. 

Mali më i afërt i fshatit është 
mali i Temlës me një lartësi 
1704 m. Ky ka qenë dhe 
mbetet  aleat  i përhershëm 
i fshatarëve...

Nga destan  rama

Fshati  im quhet Peladhi. Ky  fshat është 
i pozicionuar në veriperëndim  të 
Grykës së Madhe, Njësia Administrative 

Zerqan. Është vendbanim i hershëm i regjis-
truar në defterin turk të vitit 1467. Përpara 
pushtimit osman fshati ka qenë i banuar nga 
banorë të besimit katolik. Këtë e faktojnë 
edhe disa toponime, të cilat përdoren edhe 
sot në të folurën e banorëve vendës, si : Lama 
e Kasmit, varret e kaurrit, kisha e kaljet etj. 
Pas pushtimit turk ashtu si kudo edhe në 
fshatin Peladhi mbizotëroi feja myslimane 
bektashi. Fshati ka pasur një xhami në  veri 
të tij, në të cilën fshatarët kryenin  ritet fetare 
myslimane. Fshati Peladhi nuk ka pasur më 
parë emër tjetër. Ky  është emër që vjen nga 
legjenda. Skënderbeu ushqeu me grurë një 
pelë për të mashtruar turqit, se ka ushqim të 
bollshëm për ushtrinë e tij, ndaj ishte i kotë 
rrethimi nga armiku. Për t’i bindur ata, ai e 
hodhi pelën nga shkëmbi poshtë. Asaj i plasi 
stomaku. Turqit, kur e panë ashtu të copëtu-
ar, diskutuan se çfarë kafshe duhet  të jetë kjo 
e ushqyer me grurë, pelë apo dhi, Peladhi… 
Fshati i takon Trevës së Grykës së Madhe, 
Njësia Administrative Zerqan, dhe rrethohet 
nga fshatrat, Godvi, Zerqan, Valikardhë, në 
perëndim, Fushë Bulqizë, Dushaj, dhe më 
tej  në veri me Bllacën. Fshati është i ndarë 
në pesë  lagje. Hysa, Gjura, Gjoka, Rama 
dhe lagjja e sipërme, (katund). Banojnë 21 
barqe vëllazërie me mbiemra: Lila, Dufi, 
Kala, Rama, Disha, Kamberi, Meta, Gjoka, 
Deda, Plaku, Pata, Pasha, Gjura, Hysa, 
Neziri, Alla, Lami, Krasniqi, Muca, Lala, 
Shahini. Në vite disa familje  në fshat në 
kërkim të disa kushteve më të mira jetese 
kanë ndryshuar vendbanim, duke zbritur nga 
lagjja e epërme në të poshtmen. Ka edhe disa 
familje që gjatë lëvizjeve demokratike janë 
larguar në rrethe të tjera. Kjo ka bërë që në 
disa lagje, veçanërisht në lagjen e epërme, ka 
shtëpi të braktisura Në këtë fshat sot banojnë 
77 familje me rreth 400 banorë. Ka  edhe 
familje me emër të shuar, si Hurcja,  Zeqiri. 
Ka  familje të  larguara, si: Elmazi, Nega, 
Zogu, së fundmi Muca, por ka edhe familje 
të ardhura, si Krasniqi, Shahini.

Në fshatin tonë sot ka tri qendra tregtare 
të vogla private. Dy qendra ndodhen në 
lagjen Hysa dhe një midis lagjes Rama dhe 
lagjes së epërme. Por qendrën e tregut më të 
madh  e ka në Shupenzë, pazari. Kjo qendër 
frekuentohet çdo ditë të diel.

 Në perëndim të fshatit, në kufi me fshatin 
Valikardhë, aty ku nis  hyrja për në luginën e 
Bulqizës, Gryka e Qytetit, ka qenë ndërtuar 
në periudhën e hekurit, Qyteti i Valikardhës. 
Sot aty duken qartë rrënojat e mureve të 
qytetit dhe të kalasë së tij. Gojëdhëna flet  se 
në qendër të qytetit, i cili kishte rreth 12000 
banorë, sundimtari i vendit, romak, kishte 
ndërtuar një statujë, ku paraqitej një kalë 
me fre, me kalorësin sipër. Përreth qytetit ka 
murana kishash të vjetra. Për vendndodhjen 
e qytetit flasin toponimet e krijuara  dhe të 
përdorura edhe sot nga banorët vendës, 
si; Kalaja e Qytetit, Gryka e Qytetit, Ura e 
Qytetit, Lagja; Rrethje; si edhe gjetja  e disa 
materialeve, mbetje poçerie dhe objekte 
kishtare. Poshtë shkëmbit, ku është ndërtuar 
qyteti me kalanë e tij, ecën lumi i Bulqizës. 
Mbi të  u ndërtua  Ura që bashkon dy brigje 
te tij. Mendohet  se ajo është ndërtuar 
njëkohësisht me qytetin. Folësit popullor 
tregojnë se  ura u rindërtua nga Sheh Zyberi 

Nga Destan  Rama 

Në do të njohësh vendlindjen , njih toponiminë dhe onomastikën e saj.     
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Në do të njohësh vendlindjen, njih 
toponiminë dhe onomastikën e saj

i  Bulqizës, bashkë me Grykën e Madhe. Mbi  
këtë kalonin karvanë kuajsh dhe këmbësorë 
që vinin nga dy Dibrat nëpërmjet Rrugës së 
Arbrit. Gojëdhëna flet se në themelet e urës 
u bënë kurbanë berra të sjellë nga banorë të 
të dy zonave, që ajo të bëhej më e fortë dhe 
të kishte një jetëgjatësi më të gjatë.

Kalanë e qytetit bashkë me malet që e rre-
thonin i e  shfrytëzoi më së miri Skënderbeu, 
duke u zënë pusi turqve. Ky ishte vend strat-
egjik; ishte gryka më e ngushtë nga ku kalo-
hej në Luginën e Bulqizës, Qafën e Buallit, 
Plani i Bardhë , në drejtim të Krujës. Në veri 
të qytetit, në anën tjetër të lumit, në malin e 
Temlës, ai ndërtoi pikën  e vrojtimit. Masat e 
marra  bënë të mundur që në Betejën e Tor-
viollit, 29 qershor 1444, në Fushën e kalasë, 
Skënderbeu doli fitimtar. Nga ajo kohë e 
kanë zanafillën toponimet; Shkëmbi i Kullës, 
Kulla e Skënderbeut, Kalldrami I Mushkave, 
Kalaja e Skënderbeut,  Pikë Vrojtimi e Skën-
derbeut. Kujtojmë këtu se pjesë e Betejës së 
Torviollit  u bë edhe fshati Peladhi .Këtu u 
përqendruan forcat ushtarake të Skënderbeut 
në pritje të pushtuesve, këtu kaluan  forcat 
e shumta ushtarake turke me armatimin më 
modern të kohës. Mali i Temlës shërbeu si 
mburojë I luftëtarëve të Skënderbeut. Nga 
këtu rrokulliseshin  gurët  e binin pa mëshirë 
mbi trupat e  pushtuesve.

Nga ky fshat kanë dalë  burra trima, të  
mençur, që kanë  bërë emër. Si të tillë për-
mendim: Bam Dufin e parë, që u zgjodh si 
përfaqësues asnjanës i Grykës së Madhe i 
ndarjes së kufirit në Qafën e Buallit me Mat-
in. Emri i tij kujtohet edhe sot si njeri i zgjuar 
e përfaqësues i drejtësisë kanunore. Sadik 
Kamberi mbartës i shquar i patriotizmit, atd-
hetarizmit, arsimimit të brezave. Abetarja që 
solli ai nga Stambolli e futur në mes të bukës,  
me vlerë si Ajo, u bë dritë për brezat. Hasan 
Pata i Peladhisë mbeti shembulli i paepur i 

qëndresës heroike përpara  armikut. Sergia 
serbe përshkoi tej e mbanë trupin e tij, por 
armën nuk  e dorëzoi...     

Në veri të fshatit, në shpatin jugor të 
Temlës, ndodhet një shpellë me sipër faqe 
në brendësi rreth 60 a 80 m. Kjo  është një 
monument natyror i vërtetë. Këtë fshatarët e 
kujtojnë si një shtëpi të dytë. Këtu në kohët e 
mëparshme ata strehonin  bagëtitë netëve te  
vjeshtës deri në prag të dimrit, për të qenë më 
afër kullotës  ditën e nesërme. Po kështu, mbi 
lagjen Hysa, mbi rrugën  automobilistike, 
ndodhet një shpellë e nëndheshme me hyrje 
sa merr lirshëm trupin e njeriut, me sipërfaqe 
rreth 20 a 30 m. Këtu strehoheshin banorët 
sa herë kërcënoheshin nga pushtuesit e çdo 
kohe. Me  këto shpella  lidhen toponimet: 
Shkëmbi Shpellës, Dera e Shpellës, Maja e 
Shpellës, Softi, Kulmi i Shpellës, shtuar këtu 
edhe emra të tjerë  shpellash, si: Shpella e 
Korbit, e Kamishit, Shpella e Zezë. Siç u 
përmend edhe diku më sipër, në verilindje të 
fshatit  ka qenë një kishë, që sot  kanë mbetur 
vetëm rrënojat  e saj. Me këtë kanë lidhje  
toponimet: Kisha e kaljet, Kodër Kishë. Po 
të kësaj kohe duhet të jenë toponimet: Lama 
e kasmit, Varret e Ketës, Kroi i Cerës. Fshati 
ka pasur edhe xhaminë e tij, që sot i kanë 
mbetur rrënojat. Këtu kryheshin ritet fetare 
myslimane. Nga këtu u krijuan toponimet: 
Sheshi i Xhamisë, Foltorja e Xhamisë, Vidhi 
i Xhamisë.

Në jug të fshatit, në drejtimin perëndim 
-lindje  kalon lumi i Bulqizës, i cili shfrytë-
zohet nga fshatarët për  vaditje, peshkim 
dhe plazh. Mespërmes fshatit kalon rruga  
nacionale automobilistike Peshkopi - Tiranë, 
e ndërtuar mbi  gjurmët e rrugës së vjetër 
të Arbrit.

Mali më i afërt i fshatit është mali i Tem-
lës me një lartësi 1704 m. Ky ka qenë dhe 
mbetet  aleat  i përhershëm i fshatarëve. 
Nga mali ata kanë marrë  drurin për ndërtim 
dhe për zjarrin, barin për bagëtitë, bimët 
mjekësore, ujin e pijshëm dhe për vaditje 
etj. Në lindje të malit  të Temlës, në veri  të 
fshatit, ndodhet fusha e malit, e cila është 
quajtur Hambari i fshatit. Fusha rrethohet 
me male e qafa  në të katër  anët e saj dhe 
vjen në formën e kupës me fund të rrafshët. 

Përveçse dallohet për prodhime të bollshme 
bujqësore, fusha është edhe vend i bukur 
turistik.  

Banorët vendës  vendet më të rëndë-
sishme që u janë nevojitur atyre gjatë jetës në 
shekuj, i kanë emërtuar me emra të veçantë 
për t’u dalluar nga të tjerët, duke pasuruar 
kështu të folurën e tyre të përditshme. I kujtoj  
këta emra vendesh, (toponime) të ndarë sipas  
emërtimeve: Mrize, Mrizi i Plleve, Mrizi i 
Shterpave, Mrizi i Ri. Arat: Arat te Plepi, Arat 
te Hani, Ara e Alcupit, Arat te Botat, Arat 
te Gurrëza, Arat në Toklla, Arat në Kofna, 
Arat tek Mërzimi, Arat e Kaljet,  Majmullia, 
Ara e Selës, Fangu. Shkëmbinjtë: Shkëmbi i 
Epërm, Shkëmbi i Poshtëm, Shkëmbi i Ba-
trave, Shkëmbi i Thyer, Guri i Zi, Guri i Kuq, 
Guri i Gjatë, Shkëmbi i Mullezës, Shkëmbi i 
Lëmzave, Rrasas. Luginat: Lugu i Gjerë,Lugu 
i Pecit, Lugu i Dacit, Lugu i Gjecit, Lugu i 
Gjanë, Lugu i Mollës, Shtupzat. Qafat: Qafa 
e Sheshit, Qafa e Plepit, Qafa e Arës, Qafa 
e Liqenit. Majat e maleve: Maja e Temlës, 
Maja e Rrasave, Maja e Prognit, Maja e Brin-
jës. Livadhet: Livadhi i Lamhysës, Livadhi i 
Asenit, Livadhi Osma dhe Livadhi tek  Guri 
i Hurdhes. Sheshet: Lama e Rrahit, Lama 
e Kasmit, Varret e Ketës, Varret e Kaurrit, 
Lamza, Lamza e vreshtit, Vatha e Madhe, 
Vatha e Vogël. Vendpushimet:  Vajdhet, 
Mangalle, Shulore, Gjollë, Bajraku. Zabelet: 
Xana, Druri Cup, Brinja e Dishës, Zabeli i 
Kamerreve, i Hyseve, i Gjureve, i Rameve 
etj. 

Siç u përmend edhe diku më sipër,  me 
pushtimin turk, emrat katolik u zëvendësuan 
me emra myslimanë. Avdulla, Hajredin, 
Bajram, Ramazan, Hasan, Hysen, Mevlud, 
Murat, Hamit, Ahmet…  Shumë emra mys-
limanë përdoren  edhe me trajta të dyta të 
tyre, si: Ahmet/Met, Ramazan/Zan,Hamit/Mit 
Fatime/Time,Sheqere/ Shere, Beglie/Bege 
etj. Nisur nga toponimia dhe onomastika  e 
fshatit mendohet se në fshatin Peladhi duhet  
të kenë banuar edhe fise të tjerë: Gjeci, Peci, 
Daci, Cani a ndonjë tjetër.

Unë e dua shumë vendlindjen time, se 
asaj ia vodha jetën. Nuk ka gjë më të çmuar, 
më të dashur, më të shtrenjtë  se ajo. Lum 
kush  e njeh atë.

Fshati Peladhi është i pozicionuar në veriperëndim  të Grykës së Madhe, 
Njësia Administrative Zerqan. Është vendbanim i hershëm i regjistruar 
në defterin turk të vitit 1467.
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kulturë asllan daxha ishte nismëtari i këtij projekti, i cili edhe me mbështetjen e pakursyer të djemve e biznesmenëve 
bulqizakë,  bukurosh Koçi, eduard Keta, myfit duriçi, ismail keta, diamant tançi, azis Keta, arben cupi, ar-

tan lamani, delfin tançi, naim cupi etj., morën përsipër realizimin e kësaj vepre monumentale e historike.

nga azis keta

Etmond Balja është vetëm 24 vjeç, një 
student me shumë të ardhme në fushën e 

skulpturës, i cili tani po merret jo vetëm me një 
vepër artistike, por edhe po kryen një kontribut 
atdhetar. Ai është duke kryer një vepër artistike, 
një monument 3 metër të lartë dhe 3.5 metra 
të gjerë, të titulluar “Gurët e Skenderbeut”.

Asllan daxha ishte nismëtari i këtij projek-
ti, i cili edhe me mbështetjen e pakursyer të 
djemve e biznesmenëve bulqizakë,  Bukurosh 
Koçi, Eduard Keta, Myfit duriçi, Ismail keta, 
diamant Tançi, Azis Keta, Arben Cupi, Artan 
lamani, delfin Tançi, naim Cupi etj., morën 
përsipër realizimin e kësaj vepre monumentale 
e historike. 

Befasia ishte se asnjë biznes, djalë Bulqize, 
për aq sa ju kërkua kontribut ekonomik, nuk 
refuzoj. Edhe krijuesi bulqizak, Etmond Balja, 
kërkoj vetëm vlerën në kosto të projektit, pa 
asnjë shpërblim si krijues me arsyetimin që na 
përloti: “Po të kisha mundësi, do e bëja gjithë 
vetë! Por ende jam student”. 

Sipas specialistëve të artit, vepra është zhvil-
luarnë vartësi të funksionit, vendit dhe ngjarjes  
konkrete historike: 

 Tek “Gurët e Skënderbeut” që i kanë dhënë 
emrin kësaj njesie të territorit që i njihnin po 
me këtë emër edhe  zonja lan që do vizitonte 
shqipërinë dhe shkruan se “hëngri bukë, te 
Gurët e Skënderbeut, në Vajkal”

Tek Gurët e Skënderbeut orientoheshin 
shoferat, korrierët, karvanët, kaçakët, diplo-
matët. Se deri në vitin 1940, tek “gurët e 
Skënderbeut” shkohej vetëm me kalë, mushkë 
dhe qerre.

* * *
në funksion të veprës janë rreth 300 metra 

katror sipërfaqe e shfrytëzueshme. Monumenti 
kombinon hijshëm me luginën ku është zhvil-
luar beteja, gurët e Skënderbeut përballë dhe 
gjelbërimin e pyllit mbi të.

Për çdo detaj i është lënë dorë e lirë krijuesit, 
i cili vazhdon të punojë me idenë. “Jam krenar 
që m’u besua mua kjo vepër. Besoj, mos ju 
zhgënjej”, thotë Balja.

Projekti  filloi nga pak e përditë. Konsulta 
në proces. Mbështetësit po rriteshin.ngjarja 
konkrete historike diktonte sugjerime për 
përmirësim. Ato ndikuan në detajet artistike që 
shohim. Erdhëm tek vepra e artit që së shpejti 
do presë inagurimin siç e meriton ngjarja his-
torike dhe serioziteti i kësaj vepre. 

Grupi i punës vazhdon të punojë me orë të 
zgjatura. Akush nuk kënaqet me punën e vet. 
secili kërkon përsosmërinë. në studio numri 
i vizitorëve rritet. lajmërojnë njëri-tjetrin. 
Sistemi i lajmërimit është zinxhir. Pa këputje. 
Interesimi publik, veçanërisht i rinisë, ishte dhe 
është në kufijtë e të pa besueshmes.Të gjithë 
morën peshën e përgjegjësisë.

Veçohej i riu sami Curri. Bulqizak. një djalë 
inteligjent. fjalët i numëronte si fishekët por 
kishin peshën e topit.Të befasonte me idetë 
që shfaqte.nuk pranonte peshë më shumë se 
sa duhej. Për atë që merrte përsipër, kërkonte 
prefeksionin tek vetja. Aty ku stepej. nuk ishte 
tërheqje. ndoshta, vetëm kërkesa për cilësi. 
ndjenja e përgjegjësisë e bënte mos ngutej në 
dhënjen e fjalës.

Të moshuarit, bëheshin me fletë nga seri-
oziteti befasues i këtyre djemve. Përshpërisnin: 
një brez i mrekullueshëm që po rritet. Më 
plaku, fliste me heshtjen e vet. Përsëriste me 
vetveten fjalët e një filozofi që ju kujtuan befas: 
“Biri im! Mundohu të më arrish. Po më kalove, 
lavdi paç! (Buskala).

Këta djem ishin me kilometra para tij. 
çuna! - do fliste befas: këtë kënaqësi që më 
dhatë sot, nuk do ta harroj kurrë! Më rinuat 
me inteligjencën tuaj. Më bëtë me fletë me 
atdhetarinë tuaj. dhe, si plaku Mere, filloi të 
numërojë me gishtat e tij të rreshkur sa djem 
të rinj e rrethonin.Të gjithë djem Bulqize. Të 
gjithë “kampionë“ në atdhetari. Të gatshëm për 
të marrë përgjegjësi. Pastaj, qepallat ju kapitën 
bashkë me mendimin që e përkundëte:

ndoshta, ishte “hija e skënderbeut” që i 
kishte vënë në “rresht” këta çuna! Po rritet një 
brez i ditur dhe atdhetar. Këta djem do e bëjnë 
Shqipërinë - foli me heshtjen e vet plaku. 

- Të shmangim inaugurimin në kulmin e 
fushatës – do e zgjonte plakun një zë nga fun-
di. Ishte njëri prej djemve që jep arsyetimin e 
vet: Motivi i veprës, nuk është punë partish. 
As fushatash por shumë më shumë se kaq. 
Të gjithë e mbështetën. Më i vjetri, që qysh 
13 vjeç do e quanin “skënderbegas”, i thinjur 
me idenë se “parimet e luftës së Skëndebeut 
ishin të pavdekshme”, nërmyt mendimin: Pse 
fushatat e partive qenkan gjë e keqe? Pse ato 
janë kundër ideve të fushatave të Skënderbeut. 
Mendimi i hyri në zgrip. Mos e kishte mundur 
plakun 24 vjeçari, Etmond Balja? Ishin sytë 
qortues që i kishte vënë Skënderbeut “të tij” 
para të cilëve ju duk vetja ushtar. Mos jemi të 
mundur nga vetvetja? 

Sytë e ngrysur e tepër qortues që kishte 
skalitur Etmont Balja tek monumenti i “Skën-
derbeut të tij”, ishin shaktërrues. Ato vetulla 
të kërleshura mbartnin qortimin sikur të ishte 
plaku në gjunjë para tij tek “lisi helmit”. shi-
kimi zhbirues i atyre syve që kishte skalitur 
Etmond Balja tek “Skënderbeu i tij”, ishin më 
shumë se qortim e falje bashkë. Balli i ngry-
sur aq thellë dhe mendueshëm, dukej sikur 
përpunonte pyetjen “çelës”. Ja bënte një ish 
skënderbegas që kish parakaluar para këtyre 
gurëve (gusht 1961) dhe do thinjej mbi parimet 
e luftës së skënderbeut, por sot, ishte kthyer 
në ushtar. hollë-hollë, në vullnetar. Ishin sytë 
e skënderbeut që e shponin si “pincë saldimi”: 

Kush do e rreshtojë këtë komb, nesër, në luftë, 
nëse do të kemi një Vajkal të tretë?

 “vajKal, prill, 1465”
Mos ky bust, duke u propozuar për t’u 

vendosur në Vajkal, krijon idenë “folkorike” 
për ta pasur Skënderbeun, me çdo kusht, edhe 
me beteja, në mos në fshatin tonë, sa më afër 
fshatit tem?

Përgjigja ishte:  Të gjitha betejat e skën-
derbeut në “Dibrën e kohës tij” dhe jo vetëm, 
“lokalizoheshin” aty ku ishte Skënderbeu me 
ushtrinë e “lidhjes së lezhës” dhe jo ku ishte 
“katundi im”.

Ky monument, edhe në Vajkal, i bën nder 
kombit më shumë se Vajkalit. 

Pse kjo ndalesë mendimi këtu? Sipas Biço-
kut, ka dhe një Vajkal tjetër në rrethinat e Ohrit. 
Kjo ishte befasi për disa që nuk e dinin këtë 
burim të ri. Për nismëtarët dhe financuesit, ky 
fakt, më shumë se befasi u kthye në kënaqësi: 
O sa mirë do ishte, që ky bust të vendosej në 
“Ohër të Dibrës”! Pse, paskemi dhe “Vajkal 
të Epër”?

- Po, do përgjigjej një ish-Skënderbegas 
dhe citoi burime historike: ashtu siç kishim 
Dy Dibra, Dy Reka, kishim dhe Dy Bulqiza 
dhe Dy Vajkala.

nëse do kishim vetëm 27 km “Rrugë të re 
Arbëri”, me këto gjëra kaq interesante, doli dhe 
guida turistike, - do plotësonte një tjetër. Edhe 
këto gurë, edhe ky monument, edhe këto fakte 
të reja, janë nishane identiteti dhe në “Vajkal 
të Bulqizës” dhe në Vajkal të Ohrit. Të gjitha 
këto, një prove më shumë që paskemi dhe 

“Maqedonisë Shqiptare”.
“Historia është si galeria e kromit, thotë 

Agim KETA, duhet të dishë nga i hyhet. Po 
gabove, të mbetet kromi brenda”.

“Zgjidhjet artistike bazohen në ngjarje his-
torike, thotë Etmondi, i cili sapo zbulon punën 
e vet. Befasohesh nga interesi publik i shfaqur 
në komunikimin që ofron elektronika.Komente 
pa fund. Përshëndetej dhe mbështetej nisma. 
Kishte sugjerime miqësore, të sinqerta,por dhe 
për të qeshur, ashtu si din t’i bëjë rinia. 

ku jemi deri tani me realizimin e 
këtij projekti?

Për nga cilësia e kompozimit, vlerësimet 
paraprake janë inkurajuese.Realizimi i veprës 
në derdhje, është mbështetur nga një staf spe-
cialistësh me emër në Shqipëri, të cilët, kanë 
realizuar vepra të këtij lloji në nivel kombëtar.

Synohet, kjo vepër të ketë peshën e përg-
jegjësisë së emrit që mban.Para se të ven-
doset, është parashikuar të merret miratimi i 
institucioneve përkatëse si për plotësimin e 
standardeve të veprës, ashtu dhe për vendin 
e vendosjes.

Praparakisht, është njohur me idenë Bashkia 
Bulqizë, shoqatat dhe disa artistë që mund 
të kountribuonin profesionalisht. nuk ka pas 
kundërshtime për idenë. Bujar Kapexhiu, ka 
dhënë propozime profesionale që në fazën 
e idesë. Ato janë reflektuar në realizimin që 
shohim. Është miratuar ideja dhe premtimi për 
mbështetje institucionale nga Bashkia Bulqizë 
dhe shoqatat.

Të gjitha shpenzimet, përballohen nga bi-
znesi privat. Pronarët e tokës që nuk kërkuan 
shpërblim. Për këtë vepër madhore, pronësia 
e tokës synohet të kaloj me dokumente hipo-
tekore.

Ky bashkëpunim do shtrihet dhe në di-
kastere përkatëse. Bashkim lami në emër të 
shoqatës Bulqiza mori angazhime konkrete 
në rrugë institucionale.Vepra, synohet të 
çertifikohet me pasaportë sipas ligjit.Të marrë 
miratimin që plotëson standartet profesionale.
Që plotëson kushtet për t’u bërë vepër publike.
Që mban peshën historike dhe artistike të emrit 
që përfaqëson.

Gjithë kjo punë do dokumentohet rigoro-
zisht për të qenë në rregull me ligjin, vlerë-
simin historik dhe artistik. Të evidencohet mer-
ita e kontribuese.Të lihen gjurmë të shkruara 
për anën historike.Që t’i paraprihet një sezioni 
shkencor të nesërm. Pse jo: botimeve historike 
që lidhen me këto ngjarje.

Ja pse kjo nismë jo krejt modeste, mund të 
jetë shtysë për projekte të ardhshme. Që Bul-
qiza mos shihet vetëm si “zgafellë vdekje” por 
dhe si dritë shprese. Jo si histori “skamjonësh, 
por si “histori kampionësh”, siç thotë Defrim 
Methasani.

Bizneset e Bulqizës drejtohen dhe nga djem 
Vajkali, draguni, Koçesh, fushë-Bulqizë, etj.
Vijnë nga familje të mëdha atdhetare e me 
kulturë të admirueshme. E duan vendlindjen, 
historinë e vendit të tyre të lidhur me Skën-
derbeun. Sepse katragjyshet e tyre, në djepet 
ku gdhendej një shqiponjë, i vinin në gjumë 
me “këngë për skënderbeun”. I zgjonin me 
përralla me “Dragojtë e Dibrës” që luftonin 
dhe fitonin me kulçedrën.Populli “qeros”, 
gjithmonë, dilte më i zgjuari. Se në ato djepe 
me shqiponjë, përkundej filozofia, historia! 
ndaj, asgjë nuk është rastësi që gjejmë këtë 
gadishmëri. Që Bukurosh Koçi, inauguron fab-
rikën e tretë të pasurimit të Kromit. Që djemtë 
e KETËS, dalin tre herë kampionë Bote dher 
ngrejnë kështjellën KETIn (ringu ku u ndesh 
Gjetani) në Bulqizë. ndaj dhe nuk është rastësi 
që, një djalë dibre do fliste dhe për “Bulqizën e 
Kampionëve”! Se kampionët (këtu dhe Etmond 
Balja, nesër) kanë shpirt, në mëndje, në krah, 
këtë fuqi që ta fal vetëm skënderbeu, Atdheu!

Ja pse, edhe tek ky projekt, ndoshta, Bulqi-
za, ka zbuluar vetveten me emrin e përgjith-
shëm: Bulqiza, qenka kampione jo vetëm me 
kromin në ekonomi por dhe me një “minierë” 
tjetër kromi në histori! 

“Gurët e Skënderbeut”, monumenti historik që po pret Bulqiza

Skulptori i ri, Etmond balja, para monumentit “Gurët e Skëndërbeut”, vepër në proces realizimi
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Kalanë e qytetit bashkë 
me malet që e rrethonin 
i e  shfrytëzoi më së miri 
Skënderbeu, duke u zënë 
pusi turqve. Ky ishte vend 
strategjik; ishte gryka më e 
ngushtë nga ku kalohej në 
Luginën e Bulqizës, Qafën 
e Buallit, Plani i Bardhë , në 
drejtim të Krujës. Në veri të 
qytetit, në anën tjetër të lumit, 
në malin e Temlës, ai ndërtoi 
pikën  e vrojtimit. Masat e 
marra  bënë të mundur që në 
Betejën e Torviollit, 29 qershor 
1444, në Fushën e kalasë, 
Skënderbeu doli fitimtar. 

Mali më i afërt i fshatit është 
mali i Temlës me një lartësi 
1704 m. Ky ka qenë dhe 
mbetet  aleat  i përhershëm 
i fshatarëve...

Nga destan  rama

Fshati  im quhet Peladhi. Ky  fshat është 
i pozicionuar në veriperëndim  të 
Grykës së Madhe, Njësia Administrative 

Zerqan. Është vendbanim i hershëm i regjis-
truar në defterin turk të vitit 1467. Përpara 
pushtimit osman fshati ka qenë i banuar nga 
banorë të besimit katolik. Këtë e faktojnë 
edhe disa toponime, të cilat përdoren edhe 
sot në të folurën e banorëve vendës, si : Lama 
e Kasmit, varret e kaurrit, kisha e kaljet etj. 
Pas pushtimit turk ashtu si kudo edhe në 
fshatin Peladhi mbizotëroi feja myslimane 
bektashi. Fshati ka pasur një xhami në  veri 
të tij, në të cilën fshatarët kryenin  ritet fetare 
myslimane. Fshati Peladhi nuk ka pasur më 
parë emër tjetër. Ky  është emër që vjen nga 
legjenda. Skënderbeu ushqeu me grurë një 
pelë për të mashtruar turqit, se ka ushqim të 
bollshëm për ushtrinë e tij, ndaj ishte i kotë 
rrethimi nga armiku. Për t’i bindur ata, ai e 
hodhi pelën nga shkëmbi poshtë. Asaj i plasi 
stomaku. Turqit, kur e panë ashtu të copëtu-
ar, diskutuan se çfarë kafshe duhet  të jetë kjo 
e ushqyer me grurë, pelë apo dhi, Peladhi… 
Fshati i takon Trevës së Grykës së Madhe, 
Njësia Administrative Zerqan, dhe rrethohet 
nga fshatrat, Godvi, Zerqan, Valikardhë, në 
perëndim, Fushë Bulqizë, Dushaj, dhe më 
tej  në veri me Bllacën. Fshati është i ndarë 
në pesë  lagje. Hysa, Gjura, Gjoka, Rama 
dhe lagjja e sipërme, (katund). Banojnë 21 
barqe vëllazërie me mbiemra: Lila, Dufi, 
Kala, Rama, Disha, Kamberi, Meta, Gjoka, 
Deda, Plaku, Pata, Pasha, Gjura, Hysa, 
Neziri, Alla, Lami, Krasniqi, Muca, Lala, 
Shahini. Në vite disa familje  në fshat në 
kërkim të disa kushteve më të mira jetese 
kanë ndryshuar vendbanim, duke zbritur nga 
lagjja e epërme në të poshtmen. Ka edhe disa 
familje që gjatë lëvizjeve demokratike janë 
larguar në rrethe të tjera. Kjo ka bërë që në 
disa lagje, veçanërisht në lagjen e epërme, ka 
shtëpi të braktisura Në këtë fshat sot banojnë 
77 familje me rreth 400 banorë. Ka  edhe 
familje me emër të shuar, si Hurcja,  Zeqiri. 
Ka  familje të  larguara, si: Elmazi, Nega, 
Zogu, së fundmi Muca, por ka edhe familje 
të ardhura, si Krasniqi, Shahini.

Në fshatin tonë sot ka tri qendra tregtare 
të vogla private. Dy qendra ndodhen në 
lagjen Hysa dhe një midis lagjes Rama dhe 
lagjes së epërme. Por qendrën e tregut më të 
madh  e ka në Shupenzë, pazari. Kjo qendër 
frekuentohet çdo ditë të diel.

 Në perëndim të fshatit, në kufi me fshatin 
Valikardhë, aty ku nis  hyrja për në luginën e 
Bulqizës, Gryka e Qytetit, ka qenë ndërtuar 
në periudhën e hekurit, Qyteti i Valikardhës. 
Sot aty duken qartë rrënojat e mureve të 
qytetit dhe të kalasë së tij. Gojëdhëna flet  se 
në qendër të qytetit, i cili kishte rreth 12000 
banorë, sundimtari i vendit, romak, kishte 
ndërtuar një statujë, ku paraqitej një kalë 
me fre, me kalorësin sipër. Përreth qytetit ka 
murana kishash të vjetra. Për vendndodhjen 
e qytetit flasin toponimet e krijuara  dhe të 
përdorura edhe sot nga banorët vendës, 
si; Kalaja e Qytetit, Gryka e Qytetit, Ura e 
Qytetit, Lagja; Rrethje; si edhe gjetja  e disa 
materialeve, mbetje poçerie dhe objekte 
kishtare. Poshtë shkëmbit, ku është ndërtuar 
qyteti me kalanë e tij, ecën lumi i Bulqizës. 
Mbi të  u ndërtua  Ura që bashkon dy brigje 
te tij. Mendohet  se ajo është ndërtuar 
njëkohësisht me qytetin. Folësit popullor 
tregojnë se  ura u rindërtua nga Sheh Zyberi 

Nga Destan  Rama 

Në do të njohësh vendlindjen , njih toponiminë dhe onomastikën e saj.     
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Në do të njohësh vendlindjen, njih 
toponiminë dhe onomastikën e saj

i  Bulqizës, bashkë me Grykën e Madhe. Mbi  
këtë kalonin karvanë kuajsh dhe këmbësorë 
që vinin nga dy Dibrat nëpërmjet Rrugës së 
Arbrit. Gojëdhëna flet se në themelet e urës 
u bënë kurbanë berra të sjellë nga banorë të 
të dy zonave, që ajo të bëhej më e fortë dhe 
të kishte një jetëgjatësi më të gjatë.

Kalanë e qytetit bashkë me malet që e rre-
thonin i e  shfrytëzoi më së miri Skënderbeu, 
duke u zënë pusi turqve. Ky ishte vend strat-
egjik; ishte gryka më e ngushtë nga ku kalo-
hej në Luginën e Bulqizës, Qafën e Buallit, 
Plani i Bardhë , në drejtim të Krujës. Në veri 
të qytetit, në anën tjetër të lumit, në malin e 
Temlës, ai ndërtoi pikën  e vrojtimit. Masat e 
marra  bënë të mundur që në Betejën e Tor-
viollit, 29 qershor 1444, në Fushën e kalasë, 
Skënderbeu doli fitimtar. Nga ajo kohë e 
kanë zanafillën toponimet; Shkëmbi i Kullës, 
Kulla e Skënderbeut, Kalldrami I Mushkave, 
Kalaja e Skënderbeut,  Pikë Vrojtimi e Skën-
derbeut. Kujtojmë këtu se pjesë e Betejës së 
Torviollit  u bë edhe fshati Peladhi .Këtu u 
përqendruan forcat ushtarake të Skënderbeut 
në pritje të pushtuesve, këtu kaluan  forcat 
e shumta ushtarake turke me armatimin më 
modern të kohës. Mali i Temlës shërbeu si 
mburojë I luftëtarëve të Skënderbeut. Nga 
këtu rrokulliseshin  gurët  e binin pa mëshirë 
mbi trupat e  pushtuesve.

Nga ky fshat kanë dalë  burra trima, të  
mençur, që kanë  bërë emër. Si të tillë për-
mendim: Bam Dufin e parë, që u zgjodh si 
përfaqësues asnjanës i Grykës së Madhe i 
ndarjes së kufirit në Qafën e Buallit me Mat-
in. Emri i tij kujtohet edhe sot si njeri i zgjuar 
e përfaqësues i drejtësisë kanunore. Sadik 
Kamberi mbartës i shquar i patriotizmit, atd-
hetarizmit, arsimimit të brezave. Abetarja që 
solli ai nga Stambolli e futur në mes të bukës,  
me vlerë si Ajo, u bë dritë për brezat. Hasan 
Pata i Peladhisë mbeti shembulli i paepur i 

qëndresës heroike përpara  armikut. Sergia 
serbe përshkoi tej e mbanë trupin e tij, por 
armën nuk  e dorëzoi...     

Në veri të fshatit, në shpatin jugor të 
Temlës, ndodhet një shpellë me sipër faqe 
në brendësi rreth 60 a 80 m. Kjo  është një 
monument natyror i vërtetë. Këtë fshatarët e 
kujtojnë si një shtëpi të dytë. Këtu në kohët e 
mëparshme ata strehonin  bagëtitë netëve te  
vjeshtës deri në prag të dimrit, për të qenë më 
afër kullotës  ditën e nesërme. Po kështu, mbi 
lagjen Hysa, mbi rrugën  automobilistike, 
ndodhet një shpellë e nëndheshme me hyrje 
sa merr lirshëm trupin e njeriut, me sipërfaqe 
rreth 20 a 30 m. Këtu strehoheshin banorët 
sa herë kërcënoheshin nga pushtuesit e çdo 
kohe. Me  këto shpella  lidhen toponimet: 
Shkëmbi Shpellës, Dera e Shpellës, Maja e 
Shpellës, Softi, Kulmi i Shpellës, shtuar këtu 
edhe emra të tjerë  shpellash, si: Shpella e 
Korbit, e Kamishit, Shpella e Zezë. Siç u 
përmend edhe diku më sipër, në verilindje të 
fshatit  ka qenë një kishë, që sot  kanë mbetur 
vetëm rrënojat  e saj. Me këtë kanë lidhje  
toponimet: Kisha e kaljet, Kodër Kishë. Po 
të kësaj kohe duhet të jenë toponimet: Lama 
e kasmit, Varret e Ketës, Kroi i Cerës. Fshati 
ka pasur edhe xhaminë e tij, që sot i kanë 
mbetur rrënojat. Këtu kryheshin ritet fetare 
myslimane. Nga këtu u krijuan toponimet: 
Sheshi i Xhamisë, Foltorja e Xhamisë, Vidhi 
i Xhamisë.

Në jug të fshatit, në drejtimin perëndim 
-lindje  kalon lumi i Bulqizës, i cili shfrytë-
zohet nga fshatarët për  vaditje, peshkim 
dhe plazh. Mespërmes fshatit kalon rruga  
nacionale automobilistike Peshkopi - Tiranë, 
e ndërtuar mbi  gjurmët e rrugës së vjetër 
të Arbrit.

Mali më i afërt i fshatit është mali i Tem-
lës me një lartësi 1704 m. Ky ka qenë dhe 
mbetet  aleat  i përhershëm i fshatarëve. 
Nga mali ata kanë marrë  drurin për ndërtim 
dhe për zjarrin, barin për bagëtitë, bimët 
mjekësore, ujin e pijshëm dhe për vaditje 
etj. Në lindje të malit  të Temlës, në veri  të 
fshatit, ndodhet fusha e malit, e cila është 
quajtur Hambari i fshatit. Fusha rrethohet 
me male e qafa  në të katër  anët e saj dhe 
vjen në formën e kupës me fund të rrafshët. 

Përveçse dallohet për prodhime të bollshme 
bujqësore, fusha është edhe vend i bukur 
turistik.  

Banorët vendës  vendet më të rëndë-
sishme që u janë nevojitur atyre gjatë jetës në 
shekuj, i kanë emërtuar me emra të veçantë 
për t’u dalluar nga të tjerët, duke pasuruar 
kështu të folurën e tyre të përditshme. I kujtoj  
këta emra vendesh, (toponime) të ndarë sipas  
emërtimeve: Mrize, Mrizi i Plleve, Mrizi i 
Shterpave, Mrizi i Ri. Arat: Arat te Plepi, Arat 
te Hani, Ara e Alcupit, Arat te Botat, Arat 
te Gurrëza, Arat në Toklla, Arat në Kofna, 
Arat tek Mërzimi, Arat e Kaljet,  Majmullia, 
Ara e Selës, Fangu. Shkëmbinjtë: Shkëmbi i 
Epërm, Shkëmbi i Poshtëm, Shkëmbi i Ba-
trave, Shkëmbi i Thyer, Guri i Zi, Guri i Kuq, 
Guri i Gjatë, Shkëmbi i Mullezës, Shkëmbi i 
Lëmzave, Rrasas. Luginat: Lugu i Gjerë,Lugu 
i Pecit, Lugu i Dacit, Lugu i Gjecit, Lugu i 
Gjanë, Lugu i Mollës, Shtupzat. Qafat: Qafa 
e Sheshit, Qafa e Plepit, Qafa e Arës, Qafa 
e Liqenit. Majat e maleve: Maja e Temlës, 
Maja e Rrasave, Maja e Prognit, Maja e Brin-
jës. Livadhet: Livadhi i Lamhysës, Livadhi i 
Asenit, Livadhi Osma dhe Livadhi tek  Guri 
i Hurdhes. Sheshet: Lama e Rrahit, Lama 
e Kasmit, Varret e Ketës, Varret e Kaurrit, 
Lamza, Lamza e vreshtit, Vatha e Madhe, 
Vatha e Vogël. Vendpushimet:  Vajdhet, 
Mangalle, Shulore, Gjollë, Bajraku. Zabelet: 
Xana, Druri Cup, Brinja e Dishës, Zabeli i 
Kamerreve, i Hyseve, i Gjureve, i Rameve 
etj. 

Siç u përmend edhe diku më sipër,  me 
pushtimin turk, emrat katolik u zëvendësuan 
me emra myslimanë. Avdulla, Hajredin, 
Bajram, Ramazan, Hasan, Hysen, Mevlud, 
Murat, Hamit, Ahmet…  Shumë emra mys-
limanë përdoren  edhe me trajta të dyta të 
tyre, si: Ahmet/Met, Ramazan/Zan,Hamit/Mit 
Fatime/Time,Sheqere/ Shere, Beglie/Bege 
etj. Nisur nga toponimia dhe onomastika  e 
fshatit mendohet se në fshatin Peladhi duhet  
të kenë banuar edhe fise të tjerë: Gjeci, Peci, 
Daci, Cani a ndonjë tjetër.

Unë e dua shumë vendlindjen time, se 
asaj ia vodha jetën. Nuk ka gjë më të çmuar, 
më të dashur, më të shtrenjtë  se ajo. Lum 
kush  e njeh atë.

Fshati Peladhi është i pozicionuar në veriperëndim  të Grykës së Madhe, 
Njësia Administrative Zerqan. Është vendbanim i hershëm i regjistruar 
në defterin turk të vitit 1467.
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të rinj të talentuar

Majlinda Xhelili:
Unë nuk do të largohesha kurrë nga Peshkopia në qoftë se do më plotësoheshin 
kushtet ... pushimin më të vogël që do të kem, do të jem në Dibër...

Ervis, për të gjithë ata që nuk 
të njohin, je një inxhinier i suk-
sesshëm për moshën që ke.  Mund 
të na bësh një përshkrim të shkurtër 
rreth vetes tuaj për një publik që 
nuk të njeh?

Jam lindur në fshatin Staravec të 
Dibrës, aty ku mbarova shkollën 
fillore.  Shkollën 8 vjeçare e mbaro-
va në Peshkopi, ku në moshën 15 
vjeçare zhvendosem në qytetin 
e Kavajës për të kryer shkollën 
e mesme në një kolegj turk. Më 
pas u zhvendosa në Tiranë për të 
përfunduar studimet  Bachelor dhe 
Master në degën e Inxhinierisë, 
Matematikës dhe Informatikës 
pranë Fakultetit të Shkencave të 
Natyrës.

Si nisi karriera juaj dhe si vazh-
don ajo në ditët e sotme?

Karriera ime ka nisur si mësues 
matematike në një nga gjimnazet 
private të Tiranës. Këtë profesion 
e kam ushtruar gjatë vitit të parë 
të studimeve master, nga ku u 
shkëputa një vit më vonë për tu 
përqendruar totalisht pasionit tim 
në fushën e programimit (inxhin-
ierinë informatike). Në vitin e dytë 
të studimeve master punova në 
kompani të ndryshme programimi 
në Tiranë. Pasi mbarova studimet 
master, një kompani gjermane me 
vendndodhje në Bavarinë Jugore, 
më ofroi mundësinë për një vizitë 
tri ditore pranë ambienteve të saj, 
ku dhe ju nënshtrova një procedure 
rigoroze intervistimi. Pasi të dy palët 
ramë dakord për kushtet e punës, 
lidhëm një kontratë 1-vjeçare, fil-
limisht dhe kjo më dha mundësinë 
për e aplikimit për vizë pune.

Ju thatë që keni punuar si më-
sues matematike dhe tani si pro-
gramues (IT). Çfarë të do të thotë 
të punosh mësues dhe të punosh 
inxhinier?

Të punosh si mësues do duhet të 
presësh disa vite për të parë frutet 
e punës, ndërsa si  inxhinier rezul-
tatet  janë të dukshme brenda një 
periudhe kohore më të shkurtër. 
Normalisht që të dy profesionet 
janë punë që me të vërtetë i dua 
dhe që të japin kënaqësi.

Je 25 vjeç, ke një punë dhe një 
karrierë të mirë jashtë Shqipërisë. 
Kë do të falënderoje për këtë ar-
ritje?

Familjes në radhë të parë për 
mbështetjen dhe durimin e treguar 
gjatë të gjithë shkollimit tim. Pat-
jetër që një rol të rëndësishëm kanë 
luajtur pedagogët dhe shoqëria 
që kam pasur gjatë gjithë kohës 
pranë meje. 

Si ka qenë fëmijëria juaj dhe 
çfarë dëshirash ke pasur atëherë 
për të ardhmen tuaj?

Fëmijëria ime ka qenë një fëmi-
jëri e lumtur. Jam rritur në fshat 
dhe kam qenë një fëmijë i qetë 
në përgjithësi. Si gjithë fëmijët e 
vegjël ëndërroja profesionin që 
ëndërronin prindërit e mi për mua, 
që ishte të bëhesha doktor (qesh). 
Inxhinieria nuk ishte në fushat që 

Ju jeni mësuese prej disa viteve 
në shkollën profesionale “Nazmi  
Rushiti” Peshkopi,  edhe pse në 
një moshe të re. Diçka rreth ek-
speriencës tuaj si mësuese dhe 
emocioneve që të japin nxënësit 
tuaj?

Është privilegj të punosh me 
brezin e ri,  aq më shumë kur e di 
se je një faktor kyç ndikimi në të 
ardhmen e vendit. Si çdo lloj pune 
ka vështirësitë e veta, ama emo-
cionet që të përçojnë nxënësit kur 
sheh rezultatet e punës tënde janë 
të pazëvendësueshme. Të punosh 
çdo ditë me të rinjtë ke fatin të kesh 
kënaqësinë të jesh në koherencë 
me ndryshimet dhe freskinë që të 
japin ato.

Për një publik më të madh që 
nuk të njeh, na fol pak më shumë 
për Majlindën ? 

Unë jam Majlinda Xhelili me 
origjinë nga fshati Cerjan i Pesh-
kopisë. Kam lindur dhe banoj në 
Peshkopi. Kam mbaruar shkollën e 
mesme në Peshkopi më pas Fakulte-
tin e Ekonomisë në Universitetin e 
Durrësit, dega Financë Bankë dhe 
masterin po në të njëjtin universitet 
në degën Administrim Biznesi. Prej 
3 vitesh jam mësuese ekonomie 
në shkollën e mesme profesionale 
“Nazmi Rushiti”, Peshkopi. Jam 
lidere e një grupi të rinjsh “Impact 
Club” nën logon e “World Vision 
Albania” dhe bashkëthemeluese dhe 
anëtare e një organizate me fokus 
rinor në  qytetin e Peshkopisë.

Përveç të qenurit mësuese, ju 
thatë që jeni shumë aktive në or-
ganizata rinore dhe njëkohësisht 
bashkëthemeluese e një organizate 
me fokus rinor në Peshkopi. Cilat 
janë benefitet e përfshirjeve të të 
rinjve  në këto organizata? 

Në një vend kaq të vogël si Pesh-
kopia, ku mundësitë për të rinjtë 
janë shumë të pakta, organizatat 
rinore dhe konkretisht Changing 
the future, është një mundësi  ku të 
rinjtë të argëtohen, të shfrytëzojnë 
talentet  e tyre, të aftësohen dhe 
më e rëndësishmja të përpiqen 
të ndryshojnë komunitetin e tyre. 
Përfshirja në organizata u jep të 
rinjve të shpalosin çdo talent dhe 
të promovojnë veten një tregu të 
vështirë punësimi dhe jo vetëm.

Cilët janë mundësitë që u jepen 
të rinjve në Dibër? 

Shumë të rinj në Dibër anga-
zhohen me grupe vullnetare rinore 
pranë organizatave që operojnë në 
zonë. Kjo u mundëson të rinjve të 
kalojnë kohën e lirë në mënyrë ak-
tive, duke u angazhuar në aktivitete 
lokale që kontribuojnë në të mirë të 
komunitetit si dhe aftësohen nga ana 
organizative dhe implementuese. 
Sigurisht, të rinjtë shfrytëzojnë lumin 
Drin gjatë verës si dhe kampingun 
malor si një mundësi argëtimi dhe 
kohë sociale me shoqërinë. 

Nëse të gjithë do të kishin dëshirën e mirë për të ndryshuar, 
Dibra do të bëhej një vend më i mirë për të jetuar.

Ju jeni një promotore e aktiv-
iteteve të pakta rinore që bën 
organizata juaj në qytet? Cilat 
janë shërbimet që shteti dhe insti-
tucionet vënë në dobi të të rinjve 
në Dibër? 

Në Peshkopi nuk organizohen 
shumë aktivitete për të rinjtë nga 
institucionet vendore, por nga ek-
sperienca, nëse kërkon mbështetje, 
gjen gjithmonë. Me përjashtim të 
punës së organizatave dhe shkol-
lave, të rinjtë dibranë nuk kanë 
mundësi tjetër aktivitetesh. 

Sa të lehtë e ka një vajzë dibrane 
të vazhdojë ëndrrat e saj? Fol pak 
për vështirësitë që ke hasur? 

Duke qenë se është një vend 
i vogël, është shumë i theksuar 
mentaliteti. Shpesh nga paragjy-
kimet vajzat stepen dhe nuk i 
ndjekin ëndrrat e tyre. Sigurisht, 
si çdo vajzë që përpiqet të ndjekë 
ëndrrat, edhe unë jam paragjykuar, 
ama, nëse dëshiron diçka, duhet të 
përballesh me shumë pengesa. Ajo 
çfarë ju sugjeroj është të guxojnë, 
të ndjekin ëndrrat e tyre dhe të 
kenë  një  karrierë të suksesshme. 
Jetoj me moton “ndryshimi fillon 
nga unë”, ne duhet të jemi ato 
që të ndryshojmë mentalitetin ne 
Dibër.

Ti po intervistohesh nga një 
gazetë e Dibrës, madje në një 
rubrikë e të rinjve të suksesshëm. 
Ç’ndjesi të jep kjo? 

Ju falënderoj për konsideratën. 
Ndihem mirë që më bëni pjesë të 
kësaj rubrike. Më pëlqen fakti që 
puna ime me të rinjtë është vënë 
re. Janë shumë të rinj të tjerë që 
japin kontributin ashtu si unë dhe 
që përpiqen  çdo ditë e më shumë 
që të ndryshojnë Dibrën. Jam me 
fat që jam nga Dibra dhe jam pjesë 
e këtij brezi që janë promotorë të 
ndryshimit.

Si është marrëdhënia mësues-
nxënës në gjimnazet tona? Cilët 
janë faktorët që ndikojnë në këtë 
marrëdhënie? 

Më pëlqen fakti që brezat sa 
vijnë dhe bëhen më të zgjuar. Sig-
urisht që teknologjia është faktori 
kyç. Nxënësit marrin informacion 
të gjithanshëm, ama është në dorë 
të mësuesve që ta shfrytëzojnë 
siç duhet këtë potencial. Besoj 
se komunikimi është baza për të 
krijuar një marrëdhënie të mirë 
me nxënësit. 

Keni ndonjë mesazh për  vajzat 
dibrane? 

Ushqimi bëhet më i shijshëm 
nëse e gatuani me duart tuaja. Jeni ju 
ato që duhet të ndërtoni  jetën tuaj, 
nëse dëshironi që ajo të jetë e bukur 
jepini ju një dorë që të bëhet e tillë. 
Asgjë nuk është e pamundur.

Si  është dita juaj?
Mëngjesi fillon me një kafe me 

të fejuarin, personi nga i cili mo-
tivohem për të ecur përpara. Pastaj 
orari i punës, ku jam në kontakt 
të drejtpërdrejtë me të rinjtë dhe 
pasditja është aktivitete në bash-
këpunim me 2 organizata në Dibër, 
me World Vision, organizata ku 
jam lidere e një grupi të rinjsh 
Impact Club, që ju jap trajnime 
dhe me Qendrën Changing the 
Future, ku jam anëtare. Darka është 
koha që ndaj me familjen, që janë 
mbështetja ime kryesore.

Në qoftë se do të të jepej një 
punë e mirë larg Dibrës, do e brak-
tisni qytetin tuaj për të punuar dhe 
jetuar andej?

Jam e kënaqur në vendin ku jam 
si mësuese ashtu edhe anëtare e 
CHF (Changing the Future). E kam 
pasion të punoj me të rinjtë, aq më 
shumë kur bëhet fjalë për të kon-
tribuar në vendin tim. Preferoj që 
më mirë të përpiqem të ndërtoj një 
jetë të mirë këtu, pasi kam besim se 
nëse të gjithë do të kishin dëshirën 
e mirë për të ndryshuar, Dibra do 
të bëhej një vend më i mirë për të 
jetuar. Më pëlqen fakti kur dal dhe 
përshëndetem me njerëz që njoh, 
ndihem e sigurt dhe këtë ndjesi nuk 
ta jep një vend i huaj.

Ervis Trupja: Dibra ka 
nevojë për një frymë të re 

më pëlqenin. Sidomos programimi 
që ishte fushë e panjohur për mua 
dhe jo vetëm në ato kohë. Pasioni 
dhe dëshira për këtë degë ka ardhur 
gjatë universitetit dhe masterit. 

Si ndiheni që po intervistoheni 
nga një gazetë e vendlindjes, aq 
më tepër në rubrikën e të rinjve të 
suksesshëm?

Gazeta “Rruga e Arbërit” është 
një gazetë që promovon më shumë 
se çdokush vlerat e Dibrës dhe 
dibranëve. Është me të vërtetë një 
nder dhe privilegj të intervistohem 
nga kjo gazetë, aq më tepër në 
rubrikën që flet për të rinjtë e tal-
entuar dhe të suksesshëm dibranë. 
Unë jam akoma në hapat e para  të 
karrierës time dhe më shumë sesa 
vetë duhet të lë punën që të flasë 
për mua.

A keni ndonjë mesazh për rininë 
dibrane?

Padyshim! Unë e di që Dibra ka 
të rinj që zotërojnë cilësitë e duhu-
ra për të ringjallur shpresën e një 
jete më të mirë. Dibra ka nevojë 
për një frymë të re në çdo aspekt 
për të sjellë ndryshimin dhe për ta 
çuar Dibrën aty ku i takon të jetë. 
Rinia dibrane nuk duhet të humbë 
shpresën dhe të shfaqin çdo talent 
apo cilësi që zotërojnë, ndryshe ai 
talent do të mbesë vetëm ëndërr.

The pak më parë që jeton dhe 
punon në Gjermani. Të ka shkuar 
në mendje të braktisësh Dibrën?

Dibra është vendi ku u linda, u 
rrita dhe më bëri ky që jam. Aty 
jetojnë njerëzit e mi më të afërt 
dhe po aty kam kujtime të pahar-
rueshme. Është e vërtetë që aty 
ka një mungesë të theksuar të in-
frastrukturës dhe mundësisë së pu-
nësimit. Unë nuk do të largohesha 
kurrë nga Peshkopia në qoftë se 
do më plotësoheshin kushtet dhe 
nevojat. Padyshim që pushimin 
më të vogël që do të kem, do jem 
në Dibër, pranë qytetit tim, pranë 
njerëzve të mi.

Rinia dibrane nuk 
duhet të humbë 
shpresën dhe të shfaqin 
çdo talent apo cilësi 
që zotërojnë, ndryshe 
ai talent do të mbesë 
vetëm ëndërr.
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të rinj të talentuar

Majlinda Xhelili:
Unë nuk do të largohesha kurrë nga Peshkopia në qoftë se do më plotësoheshin 
kushtet ... pushimin më të vogël që do të kem, do të jem në Dibër...

Ervis, për të gjithë ata që nuk 
të njohin, je një inxhinier i suk-
sesshëm për moshën që ke.  Mund 
të na bësh një përshkrim të shkurtër 
rreth vetes tuaj për një publik që 
nuk të njeh?

Jam lindur në fshatin Staravec të 
Dibrës, aty ku mbarova shkollën 
fillore.  Shkollën 8 vjeçare e mbaro-
va në Peshkopi, ku në moshën 15 
vjeçare zhvendosem në qytetin 
e Kavajës për të kryer shkollën 
e mesme në një kolegj turk. Më 
pas u zhvendosa në Tiranë për të 
përfunduar studimet  Bachelor dhe 
Master në degën e Inxhinierisë, 
Matematikës dhe Informatikës 
pranë Fakultetit të Shkencave të 
Natyrës.

Si nisi karriera juaj dhe si vazh-
don ajo në ditët e sotme?

Karriera ime ka nisur si mësues 
matematike në një nga gjimnazet 
private të Tiranës. Këtë profesion 
e kam ushtruar gjatë vitit të parë 
të studimeve master, nga ku u 
shkëputa një vit më vonë për tu 
përqendruar totalisht pasionit tim 
në fushën e programimit (inxhin-
ierinë informatike). Në vitin e dytë 
të studimeve master punova në 
kompani të ndryshme programimi 
në Tiranë. Pasi mbarova studimet 
master, një kompani gjermane me 
vendndodhje në Bavarinë Jugore, 
më ofroi mundësinë për një vizitë 
tri ditore pranë ambienteve të saj, 
ku dhe ju nënshtrova një procedure 
rigoroze intervistimi. Pasi të dy palët 
ramë dakord për kushtet e punës, 
lidhëm një kontratë 1-vjeçare, fil-
limisht dhe kjo më dha mundësinë 
për e aplikimit për vizë pune.

Ju thatë që keni punuar si më-
sues matematike dhe tani si pro-
gramues (IT). Çfarë të do të thotë 
të punosh mësues dhe të punosh 
inxhinier?

Të punosh si mësues do duhet të 
presësh disa vite për të parë frutet 
e punës, ndërsa si  inxhinier rezul-
tatet  janë të dukshme brenda një 
periudhe kohore më të shkurtër. 
Normalisht që të dy profesionet 
janë punë që me të vërtetë i dua 
dhe që të japin kënaqësi.

Je 25 vjeç, ke një punë dhe një 
karrierë të mirë jashtë Shqipërisë. 
Kë do të falënderoje për këtë ar-
ritje?

Familjes në radhë të parë për 
mbështetjen dhe durimin e treguar 
gjatë të gjithë shkollimit tim. Pat-
jetër që një rol të rëndësishëm kanë 
luajtur pedagogët dhe shoqëria 
që kam pasur gjatë gjithë kohës 
pranë meje. 

Si ka qenë fëmijëria juaj dhe 
çfarë dëshirash ke pasur atëherë 
për të ardhmen tuaj?

Fëmijëria ime ka qenë një fëmi-
jëri e lumtur. Jam rritur në fshat 
dhe kam qenë një fëmijë i qetë 
në përgjithësi. Si gjithë fëmijët e 
vegjël ëndërroja profesionin që 
ëndërronin prindërit e mi për mua, 
që ishte të bëhesha doktor (qesh). 
Inxhinieria nuk ishte në fushat që 

Ju jeni mësuese prej disa viteve 
në shkollën profesionale “Nazmi  
Rushiti” Peshkopi,  edhe pse në 
një moshe të re. Diçka rreth ek-
speriencës tuaj si mësuese dhe 
emocioneve që të japin nxënësit 
tuaj?

Është privilegj të punosh me 
brezin e ri,  aq më shumë kur e di 
se je një faktor kyç ndikimi në të 
ardhmen e vendit. Si çdo lloj pune 
ka vështirësitë e veta, ama emo-
cionet që të përçojnë nxënësit kur 
sheh rezultatet e punës tënde janë 
të pazëvendësueshme. Të punosh 
çdo ditë me të rinjtë ke fatin të kesh 
kënaqësinë të jesh në koherencë 
me ndryshimet dhe freskinë që të 
japin ato.

Për një publik më të madh që 
nuk të njeh, na fol pak më shumë 
për Majlindën ? 

Unë jam Majlinda Xhelili me 
origjinë nga fshati Cerjan i Pesh-
kopisë. Kam lindur dhe banoj në 
Peshkopi. Kam mbaruar shkollën e 
mesme në Peshkopi më pas Fakulte-
tin e Ekonomisë në Universitetin e 
Durrësit, dega Financë Bankë dhe 
masterin po në të njëjtin universitet 
në degën Administrim Biznesi. Prej 
3 vitesh jam mësuese ekonomie 
në shkollën e mesme profesionale 
“Nazmi Rushiti”, Peshkopi. Jam 
lidere e një grupi të rinjsh “Impact 
Club” nën logon e “World Vision 
Albania” dhe bashkëthemeluese dhe 
anëtare e një organizate me fokus 
rinor në  qytetin e Peshkopisë.

Përveç të qenurit mësuese, ju 
thatë që jeni shumë aktive në or-
ganizata rinore dhe njëkohësisht 
bashkëthemeluese e një organizate 
me fokus rinor në Peshkopi. Cilat 
janë benefitet e përfshirjeve të të 
rinjve  në këto organizata? 

Në një vend kaq të vogël si Pesh-
kopia, ku mundësitë për të rinjtë 
janë shumë të pakta, organizatat 
rinore dhe konkretisht Changing 
the future, është një mundësi  ku të 
rinjtë të argëtohen, të shfrytëzojnë 
talentet  e tyre, të aftësohen dhe 
më e rëndësishmja të përpiqen 
të ndryshojnë komunitetin e tyre. 
Përfshirja në organizata u jep të 
rinjve të shpalosin çdo talent dhe 
të promovojnë veten një tregu të 
vështirë punësimi dhe jo vetëm.

Cilët janë mundësitë që u jepen 
të rinjve në Dibër? 

Shumë të rinj në Dibër anga-
zhohen me grupe vullnetare rinore 
pranë organizatave që operojnë në 
zonë. Kjo u mundëson të rinjve të 
kalojnë kohën e lirë në mënyrë ak-
tive, duke u angazhuar në aktivitete 
lokale që kontribuojnë në të mirë të 
komunitetit si dhe aftësohen nga ana 
organizative dhe implementuese. 
Sigurisht, të rinjtë shfrytëzojnë lumin 
Drin gjatë verës si dhe kampingun 
malor si një mundësi argëtimi dhe 
kohë sociale me shoqërinë. 

Nëse të gjithë do të kishin dëshirën e mirë për të ndryshuar, 
Dibra do të bëhej një vend më i mirë për të jetuar.

Ju jeni një promotore e aktiv-
iteteve të pakta rinore që bën 
organizata juaj në qytet? Cilat 
janë shërbimet që shteti dhe insti-
tucionet vënë në dobi të të rinjve 
në Dibër? 

Në Peshkopi nuk organizohen 
shumë aktivitete për të rinjtë nga 
institucionet vendore, por nga ek-
sperienca, nëse kërkon mbështetje, 
gjen gjithmonë. Me përjashtim të 
punës së organizatave dhe shkol-
lave, të rinjtë dibranë nuk kanë 
mundësi tjetër aktivitetesh. 

Sa të lehtë e ka një vajzë dibrane 
të vazhdojë ëndrrat e saj? Fol pak 
për vështirësitë që ke hasur? 

Duke qenë se është një vend 
i vogël, është shumë i theksuar 
mentaliteti. Shpesh nga paragjy-
kimet vajzat stepen dhe nuk i 
ndjekin ëndrrat e tyre. Sigurisht, 
si çdo vajzë që përpiqet të ndjekë 
ëndrrat, edhe unë jam paragjykuar, 
ama, nëse dëshiron diçka, duhet të 
përballesh me shumë pengesa. Ajo 
çfarë ju sugjeroj është të guxojnë, 
të ndjekin ëndrrat e tyre dhe të 
kenë  një  karrierë të suksesshme. 
Jetoj me moton “ndryshimi fillon 
nga unë”, ne duhet të jemi ato 
që të ndryshojmë mentalitetin ne 
Dibër.

Ti po intervistohesh nga një 
gazetë e Dibrës, madje në një 
rubrikë e të rinjve të suksesshëm. 
Ç’ndjesi të jep kjo? 

Ju falënderoj për konsideratën. 
Ndihem mirë që më bëni pjesë të 
kësaj rubrike. Më pëlqen fakti që 
puna ime me të rinjtë është vënë 
re. Janë shumë të rinj të tjerë që 
japin kontributin ashtu si unë dhe 
që përpiqen  çdo ditë e më shumë 
që të ndryshojnë Dibrën. Jam me 
fat që jam nga Dibra dhe jam pjesë 
e këtij brezi që janë promotorë të 
ndryshimit.

Si është marrëdhënia mësues-
nxënës në gjimnazet tona? Cilët 
janë faktorët që ndikojnë në këtë 
marrëdhënie? 

Më pëlqen fakti që brezat sa 
vijnë dhe bëhen më të zgjuar. Sig-
urisht që teknologjia është faktori 
kyç. Nxënësit marrin informacion 
të gjithanshëm, ama është në dorë 
të mësuesve që ta shfrytëzojnë 
siç duhet këtë potencial. Besoj 
se komunikimi është baza për të 
krijuar një marrëdhënie të mirë 
me nxënësit. 

Keni ndonjë mesazh për  vajzat 
dibrane? 

Ushqimi bëhet më i shijshëm 
nëse e gatuani me duart tuaja. Jeni ju 
ato që duhet të ndërtoni  jetën tuaj, 
nëse dëshironi që ajo të jetë e bukur 
jepini ju një dorë që të bëhet e tillë. 
Asgjë nuk është e pamundur.

Si  është dita juaj?
Mëngjesi fillon me një kafe me 

të fejuarin, personi nga i cili mo-
tivohem për të ecur përpara. Pastaj 
orari i punës, ku jam në kontakt 
të drejtpërdrejtë me të rinjtë dhe 
pasditja është aktivitete në bash-
këpunim me 2 organizata në Dibër, 
me World Vision, organizata ku 
jam lidere e një grupi të rinjsh 
Impact Club, që ju jap trajnime 
dhe me Qendrën Changing the 
Future, ku jam anëtare. Darka është 
koha që ndaj me familjen, që janë 
mbështetja ime kryesore.

Në qoftë se do të të jepej një 
punë e mirë larg Dibrës, do e brak-
tisni qytetin tuaj për të punuar dhe 
jetuar andej?

Jam e kënaqur në vendin ku jam 
si mësuese ashtu edhe anëtare e 
CHF (Changing the Future). E kam 
pasion të punoj me të rinjtë, aq më 
shumë kur bëhet fjalë për të kon-
tribuar në vendin tim. Preferoj që 
më mirë të përpiqem të ndërtoj një 
jetë të mirë këtu, pasi kam besim se 
nëse të gjithë do të kishin dëshirën 
e mirë për të ndryshuar, Dibra do 
të bëhej një vend më i mirë për të 
jetuar. Më pëlqen fakti kur dal dhe 
përshëndetem me njerëz që njoh, 
ndihem e sigurt dhe këtë ndjesi nuk 
ta jep një vend i huaj.

Ervis Trupja: Dibra ka 
nevojë për një frymë të re 

më pëlqenin. Sidomos programimi 
që ishte fushë e panjohur për mua 
dhe jo vetëm në ato kohë. Pasioni 
dhe dëshira për këtë degë ka ardhur 
gjatë universitetit dhe masterit. 

Si ndiheni që po intervistoheni 
nga një gazetë e vendlindjes, aq 
më tepër në rubrikën e të rinjve të 
suksesshëm?

Gazeta “Rruga e Arbërit” është 
një gazetë që promovon më shumë 
se çdokush vlerat e Dibrës dhe 
dibranëve. Është me të vërtetë një 
nder dhe privilegj të intervistohem 
nga kjo gazetë, aq më tepër në 
rubrikën që flet për të rinjtë e tal-
entuar dhe të suksesshëm dibranë. 
Unë jam akoma në hapat e para  të 
karrierës time dhe më shumë sesa 
vetë duhet të lë punën që të flasë 
për mua.

A keni ndonjë mesazh për rininë 
dibrane?

Padyshim! Unë e di që Dibra ka 
të rinj që zotërojnë cilësitë e duhu-
ra për të ringjallur shpresën e një 
jete më të mirë. Dibra ka nevojë 
për një frymë të re në çdo aspekt 
për të sjellë ndryshimin dhe për ta 
çuar Dibrën aty ku i takon të jetë. 
Rinia dibrane nuk duhet të humbë 
shpresën dhe të shfaqin çdo talent 
apo cilësi që zotërojnë, ndryshe ai 
talent do të mbesë vetëm ëndërr.

The pak më parë që jeton dhe 
punon në Gjermani. Të ka shkuar 
në mendje të braktisësh Dibrën?

Dibra është vendi ku u linda, u 
rrita dhe më bëri ky që jam. Aty 
jetojnë njerëzit e mi më të afërt 
dhe po aty kam kujtime të pahar-
rueshme. Është e vërtetë që aty 
ka një mungesë të theksuar të in-
frastrukturës dhe mundësisë së pu-
nësimit. Unë nuk do të largohesha 
kurrë nga Peshkopia në qoftë se 
do më plotësoheshin kushtet dhe 
nevojat. Padyshim që pushimin 
më të vogël që do të kem, do jem 
në Dibër, pranë qytetit tim, pranë 
njerëzve të mi.

Rinia dibrane nuk 
duhet të humbë 
shpresën dhe të shfaqin 
çdo talent apo cilësi 
që zotërojnë, ndryshe 
ai talent do të mbesë 
vetëm ëndërr.
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Nga spirO GjOni

Në këtë vështrim të shkurtër, 
i cili u paraprin thënieve, 
pohimeve, gjykimeve dhe 

analizave që synojmë dhe do të 
përpiqemi t’i shprehim të përmbled-
hura në vazhdim, si pjesë përbërëse 
të një studimi mbi veprën letrare të 
shkrimtarit Faik Ballanca, natyrshëm 
ka vendin e vet dhe një inkursion, 
sado i shpejtë, në periudhën në të 
cilën jetoi e krijoi ky autor.

Që në startim të këtij “udhëtimi”, 
do të pohonim se Faik Ballanca, i 
cili, për fatin e tij të keq, por dhe 
për fatin e keq të letërsisë e kulturës 
sonë, pati një jetë fizike e krijuese 
tepër të shkurtër dhe shkroi në një 
periudhë të vështirë.

Natyrisht për të shmangur çdo 
keqkuptim, së pari na duhet të 
sqarojmë emërtimin e përdorur, 
periudhën “e vështirë”. Në pohimin 
tonë, vështirësia nuk është e kara-
kterit të përgjithshëm, përkundrazi 
është më se e përcaktuar. Është fjala 
për një vështirësi në planin krijues 
– profesional. Periudha, gjatë së 
cilës krijoi Faiku, ishte e vështirë 
në dy nivele: “e vështirë” në raport 
me krijimtarinë e kësaj periudhe 
në prozë të shkurtër dhe “shumë e 
vështirë” në raport me krijimtarinë 
në prozë të gjatë.

Le ta argumentojmë opinionin 
tonë, në mënyrë më të detajuar:

Ballanca, në planin krijues, është 
një autor i cili i përket brezit të proza-
torëve të viteve ’70-të, periudhë gjatë 
së cilës proza jonë njohu zhvillim 
të vrullshëm, jo vetëm në aspektin 
sasior (mjaft autorë e vepra), por 
edhe atë cilësor.

Të sjellim ndërmend se në fushën 
e krijimtarisë letrare të këtyre viteve 
nisën apo vazhdonin të ofronin 
krijimet e tyre pena të tilla, si: Vath 
Koreshi, Elena Kadare, Koço Kosta, 
Zija Çela, Nasi Lera etj. (në prozë të 
shkurtër), apo Petro Marko, Sterio 
Spasse, Jakov Xoxe, Ismail Kadare, 
Dritëro Agolli, Dhimitër Xhuvani etj. 
(në roman).

Duke qëndruar fillimisht në as-
pektin sasior, do të mjaftonte të 
kujtojmë se një statistikë e përafërt 
na ofron mbi 150 romane, të shkru-
ara në këtë kohë. Shumë herë më 
tepër, mbase nuk është e nevojshme 
përllogaritja, janë shkruar e botuar 
tregime dhe novela.

Sigurisht aspekti sasior nuk është 
gjithçka, ai është vetëm një tregues, 
por kurrsesi treguesi vendimtar i 
cilësisë. Megjithatë, nuk duhet të har-
rojmë faktin se vitet ’70 të shekullit XX 
janë vitet e daljes në dritë të titujve të 
tillë (në fushën e romanit) si: “Gjener-
ali i ushtrisë së vdekur”, “Kështjella”, 
“Zjarre”, “Ja vdekje, ja liri”, “Kronikë 
në gur”, “Dimri i Madh” etj.

Pikërisht në këto vite Faiku 
përpiqet të renditet në radhët e atij 
grupi autorësh, pena e të cilëve la 
gjurmë të fuqishme në letërsinë tonë. 
falë këtij procesi dhe për rrjedhojë, 
falë veprave të spikatura cilësisht dhe 
mesazheve të rëndësishme ideore, 
që ato përcjellin, letërsia jonë njohu 
nivele të reja zhvillimi. Mjaft vepra 
dhe autorë të kësaj periudhe, për 
atë ç’ka sollën në letërsinë e kul-
turën tonë, mendojmë se përbëjnë 

Nga arsim kOlari

Kënga është elementi kryesor 
që e ka krijuar populli ynë për t’i 
shprehur ndjenjat e tij ndër shekuj. 
Asnjë fatkeqësi, pushtim apo edhe fe 
nuk e kanë errësuar dot rrezëllimin 
e këngës në gojë e zemër të popullit 
shqiptar. Asnjë jetë shqiptare nuk 
mund të ketë qenë jashtë veprimit 
trazues të këngës, kjo falë grupit të 
atyre artistëve që me zërin e tyre 
ditën të depërtojnë në “palcën” e 
çdo patrioti shqiptar. E këtillë është 
artistja jonë Ganimete Jashanica, e 
lindur në vitin 1966 në Prishtinë, 
që ka një karrierë 35 vjeçare të 
suksesshme artistike. Ajo, në gjithë 
këto vite i ka kënduar jetës shqiptare, 
dasmave, mallit të kurbetit, dashurisë, 
heronjve, momenteve të bukura e të 
vështira të jetës. Në periudhën e 
Luftës së Kosovës, në vitin 1998-
1999 ajo, bashkë me familjen 
ashtu si gjithë populli i Kosovës, u 
largua nga vendlindja, për t’u bëtë 
kështu motra dhe bija e Dibrës së 
Madhe. Me Dibrën ajo u mishërua 
që ditët e para, ndonëse të tillë janë 
dibranët, të dalluar për mikpritje. Në 
shenjë respekti Ganimete Jashanica 
vendosi që Dibrës t’i falenderohet 
me një këngë, projekt ky i punuar me 
kompozitorin Përparim Tomçini. Për 
ta plotësuar dhe aktualizuar temën 
e këngës, para disa vitesh vendos t’i 
realizojë spotin, për të cilin i  ishte 
premtuar përkrahja, gjë që artistja 
nuk e gjeti. Për të folur pak më 
tepër rreth marrëdhënieve të saj me 
popullin dibran dhe projektin që pret 
ta realizojë, Ganimete Jashanica – 
motra e Dibrës, na rrëfen me mall:

-  Si u njohët fil l imisht me 
dibranët dhe pse zgjodhët Dibrën 
në periudhën e luftës?

Ganimete Jashanica: Në vitin 
1996, në Prishtinë u takova me 
Ibrush Salovskin nga Dibra e Madhe 
dhe më ftoi të këndoj në Dibër për 
festën e 8 Marsit. Ftesën e pranova 
me gjithë dëshirë dhe kjo ishte hera 
e parë që erdha në Dibër. Mbresat 
ishin aq të mëdha sa s’kam fjalë 
t’i përshkruaj, ndaj pas kësaj kisha 
kërkesë që të vazhdoj edhe dy 
mbrëmje të tjera. Në të tre mbrëmjet 
publiku më priti aq mirë saqë nuk 
mund t’i harroj kurrë. Publiku dibran 
i këndonte këngët bashkë me mua, 
gjë e cila me habiti fillimisht, por për 
një këngëtar është nder i veçantë kur 
këngët e tij dëgjohen dhe këngohen 
nga artdashësit. E veçanta e gjithë 
kësa ishte se populli dibran më çmoi 
dhe më bëri për vete, duke më ftuar 
nëpër shumë dasma e ahengje të 
tjera nga ku u krijua një shoqëri e 
pazakontë, shoqëri kjo që vazhdon 
sot e kësaj dite njëlloj si dikur. 
Represioni dhe situata në Kosovë 
çdo herë e më shumë rritej, Ibrushi 
na thirrte në telefon shpeshë duke 
na thënë: - Mos harroni, e keni një 
shtëpi në Dibër. Përë këtë arsye e 
zgjodhëm Dibrën dhe erdhëm gjatë 
luftës që të vëllazërohemi edhe më 
shumë me vëllezërit dibranë, ndaj jo 

Faik BallaNca, 
paradigma e një krijimtarie

vlera kombëtare dhe nuk gabojmë 
edhe nëse themi që, në jo pak raste, 
mund të krahasohen denjësisht me 
nivelet evropiane e, pse jo, dhe ato 
botërore.

Ajo që vlen të evidentohet, në 
këtë kontekst, lidhet me kontributin 
e Ballancës, i cili nuk mbeti në hije 
të këtij zhvillimi, por vuri dhe ai një 
tullë në ndërtesën e letërsisë sonë, 
me veprën e tij “të madhe”, por 
edhe “të vogël”. Shprehemi në këtë 
mënyrë, duke nënkuptuar e përcjellë 
të kundërtën e asaj që themi. Vepra 
e Ballancës në prozë të shkurtër nuk 
është e madhe në sasi. Ajo dëshmon 
si e tillë (krahasuar me vitet që autori 
jetoi dhe krijoi) edhe në cilësinë e 
saj. Nëse të tjerë autorë “gjuanin” 
e rendnin pas ngjarjesh e temash të 
mëdha, vlera e Ballancës nuk qën-
dron as te ngjarjet e bujshme dhe 
te “heroizmi” i ditës, por as dhe te 
temat në modë ose të propaganduara 
nga regjimi. Përkundrazi, interesi 
krijuesi i këtij shkrimtari të kërkonte 
dhe gjente në jetën e përditshme, 
jo vetëm ngjarje, por dhe person-
azhe tejet të zakonshme, mbase “të 
padukshëm” për sytë e të tjerëve, por 
jo të parëndësishëm. Në këtë aftësi 
dhe sjellje të veçantë të tij, Ballanca 

ishte dhe mbetet për t’u admiruar, 
pasi të gjithë ne shohim e jetojmë 
përditë ngjarje nga më të ndryshmet 
e bashkë me to ndeshemi edhe me 
personazhe, lëvizim e veprojmë 
nëpër to, por... çuditërisht, nuk e 
vëmë re se dhe në këto ngjarje e 
tek personazhet që veprojnë në 
to, ka shumë jetë, ka shumë botë e 
mendim, ashtu siç ka dhe të veçantë, 
heroike e tragjike, të moralshme e 
njerëzore.

Dhe, në qoftë se në vazhdim na 
duhet të sqarojmë dhe shpjegojmë 
përcaktimin vepër “e vogël”, do 
të thoshim se nuk bëhet fjalë për 
ndonjë krijim (libër) me numër të 
vogël faqesh dhe as të pavlerë. Ve-
pra “e vogël” e Ballancës është dhe 
mbetet si ujët e pakët për të eturin 
ose si floriri që duke cituar popullin, 
“është i vogël, por e ka të madhe 
vlerën”. Sqarimi ynë bëhet i plotë 
po të sjellim ndërmend se vepra 
“e vogël” është romani “Nomeja 
e largët”, vepër e cila, edhe pse e 
mbyllur qëllimisht nëpër sirtarët e 
burokracisë dhe censurës së regjimit, 
një ditë i shpërtheu ato dhe doli për 
të shpalosur e për të bërë të njohura 
vlerat e tij, të cilat as ishin pluhurosur 
e as ishin vjetruar.

Ballanca, në planin krijues, është një autor i cili i përket 
brezit të prozatorëve të viteve ’70-të, periudhë gjatë së 
cilës proza jonë njohu zhvillim të vrullshëm, jo vetëm në 
aspektin sasior (mjaft autorë e vepra), por edhe atë cilësor.

Vepra “e vogël” e Ballancës është dhe mbetet si ujët e 
pakët për të eturin ose si floriri që duke cituar popullin, 
“është i vogël, por e ka të madhe vlerën”. 

Ganimete Jashanica një 
këngë të re për Dibrën e Madhe

Ganimete Jashanica, motra e Dibrës së Madhe, 
pret përkrahjen e dibranëve për projektin e ri

më kot më quajnë “motra e Dibrës 
së Madhe”.

- Çfarë mbresash ju kanë lënë 
dibranët?

Ganimete Jashanica: Dibranët janë 
njerëzit më të mirë, më bujarë e më 
fisnikë që kam njohur… Më besoni, 
sa herë që vij në Dibër më duket se 
kam ardhur në shtëpinë time të dytë, 
sepse me familjen e Ibrushit, familjen e 
Agim dhe Kadrije Cekut, edhe të tjerë, 
i mbajmë lidhjet dhe për çdo vit vij për 
vizitë te vëllezërit e mij dibran. Kam aq 
shumë gjëra për të folur për popullin 
dibran dhe mikpritjen e tyre, sa nuk do 
të na dilte një roman…

Si lindi ideja e realizimit të 
këngës kushtuar vëllazërimit tuaj 
me dibranët?

Ganimete Jashanica: Desha që 
me anë të një kënge t’i përshkruaj 
përjetimet dhe ndjenjat e mija për 
Dibrën dhe dibranët, këngë të cilën 
e realizova në vitin 1999 të cilën 
e punoi Përparim Tomçini, nga 
Peshkopia. Këtë këngë e këndova 
në koncertin kushtuar ndihmave 
për fëmijët nga Kosova, e në disa 
koncerte të tjera në Dibër. Më 
premtuan disa miq nga Dibra që 
do ta punojmë këngën dhe do ta 
bëjmë spot, si një falenderim për 
popullin dibran që dhanë aq shumë 
nga vetja e tyre, që e ndanë sofrën 
me ne, e ndanë vuajtjen bashkë me 
ne… Kënga u punua, por premtimet 
mbetën vetëm në sirtaret e tyre dhe 
nuk mundi që të realizohej spoti, 
edhe pse unë ende nuk jam tërhequr 
nga qëllimi im…

   Biseduam me të gjatë, evokuam 
mjaft kujtime nga e kaluara me 
dibranët, por edhe për dëshirën e 
madhe që ka për realizimin e spotit 
të këngës, sepse thotë: “Nuk këndoj 
për t’u pasuruar, por për t’i shprehur 
ndjenjat e pupullit tim, e unë s’jam 
nga ata artistë që përfitojnë nëpër 
mbrëmje e diskoteka të ndryshme”. 
Të rralla janë artistët e këtillë, të cilët 
fatkeqësisht e kanë pësuar nga koha 
në të cilën jetojnë, por jo edhe nga 
ata që dijnë të çmojnë vlerat e vërteta 
artistike. Urojmë që ky përshkrim të 
shkojë deri te duart e dibranëve të 
vërtetë, duke përkrahur financiarisht 
këtë projekt, i cili do të identifikojë 
dibranët nëpër breza!...

kulturë Urojmë që ky përshkrim të shkojë deri te duart e dibranëve 
të vërtetë, duke përkrahur financiarisht këtë projekt, i cili do të 

identifikojë dibranët nëpër breza!...
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Flavia Goleci ishte më e 
vogla që përfaqësonte Dibrën 
në Panairin e Ditëve dibrane e 
matjane në Tiranë. Ajo është 
nxënëse në klasën e tretë në 
shkollën “Demir Gashi”, vetëm 
10-vjeç, dhe bëri disa role shumë të 
bukura. Ajo jo vetëm recitoi shumë 
bukur, por edhe këndoi, kërceu, 
duke rënë në sy për talentin 
dhe dashurinë për kulturën dhe 
traditën dibrane.

Flavia u pa herë pas here edhe 
me një shportë në dorë, mbushur 
me karamele, me të cilat qeraste 
vizitorët, duke ëmbëlsuar kështu 
pjesëmarrësit në panair.

Nga ALBAN TUFA

DiTA E PARË: NJË SUKSES i PAMENDUAR

Në mungesë të shkuarjes së Tiranës 
dhe vendeve të tjera të Shqipërisë 
në Dibër dhe rrethina, për dy ditë 

me radhë erdhi Dibra me vëllezërit e saj në 
Tiranë. Ata erdhën me gjithë çfarë mbartin, 
vlera dhe tradita të shumta, me produktet 
tipike vendase dhe me gjithë historinë çka 
mbartën ndër vite.

E shtuna e datës 8 prill mblodhi në sheshin 
e Pazarit të Ri Dibrën, Matin, Bulqizën dhe 
Klosin, që erdhën në mesin e Tiranës, me 
qëllimin kryesor: prezantimin e të shkuarës 
dhe të tashmes së tyre. Ora 1100 i gjeti ata tok 
së bashku si në kohët e vjetra. Fëmijë, të rinj, 
të rritur dhe pleq u mblodhën në “konakun” 
e Dibrës dhe Matit, të hapur në Tiranë dhe 
pritën e u përcollën nga dibranë, tiranas e 
matjanë, deri edhe të huaj.

Nuk kishte se si të niste ndryshe, veçse me 
këngë e valle të zonës, së pari me këngën 
matjane dhe mandej me valle. Sapo kishin 
filluar të mblidheshin njerëzit, ndërsa stendat 
kishin sos parapërgatitjet e tyre. Përfaqësuesit 
administativë nuk mungonin dhe vendi po 
mbushej pak nga pak.

Në stendat e Peshkopisë nisje me mjaltë, 
tek në sfond të shoqëronte një muzikë çifte-
lie, sinkron me shijen e mjaltit. Mandej, 
kishte djathë, i zbritur nga bjeshkët e 
Gramës, të shquara për freski dhe produkte 
tërësisht natyrale dhe barin e pashkelur. Pak 
më tutje gjeje gatime: fli, sarmë, peta e by-
reqe prej misri e gruri. Dibranët e matjanët 
nuk pyesnin, thjesht përgëzonin, ndërsa të 
tjerë bombardonin me pyetje dhe zonjat 
përgjigjeshin me një farë krenarie, ndoshta 
mburrje nga vëmendja që iu kushtohej pu-
nëve të bëra nga duart e saj.

Pak më tej gjeje jufka dibre, ato që nënat 
dhe gratë dibrane shquhen që bëjnë më së 
miri. Duke ecur më tej, ndeshesh me një enë 
epike, vorbën. Kjo enë, para shumë vitesh 
gjendej në çdo shtëpi dhe përdorej kryesisht 
për zierjen e groshëve. Si e tillë, kjo enë, 
qëndronte gjithëherë, nga mëngjesi deri në 
darkë në zjarr. Pas rënies së përdorimit dhe 
thuajse humbjes së tyre, këto vorba i ka sjellë 
në jetë Marigleni, i cili e trashëgoi këtë zanat 
nga gjyshi i tij dhe me dëshirën, vullnetin 
dhe pasionin e tij, e zhvilloji më tej.

Ndërsa për të kaluar në krahun tjetër duhej 
të çaje, ku të tjerët të shtyrë nga kureshtja, 
ndërsa dibranët dhe matjanën të shtyrë nga 
nostalgjia dhe nga ndjenja e dashurisë kundrejt 
kulturës së tyre, ishin të gjithë në lëvizje. 

Nga gratë dibrane nuk është lënë në har-
resë “punëdorja”. Ato kanë thurur copa të 
ndryshme, çentro, lloj-lloj çorapesh e shall-
esh prej leshi e materialesh të tjera dhe kishin 
ardhë për t’i ekspozuar punimet e tyre para 
banorëve të Tiranës dhe jo vetëm.

Në mesin e njerëzve që shoshisin nos-
talgjitë dhe kureshtitë e veta, gjenden të 
huaj deri edhe nga Azia e Largët, të cilët 

Panairi i ditëve dibrane 
dhe matjane në Tiranë

Tradita dhe prodhimet bio të Dibrës e 
Matit surprizojnë banorët e kryeqytetit

fotografojnë ato që brezat tonë i patën 
përditshmëri. Gjithçka po fotografohej e 
po filmohej. Njerëzit secili me nga një 
celular në dorë, të rinj e pleq, fotografonin 
mbi traditën shumë shekullore dibrane dhe 
matjane.

Madje kishte nga ata që fotografonin 
fotografi të kullave, liqeneve dhe urave, 
fotografi të cilat qëndronin ndanë stenave. 
Në kokat e njerëzve dalloni shpesh kësula 
Dibre, të cilat dëshmojnë një ekzistencë 
të lashtë të një kujtese që jeton dhe një 
trashëgimi që përçohet.

Në stendën e Matit qëndronte Dinastia 
Muharremi, e cila rrëfente një kohë të shkuar 
për t’u mburrur. Mati ka ardhë në Tiranë me 
çajra e ilaçe bimore, edhe me përpunimin 
e drurit, skulpturë prej druri: të gjitha me 
motive patriotike, ku në mes tyre spikat 
portreti i Heroit kombëtar Gjergj Kastrioti, 
dhe bri shpatullës së tij një shqiponjë që 

veç ato male mund ta rrisin dhe ato duar t’i 
përpunojnë.

Në qendër të sheshit, njëjtë si në mesin 
e një ode, priste e përcillte një sofër. His-
torikisht shtëpitë njiheshin prej oxhaku e 
prej sofre, kështu që edhe tani Dibra e Mati 
po identifikoheshin me sofrën. Ajo ishte e 
drunjtë, siç ishin sofrat dibrane e matjane në 
kohë të mëparshme, e rrethuar me “shkàma”, 
stola, edhe këto prej druri, në lartësinë gati sa 
të sofrës, të cilët shërbejnë për t’u ulur. Në 
mes të sofrës një pjatë gjizë me speca, një tas 
kos, bukë misri, pjata me hallvë, etj

Krahas Matit, Klosi dhe më tutje Bulqiza, 
ashtu siç i ka vendos fati në pozitë gjeografike, 
ashtu siç kanë bërë në të shkuarën, po ashtu 
edhe sot bri njëra-tjetrës. Ndërkohë edhe 
grupet e tyre përkatëse folkorike nuk e 
ndalën vallen dhe këngën, duke promovuar 
bashkë me produktet e zonës edhe pasuritë 
etno-folkorike. Kulmi u arrit pasdreke, sheshi 
i stërmbushur me njerëz. Përplot me njerëz 
që takoheshin, flisnin qeshnin, kujtonin dhe 
jepnin përshpypje rreth gjithë po ndodhte. 
“U knaqëm” - thoshte dikush, “Vallahi po”-, 
ia priste tjetri. “Pse nuk asht bà ma para ky 
panair?”, - pyeste një tjetër. 

Ndërsa dikush tjetër nuk mbetej me kaq 
dhe thoshte: “Sa mirë që po promovohet 
pasuria jonë!”

Çdo gjë shkonte për së mbari, shumë 
stenda u boshatisën, sepse gjithçka u shit, 
madje që ditën e parë. “Më duket se s’do 
kemi për të nesërmen” - thoshte ditën e parë të 
panarit Emrie Lata, zonja nga Peshkopia që në 
stendën e saj kishte reçel dhe komposto. Tërë-
sisht me molla, kumbulla, qershi dhe thana, 
të cilat janë bio dhe të pakonservuara.

Stendat ishin të bllokuar nga njerëzit të 
cilët shikonin, pyesnin, blinin dhe në më të 
shpeshtë bënin foto.

Ora eci shpejt, sikur ta zhvendoste dikush 
dhe pasditja filloi t’i shpërndante njerëzit 
nëpër punët e veta. Sheshi filloi të zbrazej, 
stendat të boshatiseshin dhe siç pritej nga 
ora 4:30 u mbyll edhe dita e parë.

Flavia  Goleci
më e vogla që përfaqësonte Dibrën në Tiranë

Për dy ditë me radhë Pazari i Ri 

në Tiranë njohu Dibrën 

me përfaqësimin më të mirë të 

saj: traditën, historinë, turizmin 

dhe prodhimet bio ...

Në qendër të sheshit, njëjtë si në 
mesin e një ode, priste e përcillte 
një sofër. Historikisht shtëpitë 
njiheshin prej oxhaku e prej sofre, 
kështu që edhe tani Dibra e Mati po 
identifikoheshin me sofrën. Ajo ishte 
e drunjtë, siç ishin sofrat dibrane e 
matjane në kohë të mëparshme, e 
rrethuar me “shkàma”, stola, edhe 
këto prej druri, në lartësinë gati sa 
të sofrës, të cilët shërbejnë për t’u 
ulur. Në mes të sofrës një pjatë gjizë 
me speca, një tas kos, bukë misri, 
pjata me hallvë...

Pasdreke sheshi u stërmbush 

me njerëz. Përplot me njerëz 

që takoheshin, flisnin qeshnin, 

kujtonin dhe jepnin përshpypje 

rreth gjithë po ndodhte...

reportazh 
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Flavia Goleci ishte më e 
vogla që përfaqësonte Dibrën 
në Panairin e Ditëve dibrane e 
matjane në Tiranë. Ajo është 
nxënëse në klasën e tretë në 
shkollën “Demir Gashi”, vetëm 
10-vjeç, dhe bëri disa role shumë të 
bukura. Ajo jo vetëm recitoi shumë 
bukur, por edhe këndoi, kërceu, 
duke rënë në sy për talentin 
dhe dashurinë për kulturën dhe 
traditën dibrane.

Flavia u pa herë pas here edhe 
me një shportë në dorë, mbushur 
me karamele, me të cilat qeraste 
vizitorët, duke ëmbëlsuar kështu 
pjesëmarrësit në panair.

Nga ALBAN TUFA

DiTA E PARË: NJË SUKSES i PAMENDUAR

Në mungesë të shkuarjes së Tiranës 
dhe vendeve të tjera të Shqipërisë 
në Dibër dhe rrethina, për dy ditë 

me radhë erdhi Dibra me vëllezërit e saj në 
Tiranë. Ata erdhën me gjithë çfarë mbartin, 
vlera dhe tradita të shumta, me produktet 
tipike vendase dhe me gjithë historinë çka 
mbartën ndër vite.

E shtuna e datës 8 prill mblodhi në sheshin 
e Pazarit të Ri Dibrën, Matin, Bulqizën dhe 
Klosin, që erdhën në mesin e Tiranës, me 
qëllimin kryesor: prezantimin e të shkuarës 
dhe të tashmes së tyre. Ora 1100 i gjeti ata tok 
së bashku si në kohët e vjetra. Fëmijë, të rinj, 
të rritur dhe pleq u mblodhën në “konakun” 
e Dibrës dhe Matit, të hapur në Tiranë dhe 
pritën e u përcollën nga dibranë, tiranas e 
matjanë, deri edhe të huaj.

Nuk kishte se si të niste ndryshe, veçse me 
këngë e valle të zonës, së pari me këngën 
matjane dhe mandej me valle. Sapo kishin 
filluar të mblidheshin njerëzit, ndërsa stendat 
kishin sos parapërgatitjet e tyre. Përfaqësuesit 
administativë nuk mungonin dhe vendi po 
mbushej pak nga pak.

Në stendat e Peshkopisë nisje me mjaltë, 
tek në sfond të shoqëronte një muzikë çifte-
lie, sinkron me shijen e mjaltit. Mandej, 
kishte djathë, i zbritur nga bjeshkët e 
Gramës, të shquara për freski dhe produkte 
tërësisht natyrale dhe barin e pashkelur. Pak 
më tutje gjeje gatime: fli, sarmë, peta e by-
reqe prej misri e gruri. Dibranët e matjanët 
nuk pyesnin, thjesht përgëzonin, ndërsa të 
tjerë bombardonin me pyetje dhe zonjat 
përgjigjeshin me një farë krenarie, ndoshta 
mburrje nga vëmendja që iu kushtohej pu-
nëve të bëra nga duart e saj.

Pak më tej gjeje jufka dibre, ato që nënat 
dhe gratë dibrane shquhen që bëjnë më së 
miri. Duke ecur më tej, ndeshesh me një enë 
epike, vorbën. Kjo enë, para shumë vitesh 
gjendej në çdo shtëpi dhe përdorej kryesisht 
për zierjen e groshëve. Si e tillë, kjo enë, 
qëndronte gjithëherë, nga mëngjesi deri në 
darkë në zjarr. Pas rënies së përdorimit dhe 
thuajse humbjes së tyre, këto vorba i ka sjellë 
në jetë Marigleni, i cili e trashëgoi këtë zanat 
nga gjyshi i tij dhe me dëshirën, vullnetin 
dhe pasionin e tij, e zhvilloji më tej.

Ndërsa për të kaluar në krahun tjetër duhej 
të çaje, ku të tjerët të shtyrë nga kureshtja, 
ndërsa dibranët dhe matjanën të shtyrë nga 
nostalgjia dhe nga ndjenja e dashurisë kundrejt 
kulturës së tyre, ishin të gjithë në lëvizje. 

Nga gratë dibrane nuk është lënë në har-
resë “punëdorja”. Ato kanë thurur copa të 
ndryshme, çentro, lloj-lloj çorapesh e shall-
esh prej leshi e materialesh të tjera dhe kishin 
ardhë për t’i ekspozuar punimet e tyre para 
banorëve të Tiranës dhe jo vetëm.

Në mesin e njerëzve që shoshisin nos-
talgjitë dhe kureshtitë e veta, gjenden të 
huaj deri edhe nga Azia e Largët, të cilët 

Panairi i ditëve dibrane 
dhe matjane në Tiranë

Tradita dhe prodhimet bio të Dibrës e 
Matit surprizojnë banorët e kryeqytetit

fotografojnë ato që brezat tonë i patën 
përditshmëri. Gjithçka po fotografohej e 
po filmohej. Njerëzit secili me nga një 
celular në dorë, të rinj e pleq, fotografonin 
mbi traditën shumë shekullore dibrane dhe 
matjane.

Madje kishte nga ata që fotografonin 
fotografi të kullave, liqeneve dhe urave, 
fotografi të cilat qëndronin ndanë stenave. 
Në kokat e njerëzve dalloni shpesh kësula 
Dibre, të cilat dëshmojnë një ekzistencë 
të lashtë të një kujtese që jeton dhe një 
trashëgimi që përçohet.

Në stendën e Matit qëndronte Dinastia 
Muharremi, e cila rrëfente një kohë të shkuar 
për t’u mburrur. Mati ka ardhë në Tiranë me 
çajra e ilaçe bimore, edhe me përpunimin 
e drurit, skulpturë prej druri: të gjitha me 
motive patriotike, ku në mes tyre spikat 
portreti i Heroit kombëtar Gjergj Kastrioti, 
dhe bri shpatullës së tij një shqiponjë që 

veç ato male mund ta rrisin dhe ato duar t’i 
përpunojnë.

Në qendër të sheshit, njëjtë si në mesin 
e një ode, priste e përcillte një sofër. His-
torikisht shtëpitë njiheshin prej oxhaku e 
prej sofre, kështu që edhe tani Dibra e Mati 
po identifikoheshin me sofrën. Ajo ishte e 
drunjtë, siç ishin sofrat dibrane e matjane në 
kohë të mëparshme, e rrethuar me “shkàma”, 
stola, edhe këto prej druri, në lartësinë gati sa 
të sofrës, të cilët shërbejnë për t’u ulur. Në 
mes të sofrës një pjatë gjizë me speca, një tas 
kos, bukë misri, pjata me hallvë, etj

Krahas Matit, Klosi dhe më tutje Bulqiza, 
ashtu siç i ka vendos fati në pozitë gjeografike, 
ashtu siç kanë bërë në të shkuarën, po ashtu 
edhe sot bri njëra-tjetrës. Ndërkohë edhe 
grupet e tyre përkatëse folkorike nuk e 
ndalën vallen dhe këngën, duke promovuar 
bashkë me produktet e zonës edhe pasuritë 
etno-folkorike. Kulmi u arrit pasdreke, sheshi 
i stërmbushur me njerëz. Përplot me njerëz 
që takoheshin, flisnin qeshnin, kujtonin dhe 
jepnin përshpypje rreth gjithë po ndodhte. 
“U knaqëm” - thoshte dikush, “Vallahi po”-, 
ia priste tjetri. “Pse nuk asht bà ma para ky 
panair?”, - pyeste një tjetër. 

Ndërsa dikush tjetër nuk mbetej me kaq 
dhe thoshte: “Sa mirë që po promovohet 
pasuria jonë!”

Çdo gjë shkonte për së mbari, shumë 
stenda u boshatisën, sepse gjithçka u shit, 
madje që ditën e parë. “Më duket se s’do 
kemi për të nesërmen” - thoshte ditën e parë të 
panarit Emrie Lata, zonja nga Peshkopia që në 
stendën e saj kishte reçel dhe komposto. Tërë-
sisht me molla, kumbulla, qershi dhe thana, 
të cilat janë bio dhe të pakonservuara.

Stendat ishin të bllokuar nga njerëzit të 
cilët shikonin, pyesnin, blinin dhe në më të 
shpeshtë bënin foto.

Ora eci shpejt, sikur ta zhvendoste dikush 
dhe pasditja filloi t’i shpërndante njerëzit 
nëpër punët e veta. Sheshi filloi të zbrazej, 
stendat të boshatiseshin dhe siç pritej nga 
ora 4:30 u mbyll edhe dita e parë.

Flavia  Goleci
më e vogla që përfaqësonte Dibrën në Tiranë

Për dy ditë me radhë Pazari i Ri 

në Tiranë njohu Dibrën 

me përfaqësimin më të mirë të 

saj: traditën, historinë, turizmin 

dhe prodhimet bio ...

Në qendër të sheshit, njëjtë si në 
mesin e një ode, priste e përcillte 
një sofër. Historikisht shtëpitë 
njiheshin prej oxhaku e prej sofre, 
kështu që edhe tani Dibra e Mati po 
identifikoheshin me sofrën. Ajo ishte 
e drunjtë, siç ishin sofrat dibrane e 
matjane në kohë të mëparshme, e 
rrethuar me “shkàma”, stola, edhe 
këto prej druri, në lartësinë gati sa 
të sofrës, të cilët shërbejnë për t’u 
ulur. Në mes të sofrës një pjatë gjizë 
me speca, një tas kos, bukë misri, 
pjata me hallvë...

Pasdreke sheshi u stërmbush 

me njerëz. Përplot me njerëz 

që takoheshin, flisnin qeshnin, 

kujtonin dhe jepnin përshpypje 

rreth gjithë po ndodhte...
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DiTA E DyTË: TRADiTË, 
TURiZËM DHE HiSToRi

Edhe e diela e 9 prillit në sheshin 
e Pazarit të Ri ishte e dibranëve dhe 
matjanëve. Në të hyrë të sheshit, 
vargun e stendave e hapte Shtëpia 
botuese M&B me tituj të autorëve 
dibranë. Bri saj, Noka desing me 
kulla të ndërtuar në minaturë dhe 
më tutje punimet e të vetmes 
shkollë profesionale në qarkun e 
Dibrës, shkolla “Nazmi Rushiti”. 
Kështu vazhdonte vargu si një ditë 
më parë, duke kaluar tek stendat e 
Bulqizës, Matit, Klosit e së fundmi 
ato të Peshkopisë.

Në të njëmbëdhjetën e paradites 
sheshi filloi të mbushej sërish, 
por këtë herë diç më dendur. Kjo 
ndoshta, për faktin se ishte e dielë 
dhe të gjithë janë pushim. Sërish u 
mblodhën njerëz nga gjithë vendi. 
Sërish sofra në mes të sheshit 
me stolat përreth që kurrë nuk 
mbetën bosh. Çohej një dhe ulej 
një tjetër.

Edhe të dielën erdhën disa tele-
vizone, me ç’dukej panairi kishte 
tërhequr vëmendjen e duhur, 
dhe ndjehej interesimi jo vetëm 
i njerëzve të thjeshtë, por edhe i 
mediave kombëtare.

Afër në një mbajtëse fotografish, 
e ndërtuar posaçërisht për këtë 
rast, qëndronte mburrshëm Kulla e 
Zunës, ose ndryshe, siç njihet zyr-
tarisht “Baneza e Reshit Zunës”.

Dhe kur rrekeshe të shihje fotot, 
syri të ndeshte dhe foto nga Ura e 
Vashës, nga ku pritet të kalojë e 
famshmja mitike Rruga e Arbërit, 
aty pranë foto të bëra në Shkopet, 
në lumin Drin etj. 

Në podium u ngjitën e perfor-
muan shumë të rinj nga Bulqiza, 
në fizarmonikë, flaut e kitarë, duke 
dëshmuar kështu se janë një brez 
që nxënë shpejt dhe kanë shpirt 
në art. 

Më vonë u dëshmua se Dibra 
zhvillon edhe sporte të rralla, siç 
është tajkonodja, ku performun 
të rinj të moshave nga 6 deri në 
15 vjeç.

Rrotull vështroje fëmijë të veg-
jël që kërcenin në ritmin e melo-
disë dibrane dhe zërin kumbues 
të këngëtarit Lirim Hoxha, i cili 
mbajti shumë njerëz para podi-

umit. Ndërsa tek të gjithë fëmijët 
mbanin në duar një smartfon ose 
një tablet, në një qoshk si për 
habi, një djalë i moshës 5-vjeçare 
mbante në duar një kalli misri 
të bardhë. Dhe që sot fëmijët as 
që dinë se kjo bimë për breza të 
tërë ka mbajtur gjallë shpirtin e 
paraardhësve.

Të tjerë të rinj silleshin rrotull 
kur hapësirat po liroheshin dhe 
dikush mbante në dorë një çifteli, 
dikush tjetër fletëpalosje për ven-
det turistike të Bulqizës, një tjetër 
të Matit. 

Tek pasditja erdhi dhe sheshi 
sërish nisi të zbrazej, tek-tuk filluan 
të zbrazen edhe stendat, madje 
edhe të shkrehen dalëngadalë. 
Kështu u sos edhe dita e dytë e Pa-
nairit të ditëve dibrane dhe matjane 
në Tiranë.

pas panairit

Shumë u shitën në dukje, por 
shitja mbetet vetëm në panair, 
sepse më tej gjërat vështirësohen. 
Produktet dibrane nuk gjejnë treg 
masiv dhe kështu tregtarët dhe 
prodhuesit dibranë e matjanë 
përgjunjen. Kjo për arsyen krye-
sore sepse produktet fabrikate dhe 
produktet e importuara i konkur-
rojnë në çmim ato vendase dhe 
bio. Faktor tjetër vendimtar bëhet 
edhe distanca fizike që zona e 
Dibrës ka me metropolin, shto 

këtu edhe prodhimin me pakicë 
të prodhuesve të vegjël, duke 
mos pas guximin ose kapitalin për 
investime më të mëdha. Kështu 
nuk munden të bëhen marrëveshje 
bashkëpunimi ose kontrata si afat-
gjata apo afatshkurtra.

Kur fillon e bën disa bilance, 
gjërat nuk duken syresh edhe aq 
bukur. Panaire janë bërë, por jo 
në këto përmasa, kështu që le të 
shpresojmë se mund të ndryshohet 
diçka.

Në të vërtetë potenciali është, 
por investimet janë të pakta, si në 
aspektin zhvillimeve të zejeve, po 
ashtu edhe në zhvillimin e sek-
torëve turistik edhe në marketingun 
që iu bëhet atyre ekzistuesve.

Edhe për  tur izmin gjëra t 
vë sh t i r ë sohen  ku r  ë sh të  i 
papromovuar. Turizmi nuk është 
në nivelin e dëshiruar ose më saktë 
nuk iu përgjigjet pritshmërive. 
Përgjatë panairit u shpërndanë 
broshura dhe fletëpalosje, duke 
bërë kështu një hap përpara në këtë 
aspekt. Por mosndërtimi i Rrugës së 
Arbërit e ka aneksuar larg turizmit 
verilindjen e Shqipërisë. 

Pas diskutimit ditëve të fundit 
për ndërtimin e kësaj rruge, disa 
ekspertë përfolën që kjo rrugë nuk 
i shërben ekonomisë shqiptare. 
Nëse do të gjesh një vend ku i ka 
të gjitha llojet e turizmit, veç atij 
detar, është pikërisht kjo zonë. 
Duke nisur kështu me turizëm 

të gjelbër, të bardhë, alpinizëm, 
ujëra kurativë, monumente të 
shumta kulturore dhe natyrore, 
që zotërinjtë, nëse i kanë vizituar 
dikur, duhet ta bëjnë sërish, e nëse 
jo, duhet patjetër ta bëjnë herë para 
ndërtimit të Rrugës së Arbrit dhe 
kështu të do ua dinë kimetin.

I gjithë organizimi u bë nga 
Agjencia për Zhvillim Rajonal 
2, Connecting Natural Values & 
People, Sweden, dhe katër bashkitë 
e qarkut të Dibrës për promovimin 
e kulturës, traditës, historisë dhe 
të gjithë atraksioneve turistike që 
bartin këto treva përreth tyre. 

i gjithë organizimi u bë për 
promovimin e kulturës, 
traditës, historisë dhe të 
gjithë atraksioneve turistike 
që bartin këto treva përreth 
tyre. Kështu që ne duhet 
të bëjmë atë mundemi dhe 
dimë për Dibrën e Matin, 
dhe të mos presim vetë 
Panairet, sepse kjo është 
detyra jonë së pari, dhe 
pastaj detyrë e instancave 
qeverisëse, si në plan lokal 
dhe në atë qendror.
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“Fjalori me fjalë e shprehje nga Ujemuja” dhe tabloja e tij jashtëgjuhësore*

Nga prof.dr. hajri shehu

ujemuja shtrihet në veri të qytetit të Peshkop-
isë - rreth 25 km larg, fshati më i tejmë. Është 
një rrafshnaltë, me toka prodhuese, me shumë 
gjelbërim e me shumë drurë e pemë. Siç e tre-
gon vetë emërtimi (gjuhësisht, një përngjitje: 
ujë + e + më + ujë “nga uji tek uji”), krahina 
kufizohet me ujëra (në tri anë): Veleshica (në 
veri), Drini (në perëndim), Përroi i Gramës 
(në jug). në lindje ka zabele, livadhe, pyje e 
bjeshkë që shkojnë deri në Korab. Ujemuja 
përfshin fshatrat Kallë, Vleshë, Sllovë, Rat-
ke, Zall-Kalis, lugjej (shqiptimi vendës: Lug-
je), Palamán (shqiptimi vendës: Palamó-ni), 
Trojak (shqiptimi vendës: Tërják), Shumbat 
(shqiptimi vendës Shumat), Sllatinë, Venisht 
dhe dypjakë (shqiptimi vendës: Sllatáin / 
Venáisht / Duqák dhe Diqak).

Emërtimi toponimik “Ujemuja” duhet të 
jetë i vonshëm. në “defterin emëror të vi-
lajetit të Dibrës (1467)”1 nuk është, por 
janë emra të katundeve të Ujemujës: shëm-
bat, Velishtë (sipas leximit të përkthyesit të 
Defterit nga osmanishtja; sot Vleshë), Sllatinë, 
Dypjakë etj. dhe mbiemra njerëzish (e edhe 
emra), interesantë edhe në punë të formimit 
gjuhësor (Bardhi, Murrizi, Buzëziu etj.: Gjon 
Bardi, Gjon Murrizi, Gjon Buzuzije).2 fshati 
më i madh del Shumbati3, me 26 shtëpi. në 
Shumbat është një vendbanim eneolitik.4 në 
një regjistër të hartuar nga Instituti Gjeografik 
i Bullgarisë, botuar në Sofje më 1903, 
përmenden këta fshatra: Venisht, sllatinë, 
Vleshë, Dypjakë, Shumbat, Palaman, Trojak, 
Ratke (emrat janë sipas shqiptimit të sotëm).5 
ndër 11 fortesa peneste, profesor Kristo 
frashëri lokalizon Kalanë e çukit pranë dyp-
jakës dhe Kalanë e Venishtit.6 Edhe sipas një 
pohimi gojor nga halil Robi (Venisht), flitet 
për një kala të hershme, shumë të fuqishme 
në Zhuparrë – një vend midis Venishtit e Sl-
latinës. Ujemuja është fqinje me vendlindjen 
e Kastriotëve. Ali hoxha e vendos Betejën e 
Torviollit midis Rrafsheve të Shumbatit dhe 
fushës së Kastriotit7. 

ndër taksat që i paguheshin timarit, gjith-
një sipas Defterit, ishte edhe mushti, çka do 
të thotë se përveç grurit, thekrës etj., kanë 
qenë kultivuar edhe rrushi e pemë të tjera. 
Që atëherë, fshatrat e Ujemujës janë rritur 
shumë. Jeta dhe jetesa kanë ndryshuar shumë. 
Dhe vijojnë të ndryshojnë. Kësula e bardhë 
si bora në Korab rrallë po shihet në Ujemu-
jë. Edhe koparania e zezë e dibranit – e zezë 
për zi të vdekjes së Skënderbeut8 – rrallë shi-
het. Edhe tirqit e bardhë me gajtana të zinj e 
me shkeka rrallë shihen. çorapet e leshta me 
mediskambe e ndortat, gjithashtu të bardha si 
bora në Korab, ka vite që janë zhdukur. E reja, 
zhvillimi, ka bërë të veten. Edhe kërrabëzat e 
gjergjefi po rrallohen. shtëpitë nuk i kanë më 
divanhanet, aq impozante e aq funksionale. 
Dhomat po bëhen gjithnjë e më shpesh pa ox-
haqe. nuk ka më polica e boksa në mur sepse 
ka bufé. Edhe këtu e reja ka bërë të veten. 
në defterin kadastral të vitit 1467 shënohen 
edhe liri, meli e thjerrëza për taksë. Sot, e 
edhe më parë, liri, meli e thjerrëza nuk njihen 
më në këtë zonë. Por nuk ka humbur kënga, 
sido që me raste. nuk kanë humbur këngët e 
motmotit, që janë një simfoni e vërtetë sepse 
festohen bukur festat e pranverës - Ditëverja 
dhe Shëngjergji. Këngët e dasmës gëlojnë e 
shpërthejnë kumbueshëm, herë-herë – natën 
e kurës (gjerdekut), edhe si të lirshme e pak si 
tej moralit shumë të lartë e koncepteve shumë 
të larta kulturore që ka krahina. I lejon das-
ma. Është kohë gëzimi e gazmendi. në oda 
këndoheshin këngë trimash. Tani ato vijnë më 
shumë nga Radio “Kukësi”. Përralla nuk treg-
ohen, por histori e bëma, po. Edhe legjenda 
e gojëdhëna. në oda. në odat dibrane. Me 
urtësinë burrërore dhe replikat e tyre të holla. 
Më së shumti, kur s’ka aheng, çifteli, curle e 
televizor a radio.

Ujemuja ka shumë vise turistike: Gjeshka 
(= Bjeshka) e shehit, Kroi i nxhexhit (= 
shëngjergjit) e Uji i ftoftë. Uji i ftoftë (në Vle-
shë) është burim i madh sulfuror, që shëron 

sëmundje reumatizmale. I ftohtë akull. Thonë 
se ka qenë në hartat topografike të austriakëve 
si ujë mineral. lugjejt është mu afër drinit; 
Zall-Kalisi, mu afër Veleshicës;  Dypjaka, mu 
afër Përroit të Gramës.

Thonë që në Vleshë ka bujtur Abdyl fra-
shëri në rrugën e tij për në Prizren, për li-
dhjen e Prizrenit.9 Shkolla e parë shqipe është 
hapur më 1914 në Trojak e pastaj ka kaluar në 
Sllovë10. Më 1922 është bërë shkollë e re në 
Sllovë. Shkolla unike (7-vjeçare) është hapur 
në Sllovë në vitin shkollor 1946-1947. Tani, 
ka shtatë shkolla të ciklit të ulët, dy shkolla 
9-vjeçare (Sllovë, Shumbat) dhe një të mesme 
të përgjithshme (sllovë). Më 1987, në sllovë, 
atëherë, qendër lokaliteti, është zhvilluar një 
sesion shkencor në shkallë rrethi për proble-
me të gjuhës së popullit e sidomos, të leksikut 
popullor. Kanë marrë pjesë edhe profesor An-
drokli Kostallari (akademik), profesor Remzi 
Përnaska e të tjerë. në kohën e socializmit, 
Ujemuja bënte pjesë në lokalitetin e sllovës. 
Kishte dy kooperativa bujqësore. Pas viteve 
’90 qe një komunë.11 Tani është njësi admini-
strative (njËsIA AdMInIsTRATIVE slloVË).

Krahina shquhet për jetë të kulturuar e pa-
stërti mjedisore. Edhe për pastërti morale. 
Edhe për çiltëri e besim të ndërsjellë zemërb-
ardhë e kësisoj, edhe për marrëdhënie fqinjës-
ore e shoqërore shembullore. Edhe për mar-
rëdhënie jetësore dinjitare ndërmjet brezave, 
çka ka sjellë ndikim të ndërsjellë të vazhdue-
shëm edhe në punë të leksikut të së folmes.

Është zgjedhur Ujemuja për një fjalor 
krahinor jo për ndonjë arsye krahinoriste e 
lokaliste, por për pasurinë e madhe leksikore 
që ka ruajtur e që ka. Është një e folme 
konservative dhe njëherësh, e zhvilluar brez 
pas brezi. Bartësit e saj historikë dhe aktualë 
janë njerëzit e saj, aq të mirë, aq punëtorë e 
aq kuvendarë - bujq, blegtorë, ndërtues, mës-
ues etj.

leksiku i një të folmeje jep, siç dihet edhe 
tablonë jashtëgjuhësore. E, Ujemuja është 
një krahinë me një tablo të gjerë jashtëg-
juhësore, që rrok të gjitha anët e jetës në atë 
truall dhe që flet për një zhvillim të saj të 
vazhdueshëm. Krahina ka njohur horasanin 
e dogramën, kishllanë e sharapollin, shalën 
e kalin e shalës, hutën e kaushin (“qeli bur-

gu”), qilimat e sixhadet, karjollin e hamamin, 
bardakin “bardhak” e qelibarin, mëndafshin 
e kumashin, bojëgjakun (“bojë e kuqe e nde-
zur si gjaku” që përdorej shumë për harxhet e 
qilimave) e mulinetë, tentenet (“dantellat”) e 
sedefin, ojnat e teminat, fakfunin e merxhanin 
(me shqiptimin e së folmes: orrxhon), miskun 
(“myshk”)  e sapunin misk, kánën (“këna”) 
e livandën (tani, edhe shampon), maravën 
(“lule bjeshke shumë e merme”, që thahet e 
vihet tubë në arka a në dollape petkash; zor 
se ka aromatizues më të këndshëm se ajo) e 
granabutin, mokrrën (dikush e ruan edhe sot 
në katundin Vleshë) e dybekun, shtipësin e 
nishadrën (kloruri i amonit), nderin dhe po-
rotën, shkollën e shkollarët, shnegullën (“shi-
larth”) e lëpardhën (“daulinë”), horen (“vallja 
e vajzave”) e Vallen e Brezatarëve, kuviset e 
bendet (“shpoti”) etj. Sigurisht, dikush do të 
kishte pritur të dëgjonte në këtë të folme cucë 
e nuse (“bashkëshorte” e dikujt, sidomos kur i 
drejtohemi një gruaje, edhe pse mund të jetë 
edhe e moshuar12), almise e kërlik, li (edhe 
sot ka ara që quhen Linishte, ngaqë dikur 
është kultivuar liri) e gres, batërr (“badër”) e 
shtarë, krení e ndërgjegje (njerivi duhet t’kete 
nërxhexhe), xhamí e imam, gëzimtar e fakir 
etj., por mund të mos kishte pritur të dëgjonte 
rabdishan e mante (grash), potina e skarpina 
(sepse nuk besojmë të jenë veshur e mba-
thur), sporta (kryes. sh. çorape leshi grash deri 
te nyjat) e reglan: mangë reglan (në të folmen 
e Ujemujës: mog reklam trikoje; mëngët re-
glan shkojnë deri te qafa e rrobës; reglan – 
model palltoje, xhakete etj., emërtuar kështu 
sipas lordit Raglan / [´rēglën] / 1788-1855, 
kryekomandant i forcave britanike në luftën 
e Krimesë; nga hetimet tona, fjala njihet në 
16 gjuhë të Europës), pop e abat (dy fjalë të 
krishterimit / edhe pse ka shekuj që të gjitha 
fshatrat janë të besimit islam; në parantezë, në 
Vleshë është edhe toponimi Papaxhurxhe → 
papa Xhurxhe), llatinkë e pagan (shih formi-
min dorëpagamë), graduat (ushtarak me gra-
dë) e pajton, lord e pampurr, sfungjer e sulfa-
të, bende e shifër, fallake e panxhë, lefterisem 
(“shpëtoj nga diçka e keqe”) e jutë (shih njës-
inë frazeologjike shkoi jutë dikush a diçka; // 
jutë është me prejardhje nga bengalishtja e 
më tej, nga sanskritishtja; duket, është marrë 

nga një gjuhë e shkruar europiane sepse ka 
ruajtur trajtën e huaj shkrimore) etj. Por, siç 
dihet, gjuha bën të veten.

çfarë ka e çfarë ruan kjo e folme në punë 
të leksikut? çfarë ruan në dallim nga të folmet 
e tjera? A kanë përdorim të mëtejmë njësitë 
leksikore e frazeologjike të kësaj të folmeje 
që përfshihen në këtë fjalor? A ka ruajtur kjo 
e folme diçka nga koha e Buzukut a më pas? 
ç’mjete fjalëformuese tipike e karakteristike 
ka? çfarë sjellin këto fjalë, këto kuptime, 
këto njësi frazeologjike për gjuhën letrare? 
Besojmë që fjalori e pasqyron këtë ruajtje 
dhe këtë zhvillim.13 

fjalori me fjalë e shprehje popullore nga 
ujemuja na njeh me fjalë dhe sende (shala-
nike, vandake etj.)14, me emërtime të njerëzve 
sipas dukës a sipas tipareve morale (sypeshk, 
syfortë, syunët etj.), me elemente të hersh-
me të leksikut të shqipes (tipi gjegj, jes, nxit), 
me izoglosa (kalashtoj për përkëdhel, ftorr 
për turfulloj etj.)15, me elemente të hershme 
dukurish gramatikore (shumësi dhis, illzi, gur-
zi etj.), me elemente të veçanta dukurish gra-
matikore (nyjat i, e, të tek emrat që shënojnë 
banorë: i dibran / e dibrane / të dibranë), me 
elemente të stilistikës dialektore (t’i prekim 
duert e t’ ham ni gjoj buk / i thuhet mikut 
kështu; shih zgjedhjen prek për laj / sepse 
miku është i pastër e i ka të lara duart dhe 
gjoj “gojë” për “kafshatë”, osht me kam t’zo-
na nausja, nuk hyj në një thes me dikë), me 
tipa fjalëformues prodhues që janë të përbas-
hkët për të dy dialektet e për gjuhën e njësuar 
letrare (brezahipas, shalahipas, topahipas, 
vogëlec, vathnaj(të), plehnaj(të) etj.) dhe me 
një traditë krijuese fjalëformuese – tipike po-
pullore: mbiemra, kryesisht të substantivuar, 
të formuar me prapashtesën –sh (kur përdor-
en të pasubstantivuar, vihen para emrit), me 
kuptim keqësues  (gërbulsh, kalbsh, lakavar-
sh etj.), ose nga një dëshirore e foljes, veta II, 
njëjës, me kuptim dëshiror, kryesisht për mal-
lkim (fiksh, nxifsh, djegsh etj.) ose mirëdashës 
(bekofsh), me formime foljore nga tingullimi-
timet (tipi gumllon, skapllon), me formime 
me kastër- (kastërgjysh), me formime me in-
fiksin mohues pa- (tipi borxhpalamë, dham-
bëpalamë, fjokëpakrehëm, punëpadukëm, 
sypafjetëm, sypangopëm etj.), me formime 
mbiemërore me –shtë (tipi i breshtë, i dru-
shtë, i dëllishtë, i dhishtë, i verrishtë, i vgje-
shtë etj.), me formime me prapashtesën –çk, 
me ngjyrim përçmimi (përhiçk,-ë, lazniçk,-ë 
etj.), me formime mbiemërore nga tema foljo-
re + prapashtesën –të (tipi i veltë, i humbtë / i 
huptë), me formime me parashtesën për-, me 
kuptim intensiv (tipi përlutem), me formime të 
përngjitura (tipi sejétë,-a, sesi,-a), me ndajfolje 
të kohës (tipi parmparmbramë, tjetërmot etj.), 
me thirrma kur ndjellim a trembim kafshët 
(çup, kujtna, tuke-tuke etj.) etj. fjalori na njeh 
me eufemizma, me njësi frazeologjike e fja-
lë të urta, të panjohura deri tani në gjuhën e 
përbashkët letrare (farkofsh,-i = gjarpër; të 
ha dhevin nër kambë dikush; ha re dikush, 
në muej të kuq; më ka rrjedhë koci ujë për 
dikë a për diçka; ta ban verë me gojë diku-
sh etj.). fjalori na njeh edhe me të dhëna kur 
njerëzit varroseshin me enë e sende vetjake 
(ka shkue me ba vorba dikush / me mospërf-
illje, ka vdekur), me elemente të simbolikës 
së emrave që shënojnë shpendë (mëlliskë, tri-
skë etj.) etj., me përdorime mbiemërore ose 
ndajfoljore të mjaft emrave konkretë (berr, 
caran, hardhiçkë, krand, krue, lerë, lëkitër, 
mal, manëze, rrush, shpatë, tokël, tra etj.), 
me mbijetoja paraindoeuropiane të sistemit 
të numërimit vigesimal / me njëzet (shih ka-
tërzet në njësinë frazeologjike asht m’katërz-
etat dikush “është shumë i inatosur a shumë i 
nervozuar”) etj. në fjalor, duket se sinonimet 
konkurrojnë edhe vetë brenda së folmes. Ës-
htë interesant rasti krye / kokë: Më së shumti, 
përdoret krye; kokë, shumë më pak (ndoshta, 
ngaqë del homonim me kokë “kokërr”), por 
del krahas krye si gjymtyrë kompozite dhe fra-
zeologjie: kokëçerr “kokëçjerrë”; kokëmraztë 
“kokëzbrazët” dhe ia ka ba koka. Kurse te ra-
sti ndigjoj / ndiej / gjegj mendojmë se kemi 

falënderim i autorit 
në këtë fjalor është tubuar fjala e ujemujasve dhe unë jam i nderuar e i lumtur që jam bashkatar 
me ta. Prandaj ata meritojnë mirënjohjen time më të përzemërt. në këtë punë të përbashkët, të 
parët janë prindërit e mi – sadiku e nazmija, vëllai im – hafizi dhe motrat e mia – dëshira, ludja 
dhe Zija. fill pas tyre vjen Abaz dervishi. dhe pastaj: Bajram çekiçi, Bexhet Rexha, hajri Xhepa, 
haki Abazi, huzrije shehu, Merxhane çorja (selxhaferi), Ramadan Murati, sami shehu, shahe 
shehu (daku), Tahir Xhemalia, ymer çorja, Zabit shehu. dhe shumë të tjerë. Për arsye vendi do 
të shënoj vetëm disa: Abdullah shehu, Abdurrahim Abazi, Adem  durma, Ahmedije daci, Aladin 
shehu, Ahmet Gjoka, Avni çorja, Barije daci, Bedullah (lah) Abazi, Besnik sulejmani, Elez hysa, 
Emin Ibish shehu, Emri deda, faik Puci, fuat Abazi, halil Robi, halim shehu, hamdi Cala, hasan 
shehu, Iljaz Karçi, Mahmut çima, Mehmet shira, Muharrem shehu, nuri smaçi, nuz Mala, Pijazit 
shehu, Qamil hasani, Ramadan çera, sali shehu, sinan hysa, sefedin Merhadi, shahe Xhepa, 
shaqir shehu, shemsi çorja, Teki çera, Xhavit hysa, Zabit Xhepa, Zenel Gjoka, Zeqir Mandrri etj.

Shumë fjalë e shprehje i kam dëgjuar në biseda odash e tubime të ndryshme e s’kam mundur t’i 
shënoj emrat e folësve. I falënderoj të gjithë këta e njëherësh, u kërkoj ndjesë që s’i përmend dot. 
Më vjen keq, gjithashtu që s’përmend dot emrat e djemve, nga të cilët kam dëgjuar vulgarizmat. 
Kanë qenë çaste loje e bisedash të shpejta adoleshtentësh e kësisoj, nuk kam mundur t’i shënoj 
emrat e tyre. nuk kam shënuar dot as emrat e vajzave në lojërat e tyre në oborre e në festimet e 
tyre popullore. Ani. Pa emra, por u jam shumë mirënjohës. 

Kam vjelë për këtë fjalor gjithë lëndën leksikore të hafiz shehut, ish-drejtues i kulturës në 
zonë, botuar në “studime filologjike” dhe “Gjuha jonë”, ose dërguar në Institutin e Gjuhësisë 
dhe të letërsisë për Kartotekën e leksikut të shqipes dhe lëndë leksikore nga kumtesat e mësuesve 
Ibrahim daci, naim Plaku, nilkë shehu e sejdi hysa, mbajtur në sesionin shkencor të sllovës, 
më 1987. U jam shumë mirënjohës. falënderoj folkloristin, dr. fejzulla Gjabri e mësuesin e bi-
ologjisë, Metush Skeja, për disa plotësime e saktësime fjalësh a kuptimesh dhe gazetarin Shaqir 
skara, për disa nga toponimet, që i kam cituar në një poshtëshënim. një falënderim të veçantë e 
kam për prof. dr. Vesel hoxhën (inxhinier gjeolog), për hartat e Ujemujës dhe për pilotin floran 
delia, për fotografimin nga ajri të visoreve të Ujemujës. një mirënjohje e falënderim prej kolegu 
e shoku i kam për recensuesit e fjalorit - akademik, prof. dr. jani Thomain e prof. dr. Enver hysën 
dhe për Këshillin shkencor të Institutit të Gjuhësisë dhe të letërsisë. një mirënjohje e falënderim, 
gjithashtu prej kolegu e kam për Qendrën e studimeve Albanologjike, që e bëri të mundur bot-
imin e fjalorit.  

falënderoj përzemërsisht vajzat që i dhanë formë fjalorit: Mirela Mihalin, Engjëllushe Karajn, 
për durimin e kujdesin e tyre të veçantë, për radhitjen (Mirela), korrekturën teknike, faqosjen e 
përgatitjen për shtyp (Engjëllushja) të kësaj lënde kaq të panjohur e kaq të vështirë për to. Për ball-
inën falënderimet shkojnë për Dorina Mukën. Për korrekturën letrare falënderoj Bledarin, tim bir.

gjuhësi
është zgjedhur ujemuja për një fjalor krahinor jo për ndonjë arsye krahinoriste e lokaliste, 
por për pasurinë e madhe leksikore që ka ruajtur e që ka. është një e folme konservative dhe 
njëherësh, e zhvilluar brez pas brezi. bartësit e saj historikë dhe aktualë janë njerëzit e saj, aq 
të mirë, aq punëtorë e aq kuvendarë - bujq, blegtorë, ndërtues, mësues etj.
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hajri shehu
1 shih në arkivin e Institutit të historisë, Tiranë: Defteri emëror i vilajetit të Dibrës (1467) (përkthyer 

nga V. Buharaja).
2 shih edhe emra e mbiemra të tjerë. Aleksi Rrenësi (sot ka fshat me emrin Rrenz pak më tej 

se Ujemuja), Bard Bullaçi, Gjin Kalja, Gjin Korojashenda, Gjon Bullaçi, Gjon Korojashenda, Gjon 
Kotori, Gjon Zografi, Kolë Kudhoni, Kolë luzi, Kolë Mizi, Kolë Morini, Kolë Punikiqi (mund të 
lexohet edhe Punëkeqi / shënim i përkthyesit të Defterit, V. buharaja), lekë lolashi (ndoshta luleshi 
/ shënim i përkthyesit të  Defterit; // mbase, edhe lulashi – h.sh), llazar Bërzili, llazar Rrenësi, 
Mekshe Prifti, Mile Bratislavi, Muzi Debri (krhs. mbiemrin me Dibër, Dibra/h.sh.), nikollë Koleci, 
nikollë llagari (llazari (?)), Petër Gjasht/e/iglishti (me gjashtë gishtërinj / shënim i përkthyesit të 
Defterit), Petër lura, Petër Mataranku, Petër Piluga (sot ka ara në Kallë që quhen Piluga), Petër Prifti, 
Pip Shëmbati (sipas leximit të përkthyesit të Defterit; krahaso Shumat / Shumbat / Shëmbat), Tole 
Bardi, Vllatko lloshi etj. siç shihet, pjesa më e madhe e emrave dhe e mbiemrave janë antroponime 
tipike shqiptare.

3 Për shumbatin shih: shaqir skara, Shumbati (histori dhe tradita), Tiranë, 2004.
4 shih Adem Bunguri, Prehistoria e Dibrës, Tiranë, 2010, f. 153.
5 shih K. frashëri, Historia e Dibrës, Tiranë, 2012, f. 570, 571. Administrativisht, Zall-Kalisi ka 

qenë me Kalisin (rrethi i Kukësit) deri në vitin 1946, kurse lugjejt, me Zall-dardhën deri më 1955; 
edhe tani, lugjejt është me Zall-dardhën.

6 shih K. frashëri, Historia e Dibrës, Tiranë, 2012, f. 39, 56.
7 shih Ali hoxha, Mbi lokalizimin e Fushës së betejës së Torviollit, në “Studime historike”, 1979, 

3, f.229-236.
8 sipas një kumtimi gojor nga Murat hysa. shih edhe një shkrim tonin në gazetën “Mësuesi”, 

dhjetor, 1968.
9 Shih 100 personalitete shqiptare të kulturës islame, Tiranë, 2012, f. 230.
10 Shih Xhemal Domi, Shkollat e para shqipe në Dibër, në “Rruga e Arbrit”, nr. 29, shtator 2008, 

f. 11.
11 shih hysen çera, Ujë e m’Uja, Tiranë, 2000; shih edhe te Fjalori Enciklopedik Shqiptar (zëri 

Sllova), Tiranë, 1985 e te fatos daci, Enciklopedia e Dibrës, Tiranë, 2006 dhe te Shaqir Skarra, 
Trokitje në portat e Dibrës, Tiranë, 2013. shih edhe Xhelal ndreu, S’ka qetësi në Lisivalle, Tiranë, 
1996.

12 nga pesë fjalë të përbëra me gjymtyrë të dytë -mirë, na duket se pesë vlerësime i kanë të radhës 
së parë ujemujasit – nusen (bashkëshorten), punën, fjalën, zemrën, shpirtin. Ato janë nusemirë, 
punëmirë, fjalëmirë, zemërmirë, shpirtmirë. Antonimet janë nusekeq, punëkeq, fjalëkeq, zemërkeq, 
shpirtkeq.

13 në të folmen e Ujemujës e më tej ruhen edhe toponime e mikrotoponime të vjetra e interesante 
në punë të formimit e të motivimit: bumatroll, Deluzë “Delujëz”, Derëz, Gështejas, Gramë, Gjuri 
Shqipes, Kallë, Kapç, Kriçza, Linishte, Lisivalle, Mbaslerë, Nërgjurz, Paraspore, Rraina “Rrina”, 
Rrasagulë “Rrasangulë”, Shënapremte, Shënxhexhe (= Shëngjergje / emër arash), Shilbatër, Shkekë, 
Shtodër, Shumarenë, Shumat “Shumbat” etj. Mikrotoponimia e Vleshës është mbledhur nga ne dhe 
është në Institutin e Gjuhësisë dhe të letërsisë, Tiranë; por kjo nuk mjafton kurrsesi; duhet mbledhur 
sa më parë toponimia e mikrotoponimia e gjithë Ujemujës dhe më tej. Besojmë të jetë një lëndë me 
vlerë për të folmen e, mbase edhe për gjuhën shqipe, për historinë e saj, por edhe për leksikun e saj.

14 Për kuptimet e fjalëve a të njësive frazeologjike që jepen si shembuj ilustrues në këtë parathënie, 
shih në këtë fjalor në vendet përkatëse.

15 në të folmen e Ujemujës, sidomos te brezi i parshëm a te mosha e sotme e tretë, nuk njihen 
fjalët barí, fshat, fundërron, i gjelbër (i blertë), gjemb, kofshë, kope, kumbim, kumbon, mbyll, nofull, 
nxitoj, nxjerr, pyll, rregulloj, rroba, i sipërm, shikoj, shpejt, shpejtoj, shuplakë, zgjoj, zgjohem etj., 
por përkatësisht (me shqiptimin krahinor) çoban, katund, rrësmon, jeshil, ferrë, vegë, tufë, gjëmim, 
gjëmon, mëshel, fulqi, vriktoj, qit, mal, ndreq, petka, i epër (i epërm), shoh, vrik, vriktoj, shpullë, 
mçoj, mçohem. ndërkohë, ka fjalë të gjuhës së përgjithshme (tipi lumë etj.) që nuk njihen a nuk 
përdoren në kuptimin e parë, themelor, por në kuptimin e dytë a në kuptimet e prejardhura.

16 fjalë e shprehje nga ky fjalor (ballosh, barrëtor, bethyem, brezatar, derdhmas, djegë / fig., 
farkofsh, lakavar, parsë, pikëtoj, rrësmon, rrudhake, skabardh, skapllon, skepator, skithem, syfortë, 
sypafjetëm, syuntë, tëthacë, valëmadh / vokërr (i), vrugohem / fig., vrugoj / fig., të ha dhevin nër 
kambë dikush etj.) janë botuar nga ne edhe në revistat “studime filologjike” e “Gjuha jonë”. Këto e 
të tilla si këto janë marrë e përfshirë edhe në “fjalor i gjuhës së sotme shqipe” (Tiranë, 1980), “fjalor 
i gjuhës shqipe” (Tiranë, 2006), “fjalor i gjuhës shqipe” (i Mehmet Elezit / Tiranë, 2006). Ka edhe 
fjalë e shprehje nga ky fjalor që janë sugjeruar e përfshirë drejtpërdrejt në fjalorët e gjuhës shqipe 
të Institutit të Gjuhësisë dhe të letërsisë. I përmendëm këto për të thënë se këto fjalë e shprehje i 
ruajnë edhe statusin si njësi popullore krahinore në fjalorin tonë, edhe burimin si njësi popullore 
të mbledhura për së pari në të folmen e Ujemujës. në raste të tilla, thuajse nuk përdoret formula e 
shpjegimit “si fGjssh”.

17 shih: naim Plaku, Krojet e zanave, Tiranë, 2010; Sami Shehu, Një bilbil n’trëndafil, Tiranë, 
2003; Shaqir Skarra, Gurrat e Korabit, Tiranë, 2011.

18 Është vjelë shterueshëm lënda folklorike e mbledhur nga ne në Ujemujë në vitet 1962-1965 
(pronë letrare e ish-Institutit të folklorit, tani, Instituti i Antropologjisë dhe i studimeve të Artit, Tiranë). 
Janë qindra vargje këngësh popullore të motmotit, të dashurisë, të dasmës, të trimërisë etj. dhe shumë 
proverba, gjëegjëza etj.

19  Mbaj mend si u regjistrua fjala parsë. një nga shoqet e pyeti motrën time: “A e bone fenellën?”. 
Ajo i tha: “Shpainën, po; kam ne di parsat”. Shkova te dhoma ime e shënova me të shpejtë fjalën; 
qe një formim që lidhej me parë. ditë më pas, kur fryu një erë e fortë, im atë tha: “Duhet me 
e lie (= suvatue) parsën e shpais me harason, t’mos e hane sharraina”. Kjo më ngacmoi edhe 
më shumë, sepse doli një fjalë shqipe që zëvendësonte fjalën e huaj fasadë në kuptimin konkret, 
krahas sinonimit ballinë të gjuhës së përbashkët letrare. një herë tjetër, nga goja e tim eti dolën krejt 
natyrshëm fjalët bashkatar, gabimtar e parator. Unë u mrekullova, por edhe u mahnita, sepse nuk i 
imagjinoja formime të tilla dhe një intuitë kaq të hollë gjuhësore. Kurse te fjala ylltoj pashë ngjyrimin 
e mendimit me anë të fjalës, konotacionin e zgjedhur, mjetin stilistik, krahasuar me fjalën asnjanëse 
hijeshoj, kur rastisa të shoqëroja nënën te një i afërm. në atë shtëpi kishte lindur një fëmijë – djalë. E 
kishin vënë djepin me djalë në krye të odës në cep. nëna, ende pa u ulur, tha: “U, sa mair, sa mair! 
E paha (= paska) illtaue venin voci. Shiqir! Shiqir! Me jet t’gjat! Me jet t’gjat! U rraitt me non e me 
bab!”. fjala ylltoj është në “fjalorin e gjuhës shqipe”, 2006. një thënie tjetër e thjeshtë e nënës, në 
një çast krejt të zakonshëm komunikimi më solli fjalën katërzet: Mos u dukro sot anej se ai (aksh 
njeri) ishte m’katërzetat, veç bërtaitte, i ishte pkut kali e hi n’maisër. 

I sollëm këto raste për të sugjeruar që fjala e popullit mund të mblidhet e të gjurmohet kudo e 
gjithnjë, edhe pa pyetje e përgjigje, edhe kur flasim e bisedojmë me njerëzit e familjes, të afërm, miq 
e shokë. nga populli mund të marrim, siç marrim një frutë nga dega e pemës. Por kudo e gjithnjë 
duhet përdorur blloku e stilolapsi.

20 fatkeqësisht, nuk është shfrytëzuar lëndë leksikore dhe frazeologjike e ardhur nga ndonjë 
mbledhës tjetër i krahinës, sepse atë kohë unë mblidhja vetë leksik popullor për Institutin e s’kisha 
synim për të hartuar e botuar ndonjë fjalor krahinor. Ideja për fjalor më ka lindur vonë, aty nga viti 
2000, kur mendova se kisha njëfarë lënde të grumbulluar. ndërkohë, lënda e ardhur nga mbledhës 
të veçantë futej në Kartotekë e zor se mund të qëmtoje ndonjë skedë në 5 milionë skedat që ka 
ajo. Do të kishte qenë ndihmë e paçmuar po ta kisha konsultuar e krahasuar atë lëndë. Sipas një 
kumtimi gojor nga Rr. lahi (ish-mësues në ciklin e ulët), në vitin 1993, në bibliotekën e shkollës së 
mesme të sllovës ka qenë grumbulluar një lëndë jo e vogël leksikore nga e folmja e zonës. Ajo do 
të kishte qenë, gjithashtu, ndihmë e paçmuar për këtë fjalor, sikur ta kisha pasur (sigurisht, pasi të 
përzgjidhej e të përpunohej nga ana leksikografike). Ani. lutem të kem shkuar edhe unë në gjurmët 
e mbledhësve të tjerë.

21 Mospasqyrimi i ngjyresave kuptimore të çon në agnosticizëm leksikografik sepse ato janë 
objektive, ashtu si kuptimet.

22 në thelb, një fjalë dialektore a krahinore që përfshihet në fjalor duhet të ketë në mos plotësisht, 
pjesërisht njëfarë dallimi a ndryshimi nga fjala gjegjëse e gjuhës së përbashkët; pra, teorikisht, mund 
të ketë arsye leksikore, semantike ose formale për ta futur në fjalorin dialektor a krahinor. Ajo mund 
të jetë, për shembull, fjalë e ligjërimit të thjeshtë, që mund të njihet në gjuhën e përbashkët, por që 
për arsye jashtëgjuhësore, siç u cek më lart, nuk mund ta pranojë një fjalor i gjuhës së sotme shqipe e 
nuk mund të hyjë në gjuhën letrare; të tilla mund të jenë edhe trajta nëndialektore e krahinore fjalësh, 
ku pasqyrohet ndonjë dukuri gramatikore a fonetike krahinore, jo se nuk dallohet dot kufiri midis 
shtresës leksikore, gramatikore e fonetike të gjuhës letrare dhe trajtave të tilla, por për informacion 
gjuhësor. 

23 Kësisoj, fjalori ka edhe elemente dialektore. 
24 Edhe ndonjë variant fonetik që na duket se është huazim nga ndonjë e folme tjetër (tipi me ner 

(= nder) ç’fjasëm / në këtë të folme nuk njihet flas / fjas, por foli; në këtë të folme, fjala nder është 
në gjininë mashkullore, por pasthirrma e përshëndetjes nuk është faleminderit, por faleminerës).

25 një i brezit të vjetër do të thoshte, p.sh., kam omun, kurse një i brezit të sotëm, kam shpres.
26 A. Kostallari, Gjuha e sotme letrare shqipe dhe disa probleme themelore të drejtshkrimit të saj, 
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të bëjmë me dallime përdorimore kohësore, 
historiko-kronologjike: ndigjoj e sotme; ndiej 
që po vjetrohet; gjegj e vjetruar. Sinonimet 
vijnë në këtë të folme edhe me vlerat e tyre 
stilistike. Shih, p.sh. te njësia frazeologjike ha 
re dikush: re nuk mund të ndërkëmbehet me 
vranësi / vranësirë; thuhet e kam litarin në fyt, 
por (ndoshta, për arsye jashtëgjuhësore) jo 
e kam tërkuzën në fyt. Brenda së folmes ka 
edhe variante fjalëformuese (tipi lëvrij / lëvroj; 
i mërdhizëm / i mërdhiztë etj.).

fjalori përfshin mbi 8000 fjalë, përveç njës-
ive frazeologjike. fjalët e urta e proverbat janë 
njësi ilustruese, ashtu si thëniet. lënda është 
qëmtuar prej vitesh drejtpërdrejt në fshatrat e 
Ujemujës.16 nuk dimë që krahina e Ujemujës 
të ketë skripte (skripti është formë e shkruar 
me tipare dialektore), por ka njëfarë folklori të 
botuar17 dhe një folklor shumë të pasur, ende 
të pabotuar. Jemi munduar ta vjelim edhe 
folklorin e pabotuar të krahinës.18

lënda kryesore është vjelë nga prindërit e 
mi, motrat e mia e vëllai im në momente bi-
sede krejt të lirshme, por edhe me pyetje e 
përgjigje.19 Burimi i dytë kanë qenë banorët 
e katundit Vleshë. Më tej, ata të Kallës, të 
Sllovës, të Trojakut, të Palamanit. Janë bërë 
ekspedita të qëllimshme leksikologjike në 
Pashnjarë (lagje e Sllovës), Ratke, Shafell (la-
gje e Palamanit), Zall-Kalis, lugjej, sllatinë, 
Venisht, Shumbat, Smaç (lagje e Shumbatit) 
e Dypjakë. Rast shumë i mirë kanë qenë da-
smat, me këngët e vajzave. në oda, kuven-
dimet e bisedat serioze për histori, bëma, 
ngjarje, tradita, punë bujqësie etj.20 fjalët me 
vlerësim negativ, mallkimet e vulgarizmat (fja-
lët dhe shprehjet e ligjërimit të thjeshtë) janë 
vjelë në rrugë, në lojë, në shakatë e humoret 
e djemve. 

fjalori i Ujemujës përfshin pesë shtre-
sa fjalësh: a) fjalë të përdorimit vendor, që 
nuk kanë përgjegjëse sinonimike në gjuhën 
e njësuar letrare (dikah, ditënisht, kapathe-
rem, i/e kërpudhtë, prekë, puplit, rrugëtisht; 
që kanë përgjegjëse sinonimike në gjuhën e 
njësuar letrare (por sigurisht, me prejardhje 
të ndryshme leksiko-fjalëformuese e edhe me 
ngjyresa kuptimore e stilistike etj.): dynak, 
gjuhëtar, kalashtoj, kip, kushmos, lëkitër, 
lëpardhë, mëshel, parator, i parshëm, pipton, 
puthtoj, sprehlloj, sharkitet, tëhollëz, zhger-
re); b) fjalë të mbarë gjuhës, por me kuptime 
ose me ngjyresa kuptimore21, të ndryshme a 
të veçanta vendore (anëtar, arbënesh, kullot 
/ me kuptim të figurshëm, mbaresë, pikëtoj, 
prekë / fig., thij), ose fjalë, që në krahasim 
me ato të gjuhës së njësuar letrare, kanë 
kuptime të pjesshme, më të ngushta (argat, 
kullosë, ndërmjetëz), a të vjetruara (mafes); 
c) fjalë që plotësojnë çerdhen fjalëformuese 
të gjuhës së njësuar letrare (cingëroj, kaku-
shem, lavdëresë, ngen, ngrishëm, pingërimë, 
pikërrimë); ç) fjalëformime tipike popullore, 
që pasqyrojnë shpirtin e së folmes (mbiemra 
të formuar nga një dëshirore / tipi bekofsh, 
emra më -naj(të), formime me gjymtyrë të 
dytë –madh (tipi rrebemadh, sherrmadh etj.) 
etj.; d) variante fjalëformuese të fjalëve të gji-
thëmbarshme (edhe këto pasqyrojnë shpirtin 
e së folmes) (ndonjëherë, edhe morfologjike e 
fonetike22 - i dhishtë, / krahaso në gjuhën le-
trare i dhirtë, vetësi për vetmi, burrënim / me 
kuptim përmbledhës., ngasëtar, i vokërr (e ka 
edhe arbërishtja, i vikërr), vnesht/ë,-a, mçeh, 
mçik, grumneshë). 23

në fjalor është përfshirë edhe ndonjë fja-
lë që është në fjalorët shpjegues të shqipes 
së sotme (b.f., lavër, lavërtar, lëmyshk, lisën, 
shëmoj etj.) pa dallime a ngjyresa kuptimore. 
Kjo është bërë për të treguar se njësi të tilla 
janë shumë të pranishme e shumë tipike në 
këtë të folme, ose për ndonjë thënie, kryesisht 
të figurshme a njësi frazeologjike (shih lakmi, 
kripë, vapë etj.). në fjalor pasqyrohen edhe 
disa variante fonetike brenda së folmes (tipi 
bushtoj / pshtoj, fkellë / thkellë).24 

në fjalor ka edhe huazime a fjalë me preja-
rdhje të huaj (kollan, darí, mastraf, brac,-ë, 
kolir, okolla, fuste, polak, puste, celinë, rrëzb-
it, zakosë, nemogsh, apet etj.) - pjesa më e 
madhe e tyre, sllavizma e turqizma që po 
vjetrohen, domethënë, që janë përdorur nga 
brezi i parshëm, që mund të përdoren sot nga 
brezi më i vjetër, ose që hasen në folklorin 
tradicional. fjalori mund të gjykohet për këtë 

përfshirje. Por, fjala e huaj a me prejardhje të huaj është dokument histo-
rik, është një fakt. Ajo tregon një dhënëmarrje, një bashkëmarrëdhënie, 
një kohë kur ka hyrë, por edhe një kohë kur ka dalë tej a kur mund të 
dalë (gjuhësisht: e vjetruar a që po vjetrohet)25, domethënë, tregon edhe 
zhvillimin e leksikut të së folmes, mënyrën si mund të zëvendësohet e si 
është zëvendësuar në kohë. Ajo sugjeron të gjurmohet në të folme të tjera, 
për të gjetur, ndoshta fjalën shqipe a me formim shqip (p.sh., e folmja  e 
fushës së shehrit, dibër ka tëhollëse për palaré). Mbase, këto huazime e 
fjalë me prejardhje të huaj kanë vlerë për etnografin, historianin e gjuhës 
etj. një pjesë kanë shënimin vjet., çka do të thotë, siç u përmend më lart 
se janë përdorur nga brezi i parshëm ose në folklorin tradicional. Ato fjalë 
që na duket se mbijetojnë, janë pa shënimin vjet. 

fjalët dhe shprehjet e fjalorit rrokin fusha të ndryshme të veprimta-
risë jetësore – materiale dhe shpirtërore të krahinës, natyrisht për aq 
sa kemi arritur të gjurmojmë e të mbledhim. nga veprimtaria shpir-
tërore duam të përveçojmë fetarizmat islamë. Sigurisht, ato nuk mund 
të konsiderohen krahinorizma në kuptimin e mirëfilltë të fjalës, sepse 
duhet të kenë përdorim shumë më të gjerë a gjithëvendor; por ne i 
kemi përfshirë sipas gjykimit që “i kemi hasur në këtë të folme, ashtu 
si edhe njësitë e tjera të fushave të tjera, të cilat, gjithashtu, mund të 
kenë përhapje më të tejme”.

 ligjërimi jobisedor në të folmen e Ujemujës është gjithë kulturë; shih 
në fjalor, p.sh. eufemizmat i pamirë për “i sëmurë”, i pabukur për “i 
shëmtuar”, me kambë të zana e shtatzanë për “me barrë”, të vdjerrët 
për të vdekurit, m’ka dalë nji dhi për “më ka ngordhur një dhi”, derë e 
vogël për “nevojtore” (e kanë edhe anglezët: little house “shtëpi e vogël”) 
etj. Është interesante: fjala nuse përdoret, edhe për gra, madje, edhe të 
moshuara për bashkëshorte e dikujt. Shih edhe motivimin fjalëformues te 
dhanëmarrje (krhs. konceptualizmin popullor jap, pastaj marr), sylëshuem 
etj. Shih përdorimet mbiemërore të emrave që shënojnë veti të spikat-
shme (p.sh. rrap, plep etj.; rrap është djali; plep është nusja). Shih edhe 
urimet e fjalët e urta. Ato tregojnë mirëdashje. Por, në fjalor ka edhe fjalë 
e shprehje të ligjërimit bisedor (p.sh., përdorime mbiemërore emrash me 
konotacion negativ). Ka edhe fjalë e shprehje të ligjërimit të thjeshtë (të 
shkujdesur): vulgarizma e mallkime. fjalët e ligjërimit të thjeshtë përdor-
en, siç dihet, në situata të caktuara ligjërimore, kryesisht në rrethana mërz-
itie e nervozizmi dhe janë dëgjuar, siç u tha, në rrugë. Si në rastin e fjalëve 
të huaja a me prejardhje të huaj, do të kishte qenë qëndrim joobjektiv e 
paragjykues dhe parimisht, zgjidhje e padrejtë, po të mos ishin përfshirë 
në fjalor vulgarizmat e mallkimet. Është një veprimtari gjuhësore dhe har-
tuesi i fjalorit e ka për detyrë ta pasqyrojë atë.

Kërkimet leksikologjike e leksikografike e sidomos, ato dialektologjike 
e dialektografike i kthehen gjithnjë e më shpesh gjeografisë së fjalëve. E, 
fjalorët krahinorë janë edhe gjeografi e fjalëve. Por, më shumë se kaq, 
fjalorët krahinorë të shqipes, për arsye gjuhësore dhe jashtëgjuhësore 
që dihen, nxjerrin në dritë lëndë leksikore për pasurimin e mëtejshëm 
të leksikut të gjuhës së njësuar letrare: njësi leksikore ose kuptimore (që 
plotësojnë shtresën bisedore të gjuhës), njësi leksikore shprehëse-em-
ocionuese (si mjet i diferencimit stilistikor), njësi leksikore me funksion 
normativ (janë njësi leksikore me kuptim konkret–lëndor që mund të 
asnjanësohen duke e humbur ngjyrimin vendësor). “Kjo gjuhë (gjuha e 
sotme letrare shqipe – h. sh.), - thotë profesor Androkli Kostallari, - është 
demokratizuar edhe më tej, duke ngërthyer me mijëra fjalë e shprehje 
nga gurra popullore e të gjitha krahinavet”.26 Sigurisht, për arsye të ndry-
shme, ka ende fjalë e shprehje popullore të pakodifikuara. Mbi të gjitha, 
sepse populli është gjithnjë gjuhëkrijues. Gjuha e njësuar letrare mund 
t’i mirëpresë të tilla fjalë e shprehje popullore, siç është argumentuar 
shkencërisht, pavarësisht nga areali gjeografik. Për t’ia rikthyer popullit 
si mjet kulture. do të isha i lumtur sikur të kishte të tilla edhe në “fjalo-
rin me fjalë e shprehje popullore nga e folmja e Ujemujës”, sepse ky ka 
qenë edhe një ndër synimet e tij më të para. Do të isha po kaq i lumtur 
sikur të tjerët të gjurmonin e të zbulonin më shumë se kaq e më shumë 
se unë e t’i botonin. Atëherë, ky fjalori i tanishëm do të ishte vetëm bleu 
i parë. Dhe, po të hartoheshin e të po botoheshin fjalorët e të folmeve 
të tjera të Dibrës, ky do të ishte vetëm njëri nga blejtë e librit të saj të 
madh. 

* Titulli është i redaksisë së gazetës.
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Tradita poetike dibrane nuk është shumë e hershme, por ajo nuk është as aq e vonë sa mendohet. Ajo ka filluar në 
shekullin e nëtëmbëdhjetë për të vazhduar deri në ditët e sotme, me cilësi të reja artistike, me ecje përpara dhe me 
kthime mbrapa, si për sa i përket nivelit, ashtu edhe performancave të profileve poetike.

Nga Xhafer martini 

Tradita poetike dibrane nuk 
është shumë e hershme, por 
ajo nuk është as aq e vonë 

sa mendohet. Ajo ka filluar në 
shekullin e nëtëmbëdhjetë për të 
vazhduar deri në ditët e sotme, 
me cilësi të reja artistike, me ecje 
përpara dhe me kthime mbrapa, 
si për sa i përket nivelit, ashtu 
edhe performancave të profileve 
poetike. Tradita poetike dibrane 
ndoshta fillon me poetin dhe 
gazetarin Josif Bageri nga Reka e 
Dibrës së Madhe, si i pari poet 
që ka botuar një libër me vjersha 
dhe përgatiti për botim librin e 
dytë.  Josif Bageri (1870-1914) qe  
një patriot i shquar dibran. Ai dha 
ndihmesën e  tij në atë periudhë 
kur Lëvizja jonë Kombëtare për 
të krijuar shtetin shqiptar ishte në 
ngritje. Josif Bageri lindi në një 
familje të varfër të Rekës. Për papu-
nësinë dhe ngushtësinë e  jetës u 
detyrua që qysh në moshë fare të 
re të emigronte dhe të vendosej 
në kryeqytetin e Bullgarisë. Sofja 
ishte qytet i madh në krahasim me 
vendlindjen e tij. Tani djaloshi i ri, 
i djegur nga malli dhe dashuria për 
atdhe, e kishte edhe më të vështirë 
për të mbijetuar, mbasi ishte pa 
profesion dhe i pashkolluar. Do të 
vinte koha që ai të bëhej gazetar 
dhe poet, por gjer këtu ishte një 
rrugë e gjatë dhe e vështirë që 
filloi me njohjen me disa nga at-
dhetarët më të shquar të Lëvizjes 
sonë Kombëtare, të cilët ngjallën 
në shpirtin e djaloshit të ri dëshirën 
dhe entuziazmin që të vinte të 
gjitha forcat në shërbim të atdheut. 
Nuk kaloi shumë kohë dhe Josif 
Bageri i ri u bë aktiv në Lëvizjen 
tonë Çlirimtare. Ai qe një ndër 
themeluesit e shoqërisë “Dëshira” 
të Sofjes në janar të vitit 1893. 
Gjatë viteve 1909-1911 drejtoi 
gazetën “Shqypeja e Shqypnies”, 
në faqet e të cilës  iu bë jehonë 
luftërave dhe përpjekjeve të popul-
lit shqiptar për çlirim kombëtar nga 
zgjedha turke. 

Josif Bageri shkruajti vjersha 
kryesisht me motive patriotike, 
që i recitonte vetë në masat e 
gjëra të popullit për të ngjallur 
tek ato ndjenjat e lirisë. Shumë 
prej këtyre vjershave ai i botoi në 
shtypin e kohës duke u bërë poeti 
më prodhimtar dhe më ndikues në 
rritjen e ndërgjegjes kombëtare të 
shqiptarëve. Në vitin 1910 botoi 
përmbledhjen “Kopsht shqiptari”, 
që u prit mirë nga bashkëkom-

Tradita poetike dibrane

Josif Bageri shkruajti 
vjersha kryesisht me 
motive patriotike, që i 
recitonte vetë në masat 
e gjëra të popullit për të 
ngjallur tek ato ndjenjat 
e lirisë. 
Shumë prej këtyre 
vjershave ai i botoi në 
shtypin e kohës duke u 
bërë poeti më prodhimtar 
dhe më ndikues në rritjen 
e ndërgjegjes kombëtare 
të shqiptarëve. 

basit.1) Me këtë vëllim ai eci në 
hullinë e traditës poetike atdhetare 
që hapën krijuesit e mëdhenj të 
Rilindjes sonë Kombëtare, si: Naim 
Frashëri, De Rada,  Andon Zako 
Çajupi dhe të tjerë vjershëtorë të 
shquar të asaj kohe. Shumë vjersha 
i përmblodhi në një vëllim tjetër, 
por ato mbetën pa u botuar. Ngaqë 
vjershat e Bagerit nuk i kemi në 
duar, nuk jemi në gjendje të bëjmë 
ndonjë vlerësim  për cilësinë e 
tyre artistike. Por, pavarësisht nga 
niveli artistik, ato iu përgjigjën 
kërkesës më imperative të kohës: 
mobilizimit të popullit për çlirim 
kombëtar.  

Një tjetër patriot dibran që shkru-
ajti vjersha është Haki Sharofi. Hak-
iu lindi në Dibër të Madhe në vitin 
1894. Qe një personalitet poliedrik: 
Mësues i Popullit, gazetar,  poet 
dhe lëvrues i gjuhës shqipe. Për të 
kuptuar madhështinë e këtij njeriu, 
mjafton të dish që nxënës të tij qenë 
intelektualët nga më të shquarit, 
si: Shaban Demiraj dhe Vexhi Bu-
haraja. Pati edhe shkollim të mirë, 
por më shumë me zellin autodidakt 
arriti të marrë një kulturë të gjerë 
dhe të çmohet edhe si historian dhe 
përkthyes. Vexhi Buharaja, në formë 
dedikimi,  shkruan për të: “Profesor 
Haki Sharofit, mësuesit tim të gjuhës 
amëtare e turqishtes, i cili më pat 
lëvruar në zemër dashurinë për 
Naimin, si shenjë kujtimi, mirën-
johje dhe respekti të thellë”.2) Kurse 
ish-nxënësi tjetër, Prof. dr. Shaban 
Demiraj, me cilësinë e kryetarit të 
Akademisë së Shkencave të Shq-
ipërisë, thotë: “Kam kënaqësinë që 
e marr fjalën (në njëqind vjetorin e 
lindjes së Haki Sharofit-xh. m.) dhe 
besoj se shpreh edhe mendimin 
tuaj për të përgëzuar organizuesit 
e këtij tubimi përkujtimor për vlerat 
madhore të mësuesit atdhetar, që, 
megjithëse ishte lënë në harresë, 
më në fund u vlerësua për punën 
e palodhur Mësues i Popullit. Dua 
të përgëzoj, gjithashtu, kumtuesit 
që me punën e tyre të papërtuar 
arritën të venë në dukje, nëpërmjet 
kumtesave, mësuesin e palodhur 
Haki Sharofi dhe, veçanërisht, 
jo vetëm si arsimtar por edhe si 
hulumtues. Dhe mund të pohoj 
si bashkëpunëtor se personaliteti i 
Haki Sharofit përputhet plotësisht 
me kujtimet që kemi ne ish-nxënësit 
e tij, miqtë e tij për të. Haki Sharofi, 
mbi të gjitha ishte njeri me ndjenja 
atdhetare, liberale, njeri me moral 
të lartë, përçues i së resë. “ 3)

Disa nga vjershat e tij janë 
botuar edhe në përmbledhjen me 
trajtesa me rastin e  100 - vjetorit 
të lindjes së tij. Njeri nga kumtuesit 
shkruan kështu për krijimtarinë 
poetike të Haki Sharofit: “Në çaste 
frymëzimi të veçantë, Hakiu provoi 
disa herë të thurë vargje. Vjershat e 
tij janë të ndjeshme dhe, në to, më 
shumë se sa vlerat artistike, bien 
në sy hovet e sinqerta të zemrës 
së Hakiut-poet, shqetësimet për 
hallet e vendlindjes, të atdheut 
dhe të njerëzve, shqetësimet për 
mangësitë në botën shpirtërore e 
morale të besimtarëve të kohës 
dhe të tjera”. 4) Në këto radhë 

duket që nuk ka një vlerësim të 
lartë për Haki Sharofin si poet.  Për 
mendimin tim Haki Sharofi ka qenë 
poet si shumë të tjerë të asaj kohe. 
Madje ai ka ndonjë vjershë  që të 
befason me cilësinë e lartë artis-
tike  dhe të kujton poetin e madh 
Naim Frashëri. E tillë është vjersha 
“Lavdimi hyjnor” me përmbajtje 
filozofike-fetare: 

“Të përmendim Perëndinë,
Kurdoherë e në çdo vepër,
Që të gjejmë lumturinë
Dhe mëshirë në jetë tjetër.

Qofsh lavdue, zot i vërtetë,
Për të mirat që na ke dhanë,
E plotësove këtë jetë
Gja të metë s’i ke lanë. 

Lusim, falim për Resulin,
Të kujtohet me respekt,
Dhe do t’ia mbajmë urdhnin,
Do ta njohim për profet.

Do t’punojmë si shokët e Tij,
Ndjesë paçin para Zotit,
Janë shembull për njerëzi
Sa të enden stinët e motit.

Kur të nisim të punojmë
Të kërkojmë hirin e Zotit
Punët tona mbarë shkojnë
Me përkrahje të Fuqiplotit. 

Për të dalë nji punë në krye
Me sukses e me fitim,
Para Zotit ulim kryet,
Duhet me kërkue bekim. 

Pse fuqia e të aftit 
Pa u bashkue, s’bahet gja
Pa vullnetin e të Naltit
Gjithësia s’ban dot za. 

Kur u shfaq vepra hyjnore
Mrekulloi çdo artist,
Se askujt s’i vjen për dore
Para saj të jetë kopist.

Gjeni nji fuqi të dytë,
Të krijojë nji gja të gjallë,
Të ketë kambët edhe sytë
Që të shkëlqejnë në ballë. 

Kjo gja s’mund të bahet kurrë
Sa të vërtitet kjo tokë,
Nuk do të ketë as grue as burrë
Që t’i bahet Zotit shok.“ 5)  

Haki Sharofi ka jo vetëm kon-
ceptin e vjershës strofike me rimë 
të alternuar a,b,a,b, por ka edhe 
konceptin e rimës, të ritmit, të 
vargut tetërrokësh. Në shumicën 
dërrmuese të rasteve ai shmangën 
rimat folojre dhe krijon një vjershë 
me bazament solid. Është përpjekja 
për ta çuar poezinë drejt moder-
nitetit, po të kemi parasysh se 
moderninteti pranon të gjitha llojet 
e strofave dhe të vargjeve.Moder-
niteti qëndron në frymën poetike 
dhe tek poezia e Haki Sharofit ka 
vendin e vet.  

Tek vjersha “Flamuri kombëtar” 
Sharofi ka edhe larmi strofike dhe 
larmi rimash dhe asonancash çka 
dëshmon për një poet të kulti-
vuar: 

“Shqiponjë, që historia 
 ta shkruen lavdinë,

Meriton të jesh kunorë,
Mbi flamurin arbënor,
Që pahiti botën mbarë 
 dhe Hindinë: 
Flamur, që andrrat realizove,
Së parit në Vlorë,
Madhështor si shqiponjë 
 mbulove, 
Kulmin arbnor”. 6) 
Kjo vjershë edhe po ta citojmë 

krejt, nuk do të thoshim se ka 
ndonjë nivel të lartë artistik, sido-
mos për Himnin Kombëtar, siç e 
pat nisë poeti, por, sidoqoftë, këtu 
shfaqet dukshëm vetëdija e poetit 
për larmi strofash dhe rimash. Në 
katër vargjet e parë kemi rimën: 
a,b,b, a, kurse në katër vargjet e 
tjerë, kemi rimën e alternuar a, b, 
a, b. Strofën e kemi tetëshe. Pësa i 
përket vargut  kemi kombinimin e 
dhjetërrokshit me gjashtërrokshin, 
sadoqë nuk është deri në fund kon-
sekuent. Shkurt, pa hyrë në hollësi 
të një analize metrike, stilistike, 
kemi të drejtë të pohojmë që Haki 
Sharofi jo vetëm e ka pasë idenë 
e poezisë moderne (për kohën), 
por edhe e ka realizuar atë sipas 
potencës së tij poetike. 

Një tjetër poet, me prirjen për 
të qenë modern është edhe Xhelal 
Ndreu (1911-1988). Ky ishte his-
torian, publicist, romancier, dra-
maturg, përkthyes. Por veprat e 
tij nuk i kemi. Ne këto i marrim 
shënim sipas një libri të botuar në 
vitin 1994 me titull “S’ka qetësi në 
Lisivale”ku ka poezi dhe përkthime 
poetike, publicistikë, një histori të 
shkurtër të Dibrës dhe një shënim 
të shkurtër biografik ku tregohet 
edhe për shkatërrimin e  veprës së 
tij në kohën kur ai ishte në burg. 
Gjykimin për të si poet do ta japim 
nga një tufë me poezi që janë 
botur në librin që përmendëm. 
Janë rreth njëzet poezi, gati një 
vëllim, megjithatë jo mjaftueshëm 
për të nxjerr një përfundim të 
paqortueshëm. Për mendimin tim 
është poet që, po të kishte pas 
një jetë normale, mund të ishte 
zhvilluar më tej dhe mund të ishte 
ngritur më lart. Por kjo puna e 
jetës është sipas njeriut. Ka plot 
njerëz me prirje poetike që, duke 
jetuar në luks, pasuri dhe rehati, 
e kanë mbytur talentin e tyre, siç 
ka të tjerë, që, me gjithë jetën e 
vështirë, i kanë dhënë perla letër-
sisë botërore. Kadare, kur trajton 
problemin e raporteve të krijuesit 
me jetën e tij,  shkruan: “Askush 
nuk mund ta dijë, ndërkaq, se cili 
mjedis e nxit më fuqishëm prirjen 
e artistit të vogël: ai që e josh me 
praninë e tij gjithkund, apo tjetri, 
që ia shton etjen me mungesën e 
tij”. 7) Por, sidoqoftë, unë e gjykoj 
me dhembshuri Xhelal Ndreun, se 
mendoj që ai nuk pati kushte për të 
shkruar. Por kjo nuk më pengon të 
mendoj që poezia nuk ishte fusha 
ku ai mund të jepte më shumë. 
Proza e tij, qoftë edhe e këtij libri 
të vetëm që kemi në duar, është 
mbresëlënëse. Tufa me vjersha i 
përket lirikës, kryesisht lirikës së 
dashurisë. Ka ndonjë vjershë vërtet 
të frymëzuar, si: Pritëm mue:

“Pritëm mue nji ditë pranvere

Prit se unë vij plot gëzim,
Me atë vrull që bjen ujvari
Nëpër male të vendit tim.

Pritëm mue nji ditë vere 
Prit se vij un’ n’fluturim
Si orteku me potere
E n’mos ardhsha, ban durim.

Pritëm mue nji ditë vjeshte
Kur bien shira pa pushim
Kur shqipja rreth nji bjeshke
Përmbi shkrepa fluturim.

Pritëm mue nji ditë dimni
Plot me borë e acarim
Posi vala që vjen prej Drini
Turbull, turbull dhe zemrim.

Si të ndrrohen stint’ me radhë
Ti tue pritë e tue shpresue
Po për t’ ardhë, 
unë kam me ardhë
Vetëm prit e pritëm mue.

E n’kalofshin ditë e mot
Që t’mos kthehem unë kurrë
Atëherë ti të derdhish lotë
Tek ai varri me qivur. 8)  
Nuk mund të thuash që nuk 

kemi të bëjmë me një poet, madje 
poet mjaft i ëmbël, i mallit dhe 
i dashurisë, me një simbolikë të 
fshehur, por edhe të hapur, po të 
kemi parasysh se autori i këtyre 
vargjeve ka bërë 20 vjet burg. Të 
presësh njëzet vjet është një gjë 
shumë e vështirë. Motivi i pritjes 
është i njohur shumë edhe në po-
ezinë popullore, madje me një nga 
xhevahiret e llojit: 

- Ti moj grue, e zeza grue
Sa do mbajsh zi për mue?
- Sa të marr ibrixhet 
Me mushë ujë n’ krue.
- Ti moj motër e zeza motër
Sa do mbajsh zi për mue?
- Do bahem qyqe me pigrue
mal m’ mal e krue m’krue. .
- Ti  moj nanë e zeza nanë, 
sa do mbajsh zi për mue?
- Lot’t e mia s’do pushojnë
Njersa të thahet rrasa në krue. 
Këtu motivi i pritjes është 

zëvendësuar nga motivi i zisë, por 
në aspektin social filozofik është e 
njejta gjë. Është dimensioni kohë 
që ka rëndësi. 

Xh. Ndreu ka edhe poezi të tjera 
të bukura, por në tërësinë e tyre, 
ndonëse dëshmon që është poet, 
poezia e tij ka mbetur e parealizuar 
artistikisht deri në fund. 

Prej analizës fare të shkurtër të 
këtyre tre poetëve del që në Dibër 
ka ekzistuar një traditë e mirëfilltë 
poetike, e poezisë refleksive, me 
një bazament mjaft të shëndoshë 
për t’u zhvillua më tej nga brezat 
e ardhshëm. Brezat e ardhshëm 
patën fatin e keq të jetonin nën 
diktaturë. Diktatura e ndërpreu 
këtë traditë poetike dhe, në vend 
të saj, inkurajoi rapsodinë, artin 
e përshtashëm për sistemin e  ri. 
Diktatura komuniste burgosi dhe la 
për një kohë të gjatë në burg të parin 
gazetar dhe  shkrimtar të Dibrës 
të pas Luftës II Botërore , Bajram 
Hysenin. Kontributi i tij kryesor 
është në prozën artistike, në gjininë 
e tregimit si dhe në publicistikë. 
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Tradita poetike dibrane nuk është shumë e hershme, por ajo nuk është as aq e vonë sa mendohet. Ajo ka filluar në 
shekullin e nëtëmbëdhjetë për të vazhduar deri në ditët e sotme, me cilësi të reja artistike, me ecje përpara dhe me 
kthime mbrapa, si për sa i përket nivelit, ashtu edhe performancave të profileve poetike.

Nga Xhafer martini 

Tradita poetike dibrane nuk 
është shumë e hershme, por 
ajo nuk është as aq e vonë 

sa mendohet. Ajo ka filluar në 
shekullin e nëtëmbëdhjetë për të 
vazhduar deri në ditët e sotme, 
me cilësi të reja artistike, me ecje 
përpara dhe me kthime mbrapa, 
si për sa i përket nivelit, ashtu 
edhe performancave të profileve 
poetike. Tradita poetike dibrane 
ndoshta fillon me poetin dhe 
gazetarin Josif Bageri nga Reka e 
Dibrës së Madhe, si i pari poet 
që ka botuar një libër me vjersha 
dhe përgatiti për botim librin e 
dytë.  Josif Bageri (1870-1914) qe  
një patriot i shquar dibran. Ai dha 
ndihmesën e  tij në atë periudhë 
kur Lëvizja jonë Kombëtare për 
të krijuar shtetin shqiptar ishte në 
ngritje. Josif Bageri lindi në një 
familje të varfër të Rekës. Për papu-
nësinë dhe ngushtësinë e  jetës u 
detyrua që qysh në moshë fare të 
re të emigronte dhe të vendosej 
në kryeqytetin e Bullgarisë. Sofja 
ishte qytet i madh në krahasim me 
vendlindjen e tij. Tani djaloshi i ri, 
i djegur nga malli dhe dashuria për 
atdhe, e kishte edhe më të vështirë 
për të mbijetuar, mbasi ishte pa 
profesion dhe i pashkolluar. Do të 
vinte koha që ai të bëhej gazetar 
dhe poet, por gjer këtu ishte një 
rrugë e gjatë dhe e vështirë që 
filloi me njohjen me disa nga at-
dhetarët më të shquar të Lëvizjes 
sonë Kombëtare, të cilët ngjallën 
në shpirtin e djaloshit të ri dëshirën 
dhe entuziazmin që të vinte të 
gjitha forcat në shërbim të atdheut. 
Nuk kaloi shumë kohë dhe Josif 
Bageri i ri u bë aktiv në Lëvizjen 
tonë Çlirimtare. Ai qe një ndër 
themeluesit e shoqërisë “Dëshira” 
të Sofjes në janar të vitit 1893. 
Gjatë viteve 1909-1911 drejtoi 
gazetën “Shqypeja e Shqypnies”, 
në faqet e të cilës  iu bë jehonë 
luftërave dhe përpjekjeve të popul-
lit shqiptar për çlirim kombëtar nga 
zgjedha turke. 

Josif Bageri shkruajti vjersha 
kryesisht me motive patriotike, 
që i recitonte vetë në masat e 
gjëra të popullit për të ngjallur 
tek ato ndjenjat e lirisë. Shumë 
prej këtyre vjershave ai i botoi në 
shtypin e kohës duke u bërë poeti 
më prodhimtar dhe më ndikues në 
rritjen e ndërgjegjes kombëtare të 
shqiptarëve. Në vitin 1910 botoi 
përmbledhjen “Kopsht shqiptari”, 
që u prit mirë nga bashkëkom-
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vjersha kryesisht me 
motive patriotike, që i 
recitonte vetë në masat 
e gjëra të popullit për të 
ngjallur tek ato ndjenjat 
e lirisë. 
Shumë prej këtyre 
vjershave ai i botoi në 
shtypin e kohës duke u 
bërë poeti më prodhimtar 
dhe më ndikues në rritjen 
e ndërgjegjes kombëtare 
të shqiptarëve. 

basit.1) Me këtë vëllim ai eci në 
hullinë e traditës poetike atdhetare 
që hapën krijuesit e mëdhenj të 
Rilindjes sonë Kombëtare, si: Naim 
Frashëri, De Rada,  Andon Zako 
Çajupi dhe të tjerë vjershëtorë të 
shquar të asaj kohe. Shumë vjersha 
i përmblodhi në një vëllim tjetër, 
por ato mbetën pa u botuar. Ngaqë 
vjershat e Bagerit nuk i kemi në 
duar, nuk jemi në gjendje të bëjmë 
ndonjë vlerësim  për cilësinë e 
tyre artistike. Por, pavarësisht nga 
niveli artistik, ato iu përgjigjën 
kërkesës më imperative të kohës: 
mobilizimit të popullit për çlirim 
kombëtar.  

Një tjetër patriot dibran që shkru-
ajti vjersha është Haki Sharofi. Hak-
iu lindi në Dibër të Madhe në vitin 
1894. Qe një personalitet poliedrik: 
Mësues i Popullit, gazetar,  poet 
dhe lëvrues i gjuhës shqipe. Për të 
kuptuar madhështinë e këtij njeriu, 
mjafton të dish që nxënës të tij qenë 
intelektualët nga më të shquarit, 
si: Shaban Demiraj dhe Vexhi Bu-
haraja. Pati edhe shkollim të mirë, 
por më shumë me zellin autodidakt 
arriti të marrë një kulturë të gjerë 
dhe të çmohet edhe si historian dhe 
përkthyes. Vexhi Buharaja, në formë 
dedikimi,  shkruan për të: “Profesor 
Haki Sharofit, mësuesit tim të gjuhës 
amëtare e turqishtes, i cili më pat 
lëvruar në zemër dashurinë për 
Naimin, si shenjë kujtimi, mirën-
johje dhe respekti të thellë”.2) Kurse 
ish-nxënësi tjetër, Prof. dr. Shaban 
Demiraj, me cilësinë e kryetarit të 
Akademisë së Shkencave të Shq-
ipërisë, thotë: “Kam kënaqësinë që 
e marr fjalën (në njëqind vjetorin e 
lindjes së Haki Sharofit-xh. m.) dhe 
besoj se shpreh edhe mendimin 
tuaj për të përgëzuar organizuesit 
e këtij tubimi përkujtimor për vlerat 
madhore të mësuesit atdhetar, që, 
megjithëse ishte lënë në harresë, 
më në fund u vlerësua për punën 
e palodhur Mësues i Popullit. Dua 
të përgëzoj, gjithashtu, kumtuesit 
që me punën e tyre të papërtuar 
arritën të venë në dukje, nëpërmjet 
kumtesave, mësuesin e palodhur 
Haki Sharofi dhe, veçanërisht, 
jo vetëm si arsimtar por edhe si 
hulumtues. Dhe mund të pohoj 
si bashkëpunëtor se personaliteti i 
Haki Sharofit përputhet plotësisht 
me kujtimet që kemi ne ish-nxënësit 
e tij, miqtë e tij për të. Haki Sharofi, 
mbi të gjitha ishte njeri me ndjenja 
atdhetare, liberale, njeri me moral 
të lartë, përçues i së resë. “ 3)

Disa nga vjershat e tij janë 
botuar edhe në përmbledhjen me 
trajtesa me rastin e  100 - vjetorit 
të lindjes së tij. Njeri nga kumtuesit 
shkruan kështu për krijimtarinë 
poetike të Haki Sharofit: “Në çaste 
frymëzimi të veçantë, Hakiu provoi 
disa herë të thurë vargje. Vjershat e 
tij janë të ndjeshme dhe, në to, më 
shumë se sa vlerat artistike, bien 
në sy hovet e sinqerta të zemrës 
së Hakiut-poet, shqetësimet për 
hallet e vendlindjes, të atdheut 
dhe të njerëzve, shqetësimet për 
mangësitë në botën shpirtërore e 
morale të besimtarëve të kohës 
dhe të tjera”. 4) Në këto radhë 

duket që nuk ka një vlerësim të 
lartë për Haki Sharofin si poet.  Për 
mendimin tim Haki Sharofi ka qenë 
poet si shumë të tjerë të asaj kohe. 
Madje ai ka ndonjë vjershë  që të 
befason me cilësinë e lartë artis-
tike  dhe të kujton poetin e madh 
Naim Frashëri. E tillë është vjersha 
“Lavdimi hyjnor” me përmbajtje 
filozofike-fetare: 

“Të përmendim Perëndinë,
Kurdoherë e në çdo vepër,
Që të gjejmë lumturinë
Dhe mëshirë në jetë tjetër.

Qofsh lavdue, zot i vërtetë,
Për të mirat që na ke dhanë,
E plotësove këtë jetë
Gja të metë s’i ke lanë. 

Lusim, falim për Resulin,
Të kujtohet me respekt,
Dhe do t’ia mbajmë urdhnin,
Do ta njohim për profet.

Do t’punojmë si shokët e Tij,
Ndjesë paçin para Zotit,
Janë shembull për njerëzi
Sa të enden stinët e motit.

Kur të nisim të punojmë
Të kërkojmë hirin e Zotit
Punët tona mbarë shkojnë
Me përkrahje të Fuqiplotit. 

Për të dalë nji punë në krye
Me sukses e me fitim,
Para Zotit ulim kryet,
Duhet me kërkue bekim. 

Pse fuqia e të aftit 
Pa u bashkue, s’bahet gja
Pa vullnetin e të Naltit
Gjithësia s’ban dot za. 

Kur u shfaq vepra hyjnore
Mrekulloi çdo artist,
Se askujt s’i vjen për dore
Para saj të jetë kopist.

Gjeni nji fuqi të dytë,
Të krijojë nji gja të gjallë,
Të ketë kambët edhe sytë
Që të shkëlqejnë në ballë. 

Kjo gja s’mund të bahet kurrë
Sa të vërtitet kjo tokë,
Nuk do të ketë as grue as burrë
Që t’i bahet Zotit shok.“ 5)  

Haki Sharofi ka jo vetëm kon-
ceptin e vjershës strofike me rimë 
të alternuar a,b,a,b, por ka edhe 
konceptin e rimës, të ritmit, të 
vargut tetërrokësh. Në shumicën 
dërrmuese të rasteve ai shmangën 
rimat folojre dhe krijon një vjershë 
me bazament solid. Është përpjekja 
për ta çuar poezinë drejt moder-
nitetit, po të kemi parasysh se 
moderninteti pranon të gjitha llojet 
e strofave dhe të vargjeve.Moder-
niteti qëndron në frymën poetike 
dhe tek poezia e Haki Sharofit ka 
vendin e vet.  

Tek vjersha “Flamuri kombëtar” 
Sharofi ka edhe larmi strofike dhe 
larmi rimash dhe asonancash çka 
dëshmon për një poet të kulti-
vuar: 

“Shqiponjë, që historia 
 ta shkruen lavdinë,

Meriton të jesh kunorë,
Mbi flamurin arbënor,
Që pahiti botën mbarë 
 dhe Hindinë: 
Flamur, që andrrat realizove,
Së parit në Vlorë,
Madhështor si shqiponjë 
 mbulove, 
Kulmin arbnor”. 6) 
Kjo vjershë edhe po ta citojmë 

krejt, nuk do të thoshim se ka 
ndonjë nivel të lartë artistik, sido-
mos për Himnin Kombëtar, siç e 
pat nisë poeti, por, sidoqoftë, këtu 
shfaqet dukshëm vetëdija e poetit 
për larmi strofash dhe rimash. Në 
katër vargjet e parë kemi rimën: 
a,b,b, a, kurse në katër vargjet e 
tjerë, kemi rimën e alternuar a, b, 
a, b. Strofën e kemi tetëshe. Pësa i 
përket vargut  kemi kombinimin e 
dhjetërrokshit me gjashtërrokshin, 
sadoqë nuk është deri në fund kon-
sekuent. Shkurt, pa hyrë në hollësi 
të një analize metrike, stilistike, 
kemi të drejtë të pohojmë që Haki 
Sharofi jo vetëm e ka pasë idenë 
e poezisë moderne (për kohën), 
por edhe e ka realizuar atë sipas 
potencës së tij poetike. 

Një tjetër poet, me prirjen për 
të qenë modern është edhe Xhelal 
Ndreu (1911-1988). Ky ishte his-
torian, publicist, romancier, dra-
maturg, përkthyes. Por veprat e 
tij nuk i kemi. Ne këto i marrim 
shënim sipas një libri të botuar në 
vitin 1994 me titull “S’ka qetësi në 
Lisivale”ku ka poezi dhe përkthime 
poetike, publicistikë, një histori të 
shkurtër të Dibrës dhe një shënim 
të shkurtër biografik ku tregohet 
edhe për shkatërrimin e  veprës së 
tij në kohën kur ai ishte në burg. 
Gjykimin për të si poet do ta japim 
nga një tufë me poezi që janë 
botur në librin që përmendëm. 
Janë rreth njëzet poezi, gati një 
vëllim, megjithatë jo mjaftueshëm 
për të nxjerr një përfundim të 
paqortueshëm. Për mendimin tim 
është poet që, po të kishte pas 
një jetë normale, mund të ishte 
zhvilluar më tej dhe mund të ishte 
ngritur më lart. Por kjo puna e 
jetës është sipas njeriut. Ka plot 
njerëz me prirje poetike që, duke 
jetuar në luks, pasuri dhe rehati, 
e kanë mbytur talentin e tyre, siç 
ka të tjerë, që, me gjithë jetën e 
vështirë, i kanë dhënë perla letër-
sisë botërore. Kadare, kur trajton 
problemin e raporteve të krijuesit 
me jetën e tij,  shkruan: “Askush 
nuk mund ta dijë, ndërkaq, se cili 
mjedis e nxit më fuqishëm prirjen 
e artistit të vogël: ai që e josh me 
praninë e tij gjithkund, apo tjetri, 
që ia shton etjen me mungesën e 
tij”. 7) Por, sidoqoftë, unë e gjykoj 
me dhembshuri Xhelal Ndreun, se 
mendoj që ai nuk pati kushte për të 
shkruar. Por kjo nuk më pengon të 
mendoj që poezia nuk ishte fusha 
ku ai mund të jepte më shumë. 
Proza e tij, qoftë edhe e këtij libri 
të vetëm që kemi në duar, është 
mbresëlënëse. Tufa me vjersha i 
përket lirikës, kryesisht lirikës së 
dashurisë. Ka ndonjë vjershë vërtet 
të frymëzuar, si: Pritëm mue:

“Pritëm mue nji ditë pranvere

Prit se unë vij plot gëzim,
Me atë vrull që bjen ujvari
Nëpër male të vendit tim.

Pritëm mue nji ditë vere 
Prit se vij un’ n’fluturim
Si orteku me potere
E n’mos ardhsha, ban durim.

Pritëm mue nji ditë vjeshte
Kur bien shira pa pushim
Kur shqipja rreth nji bjeshke
Përmbi shkrepa fluturim.

Pritëm mue nji ditë dimni
Plot me borë e acarim
Posi vala që vjen prej Drini
Turbull, turbull dhe zemrim.

Si të ndrrohen stint’ me radhë
Ti tue pritë e tue shpresue
Po për t’ ardhë, 
unë kam me ardhë
Vetëm prit e pritëm mue.

E n’kalofshin ditë e mot
Që t’mos kthehem unë kurrë
Atëherë ti të derdhish lotë
Tek ai varri me qivur. 8)  
Nuk mund të thuash që nuk 

kemi të bëjmë me një poet, madje 
poet mjaft i ëmbël, i mallit dhe 
i dashurisë, me një simbolikë të 
fshehur, por edhe të hapur, po të 
kemi parasysh se autori i këtyre 
vargjeve ka bërë 20 vjet burg. Të 
presësh njëzet vjet është një gjë 
shumë e vështirë. Motivi i pritjes 
është i njohur shumë edhe në po-
ezinë popullore, madje me një nga 
xhevahiret e llojit: 

- Ti moj grue, e zeza grue
Sa do mbajsh zi për mue?
- Sa të marr ibrixhet 
Me mushë ujë n’ krue.
- Ti moj motër e zeza motër
Sa do mbajsh zi për mue?
- Do bahem qyqe me pigrue
mal m’ mal e krue m’krue. .
- Ti  moj nanë e zeza nanë, 
sa do mbajsh zi për mue?
- Lot’t e mia s’do pushojnë
Njersa të thahet rrasa në krue. 
Këtu motivi i pritjes është 

zëvendësuar nga motivi i zisë, por 
në aspektin social filozofik është e 
njejta gjë. Është dimensioni kohë 
që ka rëndësi. 

Xh. Ndreu ka edhe poezi të tjera 
të bukura, por në tërësinë e tyre, 
ndonëse dëshmon që është poet, 
poezia e tij ka mbetur e parealizuar 
artistikisht deri në fund. 

Prej analizës fare të shkurtër të 
këtyre tre poetëve del që në Dibër 
ka ekzistuar një traditë e mirëfilltë 
poetike, e poezisë refleksive, me 
një bazament mjaft të shëndoshë 
për t’u zhvillua më tej nga brezat 
e ardhshëm. Brezat e ardhshëm 
patën fatin e keq të jetonin nën 
diktaturë. Diktatura e ndërpreu 
këtë traditë poetike dhe, në vend 
të saj, inkurajoi rapsodinë, artin 
e përshtashëm për sistemin e  ri. 
Diktatura komuniste burgosi dhe la 
për një kohë të gjatë në burg të parin 
gazetar dhe  shkrimtar të Dibrës 
të pas Luftës II Botërore , Bajram 
Hysenin. Kontributi i tij kryesor 
është në prozën artistike, në gjininë 
e tregimit si dhe në publicistikë. 
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nga Reka e Dibrës së Madhe, si i pari poet që ka botuar një libër me vjersha dhe 

përgatiti për botim librin e dytë. letërsi

Vëllimi me tregime “Flaka” 
dhe libri “Vepra” dëshmojnë për 
prirjen krijuese të këtij autori, i 
cili ka shkuar edhe ndonjë vjershë 
brilante.

Diktaturat komuniste  e shkatër-
ruan letërsinë e shkruar dhe 
përgjithësisht artin e kultivuar. Ata 
u mbështetën kryesisht në letërsinë 
gojore, sidomos në rapsodinë, që 
edhe e botuan. Arti i popullit është 
shumë i fuqishëm, ai bëhet nga një 
armatë e madhe popullore, pa për-
mendur këtu bartësit, mbledhësit, 
studiuesit e këtij lloj arti.  “Logjika e 
donte që ky univers, i kaluar gati si 
filtër nëpër gati krejt trurin e pastaj 
në gojën e njerëzimit, të ishte 
zotërues në këtë botë. Mirëpo nuk 
ndodh kështu. Zotëruese nuk është 
ajo armatë e pafund, por njëzet 
apo tridhjetë autorë, pa veprën e të 
cilëve kultura botërore nuk mund 
të përfytyrohej dot sot. Asnjë grum-
bull legjendash ose këngësh epike 
nuk mund ta zëvendësojnë dot një 
“Makbeth” ose një “Don Kishot”, 
ashtu si kurrëfarë këngësh popul-
lore ose fetare, ose polifonike, 
s’mund të krahasohen me Simfo-
ninë e Nëntë, e kështu me radhë 
në botën e pikturës, të filozofisë e 
gjithçka tjetër.” 9)

Pra, kultura botërore është e  
mjaftueshme për gjithë planetin. 
Diktaturat e shkatërruan një pjesë 
të saj siç ndodhi në Revolucionin 
Kulturor në Kinë, në vitet 1967-
1977.

Në vendin tonë vazhdoi e egër 
lufta kundër ndikimeve të huaja 
në letërsi dhe arte. Arti popullor 
kultivohej për t’u vënë në shërbim 
të diktaturës. Gjëmonin festivalet, 
këngët dhe vallet se diktatura, në 
thelb e ngrysur dhe tirane, kishte 
nevojë për pak hare. Kadare shkru-
an: “Në vendet ballkanike, që ranë 
nën regjimin komunist, Rumani, 
Shqipëri, Jugosllavi e Bullgari, 
ndodhi diçka sa befasuese aq edhe 
tragjikomike. Traditën e pasur rap-
sodike, që, duke udhëtuar përmes 
shekujve , kishte mbërritur gjer në 
kohën tonë, regjimet komuniste u 
përpoqën ta shfrytëzonin për festat 
dhe festivalet e tyre të pafundme. 
Një pjesë e rapsodëve shëtitës 
gjysmëlypsarë, të mbetur nga e 
kaluara, u thirrën të bënin pjesë 
në grupet folklorike, duke ndrysh-
uar, natyrisht, natyrën e këngës e 
duke i kënduar lavde komunizmit. 
Lindi kështu ai që mund të quhet 
“realizëm socialist homerik”, një 
nga talljet më të hidhura të letërsisë 
gojore. Por puna nuk u ndal me 

Josif Bageri Haki Sharofi Xhelal Ndreu

kaq. Duke parë se kjo punë ishte 
me leverdi, dhe sidomos synonte 
shpesh udhëtime jashtë shtetit, 
mjaft sharlatanë të rinj, kryesisht 
studentë të fakultetit të letërsisë, u 
kthyen e u bënë rapsodë”.10)  

Mua më kujtohet që edhe në 
rrethin e Dibrës, gjatë përgatitjeve 
për Festivalin Folklorik të Gjirokas-
trës, merreshin melodi  të bukura 
të vjetra dhe u veshej një tekst i 
ri që t’i këndonin socializmit fit-
imtar. Një nga këngët perla të asaj 
kohe: “O mirë se na erdhe”, që 
e këndonte Saje Poleshi, e kishte 
burimin pikërisht tek kënga e vjetër 
popullore “Xhurdina me thekë”, 
që iu vesh një tekst i ri. Rruga për 
rapsodinë qe hapur.Tradita e poez-
isë refleklsive u ndërpre nga sulmi 
rapsodik. Kjo ka ndodhur qysh në 
vitet e para pas çlirimit. 

Në Dibër këtë traditë e  hapi 
një rapsod i fuqishëm, Islam Vani, 
që botoi librin “Sokolat e rinj” në 
vitin 1958. Islam Vani ishte mat-
jan, por ai jetoi, krijoi dhe vdiq në 
Peshkopi. Familjen e ka dhe sot e 
kësaj dite aty ku hodhi rrënjë. Qe 
drejtori i shtëpisë së kulturës së 
Peshkopisë.  Ishte njeri i shkolluar 
dhe me talent poetik.  “Sokolat e 
rinj” është një poemë rapsodike me 
mbi 2000 vargje. Me siguri do të 
jetë krijimi më i gjatë rapsodik i të 
gjithë kohërave, duke përjashtuar 
sigurisht poemën e Naim Frashërit 
“Histori e Skënderbeut” dhe “La-
huta e Malcis” e Gjergj Fishtës, që 
janë tjetër gjë.  

Poema rapsodike e Islam Vanit 
afrohet shumë me poezinë e kul-
tivuar dhe qëndron në mes të saj 
dhe rapsodisë tipike. Thuhet që 
ky poet ka lënë shumë krijime të 
tjera poetike por ne nuk mund 
të gjykojmë për cilësinë e tyre, 
sidomos për rrugën e zhvillimit, 
meqë atë krijimtari nuk e kemi 
në dorë. Për fat të keq krijimtaria 
e tij e begatë ka humbur ose ka 
përfunduar në duar të tjera. Me 
sa di unë, familja nuk e  ka. Tek 
ne as sot e kësaj dite nuk ekz-
iston koncepti i trashëgimisë së 
pasurisë shpirtërore si për çdo 
pasuri tjetër. Por le të merremi 
me analizën e kësaj që kemi në 
dorë. Poema “Sokolat e rinj” u 
kushtohet luftëtarëve të Luftës Na-
cionalçlirimtare, partizanëve dhe 
partizaneve; në të trajtohet edhe 
si përjetohet kjo luftë në popul-
lin e thjeshtë, nga ata që i dhanë 
përkrahje, por edhe si përjetohet 
nga ata që e kundërshtuan, duke 
konsideruar jo si luftë çlirimtare, 

por rrënimtare. Sipas këtij au-
tori, Lufta Civile  nuk ka filluar 
pas prishjes së Marrëveshjes së 
Mukjes, siç thonë historianët tanë, 
por fill mbas pushtimit të vendit 
nga Italia. Kur njeri prej partiza-
nëve flet për luftën kundër push-
tuesve italianë, Nikollë Shkura, që 
përfaqëson forcat kundërshtare, 
thohtë kështu:

“Mos na thuej, or djalë, përralla
Sot fashizmit i pret palla,
Dhe nuk len jo diell me le,
Për pa i tretun gur e dhe,
As kushtrimin me marrë vrull
Për pa i therun gra e cullë
Andej ju o këlyshë Rusie
Dam po i bani ksaj Shqypnie
Kundër kralit n’mal me dalë
Por ta dini veç nji fjalë
Se kush merret me këto punë
Do t’përkulet me përdhunë”.11) 
Përgjigjja vjen e ashpër:
- Nikollë Shkura, bre tradhtar
Me milicë tre muej më parë,
Ti ke hikë prej Vlorës trime,
Ku grabite e bane krime
Dhe kudo fashizmi t’grishi
Ti je turr si qen mbas mishi- 
Iu drejtue në gju Jordani
Me kërcënim sa i mujti zani.
Plaku i malit Sokol Shpata, 
Për t’ju shue n’oxhak shamata,
Dhe me nda kuvend me çokë
Si zakon e ka ndër shokë
Sikur flet gjithmonë malsori
Urtë e butë fjalën e mori:
- Nikollë Shkura bre lum shoqi
Të vraftë krypa e kollomoqi
Të vraftë fjala, të vraftë besa
Si me m’sjell n’oxhak ngatrresa
Si me u zanë me vllazën tu 
Që për vend jan’ tuj luftue?
Fol Jordan, bre burri i dheut
Fol mbi fatin e  atdheut
E na thuej ndoni gja të re 
Për njat diell që paska le.  12) 

Poema përbëhet  nga këto 
këngë: “Tym e flakë në brigjet 
tona”, “Kris kushtrimi”, “Çeta 
trime”, “Shteg në shteg e zemër 
në zemër”, ”Peza kreshnike”, 
“Prita”, “Rrethimi”,”Kënga e çlir-
imit”.  Këto këngë ruajnë një farë 
pavarësie formale nga njera-tjetra. 
Me pak fjalë, ato qëndrojnë edhe 
në vete, por, ashtu si është koncep-
tuar poema, janë pjesë të saj dhe 
plotësojnë njera-tejtrën. Në këtë 
poemë ka protagonistë jetësorë, 
figura historike, por ka edhe mjaft 
personazhe të krijuara nga autori, 
që i shërbejnë për të përçuar idenë 
e tij poetike. Personazhet e krijuar 
janë nga të dy palët: edhe nga 
partizanët, që janë më të shumtë, 

por edhe nga forcat kundërshtare, 
domethënë të atyre që luftojnë 
kundër tyre.Figura qëndrore në 
poemë nuk është ndonjë protago-
nist historik, por një personazh i 
krijuar, plaku patriot Sokol Shpata, 
që del në të gjitha këngët duke u 
bërë kështu organizatori i poemës 
në rrafshin kompozicional. Kënga 
në tërësi boshtohet rreth tij. 

Poema ka edhe figura të njohura 
historike si Mujo Ulqinaku e Kajo 
Karafil. Në të jepet mirë kuadri 
historik, jepen malet, shtigjet dhe 
vendet ku luftohet, “gjeografia” 
e poemës është mjaft e  pasur. 
Poema nuk është strofike por e 
shkruar në monokolonë. Vargu 
është tetërrokshi rapsodik, por me 
plot inkosekuenca. Rima është e 
puthur aa, bb.  

Po japim pjesën e parë të këngës 
“Çeta trime”, për të krijuar një 
ide më të plotë për ndërtimin e 
poemës. Poeti vetë këto këngë  i 
ka titulluar “Vjersha”, por dihet 
që në një villim me vjersha secila 
prej tyre nuk ka asnjë varësi nga 
tjetra, duke përjashtuar faktin se 
në një vëllim poetik ka një unitet 
përmbajtësor duke u nisur nga 
individauliteti krijues i autorit. Por 
le të kthemi tek fragmenti i këngës 
“Çeta trime”:

“Heret çue Soklol Shpata
n’tre sahati si then nata
kambë kryq në krye t’oxhakut
tue përdredh at’ deg’ mustakut
mendja larg i treti plakut. 
I pikon po zemra gjak,
Kah mendon kreshniku plak,
Se sa zi në jetë i ra,
Për vend t’vet ai vetë me pa
Si n’dor t’huej ky popull ngeli
Si fashizmi vendin shkeli,
Mendon brengat e vatanit
Me thith kaf’ e tym duhanit
Siç ka mbetur brij caranit
Se nuk asht ma sot i zoti
Për me thithun tym baroti
Siç ka qenë dikur moti.
Sokol Shpata burr’ malsor
E pat prit me armë n’ dorë
Çdo ushtri të huej mizore
Që sulmoi kët tok’ arbnore.
Si ma zi mendon i shkreti
Se as bir as bijë s’i mbeti
Që ta fali për atdhe;
Si zakon asht ndër ne
Pse Turqia la nji vragë
Në malsi të mnershmen plagë
Animiqsi, ngatrresa e haqe
Njenin tjetrin mbyll në gjaqe
Kështu djelmt e Sokol Shpatës
Do prej pushke e do lëngatës
E lanë vetëm në pleqni 
Me nji nip sokol të ri.

Mbyllun mbrend për koh’ të gjata
N’taksa t’randa e vise t’thata
Kish ra vaktit plak Sokoli
....................................      
Edhe Gjergjin,  dja’ i djalit 
qi për mall e kish plaku i malit
hysmeqar e pat pajtue
veç të mujte me jetue  13) 

Islam Vani edhe pse shkroi dhe 
botoi kaq shumë vargje, mbeti i 
panjohur se ai krijimet e veta nuk 
i recitonte vetë, madje edhe nuk 
di që t’i kenë recituar të tjerët. Më 
vonë rapsodët u shtuan dhe ata i 
recitonin vetë krijimet e  tyre çka 
bëri që kjo krijimtari të përhapej 
më shumë me gojë se sa me 
shkrim. Tradita rapsodike e Islam 
Vanit u pasua më vonë nga një 
tjetër rapsodë dibranë. 

Tradita poetike e poezisë së 
kultivuar u hap vonë, në fillim 
të viteve gjashtëdhjetë. Askush 
tani nuk kujtohet për të, por ka 
qenë një poet, Haxhi Lusha, nga 
Gjorica,  që pat botuar vjersha dhe 
cikle me vjersha nëpër organet e  
shtypit të asaj kohe. Ai pat mba-
ruar fakultetin e Historisë dhe të 
Filologjisë, dega gjuhë dhe letërsi 
shqipe, dhe e emëruan mësues 
në gjimnazin e Peshkopisë. Për 
shkak të injorancisë provinciale 
një vjershë e tij nuk u kuptua siç 
duhet kuptuar çdo krijimi poetik 
dhe i shkaktoi poetit konflikt me 
disa njerëz. Kaq u desh që seksioni 
i arsimit, në vend që t’i dilte në 
krah poetit, e transferoi për në  
Shupenzë, ku Haxhiu, si natyrë 
e butë dhe jo qëndrestare, u nda 
me poezinë, u dha pas pijes dhe 
vdiq në një moshë të re.  Kështu 
“vrasjesh” diktatura ka bërë shumë 
në Dibër. Kështu vdiq, i mbytur 
nga avujt e alkolit, edhe piktori 
gjenial Bajram Mata. Jetoi tetë vjet 
në Reç ku shikohet vetëm një hek-
tar qiell, profesori i Universitetit 
të Tiranës, okulisti i shquar Basri 
Neziri, derisa edhe ai u dha pas 
pijes dhe e humbi gjenialitetin 
nga i cili karakterizohej. Kështu 
mbahej në Peshkopi mjeku tjetër 
gjenial, gjinekologu i famshëm 
Rrahim Gjika, me librat e të cilit 
studionin studentët e Fakultetit të 
Mjekësisë, kurse atij nuk i hapej 
rruga për të qenë në stafin aka-
demik ose të operonte në kushte 
më të përshtatshme. Kështu... ka 
edhe shumë të tjerë. Por qëllimi i 
këtij shkrimi nuk është ky. Kujtoj 
se po bëj një shërbim të vogël 
lexuesve të “Rrugës së Arbërit” 
duke përkujtuar disa poetë ta lënë 
në harresë. 

1. “Dibra dhe dibranët”, Peshkopi 
1981. (Në shkrimin “Rreth figurës së 
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Tradita poetike e poezisë 
së kultivuar u hap 
vonë, në fillim të viteve 
gjashtëdhjetë. Askush tani 
nuk kujtohet për të, por 
ka qenë një poet,  Haxhi 
Lusha, nga Gjorica,  që 
pat botuar vjersha dhe 
cikle me vjersha nëpër 
organet e  shtypit të asaj 
kohe. Ai pat mbaruar 
fakultetin e Historisë dhe 
të Filologjisë, dega gjuhë 
dhe letërsi shqipe, dhe 
e emëruan mësues në 
gjimnazin e Peshkopisë.
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Nga mina hysa

Presidenti i Republikës, Bujar Nishani, ka deko-
ruar pasditen e 12 prillit presidentin e Dhomës së 
Tregtisë Shqiptaro-Britanike, një nga themeluesit 

e PD-së, z. Zenel Hoxha, për kontribute të çmuara në 
veprimtarinë e tij. Në ceremoninë e rastit, në institucionin 
e Presidencës, ku merrnin pjesë familjarë, miq, të afërm, 
akademikë, politikanë, Presidenti i Republikës, Bujar Nis-
hani, i akordoi me nr. dekreti 10123 zotit Zenel Hoxha 
titullin “Kalorës i urdhrit të Skënderbeut” me motivacion-
in: “Në shenjë vlerësimi ndaj kontributit të tij në lëvizjet 
demokratike të fillimviteve `90, për ndihmesën e vyer 
të dhënë përgjatë luftës për pavarësinë e Kosovës, si dhe 
për angazhimin e tij për të afruar popullin shqiptar dhe 
atë britanik, përmes ofrimit të shërbimit ndaj zhvillimit 
të biznesit shqiptaro-britanik dhe përhapjes së gjuhës 
angleze në Shqipëri”. Në fjalën e tij, Presidenti Nishani 
ndër të tjera vlerësoi angazhimin e Zenel Hoxhës prej 
rënies së komunizmit deri sot, duke pohuar se ka qenë 
një zë i rëndësishëm në funksion të çështjes shqiptare 
brenda dhe jashtë kufijve shtetërorë. Gjatë fjalës së tij, 
Presidenti Nishani përmendi kurajën e Zenel Hoxhës 
për t’u përshirë fuqishëm në ngjarjet demokratike për 
rrëzimin e komunizmit në Shqipëri, duke e vlerësuar 
si një njeri kurajoz dhe të aftë për të ecur me hapin e 
kohës në çdo rast. Kreu i Shtetit pohoi se z. Hoxha jo 
vetëm që nuk e mendoi dy herë përfshirjen fuqishëm në 
proceset demokratike dhe rrëzimin e komunizmit, por 
ai ishte edhe i përshirë direkt në politikën aktive në atë 
periudhë, duke qenë dhe një nga themeluesit e Partisë 
Demokratike, të parës forcë antikomuniste në Shqipëri, 
e cila shihej si shpresë nga qytetarët. Në vijim të fjalës 
së tij, Presidenti Nishani vlerësoi z. Zenel Hoxha edhe 
për ndihmesën e vyer të dhënë përgjatë luftës për pa-
varësinë e Kosovës, si dhe për angazhimin e tij për të 
afruar popullin shqiptar dhe atë britanik, përmes ofrimit 
të shërbimit ndaj zhvillimit të biznesit shqiptaro-britanik 
dhe përhapjes së gjuhës angleze në Shqipëri. Sipas z. 
Nishani, Zenel Hoxha, me kontributin e dhënë, ka 
qenë një urë lidhëse mes Britanisë së Madhe dhe Shq-
ipërisë në rritjen e bashkëpunimit tregtar, ekonomik 
dhe kulturor. Në fjalën e tij, z. Zenel Hoxha shprehu 
mirënjohjen e thellë për z. Bujar Nishani - President i 
Republikës Shqipërisë - i cili i akordoi titullin e lartë 
“Kalorës i urdhrit të Skënderbeut”. Gjatë fjalës së tij, z. 
Hoxha falënderoi miqtë dhe të afërmit e pranishëm në 
ceremoninë e dekorimit si dhe të gjithë ata me të cilët 
ndër vite ka pasur komunikim dhe bashkëpunim. “Sot 
është një ditë e veçantë për mua dhe familjen time. 
Përkushtimi ndaj atdheut është një emocion shumë 
i këndshëm, energji në rritje dhe e pandalshme. Këtë 
vlerësim dua t’jua dedikoj të gjithëve juve që jeni në 
këtë ceremoni, familjes sime, të parëve të mi, origjinës 
sime, Dardhës, Reçit, Lurës e Dibrës, bashkëmosha-
tarëve, miqve, bashkëpunëtorëve”, - tha në fjalën e tij 
z. Hoxha. 

KUSH ËSHTË ZENEL HoxHA?
Zenel Hoxha u lind më 1 shtator 1958, në Peshkopi. 

Vendlindja e Zenel Hoxhës është Zall-Dardha, një 
zonë e njohur për përdorimin profesional të burimeve 
natyrore përmes punës së palodhur. Gjyshi i tij, Hasim 
Hoxha, dhe babai i tij, Mustafa Hoxha, një familje patri-
ote, me traditë dhe zakon si dhe emër të mirë në Dardhë 
dhe më gjerë, ushtruan një ndikim të jashtëzakonshëm 
në edukimin dhe aftësitë e tij në jetë, gjithnjë pa e 
shkëputur vëmendjen nga djaloshi i ri, duke e frymëzuar 
me rëndësinë që ka arsimimi i duhur. Sa përmenda më 
sipër, por edhe të tjera virtyte si dhe të qenët fisnik dhe 
bujar mishërohen tek Zenel Hoxha.

E në fakt Zeneli nuk do t’i zhgënjente prindërit dhe 
as Dardhën që e lindën dhe e rritën. Ai do të shkëlqente 
jo vetëm gjatë kohës së arsimimit, duke pasur rezultate 
të shkëlqyera, por edhe si një profesionist i zoti dhe 
intelektual ka lënë gjurmën e tij në çdo hap të hedhur në 
karrierën e deritanishme. Zenel Hoxha ka spikatur si një 
njeri me aftësi të jashtëzakonshme dhe në veprimtarinë 
e tij ka mundur të jetë i suksesshëm. Veç kontributit të 
dhënë para vitit 1990 në ndërtimin e mjaft veprave të 
rëndësishme infrastrukturore, Zenel Hoxha do të ishte 
edhe njeriu që do të dilte menjëherë kundër regjimit më 
të egër komunist duke i dalë në ballë lëvizjes popullore 
dhe duke qenë edhe themelues i të parës forcë antiko-
muniste në Shqipëri, PD.

Në vjeshtën e vitit 1973, në moshën 14-vjeçare, 
Hoxha vijon shkollën në kryeqytet, Tiranë. Programi i 
shkollës “Harry Fulz” ishte hartuar për të pajisur nxënësit 
me aftësitë më të mira në fushën e teknologjisë, nga 
profesorë të diplomuar në universitetet më cilësore në 
mbarë botën. Ndikimi i tyre tek i riu Zenel Hoxha do të 
shfaqej shumë vite më vonë, teksa në atë moshë, ai kuptoi 
gabimet e shumta të sistemit komunist. Pas përfundimit 
të shkollës së mesme në vitin 1977, Hoxha kreu një vit 
përvojë pune, e detyrueshme nga qeveria e asaj kohe. 
Ai ka punuar në degën e Bankës Kombëtare për rajonin 
në moshën 18 vjeç dhe falë pastërtisë së tij në punë, 
brenda pak muajsh u promovua drejtor i degës. Zeneli 

Presidenti i Dhomës së Tregtisë Shqiptaro-Britanike, 
një nga themeluesit e Partisë Demokratike Zenel 
Hoxha është vlerësuar të shtunën në Austri. Duka 

i Habsburgëve (Archduke Karl von Habsburg) deklaroi 
dhënien e dekoratës së lartë: Kalorësi i Urdhërit të Shën 
Gjergjit.(St.George Order) të Perandorisë Habsburg, 
por tashmë njihet edhe si Urdhër i Europës dhe i 
Habsburgëve. Ky Urdhër i Lartë është themeluar në vitin 
1469 nga Papa Piu i dytë dhe Franc Jozef, Perandor i 
Austrisë, si simbol i qëndresës në mbrojtje nga rreziku 
Otoman. Ky “Urdhër i Lartë” u ndalua nga Napoleoni 
dhe nga Hitleri, por u rikthye nga familja Perandorake 
e Habsburgëve në vitin 1951. Aktualisht ky “Urdhër i 
Lartë” konsiderohet Urdhër Europian, i cili simbolizon, 
mbron, promovon vlerat dhe arritjet e vendeve në 
kontinentin Europian. Lajmi  për vlerësimin është bërë 
publik nga vet z.Hoxha në rrjetin social FB kur thekson 
se: -“ Emocione të jashtëzakonshme pas momentit të 
vlerësimit nga Perandoria e Habsburgëve, “St George, 
Europian and Habsburg Order”, të cilët kanë bërë 
shumë për Shqipërinë. Kënaqësia dyfishohet kur nipi i 
Winston Churchill (Randolph-Churchill)  dekorohet në 
të njëjtin moment.  Jam i nderuar që ky vlerësim më  
jepet si shqiptar. Ngjarja e sotme është një angazhim i 
madh për mua, për të ardhmen e Shqipërisë”. Po në një 
status tjetër në FB, z.Hoxha me flamurin e Austrisë në 
duar shton: -“Jam i nderuar edhe nga fakti se 100 vjet 
më parë, Perandori Kaiser Karl Jozef dekoroi më 17 Prill 
1917, disa patriotë të shquar si Dom Nikoll Kaçorri, Elez 
Isufi etj. Ky Flamur i Perandorisë të Habsburgëve, bëri 
të mundur mbrojtjen e Flamurit tonë Kombëtar që nga 
28.12.1912. Mirënjohje Austrisë dhe burrave të shquar 
të saj, për atë që kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë për 
Shqipërinë dhe shqiptarët. Dhe gjatë ceremonive të 
dekorimit të “Kalorësve të Europës dhe Perandorisë të 
Habsburgëve”. Pata kënaqësinë të prek me një ndjesi 
mirënjohje garantorin e Flamurit tonë Kombëtar në 
ditë të vështira”.

Zenel Hoxha dekorohet nga Presidenti Nishani 
me titullin “kalorës i Urdhrit të Skënderbeut”

më pas arriti të regjistrohej në Universitetin Politeknik të 
Tiranës për të studiuar në Fakultetin e Gjeologjisë dhe 
të Minierave. Ai ishte një zë i fuqishëm në mbështetje 
të studentëve të Universitetit. Në vitin 1981, u zgjodh 
si drejtues i Unionit të Studentëve të Universitetit të 
Tiranës. Në vitin 1981 regjistrohet edhe në Fakultetin e 
Inxhinierisë së Ndërtimit, duke u diplomuar në degën e 
Gjeodezisë, si edhe atë të Minierave. Pas diplomimit nga 
Universiteti i Tiranës, Zenel Hoxha emërohet si drejtues 
i kantierit të bonifikimit në Gramsh.

Ai së bashku me punonjësit, kolegët e tij përfundoi 
cilësisht dhe në kohë rekord projektet për mbrojtjen 
nga përmbytjet e lumit Devoll ne Bërsnik, Gramsh. Ai 
përjetoi drejtpërsëdrejti varfërinë ekstreme dhe perse-
kutimin e popullit të zonës e më gjerë, të shkaktuar 
nga regjimi i egër komunist. Zeneli, me një kurajë të 
jashtëzakonshme, mbështeste disa familje të internuara 
nga Tirana në Gramsh. Zenel Hoxha përfundoi zbatimin 
e projekteve bonifikuese në Gramsh një vit para afatit, 
bazuar në aftësitë dhe arritjet e tij ai transferohet në 
ISPVKU ( Instituti i Projektimit të Veprave Ujitëse) në 
Tiranë. Puna në Institut i dha mundësinë të vizitonte 
shumicën e zonave të Shqipërisë në disa prej terreneve 
më të ashpra dhe me varfëri të skajshme, duke forcuar 
tek ai bindjen se kishte ardhur koha për ndryshime të 

mëdha në Shqipëri, sidomos pas erës së përmbysjeve 
të mëdha në vendet e Evropës Lindore.

Në vitin 1989, Zenel Hoxha, bashkë me një grup 
prej 32 inxhinierësh të Gjeodezisë, themeluan të parën 
organizatë joqeveritare të pavarur, si provë për të sfiduar 
kontrollin e shtetit. 

Vetëm disa muaj më vonë, pra në 9 dhjetor të vitit 
1990, Zenel Hoxha mbështet dhe i bashkohet Lëvizjes 
Studentore antikomuniste, duke dhënë një kontribut të 
spikatur, sidomos në momentin kritik të përplasjes së stu-
dentëve me policinë, ku dhjetëra studentë u arrestuan së 
bashku me zotin Hoxha, atëherë banor i Qytetit Studenti 
dhe pedagog i jashtëm i Universitetit. Zenel Hoxha së 
bashku me studentë proaktivë të lëvizjes ishin frymëzues, 
drejtues të lëvizjes, duke i dhënë përfundimisht orientim 
politik asaj lëvizjeje madhështore historike për të ardh-
men e Shqipërisë. Lëvizja Studentore e nisur që në javën 
e parë të dhjetorit 1990 nuk mbeti thjeshtë një “lëvizje 
për kushte më të mira të jetesës së studentëve”, siç 
dëshironin ta konsideronin zyrtarët burokratë të regjimit 
komunist. Zenel Hoxha fitoi besimin e studentëve që në 
momentet e para të bashkimit me studentët protestues, 
te Liceu Artistik i Tiranës në mëngjesin e datës 9 dhjetor. 
Aty ai së bashku me studentët trima u ndeshën heroikisht 
me forcat policore ushtarake të armatosura edhe me 

Motivacioni i dekorimit 
për dibranin nga 
Zall-Dardha: “Në 
shenjë vlerësimi ndaj 
kontributit të tij në 
lëvizjet demokratike 
të fillimviteve `90, 
për ndihmesën e vyer 
të dhënë përgjatë 
luftës për pavarësinë 
e Kosovës, si dhe për 
angazhimin e tij për 
të afruar popullin 
shqiptar dhe atë 
britanik, përmes ofrimit 
të shërbimit ndaj 
zhvillimit të biznesit 
shqiptaro-britanik dhe 
përhapjes së gjuhës 
angleze në Shqipëri”

autoblinda. Ai ka kontribuar shumë në themelimin e par-
tisë së parë opozitare, Partia Demokratike e Shqipërisë, 
dhe është një nga anëtarët e Komisionit Nismëtar të 
PD (15), të cilët udhëhoqën popullin për përmbysjen 
e regjimit të egër komunist. Ai është drejtuesi i parë i 
degës së Partisë Demokratike të Tiranës. 

Zoti Hoxha, pas vitit 1992, vendosi të ishte i pavarur 
si biznesmen. Ndërkohë që vazhdonte biznesin e tij 
të suksesshëm, një vit më vonë, në mars të vitit 1993, 
me nismën e një grupi biznesmenësh të suksesshëm, e 
zgjedhin unanimisht sekretar i Përgjithshëm të Dhomës 
Tregtisë dhe Industrisë të Republikës të Shqipërisë dhe 
pas tre muajsh - korrik 1993 - zgjidhet unanimisht si 
president i Dhomës të Shqipërisë. 

Zenel Hoxha është ideatori, themeluesi i Dhomës 
moderne të Tregtisë të Shqipërisë. Ai është hartuesi i ligjit 
të parë bashkëkohor të dhomave të tregtisë. Ai udhëhoqi 
ngritjen e dhomave në çdo qytet të Shqipërisë. Zenel 
Hoxha me ekipin e tij bënë të mundur anëtarësimin e 
Dhomës Tregtisë të Shqipërisë në Dhomën Botërore të 
Tregtisë me qendër në Paris (ICC).

Në maj të vitit 1994 vendoset në Londër. Në vitin 
1995, kurorëzoi martesën me Silvana Hoxhën. U kthye 
në Shqipëri në vitin 2001, pasi pati jetuar në Britaninë e 
Madhe për shtatë vjet. Në Londër, Hoxha ndoqi studime 
të ndryshme në gjuhësi, politikë dhe ekonomi. Ai motivoi 
edhe komunitetin shqiptar në Mbretërinë e Bashkuar për 
të marrë një rol më aktiv. Hoxha drejtoi të parin Komitet 
të Krizës së Kosovës, duke lobuar në mbështetje të të 
drejtave të njeriut dhe pavarësisë së Kosovës. Komiteti 
ka dhënë edhe mbështetje financiare për shqiptarët nga 
Kosova gjatë luftës së vitit 1999. Zenel Hoxha është 
themelues dhe president i Dhomës Shqiptaro-Britanike 
të Tregtisë dhe Industrisë, me qëllimin për të mbështetur 
kompanitë britanike dhe ndërkombëtare në Shqipëri 
dhe për të rritur shkëmbimet tregtare mes dy vendeve. 
Shumë shpejt kuptoi se Dhoma duhej të ofronte shumë 
me tepër shërbime dhe mbështetje për të kompensuar 
mungesën e ekspertizës në vend, tipike e një vendi post-
komunist, si Shqipëria. Në vitin 2009, Hoxha themeloi 
English Speaking Union në Shqipëri, duke integruar 
Shqipërinë me rrjetin e botës anglo-saksone dhe duke e 
drejtuar atë drejt shpalljes së gjuhës angleze si gjuhën e 
dytë zyrtare në Shqipëri. Që atëherë, Hoxha është një 
personalitet i shquar, i cili krijon trende në hartimin e 
politikave, duke mbështetur progresin dhe duke ofruar 
vizion të guximshëm në ecurinë përpara të vendit. Këta 
janë gurët kilometrikë që tregojnë se Zenel Hoxha është 
përfaqësuesi dinjitoz dhe i zoti, një zë i fuqishëm i botës 
së biznesit, duke mbetur në histori për çfarë ai realisht ka 
dhënë deri më sot dhe që pritet të japë. Si në vendlindjen 
e tij Zall-Dardhë, për dibranët në Dibër, Tiranë e më 
gjerë në Londër e diasporë, Zenel Hoxha vlerësohet për 
thjeshtësinë që e karakterizon, gjë që e ka treguar haptazi 
në raportet me çdo person që ka pasur të bëjë me të.

Zenel Hoxha vlerësohet me Urdhërin Europian “Kalorës i St George” në Austri

CeremOnia
Në një ceremoni madhështore në Kufstein të Austrisë, 

u mblodhën anëtarë të shtunën (Kalorës dhe Damage) të 
Urdhërit të St George.  Ky Urdhër u themelua në vitin 
1469 nga Papa Paul II dhe Mbreti i Austro-Hungarisë 
Francis Joseph I-rë, për të mbrojtur Krishtërimin 
dhe European nga rreziku që vinte nga Perandoria 
Otomane por që atëherë ka shërbyer në funksion të 
nevojat të kohës si mbrojtës i të drejtës, pavarësisë dhe 
prosperitetit të Perandorisë të Habsburgëve.

 “Napoleni dhe Hitleri e ndërprenë këtë Urdhër 
menjëherë pas pushtimit në kohët e tyre. Biles 
Napoloni mori edhe shpatën e Habsburgeve  e 
cila ju kthye Habsburgeve pas rënies të Napolonit. 
Shpata ishte e njëjta që Arkduka dje përdori dhe ceku 
shpatullat e mia gjatë ceremonisë të dekorimit. Pra 
është një nga Urdhërat më të lartë, historik jo vetëm 
të Austrisë, por më gjerë. Ky fakt shton, vlerësimin 
dhe është krenari e që unë prej dje,jam mbajtës i 

tij. Në ditët e sotme Urdhëri i St George ka marrë 
edhe një dimesion tjetër, atë Europian, promovimin 
e vlerave të veçorive të çdo vendi në kontekstin 
e Bashkimit Europian, si atyre që janë anëtarë por 
edhe për ato që janë në proces anëtarësimi: Motoja 
është anëtarësim dhe funksionim në BE si vende me 
të drejta të barabarta për çdo anëtar duke ruajtur 
kështu diversitetin kulturor, historik dhe për më 
tepër atë nacional. 

Sot Urdhëri me moton: Së bashku njerëz të 
spikatur dhe të nderuar, të kontinentit Europian 
e më gjerë, drejtohet nga pinjolli i familjes se 
Habsburgëve(të ish Perandorisë së Austro-Hungarisë)  
Karl von Habsbur”- thotë Zenel Hoxha.

Kalorësit e Urdhërit kurorëzuan në meshën e 
mbajtur nga Krye Peshkopi i Austrisë, të përzgjedhurit 
e nderit: zotin Zenel Hoxha “Për kontributin në luftën 
kundër komunizmit, si edhe në afrimin e popujve 
përmes promovimit të vlerave kulturore, historike, 
ekonomike si edhe vizionin dhe arritjet e tij politike 
dhe profesionale”.  

Në të njëjtën kohë u dekorua edhe trashgimtari  
i  ish-kryeministrit Britanik Winston Churchilli - 
Randolph Churchill.

Katedralja e Kufstein, ishte mbushur me anëtarë 
të Urdhërit dhe familjarë,  të cilët ndoqën meshën e 
drejtuar nga Peshkopi i cili bekoi të pranishmit dhe 
kandidatët e para marrjes të Urdherit të Lartë: Kalorës 
të Europës dhe të Perandorise së Habsburgëve. 
Pastaj në një ceremoni mbretërore zoti Zenel Hoxha 
preket tre herë në krahë,  me shpatën e familjes së 
Habsburgëve,për ta mirëpritur në Urdherin e St 
George, e pastaj me vendosjen e medaljes së nderit, 
dhurimin e deklaratës përkatëse dhe veshjen me 
mantelin simbol të Urdhërit: Mëndafsh i zi me logon 
e Shenjtit George në kalë duke vrarë një dragua. Të 
gjithë të pranishmit janë shoqëruar në Konventen e 
anëtarëve të Urdhërit.

Si në vendlindjen e tij Zall-Dardhë, për dibranët në Dibër, Tiranë e më gjerë në Londër e diasporë, 
Zenel Hoxha vlerësohet për thjeshtësinë që e karakterizon, gjë që e ka treguar haptazi në raportet 
me çdo person që ka pasur të bëjë me të.
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dekorim

Nga mina hysa

Presidenti i Republikës, Bujar Nishani, ka deko-
ruar pasditen e 12 prillit presidentin e Dhomës së 
Tregtisë Shqiptaro-Britanike, një nga themeluesit 

e PD-së, z. Zenel Hoxha, për kontribute të çmuara në 
veprimtarinë e tij. Në ceremoninë e rastit, në institucionin 
e Presidencës, ku merrnin pjesë familjarë, miq, të afërm, 
akademikë, politikanë, Presidenti i Republikës, Bujar Nis-
hani, i akordoi me nr. dekreti 10123 zotit Zenel Hoxha 
titullin “Kalorës i urdhrit të Skënderbeut” me motivacion-
in: “Në shenjë vlerësimi ndaj kontributit të tij në lëvizjet 
demokratike të fillimviteve `90, për ndihmesën e vyer 
të dhënë përgjatë luftës për pavarësinë e Kosovës, si dhe 
për angazhimin e tij për të afruar popullin shqiptar dhe 
atë britanik, përmes ofrimit të shërbimit ndaj zhvillimit 
të biznesit shqiptaro-britanik dhe përhapjes së gjuhës 
angleze në Shqipëri”. Në fjalën e tij, Presidenti Nishani 
ndër të tjera vlerësoi angazhimin e Zenel Hoxhës prej 
rënies së komunizmit deri sot, duke pohuar se ka qenë 
një zë i rëndësishëm në funksion të çështjes shqiptare 
brenda dhe jashtë kufijve shtetërorë. Gjatë fjalës së tij, 
Presidenti Nishani përmendi kurajën e Zenel Hoxhës 
për t’u përshirë fuqishëm në ngjarjet demokratike për 
rrëzimin e komunizmit në Shqipëri, duke e vlerësuar 
si një njeri kurajoz dhe të aftë për të ecur me hapin e 
kohës në çdo rast. Kreu i Shtetit pohoi se z. Hoxha jo 
vetëm që nuk e mendoi dy herë përfshirjen fuqishëm në 
proceset demokratike dhe rrëzimin e komunizmit, por 
ai ishte edhe i përshirë direkt në politikën aktive në atë 
periudhë, duke qenë dhe një nga themeluesit e Partisë 
Demokratike, të parës forcë antikomuniste në Shqipëri, 
e cila shihej si shpresë nga qytetarët. Në vijim të fjalës 
së tij, Presidenti Nishani vlerësoi z. Zenel Hoxha edhe 
për ndihmesën e vyer të dhënë përgjatë luftës për pa-
varësinë e Kosovës, si dhe për angazhimin e tij për të 
afruar popullin shqiptar dhe atë britanik, përmes ofrimit 
të shërbimit ndaj zhvillimit të biznesit shqiptaro-britanik 
dhe përhapjes së gjuhës angleze në Shqipëri. Sipas z. 
Nishani, Zenel Hoxha, me kontributin e dhënë, ka 
qenë një urë lidhëse mes Britanisë së Madhe dhe Shq-
ipërisë në rritjen e bashkëpunimit tregtar, ekonomik 
dhe kulturor. Në fjalën e tij, z. Zenel Hoxha shprehu 
mirënjohjen e thellë për z. Bujar Nishani - President i 
Republikës Shqipërisë - i cili i akordoi titullin e lartë 
“Kalorës i urdhrit të Skënderbeut”. Gjatë fjalës së tij, z. 
Hoxha falënderoi miqtë dhe të afërmit e pranishëm në 
ceremoninë e dekorimit si dhe të gjithë ata me të cilët 
ndër vite ka pasur komunikim dhe bashkëpunim. “Sot 
është një ditë e veçantë për mua dhe familjen time. 
Përkushtimi ndaj atdheut është një emocion shumë 
i këndshëm, energji në rritje dhe e pandalshme. Këtë 
vlerësim dua t’jua dedikoj të gjithëve juve që jeni në 
këtë ceremoni, familjes sime, të parëve të mi, origjinës 
sime, Dardhës, Reçit, Lurës e Dibrës, bashkëmosha-
tarëve, miqve, bashkëpunëtorëve”, - tha në fjalën e tij 
z. Hoxha. 

KUSH ËSHTË ZENEL HoxHA?
Zenel Hoxha u lind më 1 shtator 1958, në Peshkopi. 

Vendlindja e Zenel Hoxhës është Zall-Dardha, një 
zonë e njohur për përdorimin profesional të burimeve 
natyrore përmes punës së palodhur. Gjyshi i tij, Hasim 
Hoxha, dhe babai i tij, Mustafa Hoxha, një familje patri-
ote, me traditë dhe zakon si dhe emër të mirë në Dardhë 
dhe më gjerë, ushtruan një ndikim të jashtëzakonshëm 
në edukimin dhe aftësitë e tij në jetë, gjithnjë pa e 
shkëputur vëmendjen nga djaloshi i ri, duke e frymëzuar 
me rëndësinë që ka arsimimi i duhur. Sa përmenda më 
sipër, por edhe të tjera virtyte si dhe të qenët fisnik dhe 
bujar mishërohen tek Zenel Hoxha.

E në fakt Zeneli nuk do t’i zhgënjente prindërit dhe 
as Dardhën që e lindën dhe e rritën. Ai do të shkëlqente 
jo vetëm gjatë kohës së arsimimit, duke pasur rezultate 
të shkëlqyera, por edhe si një profesionist i zoti dhe 
intelektual ka lënë gjurmën e tij në çdo hap të hedhur në 
karrierën e deritanishme. Zenel Hoxha ka spikatur si një 
njeri me aftësi të jashtëzakonshme dhe në veprimtarinë 
e tij ka mundur të jetë i suksesshëm. Veç kontributit të 
dhënë para vitit 1990 në ndërtimin e mjaft veprave të 
rëndësishme infrastrukturore, Zenel Hoxha do të ishte 
edhe njeriu që do të dilte menjëherë kundër regjimit më 
të egër komunist duke i dalë në ballë lëvizjes popullore 
dhe duke qenë edhe themelues i të parës forcë antiko-
muniste në Shqipëri, PD.

Në vjeshtën e vitit 1973, në moshën 14-vjeçare, 
Hoxha vijon shkollën në kryeqytet, Tiranë. Programi i 
shkollës “Harry Fulz” ishte hartuar për të pajisur nxënësit 
me aftësitë më të mira në fushën e teknologjisë, nga 
profesorë të diplomuar në universitetet më cilësore në 
mbarë botën. Ndikimi i tyre tek i riu Zenel Hoxha do të 
shfaqej shumë vite më vonë, teksa në atë moshë, ai kuptoi 
gabimet e shumta të sistemit komunist. Pas përfundimit 
të shkollës së mesme në vitin 1977, Hoxha kreu një vit 
përvojë pune, e detyrueshme nga qeveria e asaj kohe. 
Ai ka punuar në degën e Bankës Kombëtare për rajonin 
në moshën 18 vjeç dhe falë pastërtisë së tij në punë, 
brenda pak muajsh u promovua drejtor i degës. Zeneli 

Presidenti i Dhomës së Tregtisë Shqiptaro-Britanike, 
një nga themeluesit e Partisë Demokratike Zenel 
Hoxha është vlerësuar të shtunën në Austri. Duka 

i Habsburgëve (Archduke Karl von Habsburg) deklaroi 
dhënien e dekoratës së lartë: Kalorësi i Urdhërit të Shën 
Gjergjit.(St.George Order) të Perandorisë Habsburg, 
por tashmë njihet edhe si Urdhër i Europës dhe i 
Habsburgëve. Ky Urdhër i Lartë është themeluar në vitin 
1469 nga Papa Piu i dytë dhe Franc Jozef, Perandor i 
Austrisë, si simbol i qëndresës në mbrojtje nga rreziku 
Otoman. Ky “Urdhër i Lartë” u ndalua nga Napoleoni 
dhe nga Hitleri, por u rikthye nga familja Perandorake 
e Habsburgëve në vitin 1951. Aktualisht ky “Urdhër i 
Lartë” konsiderohet Urdhër Europian, i cili simbolizon, 
mbron, promovon vlerat dhe arritjet e vendeve në 
kontinentin Europian. Lajmi  për vlerësimin është bërë 
publik nga vet z.Hoxha në rrjetin social FB kur thekson 
se: -“ Emocione të jashtëzakonshme pas momentit të 
vlerësimit nga Perandoria e Habsburgëve, “St George, 
Europian and Habsburg Order”, të cilët kanë bërë 
shumë për Shqipërinë. Kënaqësia dyfishohet kur nipi i 
Winston Churchill (Randolph-Churchill)  dekorohet në 
të njëjtin moment.  Jam i nderuar që ky vlerësim më  
jepet si shqiptar. Ngjarja e sotme është një angazhim i 
madh për mua, për të ardhmen e Shqipërisë”. Po në një 
status tjetër në FB, z.Hoxha me flamurin e Austrisë në 
duar shton: -“Jam i nderuar edhe nga fakti se 100 vjet 
më parë, Perandori Kaiser Karl Jozef dekoroi më 17 Prill 
1917, disa patriotë të shquar si Dom Nikoll Kaçorri, Elez 
Isufi etj. Ky Flamur i Perandorisë të Habsburgëve, bëri 
të mundur mbrojtjen e Flamurit tonë Kombëtar që nga 
28.12.1912. Mirënjohje Austrisë dhe burrave të shquar 
të saj, për atë që kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë për 
Shqipërinë dhe shqiptarët. Dhe gjatë ceremonive të 
dekorimit të “Kalorësve të Europës dhe Perandorisë të 
Habsburgëve”. Pata kënaqësinë të prek me një ndjesi 
mirënjohje garantorin e Flamurit tonë Kombëtar në 
ditë të vështira”.

Zenel Hoxha dekorohet nga Presidenti Nishani 
me titullin “kalorës i Urdhrit të Skënderbeut”

më pas arriti të regjistrohej në Universitetin Politeknik të 
Tiranës për të studiuar në Fakultetin e Gjeologjisë dhe 
të Minierave. Ai ishte një zë i fuqishëm në mbështetje 
të studentëve të Universitetit. Në vitin 1981, u zgjodh 
si drejtues i Unionit të Studentëve të Universitetit të 
Tiranës. Në vitin 1981 regjistrohet edhe në Fakultetin e 
Inxhinierisë së Ndërtimit, duke u diplomuar në degën e 
Gjeodezisë, si edhe atë të Minierave. Pas diplomimit nga 
Universiteti i Tiranës, Zenel Hoxha emërohet si drejtues 
i kantierit të bonifikimit në Gramsh.

Ai së bashku me punonjësit, kolegët e tij përfundoi 
cilësisht dhe në kohë rekord projektet për mbrojtjen 
nga përmbytjet e lumit Devoll ne Bërsnik, Gramsh. Ai 
përjetoi drejtpërsëdrejti varfërinë ekstreme dhe perse-
kutimin e popullit të zonës e më gjerë, të shkaktuar 
nga regjimi i egër komunist. Zeneli, me një kurajë të 
jashtëzakonshme, mbështeste disa familje të internuara 
nga Tirana në Gramsh. Zenel Hoxha përfundoi zbatimin 
e projekteve bonifikuese në Gramsh një vit para afatit, 
bazuar në aftësitë dhe arritjet e tij ai transferohet në 
ISPVKU ( Instituti i Projektimit të Veprave Ujitëse) në 
Tiranë. Puna në Institut i dha mundësinë të vizitonte 
shumicën e zonave të Shqipërisë në disa prej terreneve 
më të ashpra dhe me varfëri të skajshme, duke forcuar 
tek ai bindjen se kishte ardhur koha për ndryshime të 

mëdha në Shqipëri, sidomos pas erës së përmbysjeve 
të mëdha në vendet e Evropës Lindore.

Në vitin 1989, Zenel Hoxha, bashkë me një grup 
prej 32 inxhinierësh të Gjeodezisë, themeluan të parën 
organizatë joqeveritare të pavarur, si provë për të sfiduar 
kontrollin e shtetit. 

Vetëm disa muaj më vonë, pra në 9 dhjetor të vitit 
1990, Zenel Hoxha mbështet dhe i bashkohet Lëvizjes 
Studentore antikomuniste, duke dhënë një kontribut të 
spikatur, sidomos në momentin kritik të përplasjes së stu-
dentëve me policinë, ku dhjetëra studentë u arrestuan së 
bashku me zotin Hoxha, atëherë banor i Qytetit Studenti 
dhe pedagog i jashtëm i Universitetit. Zenel Hoxha së 
bashku me studentë proaktivë të lëvizjes ishin frymëzues, 
drejtues të lëvizjes, duke i dhënë përfundimisht orientim 
politik asaj lëvizjeje madhështore historike për të ardh-
men e Shqipërisë. Lëvizja Studentore e nisur që në javën 
e parë të dhjetorit 1990 nuk mbeti thjeshtë një “lëvizje 
për kushte më të mira të jetesës së studentëve”, siç 
dëshironin ta konsideronin zyrtarët burokratë të regjimit 
komunist. Zenel Hoxha fitoi besimin e studentëve që në 
momentet e para të bashkimit me studentët protestues, 
te Liceu Artistik i Tiranës në mëngjesin e datës 9 dhjetor. 
Aty ai së bashku me studentët trima u ndeshën heroikisht 
me forcat policore ushtarake të armatosura edhe me 

Motivacioni i dekorimit 
për dibranin nga 
Zall-Dardha: “Në 
shenjë vlerësimi ndaj 
kontributit të tij në 
lëvizjet demokratike 
të fillimviteve `90, 
për ndihmesën e vyer 
të dhënë përgjatë 
luftës për pavarësinë 
e Kosovës, si dhe për 
angazhimin e tij për 
të afruar popullin 
shqiptar dhe atë 
britanik, përmes ofrimit 
të shërbimit ndaj 
zhvillimit të biznesit 
shqiptaro-britanik dhe 
përhapjes së gjuhës 
angleze në Shqipëri”

autoblinda. Ai ka kontribuar shumë në themelimin e par-
tisë së parë opozitare, Partia Demokratike e Shqipërisë, 
dhe është një nga anëtarët e Komisionit Nismëtar të 
PD (15), të cilët udhëhoqën popullin për përmbysjen 
e regjimit të egër komunist. Ai është drejtuesi i parë i 
degës së Partisë Demokratike të Tiranës. 

Zoti Hoxha, pas vitit 1992, vendosi të ishte i pavarur 
si biznesmen. Ndërkohë që vazhdonte biznesin e tij 
të suksesshëm, një vit më vonë, në mars të vitit 1993, 
me nismën e një grupi biznesmenësh të suksesshëm, e 
zgjedhin unanimisht sekretar i Përgjithshëm të Dhomës 
Tregtisë dhe Industrisë të Republikës të Shqipërisë dhe 
pas tre muajsh - korrik 1993 - zgjidhet unanimisht si 
president i Dhomës të Shqipërisë. 

Zenel Hoxha është ideatori, themeluesi i Dhomës 
moderne të Tregtisë të Shqipërisë. Ai është hartuesi i ligjit 
të parë bashkëkohor të dhomave të tregtisë. Ai udhëhoqi 
ngritjen e dhomave në çdo qytet të Shqipërisë. Zenel 
Hoxha me ekipin e tij bënë të mundur anëtarësimin e 
Dhomës Tregtisë të Shqipërisë në Dhomën Botërore të 
Tregtisë me qendër në Paris (ICC).

Në maj të vitit 1994 vendoset në Londër. Në vitin 
1995, kurorëzoi martesën me Silvana Hoxhën. U kthye 
në Shqipëri në vitin 2001, pasi pati jetuar në Britaninë e 
Madhe për shtatë vjet. Në Londër, Hoxha ndoqi studime 
të ndryshme në gjuhësi, politikë dhe ekonomi. Ai motivoi 
edhe komunitetin shqiptar në Mbretërinë e Bashkuar për 
të marrë një rol më aktiv. Hoxha drejtoi të parin Komitet 
të Krizës së Kosovës, duke lobuar në mbështetje të të 
drejtave të njeriut dhe pavarësisë së Kosovës. Komiteti 
ka dhënë edhe mbështetje financiare për shqiptarët nga 
Kosova gjatë luftës së vitit 1999. Zenel Hoxha është 
themelues dhe president i Dhomës Shqiptaro-Britanike 
të Tregtisë dhe Industrisë, me qëllimin për të mbështetur 
kompanitë britanike dhe ndërkombëtare në Shqipëri 
dhe për të rritur shkëmbimet tregtare mes dy vendeve. 
Shumë shpejt kuptoi se Dhoma duhej të ofronte shumë 
me tepër shërbime dhe mbështetje për të kompensuar 
mungesën e ekspertizës në vend, tipike e një vendi post-
komunist, si Shqipëria. Në vitin 2009, Hoxha themeloi 
English Speaking Union në Shqipëri, duke integruar 
Shqipërinë me rrjetin e botës anglo-saksone dhe duke e 
drejtuar atë drejt shpalljes së gjuhës angleze si gjuhën e 
dytë zyrtare në Shqipëri. Që atëherë, Hoxha është një 
personalitet i shquar, i cili krijon trende në hartimin e 
politikave, duke mbështetur progresin dhe duke ofruar 
vizion të guximshëm në ecurinë përpara të vendit. Këta 
janë gurët kilometrikë që tregojnë se Zenel Hoxha është 
përfaqësuesi dinjitoz dhe i zoti, një zë i fuqishëm i botës 
së biznesit, duke mbetur në histori për çfarë ai realisht ka 
dhënë deri më sot dhe që pritet të japë. Si në vendlindjen 
e tij Zall-Dardhë, për dibranët në Dibër, Tiranë e më 
gjerë në Londër e diasporë, Zenel Hoxha vlerësohet për 
thjeshtësinë që e karakterizon, gjë që e ka treguar haptazi 
në raportet me çdo person që ka pasur të bëjë me të.

Zenel Hoxha vlerësohet me Urdhërin Europian “Kalorës i St George” në Austri

CeremOnia
Në një ceremoni madhështore në Kufstein të Austrisë, 

u mblodhën anëtarë të shtunën (Kalorës dhe Damage) të 
Urdhërit të St George.  Ky Urdhër u themelua në vitin 
1469 nga Papa Paul II dhe Mbreti i Austro-Hungarisë 
Francis Joseph I-rë, për të mbrojtur Krishtërimin 
dhe European nga rreziku që vinte nga Perandoria 
Otomane por që atëherë ka shërbyer në funksion të 
nevojat të kohës si mbrojtës i të drejtës, pavarësisë dhe 
prosperitetit të Perandorisë të Habsburgëve.

 “Napoleni dhe Hitleri e ndërprenë këtë Urdhër 
menjëherë pas pushtimit në kohët e tyre. Biles 
Napoloni mori edhe shpatën e Habsburgeve  e 
cila ju kthye Habsburgeve pas rënies të Napolonit. 
Shpata ishte e njëjta që Arkduka dje përdori dhe ceku 
shpatullat e mia gjatë ceremonisë të dekorimit. Pra 
është një nga Urdhërat më të lartë, historik jo vetëm 
të Austrisë, por më gjerë. Ky fakt shton, vlerësimin 
dhe është krenari e që unë prej dje,jam mbajtës i 

tij. Në ditët e sotme Urdhëri i St George ka marrë 
edhe një dimesion tjetër, atë Europian, promovimin 
e vlerave të veçorive të çdo vendi në kontekstin 
e Bashkimit Europian, si atyre që janë anëtarë por 
edhe për ato që janë në proces anëtarësimi: Motoja 
është anëtarësim dhe funksionim në BE si vende me 
të drejta të barabarta për çdo anëtar duke ruajtur 
kështu diversitetin kulturor, historik dhe për më 
tepër atë nacional. 

Sot Urdhëri me moton: Së bashku njerëz të 
spikatur dhe të nderuar, të kontinentit Europian 
e më gjerë, drejtohet nga pinjolli i familjes se 
Habsburgëve(të ish Perandorisë së Austro-Hungarisë)  
Karl von Habsbur”- thotë Zenel Hoxha.

Kalorësit e Urdhërit kurorëzuan në meshën e 
mbajtur nga Krye Peshkopi i Austrisë, të përzgjedhurit 
e nderit: zotin Zenel Hoxha “Për kontributin në luftën 
kundër komunizmit, si edhe në afrimin e popujve 
përmes promovimit të vlerave kulturore, historike, 
ekonomike si edhe vizionin dhe arritjet e tij politike 
dhe profesionale”.  

Në të njëjtën kohë u dekorua edhe trashgimtari  
i  ish-kryeministrit Britanik Winston Churchilli - 
Randolph Churchill.

Katedralja e Kufstein, ishte mbushur me anëtarë 
të Urdhërit dhe familjarë,  të cilët ndoqën meshën e 
drejtuar nga Peshkopi i cili bekoi të pranishmit dhe 
kandidatët e para marrjes të Urdherit të Lartë: Kalorës 
të Europës dhe të Perandorise së Habsburgëve. 
Pastaj në një ceremoni mbretërore zoti Zenel Hoxha 
preket tre herë në krahë,  me shpatën e familjes së 
Habsburgëve,për ta mirëpritur në Urdherin e St 
George, e pastaj me vendosjen e medaljes së nderit, 
dhurimin e deklaratës përkatëse dhe veshjen me 
mantelin simbol të Urdhërit: Mëndafsh i zi me logon 
e Shenjtit George në kalë duke vrarë një dragua. Të 
gjithë të pranishmit janë shoqëruar në Konventen e 
anëtarëve të Urdhërit.

Si në vendlindjen e tij Zall-Dardhë, për dibranët në Dibër, Tiranë e më gjerë në Londër e diasporë, 
Zenel Hoxha vlerësohet për thjeshtësinë që e karakterizon, gjë që e ka treguar haptazi në raportet 
me çdo person që ka pasur të bëjë me të.
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Një kullë e tillë  që u ka 
rezistuar viteve dhe ende 
qëndron funksiopnale si 
ato vite kur është ndërtuar 
është një rast unikal. Më të 
bukur më madhështore  e 
bën kullën e Bucit tashmë 
edhe lugina e Drinit të Zi e 
cila vitet e fundit ka filluar 
të frekuentohet nga turist  të 
huaj si austriak,çek e polak. 
Nuk është nevoja turistëve 
sot  t’ju themi se ku  duhet 
të shkojnë dhe të shijojnë 
bukuritë shqiptare. Ato 
zgjedhjen e bëjnë vetë dhe 
luginën e bukur të Drinit të Zi 
ka vite që e kanë zgjedhur. 

Nga SHAQiR SKARRA

Kur shkruan e flet për kullat e Dibrës 
vetë vetiu të vjen në kujtesë kulla zul-
mëmadhe në Lisivalle e Elez Isufit që 

mblidhte çdo natë burra për sofër e pushkë, 
kulla e Salë Markes në Zogje, kulla e Karajt 
në Bulqizë, kulla e Zunës në Sohodoll, kulla 
e Dodës në Reç, kulla e Rajtës në Lurë e 
shumë e shumë të tjera. Në Dibër kudo 
kishte kulla dy, tre e katër kate  por  këtë 
radhë  do të flasim për një kullë   jo  shumë 
zulmëmadhe por punë madhe,  mjaft mik-
pritëse  dhe bujare, një kullë që për nga 
rëndësia  arkitektonike ua kalon edhe kullave 
më të njohura në Dibër. Kjo është kulla e 
Bucit në  fshatin Mustafe.

Kur ndodhesh në rrafshe të Shumbatit, në 
vendin e quajtur Murrize e hedh vështrimin 
matanë Drinit, të shfaqet si një mrekulli e 
natyrës fshati Mustafe, fshat ky i rrethuar 
me pemë të ndryshme ku shtëpitë e shumta 
pranë njëra tjetrës duken nga larg si një 
gjerdan i bukur. Vetëm pak metra ish repartit 
ushtarak, në qendër të fshatit duket kulla 
e Bucit, një ndërtesë kjo tipike dibrane e 
ndërtuar me mjete rrethanore, gur e lëndë 
drusore të  zgjedhur pikërisht për një kullë të 
madhe e që t’ju rezistonte kohërave por dhe 
rrebesheve të luftërave të ndryshme, por që 
të gjitha materialet për ndërtimin e saj janë 
marrë aty pranë.

Buci është një fis i madh dhe  që  kanë 
ardhur herët në Mustafe.Të parët e tij sipas 
trashëgimisë gojore flitet se kanë lëvizur 
nga Bajza e Shkodrës me mbiemrin Boci e i 
besimit katolik.  Me instalimin e besimit të 
ri islam u ndryshua  edhe mbiemri nga Boci 
bëhet Buci ku ndryshoi vetëm zanorja e cila 
nga a kthehet në u.

Si fis mjaft i   i njohur edhe atje nga erd-
hëm por edhe këtu ku u ngulën në troje të 
reja u  shquan për  besë, bujari, atdhedashuri 
dhe mikpritje.

Tek dibranët  banesa gjithmonë ka zënë 
një vend të rëndësishëm në fushën e gjërë 
të krijimtarisë arkitektonike, ku spikat më së 
miri talenti i mjeshtrave duar artë shqiptarë, 
midis tyre edhe atyre dibranë. Tek banesa 
gërshetohen si  aftësia teknike po ashtu edhe 
shijet e holla estetike të  këtyre mjeshtrave që 
kanë ndërtuar jo vetëm në Dibër  por edhe 
jashtë  sinorit të saj duke u bërë të njohur në 
të gjitha trevat shqiptare si ndërtues, skalitës 
guri dhe gdhendje druri.

Kur afrohesh nga afër  dhe e vështron me 
kujdes kullën e Bucit në Mustafe kupton 
qartë se  çdo gur është latuar dhe vendosur 
me mjaft shije sa mjeshtrit e kanë  shkrirë tal-
entin e tyre. Jo vetëm qoshet, por edhe gurët 
e murit kanë kaluar nëpër duart e mjeshtrave 
që e kanë ndërtuar.

Në Mustafe  sot ka edhe kulla  të tjera  si 
Kukeli apo Toca por kur e filloi ta ndërtonte 
në  vitin 1937  Xhemal Buci i kishte vënë 
vetes detyrë që kulla e tij të dukej nga larg 
edhe pse ishte në qendër të fshatit rrethuar 
me pemë të ndryshme.  Kulla u ndërtua  me 
dy kate e gjitha   me gur, me dritare të vogla, 
por dhe me frengji nga veriu dhe perëndimi.  
Mjeshtrit që ndërtuan këtë kullë karakteris-
tike ishin   llukovas apo  nga Reka siç vinin 
shpesh atëherë për të ndërtuar shtëpi në  
fshatrat e Dibrës por edhe të Kukësit. Trashë-
sia e murit ishte mbi nëntëdhjetë centimetra 
e   dhoma e miqve ishte e madhe sa dy 
dhoma  bashkë e shtruar    gjithmonë bukur 
me  qylima e shilte  dhe me mjaft  shije. Në 
oxhak përveç pushkës qëndronte varur dhe 
çiftelia e atu pranë një dollap i vogël i futur 
në mur  u rrinin takëmet e kafes si dollapi që 
e piqte, mulliri i blojes, një dërrasë e punuar 
mirë që shtrihej kafja kur piqej etj.

Rreth e qark kullës ishte një avlli e 
madhe me portë kryesore ku brenda avllisë 
ishte ahuri i bagëtive si dhe  mjaft koshere 
bletësh.  Bagëtitë qëndronin  larg kullës në 

Kulla e Bucit
ahur më vete e brenda avllisë së madhe.  
Ajo që binte në sy në kullën e Bucit ishin 
kosheret e shumta të bletëve të cilat i ka 
mbajtur deri në vitin  1967 kur u bë  dhe 
kolektivizimi i të gjitha fshatrave të Dibrës. 
Edhe pse prodhonin mjaltë shumë pasi që 
në atë kohë kishin  zgjoj moderne e mjalti 
përpunohej me centrifugë asnjëherë nuk e 
shitën atë por qëndronte  gjithmonë  në  par-
vaz të dritareve sa që kalonin mjaft udhëtar 
të rastit por dhe mysafir të ndryshëm vetëm 
për të shijuar mjaltin në këtë kullë të njohur 
për mikpritje e bujari.

Në vitin 1967  kulla po e humbte identite-
tin e parë pasi dhe shtëpia u shtua me shumë  
kurorë dhe duhej ndërtuar një kullë tjetër 
më e madhe e me një sipërfaqe ndërtimi që 
të plotësonte nevojat e banorëve të saj, por 
edhe për mikpritje  që kurrë nuk e humbi si 
virtyt të rrallë e të çmuar të shqiptarit. 

Kështu Buci filloi të ndërtoi një kullë tjetër 
më të mirë, më të madhe, më moderne se sa 
e para dhe më e përsosur nga ana  arkitek-
tonike. Tashmë u takonte dy vëllezërve Halit 
e Osman Buci që të mendonin e ndërtonin 
kullën e re.

Për ndërtimin e kësaj kulle  është punuar 
rregullisht afro dy vjet ku vetëm dyer ishin 

dhjetë kurse  kishte edhe 15 dritare të mëdha. 
Dritaret ishin një metër me 70 centimetra, 
rast unikal ky për atë periudhë kohe pasi 
zakonisht dritaret bëheshin të vogla e me 
një kapak dërrase nga brenda për siguri.  
Specialist ishin Baudin Reka e Ramiz Shini 
kurse specialist në nxjerrjen dhe gdhendjen 
e gurëve punuan Gjon Vladi me të vëllanë. 
Kjo kullë ishte unikale në llojin e vet pasi 
në atë vit nuk kishte dritare të mëdha, nuk 
kishte kulla me katër banjo brenda dhe me 
ujë të rrjedhshëm po brenda, nuk kishte kullë 
e ndërtesë me kanalizime të ujërave të zeza, 
nuk kishte kullë apo banesë me katër sallone 
me përmasa 4.5 metra  gjerësi e 4.6 gjatësi, 
nuk kishte kullë me rrethim rreth e qark 
me parmak druri  të gdhendur, nuk kishte 
kullë me afro një metra trashësi e murit. Për 
ndërtimin e saj  janë shpenzuar 15 metra kub 
dërrasë arrni e bardhë e stazhinuar gjatë  dhe 
e marrë nga Prati i Selishtës.  E gjitha kjo sasi 
dërrase është transportuar me kuaj ku ndi-
hmonin të gjithë banorët e fshatit Mustafe. 
Janë djegur plot tre furra me  gëlqere.  Për 
transportin e gurëve të mermerit janë dashur 
mbi 50 burra të fuqishëm për dy ditë ku 
vetëm një bllok mermeri të lidhur me drurë 
dhe litarë e transportonin 10-15 burra nga 

rruga nacionale deri tek shtëpia ku transporti 
u kushtonte  afro pesë orë për të vajtur guri 
në destinacion. Guri ishte i gjatë një metra 
e 35 centimetra kun ë kullë janë vendosur   
gurë të tillë afro 450 copë.

Kulla që ekziston sot  dhe  ka këto për-
masa: 19.5 metra gjatësia, 6 metra gjerësia. 
Me elektrifikimin e vendit kulla e Bucit ende 
sot ka po ato instalime elektrike të rregullta, 
të pa dëmtuar si priza e çelësa dhe që nuk 
kanë krijuar asnjëherë defekte qoftë  edhe 
sporadike.

Një kullë e tillë  që u ka rezistuar viteve 
dhe ende qëndron funksiopnale si ato vite 
kur është ndërtuar është një rast unikal. Më 
të bukur më madhështore  e bën kullën e 
Bucit tashmë edhe lugina e Drinit të Zi e 
cila vitet e fundit ka filluar të frekuentohet 
nga turist  të huaj si austriak,çek e polak. 
Nuk është nevoja turistëve sot  t’ju themi 
se ku  duhet të shkojnë dhe të shijojnë bu-
kuritë shqiptare. Ato zgjedhjen e bëjnë vetë 
dhe luginën e bukur të Drinit të Zi ka vite 
që e kanë zgjedhur. Problemi kryesor është 
kujdesja, siguria dhe akomodimi i tyre. Për 
këtë  duhet me u treguar. Dhe kulla e Bucit 
i plotëson më së miri kërkesat për  turizëm 
malor. Është në nderin e muzeut të Dibrës 
dhe të vetë Ministrisë së Kulturës që kjo 
kullë unikale në Dibër të futet në fondin e 
monumenteve të kulturës.

traditë
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Hasan Bodi pohon se ka nxjerrë nga 
akademia e tij rreth 50 nxënës, një pjesë 
e madhe e tyre punojë suksesshëm në 
tregun e profesionistëve. 
“Në shtator bëj plot 25 vite në këtë 
profesion dhe tashmë ndihem me të 
vërtetë i plotësuar.” 

Të kesh një profesion do të thotë të mos mbetesh 
kurrë pa bukë. Me këto fjalë populli duket sikur 
justifikon çdo “zanatçi” të çdo profesioni që i 

shërben njerëzimit. Çdo profesion ka benefitet dhe 
vështirësitë e tij, duke qenë se perfeksioni nuk ka 
kufi e çdo gjë vjen drejt përmirësimit dhe evoluimit. 
Profesionisti, përtej çdo vështirësie, dashuron me të 
vërtetë atë punë që bën, ndryshe nuk do ta bënte 
kurrë atë profesion. I tillë është Hasan Bodi, që prej 
gati tri dekadash ushtron një profesion shumë fisnik 
dhe që nuk del kurrë nga moda, siç është profesioni 
i berberit. Hasan Bodi lindi në fshatin Kishavec të 
njësisë administrative Kastriot dhe kreu studimet e 
mesme në gjimnazin “Gjergj Kastrioti”  po në Kastriot 
të Dibrës. U largua fare i ri në qytetin e  Tiranës për 
të studiuar në shkollën profesionale të berberëve dhe 
në vitin 1992 kthehet për ta ushtruar këtë profesion 
në qytetin e tij të lindjes, në Peshkopi.

- Ishte viti 1992, - shprehet Hasani, ku me shokun 
tim Shpend Danin vendosëm të hapnim një vend 
pune, duke ndjerë nevojën që çdo i ri ka për të 
punuar. Ishin vitet e para të tranzicionit në Shqipëri 
dhe shumë gjëra nuk ishin në vendin e duhur. Pas 
shumë vështirësive hapëm një berberhanë dhe 
nisëm të punojmë. Për shtatë vjet rresht udhëtoja 
në këmbë nga Kishaveci, duke u nisur  në orën 5-së 
për të kapur në Peshkopi orën 7-të.  Punoja me orar 
të zgjatur, - shton zoti Bodi, dhe në orën 9-të duhet 
të kthehesha në shtëpi në këmbë plot frikë e ankth. 
Me kalimin e kohës gjërat erdhën drejt përmirësimit 
dhe lindi nevoja të specializohesha për të qenë më 
afër shijes dhe modës e cila evoluonte çdo ditë.  U 
trajnova nga specialistët me të mirë shqiptarë dhe të 
huaj si mjeshtri i madh Ardi Borova dhe specialist 
italian Savero Palma. 

Profesioni i berberit apo stilistit mbetet gjithmonë 
një profesion që vrapon pas së bukurës, pas shijeve 
dhe luhatjes së rrymave të modës duke e bërë atë 
gjithmonë të pranishëm mes nesh. Si çdo gjë tjetër 
me kalimin e kohës dhe ky profesion bëhet me i 
lehtë, sepse vetë mjetet janë modernizuar ndjeshëm. 
Përfitimet ekonomike nga ky profesion në Shqipëri 
nuk janë në shkallën e kolegëve në shtetet europi-
ane për vete faktin se çmimet në vendin tonë janë 
shumë herë më të lira. Çdo ditë po shohim të rinj që 
me pasion mësojnë në shkolla dhe praktikojnë këtë 
profesion kaq fisnik dhe të bukur.

Vetë zoti Bodi pohon se ka nxjerrë nga akademia 
e tij rreth 50 nxënës, një pjesë e madhe e tyre punojë 
suksesshëm në tregun e profesionistëve. 

- Në shtator bëj plot 25 vite në këtë profesion dhe 
tashmë ndihem me të vërtetë i plotësuar. 

Ai shton se klientët që prej vitesh i ka tashmë janë 
kthyer në miqtë e tij, përfshirë këtu njerëz të rëndë-
sishëm dhe kuadro të rrethit të Dibrës. Koha ka ndry-
shuar dhe modelet kanë avancuar me hapa galopantë. 
Çdo pranverë  dhe vjeshtë ka teknika të reja në punë. 
Çdo vit hyjnë në sallon teknika për prerjen, stilimin 
e flokut për të rritur dhe fëmijë.  Që të punosh në 
profesion duhet të njohësh shumë mirë veglat dhe të 
dish rëndësinë për këto të fundit. Kohët e fundit janë 
futur produkte stilimi që duan vëmendje të veçantë 
në përdorim, sepse kanë efekte pozitive dhe negative 

treGimet e drinit nga diOnis Xhafa

Xhadeja fatale
Qyteza ku jam rritur ishte 

vend i çuditshëm Ai ishte 
një vend diku në Kufi, 

përcaktuar gjeografikisht thuajse 
perfekt, sipas shpjegimeve që jep 
Amin Maluuf në librin: “Tronditja 
e botës”. Maluf thotë se vendet që 
janë kufitare kanë prirjen të kenë 
njerëz më të mirë disi, sepse këta 
nuk paravendosin si gjë qendrore 
centrizmin që “unë jam më i miri”, 
egon e fortë, etjen për të shkatër-
ruar tjetrin, por paraqitën më të 
dashur duke mirëkuptuar edhe 
çdokënd që është ndryshe nga 
ata. E unë jam rritur në një vend sa 
të ngushtë aq të izoluar, por edhe 
global njëkohësisht. Jam rritur 
mes pallatesh të vegjël, ndërtuar 
ashtu nga sistemi i kaluar. Nëse 
je i huaj ose e viziton atë vend, 
të ngjan se është sa i izoluar, aq 
edhe i hapur. Kjo sepse Doganën 
me shtetin tjetër e kishim vetëm 
pesë kilometra larg. 

Mund të them se ajo qytezë 
ku jam rritur, e cila është më e 
vogël në përmasa se fshatrat për-
reth, ka më pak banorë, ngjan e 
gërshetuar me shumë aspekte. 
Aty gjen ndërtesa që janë aty që 
në kohën e komunizmit në vend, 
gjen edhe kapitalizmin e skajshëm 
me ndërtesa e biznese, njerëz të 
emigruar në katër anë të globit 
e hera-herës sikur aty bie hija e 
madhe që lëshon qyteti historik që 
shtrihet aty pranë, tej kufirit, Dibra 
e Madhe. Duke qenë se është afër 
me ish-kufirin jugosllav, ngjan 
sikur ka edhe hijen e qyteteve që 
dikur kanë qenë nën juridiksionin 
e Jugosllavisë. Sidoqoftë, qyteza 
pranë Drinit ka jetë, brenda saj 
qarkullojnë thashetheme, ajo 
gëlon nga jeta. Dikur qyteza ka 
qenë mua më duket më “mod-
erne”, sikur të jetë qendër urbane, 
me një qendër të sajën, me një 
lapidar dhe me makina që kalonin 
aty dhe iknin drejt qytetit të Pesh-
kopisë. E tillë ka qenë Maqellara 
siç e mbaj mend unë dhe me disa 
lagje të vetat, që ndryshonin për 
nga karakteristikat.

Ekzistonte një lagje lart rrugës 
nacionale, e cila ndodhej në një 
vend sapo kaloje Maqellarën e 
furgonat drejtonin turinin drejt 
Peshkopisë, një lagje tjetër ishte 
e Gjonallarëve që e kishte emrin 
kështu për shkak se aty jetonin 
kryesisht një fis me mbiemrin 
Gjoni dhe lagjjia ku kam jetuar 
përafërsisht për pesëmbëdhjetë 
vite dhe që quhej Lagjja e Pallat-
eve. Kjo e fundit për hir të realitetit 
dhe duke mos errësuar aspak lagjet 
e tjera kishte njerëz disi më të ar-
simuar, më qytetarë në tërësi, disa 
ishin kuadro, kurse në lagje të tjera 
varfëria dhe pamundësia ishin 
thuajse totale. Pas shpërbërjes të 
sistemit komunist, edhe banorët e 
Pallateve filluan të lëvizin, të ikin 
prej andej, kryesisht të vinin në Ti-
ranë, në qytete të mëdha shqiptare 
apo jashtë shtetit.

E në këtë bllok pallatash të 
vjetra, bllok kaq i vogël në për-
masa, me histori tepër, kanë 

ndodhur shumë ngjarje drama-
tike, herë qesharake, që jeta 
i mbart “brenda” vetes. Sapo 
dilje nga Pallatet, qëlloje që të 
“plaseshe” direkt e në rrugë të 
madhe, që ne i thoshim xhade, 
rrugës nacionale që kalonte aty 
pranë. Në atë cep rruge nacionale 
kanë ndodhur disa aksidente të 
tmerrshme, shpesh fatale, Më së 
pari personalisht kam qenë vik-
timë në vogëli, pasi një mjet më 
ka përplasur në moshën 2 vjeç, 
kur kishte pak kohë që kisha nisur 
të eci, por shpëtova mrekullisht, 
pasi mora mjekimin e duhur në 
spital, kuptohet.

Mbaj mend turbullt fort se isha 
me babanë, mamanë dhe se do 
të gjenim furgon për të ikur në 
komunën ngjitur ku kishim gjy-
shen dhe xhaxhallarët. Babait i ra 
shamia, ia mori era dhe pikërisht 
shamia shkoi përtej rrugës. Unë, 
ngaqë isha i vogël “u rrëmbeva” 
përnjeherë, shkova për të marrë 
shaminë, kur në mes të xhadesë 
më palosi një makinë tip “Benz” e 
cila ka gjasa se përdorej për taksi. 
Ndoshta është mrekulli që sot e 
kësaj dite jam ende gjallë. Siç më 
kanë thënë, se kam qenë vetëm 
2 vjeç e njeriu në atë moshë nuk 
mban mend, kam shkuar në spital 
për kurim dhe nga i shëndoshë që 
kam qenë, u dobësova fort e me 
ilaçe më sollën në jetë. Më jepnin 
edhe mjaltë, turlifarë mënyre më 
gjenin që vetëm të shëndoshesha, 
pasi kisha humbur shumë gjak.

Kjo rrugicë, xhade fatale do ta 
quaja nuk ishte e tillë vetëm për 
mua. Edhe një djalë tjetër, bashkë-
moshatar me mua, por se kur ishte 
diku 10 vjeç u përplas nga makina 
dhe ndërroi jetë. Kurse vetëm pak 
ditë më parë, javë më saktë, jo në 
këtë xhade, por në oborr të Pallat-
eve, shumë pranë pra, është si të 
thuash se janë organe të të njëjtit 
trup, ndërroi jetë tragjikisht një 
djalë i vogël në moshë. Por aksi-
denti këtë herë nuk ka ndodhur 
në xhade, por diku pranë. Përtej 
rastit të afërt, ngjan se ajo xhade 
sikur kishte një fat disi të zi. Kjo 
ishte rruga nacionale që lidhte 
Dibrën e Madhe me Peshkopinë, 
Shqipërinë me Maqedoninë. 

Kjo udhë, xhade, sikur kishte 
njërën këmbë në Europë e nëse 
merrje udhën tëposhtë ikje në 
Greqi e në daç në Afrikë apo tutje 
larg në Lindjen e Mesme.  Mbaj 
mend se në atë zonë, shpesh rrot-
ulliseshin edhe turistë. Që kalonin 
tranzit. Turistët me siguri që do të 
vizitonin Dibrën, qytetin historik 
të fjetur disi, Kalanë e Grazhdanit, 
Koxhaxhikun, apo Vajkalin. Por ata 
ndoshta nuk e dinin se në rrugën 
që kalonin, aty “fshehur” nën be-
ton kishte gjak rinor, jetë të hum-
bura, lot e dhimbje të tmerrshme. 
Aty në xhade ka pasur edhe një 
pemë, si flamurtare e madhe e 
kësaj tragjedie e që poshtë saj 
kishte edhe lule të kuqe, simbol i 
jetëve me dashuri të flakta, që Zoti 
a natyra vendosi t’i merrte në gjirin 
e vet, në moshë të njomë.

Të ndërtosh jetën mbi 
profesionin e berberit

ndaj flokut dhe fytyrës, - përfundon zoti Bodi.
Profesor Hasan Bodi, siç e quajnë tashmë një pjesë 

e madhe e njerëzve, tashmë  ka sallonin më të madh 
dhe më modern në qytetin ku ai e nisi mes vështirë-
sive të shumta. Ai e do shumë këtë profesion, saqë  
ka menduar ta trashëgojë  dhe te fëmijët dhe nipërit 
e tij që tashmë punojnë bashkë me të dhe njihen si 
profesionistët e rinj në këtë profesion. Vajza e Hasanit 
ndjek shkollën në artin e parukerisë, djali dhe dy 
nipërit e tij tashme duket se kanë marrë rrugën e këtij 
profesioni kaq të bukur dhe kaq të nevojshëm për të 
gjithë ne.

|Samet Zagradi|
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Hasan Bodi pohon se ka nxjerrë nga 
akademia e tij rreth 50 nxënës, një pjesë 
e madhe e tyre punojë suksesshëm në 
tregun e profesionistëve. 
“Në shtator bëj plot 25 vite në këtë 
profesion dhe tashmë ndihem me të 
vërtetë i plotësuar.” 

Të kesh një profesion do të thotë të mos mbetesh 
kurrë pa bukë. Me këto fjalë populli duket sikur 
justifikon çdo “zanatçi” të çdo profesioni që i 

shërben njerëzimit. Çdo profesion ka benefitet dhe 
vështirësitë e tij, duke qenë se perfeksioni nuk ka 
kufi e çdo gjë vjen drejt përmirësimit dhe evoluimit. 
Profesionisti, përtej çdo vështirësie, dashuron me të 
vërtetë atë punë që bën, ndryshe nuk do ta bënte 
kurrë atë profesion. I tillë është Hasan Bodi, që prej 
gati tri dekadash ushtron një profesion shumë fisnik 
dhe që nuk del kurrë nga moda, siç është profesioni 
i berberit. Hasan Bodi lindi në fshatin Kishavec të 
njësisë administrative Kastriot dhe kreu studimet e 
mesme në gjimnazin “Gjergj Kastrioti”  po në Kastriot 
të Dibrës. U largua fare i ri në qytetin e  Tiranës për 
të studiuar në shkollën profesionale të berberëve dhe 
në vitin 1992 kthehet për ta ushtruar këtë profesion 
në qytetin e tij të lindjes, në Peshkopi.

- Ishte viti 1992, - shprehet Hasani, ku me shokun 
tim Shpend Danin vendosëm të hapnim një vend 
pune, duke ndjerë nevojën që çdo i ri ka për të 
punuar. Ishin vitet e para të tranzicionit në Shqipëri 
dhe shumë gjëra nuk ishin në vendin e duhur. Pas 
shumë vështirësive hapëm një berberhanë dhe 
nisëm të punojmë. Për shtatë vjet rresht udhëtoja 
në këmbë nga Kishaveci, duke u nisur  në orën 5-së 
për të kapur në Peshkopi orën 7-të.  Punoja me orar 
të zgjatur, - shton zoti Bodi, dhe në orën 9-të duhet 
të kthehesha në shtëpi në këmbë plot frikë e ankth. 
Me kalimin e kohës gjërat erdhën drejt përmirësimit 
dhe lindi nevoja të specializohesha për të qenë më 
afër shijes dhe modës e cila evoluonte çdo ditë.  U 
trajnova nga specialistët me të mirë shqiptarë dhe të 
huaj si mjeshtri i madh Ardi Borova dhe specialist 
italian Savero Palma. 

Profesioni i berberit apo stilistit mbetet gjithmonë 
një profesion që vrapon pas së bukurës, pas shijeve 
dhe luhatjes së rrymave të modës duke e bërë atë 
gjithmonë të pranishëm mes nesh. Si çdo gjë tjetër 
me kalimin e kohës dhe ky profesion bëhet me i 
lehtë, sepse vetë mjetet janë modernizuar ndjeshëm. 
Përfitimet ekonomike nga ky profesion në Shqipëri 
nuk janë në shkallën e kolegëve në shtetet europi-
ane për vete faktin se çmimet në vendin tonë janë 
shumë herë më të lira. Çdo ditë po shohim të rinj që 
me pasion mësojnë në shkolla dhe praktikojnë këtë 
profesion kaq fisnik dhe të bukur.

Vetë zoti Bodi pohon se ka nxjerrë nga akademia 
e tij rreth 50 nxënës, një pjesë e madhe e tyre punojë 
suksesshëm në tregun e profesionistëve. 

- Në shtator bëj plot 25 vite në këtë profesion dhe 
tashmë ndihem me të vërtetë i plotësuar. 

Ai shton se klientët që prej vitesh i ka tashmë janë 
kthyer në miqtë e tij, përfshirë këtu njerëz të rëndë-
sishëm dhe kuadro të rrethit të Dibrës. Koha ka ndry-
shuar dhe modelet kanë avancuar me hapa galopantë. 
Çdo pranverë  dhe vjeshtë ka teknika të reja në punë. 
Çdo vit hyjnë në sallon teknika për prerjen, stilimin 
e flokut për të rritur dhe fëmijë.  Që të punosh në 
profesion duhet të njohësh shumë mirë veglat dhe të 
dish rëndësinë për këto të fundit. Kohët e fundit janë 
futur produkte stilimi që duan vëmendje të veçantë 
në përdorim, sepse kanë efekte pozitive dhe negative 

treGimet e drinit nga diOnis Xhafa

Xhadeja fatale
Qyteza ku jam rritur ishte 

vend i çuditshëm Ai ishte 
një vend diku në Kufi, 

përcaktuar gjeografikisht thuajse 
perfekt, sipas shpjegimeve që jep 
Amin Maluuf në librin: “Tronditja 
e botës”. Maluf thotë se vendet që 
janë kufitare kanë prirjen të kenë 
njerëz më të mirë disi, sepse këta 
nuk paravendosin si gjë qendrore 
centrizmin që “unë jam më i miri”, 
egon e fortë, etjen për të shkatër-
ruar tjetrin, por paraqitën më të 
dashur duke mirëkuptuar edhe 
çdokënd që është ndryshe nga 
ata. E unë jam rritur në një vend sa 
të ngushtë aq të izoluar, por edhe 
global njëkohësisht. Jam rritur 
mes pallatesh të vegjël, ndërtuar 
ashtu nga sistemi i kaluar. Nëse 
je i huaj ose e viziton atë vend, 
të ngjan se është sa i izoluar, aq 
edhe i hapur. Kjo sepse Doganën 
me shtetin tjetër e kishim vetëm 
pesë kilometra larg. 

Mund të them se ajo qytezë 
ku jam rritur, e cila është më e 
vogël në përmasa se fshatrat për-
reth, ka më pak banorë, ngjan e 
gërshetuar me shumë aspekte. 
Aty gjen ndërtesa që janë aty që 
në kohën e komunizmit në vend, 
gjen edhe kapitalizmin e skajshëm 
me ndërtesa e biznese, njerëz të 
emigruar në katër anë të globit 
e hera-herës sikur aty bie hija e 
madhe që lëshon qyteti historik që 
shtrihet aty pranë, tej kufirit, Dibra 
e Madhe. Duke qenë se është afër 
me ish-kufirin jugosllav, ngjan 
sikur ka edhe hijen e qyteteve që 
dikur kanë qenë nën juridiksionin 
e Jugosllavisë. Sidoqoftë, qyteza 
pranë Drinit ka jetë, brenda saj 
qarkullojnë thashetheme, ajo 
gëlon nga jeta. Dikur qyteza ka 
qenë mua më duket më “mod-
erne”, sikur të jetë qendër urbane, 
me një qendër të sajën, me një 
lapidar dhe me makina që kalonin 
aty dhe iknin drejt qytetit të Pesh-
kopisë. E tillë ka qenë Maqellara 
siç e mbaj mend unë dhe me disa 
lagje të vetat, që ndryshonin për 
nga karakteristikat.

Ekzistonte një lagje lart rrugës 
nacionale, e cila ndodhej në një 
vend sapo kaloje Maqellarën e 
furgonat drejtonin turinin drejt 
Peshkopisë, një lagje tjetër ishte 
e Gjonallarëve që e kishte emrin 
kështu për shkak se aty jetonin 
kryesisht një fis me mbiemrin 
Gjoni dhe lagjjia ku kam jetuar 
përafërsisht për pesëmbëdhjetë 
vite dhe që quhej Lagjja e Pallat-
eve. Kjo e fundit për hir të realitetit 
dhe duke mos errësuar aspak lagjet 
e tjera kishte njerëz disi më të ar-
simuar, më qytetarë në tërësi, disa 
ishin kuadro, kurse në lagje të tjera 
varfëria dhe pamundësia ishin 
thuajse totale. Pas shpërbërjes të 
sistemit komunist, edhe banorët e 
Pallateve filluan të lëvizin, të ikin 
prej andej, kryesisht të vinin në Ti-
ranë, në qytete të mëdha shqiptare 
apo jashtë shtetit.

E në këtë bllok pallatash të 
vjetra, bllok kaq i vogël në për-
masa, me histori tepër, kanë 

ndodhur shumë ngjarje drama-
tike, herë qesharake, që jeta 
i mbart “brenda” vetes. Sapo 
dilje nga Pallatet, qëlloje që të 
“plaseshe” direkt e në rrugë të 
madhe, që ne i thoshim xhade, 
rrugës nacionale që kalonte aty 
pranë. Në atë cep rruge nacionale 
kanë ndodhur disa aksidente të 
tmerrshme, shpesh fatale, Më së 
pari personalisht kam qenë vik-
timë në vogëli, pasi një mjet më 
ka përplasur në moshën 2 vjeç, 
kur kishte pak kohë që kisha nisur 
të eci, por shpëtova mrekullisht, 
pasi mora mjekimin e duhur në 
spital, kuptohet.

Mbaj mend turbullt fort se isha 
me babanë, mamanë dhe se do 
të gjenim furgon për të ikur në 
komunën ngjitur ku kishim gjy-
shen dhe xhaxhallarët. Babait i ra 
shamia, ia mori era dhe pikërisht 
shamia shkoi përtej rrugës. Unë, 
ngaqë isha i vogël “u rrëmbeva” 
përnjeherë, shkova për të marrë 
shaminë, kur në mes të xhadesë 
më palosi një makinë tip “Benz” e 
cila ka gjasa se përdorej për taksi. 
Ndoshta është mrekulli që sot e 
kësaj dite jam ende gjallë. Siç më 
kanë thënë, se kam qenë vetëm 
2 vjeç e njeriu në atë moshë nuk 
mban mend, kam shkuar në spital 
për kurim dhe nga i shëndoshë që 
kam qenë, u dobësova fort e me 
ilaçe më sollën në jetë. Më jepnin 
edhe mjaltë, turlifarë mënyre më 
gjenin që vetëm të shëndoshesha, 
pasi kisha humbur shumë gjak.

Kjo rrugicë, xhade fatale do ta 
quaja nuk ishte e tillë vetëm për 
mua. Edhe një djalë tjetër, bashkë-
moshatar me mua, por se kur ishte 
diku 10 vjeç u përplas nga makina 
dhe ndërroi jetë. Kurse vetëm pak 
ditë më parë, javë më saktë, jo në 
këtë xhade, por në oborr të Pallat-
eve, shumë pranë pra, është si të 
thuash se janë organe të të njëjtit 
trup, ndërroi jetë tragjikisht një 
djalë i vogël në moshë. Por aksi-
denti këtë herë nuk ka ndodhur 
në xhade, por diku pranë. Përtej 
rastit të afërt, ngjan se ajo xhade 
sikur kishte një fat disi të zi. Kjo 
ishte rruga nacionale që lidhte 
Dibrën e Madhe me Peshkopinë, 
Shqipërinë me Maqedoninë. 

Kjo udhë, xhade, sikur kishte 
njërën këmbë në Europë e nëse 
merrje udhën tëposhtë ikje në 
Greqi e në daç në Afrikë apo tutje 
larg në Lindjen e Mesme.  Mbaj 
mend se në atë zonë, shpesh rrot-
ulliseshin edhe turistë. Që kalonin 
tranzit. Turistët me siguri që do të 
vizitonin Dibrën, qytetin historik 
të fjetur disi, Kalanë e Grazhdanit, 
Koxhaxhikun, apo Vajkalin. Por ata 
ndoshta nuk e dinin se në rrugën 
që kalonin, aty “fshehur” nën be-
ton kishte gjak rinor, jetë të hum-
bura, lot e dhimbje të tmerrshme. 
Aty në xhade ka pasur edhe një 
pemë, si flamurtare e madhe e 
kësaj tragjedie e që poshtë saj 
kishte edhe lule të kuqe, simbol i 
jetëve me dashuri të flakta, që Zoti 
a natyra vendosi t’i merrte në gjirin 
e vet, në moshë të njomë.

Të ndërtosh jetën mbi 
profesionin e berberit

ndaj flokut dhe fytyrës, - përfundon zoti Bodi.
Profesor Hasan Bodi, siç e quajnë tashmë një pjesë 

e madhe e njerëzve, tashmë  ka sallonin më të madh 
dhe më modern në qytetin ku ai e nisi mes vështirë-
sive të shumta. Ai e do shumë këtë profesion, saqë  
ka menduar ta trashëgojë  dhe te fëmijët dhe nipërit 
e tij që tashmë punojnë bashkë me të dhe njihen si 
profesionistët e rinj në këtë profesion. Vajza e Hasanit 
ndjek shkollën në artin e parukerisë, djali dhe dy 
nipërit e tij tashme duket se kanë marrë rrugën e këtij 
profesioni kaq të bukur dhe kaq të nevojshëm për të 
gjithë ne.

|Samet Zagradi|

Prill 2017 - 23 nr.
132

arsim

Nga metush skeja

Në verën e vitit 1922 në Tiranë ka zh-
villuar punimet kongresi kombëtar i 
arsimit. Ai ka vendosur qw arsimi të 

jetë i detyruar nga klasa e parë deri klasa e 
katërt, tw jetw i detyruar për djemtë e vajzat; 
të hapën shkollat fillore në çdo komunë; të 
krijohet arsimi plotësor; të krijohet arsimi i 
mesëm; ti jepet rëndësi mësimit të gjuhës 
shqipe dhe edukimit   atdhetar shqiptar; 
të unifikohen gjithë programet; të krijohet 
edukimi parashkollor dhe edukimi i detyruar 
të fillojë në moshën shtatë vjeç.

Në vitin 1922, Kalaja ka qenë komunë më 
vete që përfshinte 16 fshatra, me emërtimin 
komuna e Ploshtanit, kategoria e dytë, me 
qendër në Ploshtan. Në vitin 1922 krijohet 
prefektura e Kosovës me qendër Krumë. 
Deputet edhe për Kalanë ka qenë Hasan 
Prishtina. Ai kishe marrë mandatin për 
kryeministër, por nuk arriti të formojë qeveri. 
Hasan Prishtina ka ardhur vetë në Ploshtan 
për të hapur shkollën shqipe. Ka qendruar 
mik disa net në Ploshtan. Ka lënë kujtime të 
shkruara. Ka siguruar lokalin, ka sjellë më-
suesin nga Tirana, së bashku me programet. 
Financimi ka qenë shtetëror.

Shkolla shqipe në Ploshtan është hapur 
në fillim të nëntorit 1922. Mësuesi i parë ka 
qenë Besim Dalliu nga Tirana me normale 
të Elbasanit. Programi e financimi kanë qenë 
shtetëror. Shkolla ka filluar te shtëpia e Daut 
Calës në Ploshtan. Disa vite më vonë është 
ndërtuar lokali i ri tek është sot shtëpia e 
Abaz Palushit. Në vitine parë ka pasur nxë-
nës nga Ploshtani e Cereni, pak nga Vasijet 
e Radomira. Disa nga nxënësit e parë janë: 
Qerim Skeja, Mustafa Hafuzi, Selim Domi, 
Ziadin Visha etj.

Më pas mësues kanë qenë Gjon Kabashi, 
Riza Riza (1926-27), Ibrahim Riza, Zeqir 
Zeka, Mahmut Jusufi, Tef Kuqani, Ali Dika 
(1932-34), Ali Neza, Riza Rama. Shkolla 
e Ploshtanit ka qenë nga klasa e parë deri 
në klasëne katërt. Afërsisht ka patur 30-50 
nxënës. Vajzat nuk kanë mësuar. Disa nga 
nxënësit e Ploshtanit plotësuan arsimin në 
Kastriot. Më 1939 me pushtimin e Shq-
ipërisë nga Italia mbyllet edhe shkolla e 
Ploshtanit.

 Në tetor 1944 rihapet shkolla shqipe në 
Ploshtan. Lokali ka qenë te shtëpia e Minë 
Ramadanit (Përzhillës). Më pas ka kaluar 
tek shkolla e vjetër, shtëpia e Abaz Palushit. 
Në Ploshtan mësonin fëmijët e Ploshtanit, 
Cerenit, Vasije, Shulla. Në tetor 1944 hapet 
shkolla në Radomirë, (Ujëmirë), në Gjegje, 
në Kalis. Klasa e parë Ploshtan 1944 ka 
pasur 40 vetë. Kanë mësuar edhe vajzat me 
detyrim. Mësues ka qenë Rifat Domi. Më 
pas 46-49 mësues ka qenë Qamil Hoxha, 
Mustafa Braha. Qamil Hoxha ka qenë edhe 
mësues i rrethit metodik e hartues pro-

Nga ZABiT  LLESHi 

Para pak kohësh Dhilhixhe Jella doli në 
pension. Largohet nga mësimdhënia, jo 
nga veprimatia edukative e saj me gratë, 

komunitetin, gjithë kategoritë e moshave. Më-
suesit pensionistëjanë një vlerë për shoqërinë. 
Ajo duhet që eksperincën, pjekurinë, per-
vojën dhe dijet e tyre t’i shfryëzojë më mirë 
për t’i vënë në shërbim te njerëzve, brezit 
të ri në dobi të përparimit dhe mirëqenies. 
Prindër, nxënës e kolegë e uruan atë. Unë 
bashkohem me të gjithë. Në vecanti urimin 
tim dua t’ja përcjell gazetës, lexuesve, të gjithë 
atyre që e njohin duke evidentuar ndihmën e 
madhe që dha ajo në punën e saj si mësuese 
në Shupenzë ku shërbeu  për 42 vjet. 

Babai i saj Osman Dedja rrjedh nga një 
familje me zë, nip i patriotit Elez Isufi nga Pala-
mani. I zgjuar nga natyra me vullnet e dëshirë 
për të mësuar mbaroi shkollën e Medresesë 
në Kavajë. Erdhi në Dibër, Boçevë ku krahas 
shërbesave fetare pajtoi grindje, mosmar-
rëveshje e deri gjaqe në fshatrat e Grykës së 
Vogël. Si çdo prind bëri të gjitha përpjekjet 
që fëmijët e tij të mbaronin shkollat. Kështu 
Dhilhixheja (mësuese), motra (infermiere), 
Hyseni (mjek), Arifi (mekanik), të shkëlqyer në 
mësime ishin krenaria e familjes Dedja.

E njoha vajzën e Osmanit në veprim-
taritë midis shkollave 8 vjeçare të Grykës së 
Vogël në vitet 1968-1970. Isha mësues në 
Zogje. Midis nxënësve konkurentë në gjuhë, 
matematikë e biologji, mësuesit që punonin 
në Shupenzë Elez Xheka e Bajram Hoxha 
vlerësonin Dhilhixhen, si garante për fitoret e 
konkuruesve. Nafie Cani (sot mësuese në pen-
sion), shoqe klase e Dhilhixhes thotë se “ajo 
ishte absolute në të gjitha lëndët, veçanërisht 
në matematikë.”Shumë nxënës ekselentë 
kishte klasa e Dhilhixhes si, Luri Balla, Lule 
Daçi, Kujtim Gjoka, Vebi Musta, Bajram 
Meha etj. Shkollën Pedagogjike e mbaroi në 
Peshkopi më 1974 në moshën 19 vjeçare.

Në vitin shkollor 1974 -1975 filoi punën 
mësuese në shkollën 8 vjeçare të Gjoricës. 
Veprimtaria mësimdhënëse nuk e shkëputi 
nga studimet, pa shkëputje nga puna përfun-
doi me rezultate shumë të mira Institutin Peda-
gogjik të Shkodrës në degën Gjuhë -Letërsi . U 
transferua nga Gjorica, punoi 5 vjet në ciklin 
e ulët Shupenzë, ndërsa 33 vite të tjera, derisa 
doli në pension më 2015 (tetor) në c.l. të asaj 
shkolle. Krahas mësuesve të tjerë, Dhilhixhja 
ka lënë gjurmë nëpërgatitjen dhe edukimin e 
brezit të ri. Aftësia e saj teorike, pasioni për 
profesionin e mësuesit e bënë atë një mjeshtre 
në mësimdhënje. Shumë nxënës kujtojnë me 
nostalgji punën e mësueses, ndihmën që u 
dha ajo. Me dhjetëra prej tyre fituan konkurset 
për gjuhën shqipe, si kërkesë për vazhdimin e 
gjuhëve të huaja apo fakultete të tjera. 

Shupenza është dalluar në konkurset e 
gjuhës midis shkollave të zonave të rrethit, kjo 
në saj të këmbënguljes, vullnetit e punës me 
pasion të mësuese Dhilhixhes.  Ajo është dal-
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Shkolla e Ploshtanit Një urim për Dhilhixhe Jellën 
gramesh. Ai ka qenë i shkolluar me normale 
të Elbasanit. Përfaqesues i shkollës autoritare 
të Herbartit. Ka lënë kujtime të shkruara për 
këtë kohë.

 Në vitin 1946 mësimi zhvillohet te hoteli 
i Rifat Gjorllakut, me tetë dhoma dy katësh, 
shumë i mirë. Në vitin 1946 fëmijët e Cerenit 
klasa e parë –katërt kalojnë në Ceren. Në viti 
1948 krijohet klasa e parë e pestë e arsimit 
të detyruar shtatëvjeçar me nxënës të ardhur 
nga Ploshtani, Cereni, Vasijet, Kalisi Çaja, 
Bushtrica, Vila. Në vitin 1949 nuk ka pasur 
klasë të gjashtë se ka rënë numri i nxënësive, 
ka pasur klasë të parë deri të pestë. Klasa e 
gjashtë fillon rregullisht më 1950. Për herë 
të parë klasën e shtatë e kanë mbaruar në 
vitin 1952. Disa nga nxënësit e parë kanë 
qenë Xhemal Cala, Abdurrahman Tota, Xhe-
mal Domi, Ramadan Gjorlloku, Ali Kovaç, 
…..Koka. Drejtor më 1948 ka qenë Qazim 
Kuqashi nga Elbasani, më pas kanë qenë 
drejtor shkolle Enver Onuzi (1950-1951), 
Guliam Gjonaj(1951-1952), Halim Shehu 
(1952-1953), Femi Xhepa (1953-1954), 
Eqrem Kruja (1954-1955), Femi Xhepa 
(1955-1956).

 Në vitin 1954-1955 shkolla e Ploshtanit 
ka pasur këto mësues: Eqrem Kruja drejtor, 
Iljaz Lumani mësues biologjie, Gani Iskuka 
mësues matematike, Veli Spata mësues 
fizike, Maliq Lika mësues historie, Xhemal 
Haraçiu mësues gjeografie, Femi Xhepa 
mësues gjuhë –letërsi, Xhemal Cala e Ax-
hem Sufa mësues fillorje. Në vitin 1956 
shkolla shtatëvjeçare klasa e pestë –shtatë 
kalon në Ceren. Në Ceren shtator 1956 
bëhet i detyrueshëm klasa e pestë –shtatë 
arsimi edhe për fëmijët e Cernjevës. Lagjet 
e tjera të Radomirës nuk e kanë pasur të de-
tyrushme. Vullnetarë ka pasur pak. Vullnetar 
në Ploshtan nga Radomira ka qenë vetëm 
Imer Ferati.

 Në Ceren klasa e pestë – shtatë ka qen-
druar nëntë vjetë. Drejtor shkolle në Ceren 
kanë qenë Sami Shehu, Hivzi Shehu, Shemsi 
Hysa, Ferit Hasani, Miftar Halili, Emri Deda, 
Xhemal Cala. Më 1965 përsëri klasa e pestë 
–tetë kalon në Ploshtan. Përfshinte fëmijët 
e Ploshtanit, Cerenit, Cernjevës, Shullanit 
Vasijet. Në vitin 1966 krijohet për herë të 
parë klasa e pestë në Radomirë që përfshinte 
edhe fëmijët e Cerenit. Në vitin 1967nga 
Ploshtani shkëputet edhe klasa e shtatë e 
fëmijëve të Cerenit.

Arsimi parashkollor në Ploshtan ka filluar 
në vitin 1970.  Drejtues shkolle në Ploshtan 
nga 1965 kanë qenë Xhenal Cala, Beqir 
Shehu, Jahe Delia, Nezim Deda, Abaz Daci, 
Sulejman Istrefi, Rasim Deda, Isa Lita, Sulej-
man Istrefi (dy herë), Rushit Mena, Shpetim 
Brika, Shaqir Kovaç, Shpetim Brika, Rushit 
Mena. Nga shkolla e Ploshtanit kanë mba-
ruar arsimin e detyruar shtatë, tetë e nëntë 
vjeçar afro tremijë e pesëqindë vetë.

luar në punën me librin, duke rritur dëshirën 
e dashurinë për librin, ka nxitur nxënësit në 
veprimtarinë krijuese, përvojë e cila është 
trajtuar në gazetën Mësuesi më 12.12.1984, 
(Viktor Cenosinaj), 5 janar1989,Ushtima e 
maleve 18 prill 1984  (Xhevdet Daci).                                                                                       

Në rrethin letrar, komisionin e lëndëve të 
gjuhës e leximit, si kryetare e përherëshme ajo 
ka krijuar një përvojë që duhet të vazhdojë,  
të përgjithësohet e të ndiqet nga shkollat si 
motra të Bulqizës, pavarësisht daljes së saj 
në pension. Si veprimtare shoqërore ajo ka 
luajtur një rol të rëndësishëm për përhapjen e 
së resë, gjallërimin e jetës kulturore e artistike 
në fshatrat e Shupenzës e më gjërë. 

Veprimtaria e saj krijuese nuk ështëpërqën-
druar vetëm në orët e mësimit. Ajo ka për-
gatitur repertorët e disa shfaqjeve artistike 
në konkurimet midis shkollave e zonave, në 
festivale, festa e veprimtari të ndryshme me 
karakter kulturor. Montazhet letraro-artistike 
të përgatitura nga Dhilhixhja janë vlerësuar 
në përmbajtje, nivel të lartë artistik, tematikë 
të gjërë e të larmishme. Nisur nga aftësitë 
organizative në vitet 1991-1992 ka qenë 
drejrtoreshë e shkollës dhe për shumë vite 
si Nëndrejtoreshë e saj. Për meritat në punë 
ka marrë mirënjohje nga Drejtoria e Zyrës 
Arsimore Bulqizë dhe Ministria e Arsimit. 
Administrata e Arsimit është e kursyer në 
dekorime të mësuesve me kontribute, shpesh 
herë i bëjnë ato pas vdekjes. 

Është martuar me Xhevat Haziz Jellën 
me origjinë nga Bllaca, banues në Homesh, 
mësues (Instituti Pedagogjik 2 vjeçar dega 
matematikë-fizikë) sot në pension me të cilin 
kanë tre fëmijë, Anita (prokurore në Durrës), 
Hazizi (mjek, Qendra Shendetsore Shupen-
zë), Ermiriinxhinjer (informatikë, Bashkia 
Bulqizë). Si nënë bashkë me bashkëshortin 
kanë meritën qëfëmijët e tyre janë një shem-
bull i mirë në punë e shoqëri. Ata gëzojnë 
respektin e gjithë njerëzve në institucionet 
ku punojnë dhe komunitetet ku jetojnë. 

Urojmë jetë të gjatë, gëzim dhe lumturi 
në familje.

Jam europian në Shqipëri dhe shqiptar në Europë   
Shkolla 7-vjeçare “Ibrahim Daçi” në Shupenzë është 

ndër më të hershmet në Bashkinë e Bulqizës. Ajo 
hapi dyert e saj në vitin 1950, pas fillimit nga puna të 

disa shkollave fillore në Grykën e Vogël. Misioni i saj ishte 
shtrirja e arsimit 7-vjeçar edhe në zonat e thella të kësaj 
treve arsimdashëse e me tradita patriotike. Më 1953 në 
Shupenzë u ngrit edhe konvikti, për t’u ardhur në ndihmë 
fëmijëve të Lurës, Çidhnës, Sllovës  etj. 

Rreth 68 vjet punë, kjo shkollë ka krijuar një traditë të 
mirë në pajisjen e nxënësve me dije në procesin arsimor, 
ashtu edhe në zhvillimin e veprimtarive kulturore e 
sportive, duke u radhitur ndër më të dalluarat në rrethin 

e Dibrës, sot në Bashkinë e Bulqizës. Shkolla 9- vjeçare 
aktualisht ka 519 nxënës, ku japin mësim 38 mësues, nga 
këto 29 janë mësuese.

Këto ditë u zhvillua një veprimtari me temë “Jam shqiptar 
në Europë dhe europian në Shqipëri”, organizuar nga 
mësuesit e gjuhës shqipe Tahir Daci (zv/drejtor), Sanie 
Alimani e Elizabeta Suma. 

Nxënës të klasave VI-IX, u paraqitën me krijime si esse, 
poezi dhe piktura, ku spikati angazhimi maksimal, puna 
plot vullnet e pasion e nxënësve dhe e mësuesve. Paraqitja 
e punimeve krijoi mjaft emocione, ngjalli diskutime, që u 
shoqëruan me vlerësime pozitive dhe zgjati deri në orët e 

vona të pasdites. U dalluan Xhoana Halili, Neinsi Balla, 
Samanta Shahini, Aurora Xheta, Xhuljeta Çela, Artiola 
Sinani etj. 

Mësuesit e gjuhës, së bashku me kolegët Kujtime 
Dervishi, Avdi Xheka, Fisnik Manjani etj, dhanë ndihmesën 
e tyre për kurorëzimin me sukses të kësaj veprimtarie me 
vlera edukative, që la mbresa te nxënësi dhe të gjithë 
pjesëmarrësit. 

Drejtori i shkollës Petrit Alimani falenderoi nxënësit 
për punën e mirë dhe i ftoi për mobilizim më të madh për 
mbylljen me sukses të vitit shkollor.

        Zabit Lleshi         
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Kjo ishte ndeshja e 8-të 
për boksierin shqiptar që 
konkurron në Gjermani 
për ngjyrat e flamurit tonë 
kombëtar, ashtu siç kanë bërë 
edhe ismail dhe Gjetan Keta, 
djemtë e xhaxhait të tij. 
Ndërkaq që në disiplinën 
tjetër, atë të kikboksit, ka 
zhvilluar 40 ndeshje, prej 
të cilave ka fituar 37 dhe ka 
humbur vetëm tre. 

Suksesin më të bukur duket se e 
kam pasur në boksin profesionist, 
sepse brenda një viti e gjysmë kam 
zhvilluar tetë ndeshje dhe s’kam 
humbur asnjë. Fillimet e mia ishin 
të vështira, por pastaj duke punuar 
fort, arrita të fitoj sigurinë e duhur 
për ndeshje të niveleve të tilla.

Për mua ka qenë fat që kam 
punuar dhe vazhdoj të punoj me 
një njeri si ismail Keta. Ai, sa i 
rreptë të duket në ring, aq i qetë 
dhe i dashur është jashtë tij. 

Sezoni i ri do ta gjejë skuadrën e 
volejbollit të vajzave në kategorinë 
superiore. Ky sukses është festuar 

me ndeshjen e fundit përballë Minatorit 
të Rrëshenit, luajtur në pallatin e sportit 
‘Bashkim Lala”, në Peshkopi, në një ndeshje 
përmbyllëse plot emocione, ku i pranishëm 
ka qenë edhe një grup i RTSH që përgatiti 
reportazhin e radhës. 

Rezultati i pastër 3-0, nxori në pah vlerat e 
ekipit që spikati me lojtare të tilla si kapitenia 
Seferi, por edhe Zebi, motrat Hidri, Xhelili, 
Stermilla, Xhediku, Kovaçi, Jashari, të cilat 
nën drejtimin e trajnerëve pasionantë Femi 
Bulku dhe Afrime Salkurti ia dolën mbanë. 
Ky është një sukses i merituar që është festuar 
edhe në parketin e pallatit të sportit dhe 
kryebashkiaku Muharrem Rama ka deklaruar 
se do të bënte më shumë për këtë sport dhe 
këtë skuadër, që ngre lart emrin e Korabit 
dhe të Dibrës në arenën kombëtare. 

Cilësitë e mira të vajzave kanë lënë gjurmë 
të pashlyeshme kujtese, veçmas në ndeshjen 
përcaktuese që Korabi arriti të siguronte këtë 
sukses në Vlorë, përballë Flamurtarit vendas. 
Të mbështetura fuqishëm edhe nga tifogrup 
“Arbërit”, vajzat dibrane dolën në lojën e 
tyre dhe mposhtën kundërshtarin brenda në 
shtëpi, duke guxuar dhe fituar me meritë.

Pas fitores së fundit në boks, ky sportist 
siguron të drejtën të konkurrojë për 
titullin kampion Europe në kikboks.

Fitorja e fundit përballë kundërshtarit 
polak në boks ngjiti në renditje boksierin 
nga Bulqiza, njërin prej tre mosketierëve të 
dinastisë Keta, Ferit Keta. Ai e mposhti me 
KO kundërshtarin polak Lukas Zingmunt 
në ndeshjen e zhvilluar në Berlin që në 
raundin e parë dhe tashmë ngre më lart 
vlerat e tij. 

Kjo ishte ndeshja e 8-të për boksierin 
shqiptar që konkurron në Gjermani për 
ngjyrat e flamurit tonë kombëtar, ashtu 
siç kanë bërë edhe Ismail dhe Gjetan 
Keta, djemtë e xhaxhait të tij. Ndërkaq 
që në disiplinën tjetër, atë të kikboksit, 
ka zhvilluar 40 ndeshje, prej të cilave ka 
fituar 37 dhe ka humbur vetëm tre. 27-
vjeçari Ferit Keta, përmes një interviste 
ekskluzive për gazetën “Rruga e Arbërit”, 
rrëfen historinë e ngjitjes në ring, por 
edhe objektivin që ka tashmë për një titull 
Europe në kikboks…

Si lindi dëshira juaj për boksin dhe 
kikboksin?

Duke pasur në shtëpi dy vëllezër si Ismaili 
dhe Gjetani, që u bënë kampion të mëdhenj, 
kjo më shtyu edhe mua të ec në gjurmët e 
tyre. Unë kam nisur në vitin 2010 të bëj 
ndeshjet e para në kikboks dhe në harkun e 
këtyre viteve kam zhvilluar 40 ndeshje, duke 
humbur vetëm tre. 

Por suksesin më të bukur duket se e kam 
pasur në boksin profesionist, sepse brenda 
një viti e gjysmë kam zhvilluar tetë ndeshje 
dhe s’kam humbur asnjë. Fillimet e mia 
ishin të vështira, por pastaj duke punuar fort, 
arrita të fitoj sigurinë e duhur për ndeshje të 
niveleve të tilla.

Ku është më vështirë, në boks apo 
kikboks?

Të dyja thuajse kanë të njëjtën vështirësi, 
por rreziku është më i madh në kikboks, 
sepse aty goditja është edhe në pjesën e 
poshtme të trupit, por edhe lart. Gjithsesi, 
kur hyj në ring e harroj frikën dhe mendoj 
vetëm fitoren.

Vajzat dibrane të volejbollit 
rikthehen në elitë

korabi kampione e grupi B

Prej shtatë vitesh ju stërviteni nga kushëriri 
juaj, por që është trajner dhe kampion bote, 
Ismail Keta. Më mirë apo më keq për një 
sportist të punojë me njeriun e afërt të tij?

Për mua ka qenë fat që kam punuar dhe 
vazhdoj të punoj me një njeri si Ismail Keta. 
Ai, sa i rreptë të duket në ring, aq i qetë dhe 
i dashur është jashtë tij. 

Natyrisht, edhe ai me punë u bë kampion 
dhe mua më duhet të djersij fort t’i ngjaj atij, 
por edhe Gjetanit. 

Ndeshja e fundit më bëri të besoj më 
shumë te vetja dhe cilësitë e mia, sepse 
kundërshtari polak ishte shumë më i madh 
dhe i rëndë në trup. 

Por duke besuar te vetja ia dola dhe duke 
dëgjuar këshillat e trajnerit, që më mësonte 
pikat e dobëta të tij, derisa edhe ia dola me 
sukses duke fituar që në raundin e parë me 
KO.

Ju kemi parë edhe në ringun shqiptar, 
si në Bulqizë, ashtu edhe në Tiranë. Sa e 
ndihmon një sportist publiku, sepse i keni 
fituar të dyja takimet?

Ku ka si publiku shqiptar. E rëndësishme 
është që mbështetjen e tyre ta marrësh 
pozitivisht në emocionet që përcjell dhe unë 
i kam ngjarë edhe Gjetanit, që emocione të 
tilla i ka bërë pronë të tij drejt fitores. S’e 
harroj Bulqizën në tetor 2014 dhe Tiranën 
në shkurt të vitit që shkoi. 

Pikërisht kjo ndeshje ju ngjiti shumë në 
ranglistën e federatës europiane dhe tashmë 
keni fituar të drejtën për t’u ndeshur për 
kampion Europe në kikboks. Si e prisni këtë 
duel, ku dhe kur mund të bëhet?

Pak ditë më parë trajneri im Ismail Keta 
më lajmëroi që e kam fituar tashmë të drejtën 
për të bërë një finale për titull kampion 
Europe në kikboks dhe më pas e dua edhe 
në boks. Vendi dhe koha mbeten akoma 
enigma, por mesa kam mësuar është muaji 
qershor që do ta ftoj për duel në Gjermani 
dhe shpresoj t’i nderoj sërish shqiptarët me 
një titull të ri. Shembullin e kam brenda 
familjes dhe dua t’ju ngjaj kampionëve me 
gjakun tim…

Ferit keta: Shembullin e kam brenda familjes…!
Dinastia Keta vijon të nxjerrë kampionë të mëdhenj të ringut europian dhe botëror
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Kjo ishte ndeshja e 8-të 
për boksierin shqiptar që 
konkurron në Gjermani 
për ngjyrat e flamurit tonë 
kombëtar, ashtu siç kanë bërë 
edhe ismail dhe Gjetan Keta, 
djemtë e xhaxhait të tij. 
Ndërkaq që në disiplinën 
tjetër, atë të kikboksit, ka 
zhvilluar 40 ndeshje, prej 
të cilave ka fituar 37 dhe ka 
humbur vetëm tre. 

Suksesin më të bukur duket se e 
kam pasur në boksin profesionist, 
sepse brenda një viti e gjysmë kam 
zhvilluar tetë ndeshje dhe s’kam 
humbur asnjë. Fillimet e mia ishin 
të vështira, por pastaj duke punuar 
fort, arrita të fitoj sigurinë e duhur 
për ndeshje të niveleve të tilla.

Për mua ka qenë fat që kam 
punuar dhe vazhdoj të punoj me 
një njeri si ismail Keta. Ai, sa i 
rreptë të duket në ring, aq i qetë 
dhe i dashur është jashtë tij. 

Sezoni i ri do ta gjejë skuadrën e 
volejbollit të vajzave në kategorinë 
superiore. Ky sukses është festuar 

me ndeshjen e fundit përballë Minatorit 
të Rrëshenit, luajtur në pallatin e sportit 
‘Bashkim Lala”, në Peshkopi, në një ndeshje 
përmbyllëse plot emocione, ku i pranishëm 
ka qenë edhe një grup i RTSH që përgatiti 
reportazhin e radhës. 

Rezultati i pastër 3-0, nxori në pah vlerat e 
ekipit që spikati me lojtare të tilla si kapitenia 
Seferi, por edhe Zebi, motrat Hidri, Xhelili, 
Stermilla, Xhediku, Kovaçi, Jashari, të cilat 
nën drejtimin e trajnerëve pasionantë Femi 
Bulku dhe Afrime Salkurti ia dolën mbanë. 
Ky është një sukses i merituar që është festuar 
edhe në parketin e pallatit të sportit dhe 
kryebashkiaku Muharrem Rama ka deklaruar 
se do të bënte më shumë për këtë sport dhe 
këtë skuadër, që ngre lart emrin e Korabit 
dhe të Dibrës në arenën kombëtare. 

Cilësitë e mira të vajzave kanë lënë gjurmë 
të pashlyeshme kujtese, veçmas në ndeshjen 
përcaktuese që Korabi arriti të siguronte këtë 
sukses në Vlorë, përballë Flamurtarit vendas. 
Të mbështetura fuqishëm edhe nga tifogrup 
“Arbërit”, vajzat dibrane dolën në lojën e 
tyre dhe mposhtën kundërshtarin brenda në 
shtëpi, duke guxuar dhe fituar me meritë.

Pas fitores së fundit në boks, ky sportist 
siguron të drejtën të konkurrojë për 
titullin kampion Europe në kikboks.

Fitorja e fundit përballë kundërshtarit 
polak në boks ngjiti në renditje boksierin 
nga Bulqiza, njërin prej tre mosketierëve të 
dinastisë Keta, Ferit Keta. Ai e mposhti me 
KO kundërshtarin polak Lukas Zingmunt 
në ndeshjen e zhvilluar në Berlin që në 
raundin e parë dhe tashmë ngre më lart 
vlerat e tij. 

Kjo ishte ndeshja e 8-të për boksierin 
shqiptar që konkurron në Gjermani për 
ngjyrat e flamurit tonë kombëtar, ashtu 
siç kanë bërë edhe Ismail dhe Gjetan 
Keta, djemtë e xhaxhait të tij. Ndërkaq 
që në disiplinën tjetër, atë të kikboksit, 
ka zhvilluar 40 ndeshje, prej të cilave ka 
fituar 37 dhe ka humbur vetëm tre. 27-
vjeçari Ferit Keta, përmes një interviste 
ekskluzive për gazetën “Rruga e Arbërit”, 
rrëfen historinë e ngjitjes në ring, por 
edhe objektivin që ka tashmë për një titull 
Europe në kikboks…

Si lindi dëshira juaj për boksin dhe 
kikboksin?

Duke pasur në shtëpi dy vëllezër si Ismaili 
dhe Gjetani, që u bënë kampion të mëdhenj, 
kjo më shtyu edhe mua të ec në gjurmët e 
tyre. Unë kam nisur në vitin 2010 të bëj 
ndeshjet e para në kikboks dhe në harkun e 
këtyre viteve kam zhvilluar 40 ndeshje, duke 
humbur vetëm tre. 

Por suksesin më të bukur duket se e kam 
pasur në boksin profesionist, sepse brenda 
një viti e gjysmë kam zhvilluar tetë ndeshje 
dhe s’kam humbur asnjë. Fillimet e mia 
ishin të vështira, por pastaj duke punuar fort, 
arrita të fitoj sigurinë e duhur për ndeshje të 
niveleve të tilla.

Ku është më vështirë, në boks apo 
kikboks?

Të dyja thuajse kanë të njëjtën vështirësi, 
por rreziku është më i madh në kikboks, 
sepse aty goditja është edhe në pjesën e 
poshtme të trupit, por edhe lart. Gjithsesi, 
kur hyj në ring e harroj frikën dhe mendoj 
vetëm fitoren.

Vajzat dibrane të volejbollit 
rikthehen në elitë

korabi kampione e grupi B

Prej shtatë vitesh ju stërviteni nga kushëriri 
juaj, por që është trajner dhe kampion bote, 
Ismail Keta. Më mirë apo më keq për një 
sportist të punojë me njeriun e afërt të tij?

Për mua ka qenë fat që kam punuar dhe 
vazhdoj të punoj me një njeri si Ismail Keta. 
Ai, sa i rreptë të duket në ring, aq i qetë dhe 
i dashur është jashtë tij. 

Natyrisht, edhe ai me punë u bë kampion 
dhe mua më duhet të djersij fort t’i ngjaj atij, 
por edhe Gjetanit. 

Ndeshja e fundit më bëri të besoj më 
shumë te vetja dhe cilësitë e mia, sepse 
kundërshtari polak ishte shumë më i madh 
dhe i rëndë në trup. 

Por duke besuar te vetja ia dola dhe duke 
dëgjuar këshillat e trajnerit, që më mësonte 
pikat e dobëta të tij, derisa edhe ia dola me 
sukses duke fituar që në raundin e parë me 
KO.

Ju kemi parë edhe në ringun shqiptar, 
si në Bulqizë, ashtu edhe në Tiranë. Sa e 
ndihmon një sportist publiku, sepse i keni 
fituar të dyja takimet?

Ku ka si publiku shqiptar. E rëndësishme 
është që mbështetjen e tyre ta marrësh 
pozitivisht në emocionet që përcjell dhe unë 
i kam ngjarë edhe Gjetanit, që emocione të 
tilla i ka bërë pronë të tij drejt fitores. S’e 
harroj Bulqizën në tetor 2014 dhe Tiranën 
në shkurt të vitit që shkoi. 

Pikërisht kjo ndeshje ju ngjiti shumë në 
ranglistën e federatës europiane dhe tashmë 
keni fituar të drejtën për t’u ndeshur për 
kampion Europe në kikboks. Si e prisni këtë 
duel, ku dhe kur mund të bëhet?

Pak ditë më parë trajneri im Ismail Keta 
më lajmëroi që e kam fituar tashmë të drejtën 
për të bërë një finale për titull kampion 
Europe në kikboks dhe më pas e dua edhe 
në boks. Vendi dhe koha mbeten akoma 
enigma, por mesa kam mësuar është muaji 
qershor që do ta ftoj për duel në Gjermani 
dhe shpresoj t’i nderoj sërish shqiptarët me 
një titull të ri. Shembullin e kam brenda 
familjes dhe dua t’ju ngjaj kampionëve me 
gjakun tim…

Ferit keta: Shembullin e kam brenda familjes…!
Dinastia Keta vijon të nxjerrë kampionë të mëdhenj të ringut europian dhe botëror
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sport Ai jeton bashkë me historinë jo vetëm personale, 
por edhe të një emri të bukur në futboll, si Korabi

Nga defrim methasani

Ftesa ime për një kafe me profesor 
Bexhet Shehun është pritur mjaft 
mirë prej tij, por të duket se koha 

nuk mjafton, për t’i thënë të gjitha, jo 
thjesht gazetari me intervistuesin, por 
edhe ish mësuesi me ish nxënësin e 
tij… Vërtet të duket pak, mbi të gjitha, 
kur ai nis rrëfimin e tij të jetës sportive 
dhe veçmas, asaj që lidhet me futbol-
lin dibran. Ish trajneri i kthyer në 
legjendë, shpeshherë krahasohet me 
një “Ferguson” të Korabit, kur mendon 
që 20 vite me radhë, ishte në timonin 
e një skuadre futbolli, konkretisht Ko-
rabit. I qetë, i matur, i veshur bukur 
edhe sot të duket se është i gatshëm të 
ulet në bankinë edhe pse ka kaluar 80 
vite mbi supe. Në fakt, unë pata fatin 
ta kisha edhe mësues, edhe trajner, 
por që më së shumti kujtoj orët e tij të 
mësimit, mjaft të larmishme në orën e 
edukimit fizik, por po ashtu, stërvitjet 
korrekte në fushën e futbollit… Pas 
kaq e kaq vitesh, riulemi në një lokal 
në rrugën “Bardhyl” në Tiranë, aty ku 
ka edhe shtëpinë dhe, ndërsa bise-
dojmë për futbollin, rreth nesh janë 
dhjetëra sy që e shohin dhe duan ta 
respektojnë profesor Bexhetin, siç e 
thërrasin të gjithë... Edhe në atë lagje 
të vjetër të dibranëve, ai ka vendin e 
tij të merituar, edhe pse ka ardhur pas 
viteve 90-të këtu. 

Cili është mësuesi dhe 
TRAJNERi i SHQUAR DiBRAN 

BExHET SHEHU?

Për fatin e keq, ai është rritur jetim, 
sepse nëna e kish lënë kur ishte vetëm 
10 vjeç. Kjo e detyroi të vijë nga Dibra 
në Tiranë dhe të nisë të prekë nga afër 
një ëndërr të jetës së tij, atë të futbollit. 
Bashkë me Zyber Konçin, nis të gatu-
ajë dëshirën për topkëmbën dhe në 
fushë spikasin disa cilësi që e bënin të 
dallueshëm Bexhetin e vogël. Në vitet 
1952-1955 ai shkon në teknikumin 
e fizkulturës dhe tiparet e tij bien në 
sy, ashtu si Bejkush Birçes, bashkë-
moshatarit të vet. Në vitin 1954, ai 
bie në dorë të një ustai brilant për këtë 
sport, si trajneri Xhavit Demneri, një 
specialist i mirëfilltë i futbollit dhe nis 
të luajë në ekipin e tij. Edhe pse disi 
trupvogël, shpirti i garës dhe puna e 
madhe në stërvitje e bënin diferencën 
dhe Bexheti ishte i preferuari i trajnerit 
kryeqytetas. Edhe pse shkon ushtar 
në Kukës, Dinamo e tërheq dhe luan 
për këtë ekip, por në maj 1956, Dibra 
kërkon këtë futbollist të jetë në radhët 
e skuadrës së saj të futbollit. Korabi në 
ato kohë krijon një ekip të fuqishëm 
dhe mes tyre ndodhej edhe Bexhet 
Shehu, një futbollist tejet punëtor. 

Bexhet Shehu, trajneri legjendë i Korabit

Korabi para ndeshjes me Valbonën 2-0. 27.09.1970 Korabi i Peshkopisë - Korabi i Dibrës së Madhe 3-3. 18.09.1991

Në vitin 1957 Korabi krijon një emër 
të mirë në futboll. Por vetëm një vit 
zgjat kjo pjesëmarrje e tij, sepse ai 
shkon në shkollën e lartë të sporteve 
“Vojo Kushi” në Tiranë. Në vitin 
1963 ai rikthehet në shtëpinë e tij në 
Peshkopi, madje si drejtues i sporteve 
dhe që nga ai vit deri në 1986, bëhet 
trajner i futbollit në ekipin Korabi, 
duke shënuar një rekord në këtë rol. 
Aftësitë e tij të drejtimit dhe punës 
në grup krijuan profilin e njeriut të 

aftë dhe profesionist, por që dinte të 
bashkëpunonte edhe me emra të tillë 
të mëdhenj që erdhën nga Tirana, si 
Refik Resmja, Rexhep Spahiu, etj. Ko-
rabi ishte një ekip që nga kategoria e 
parë doli në kategorinë e dytë, madje 
shpeshherë ju afrua së parës, por në 
stacionin e fundit nuk arrinte dot të 
kalonte me sukses. Profesor Bexheti 
kishte një veshje model, që rrezatonte 
qytetari dhe këtë ua impononte edhe 
djemve futbollistë. Korabi i atyre 

viteve ishte bërë një ekip potent dhe 
me personalitet dhe kudo ku luante, 
brenda apo jashtë fushës së tij, merrte 
duartrokitjet e publikut.

kujtimi më emOCiOnues 
i jetës së tij

Ishte momenti kur pas ardhjes së 
ndryshimeve të mëdha politike krijohet 
mundësia e takimit mes dibranëve. 
Kufiri u hap dhe Korabi i Peshkopisë 

shkon në një vizitë dhe bën një ndeshje 
miqësore me Korabin e Dibrës së 
Madhe. Profesor Bexheti kujton me lot 
në sy atë ditë, që e kish ëndërruar në 
sa e vite e dekada. Vetëm lot, - pohon 
profesori, na shkonin në sy dhe nuk 
ngopeshim të ishim të gjithë bashkë. 
Kaluam çaste të paharruara dhe i gjithë 
qyteti erdhi në stadium. Tashmë gjaku 
u bashkua dhe takuam shumë njerëz 
që na lidhte jo vetëm futbolli, por 
edhe ishim të një gjaku. Për mua ai 
moment mbetet i pashlyer, - kujton 
Bexhet Shehu. 

tetOva akOma flet për 
BExHETiN

Profesori kishte emrin e tij të mirë, 
një emër që e shoqëroi atë edhe 
pas viteve 90-të, kur vajti në Tetovë 
dhe drejtoi një sezon Shkëndijen e 
Tetovës, një skuadër që e nxori nga 
liga inferiore dhe e bëri pjesë të elitës 
së futbollit maqedonas. Akoma sot në 
këtë qytet, kur marrin vesh se je dibran, 
menjëherë pyetja që shtrojnë është: “A 
e njeh profesor Bexhet Shehun? Ishte 
rob zoti, ishte i paarritshëm…!”

 FAMiLJA SHEHU, 
ARSiM DHE SPoRT!

Prej vitesh ai jeton në Tiranë, por 
dua të kujtoj se jo vetëm kontributi 
personal i tij për sportin dibran, por 
edhe i vajzës së tij, Aida Shehu, një 
prej volejbollistëve më të mira në 
Peshkopi dhe në Shqipëri. Ajo sot 
është pedagoge në universitetin e 
sporteve në Tiranë, por kujtojmë faktin 
që ka qenë për vite me radhë trajnere 
e skuadrës së Studentit në volejboll 
femra. Ndërkaq që Naferidja është një 
prej mësueseve më të zonja që njihte 
arsimi në Peshkopi dhe që ishte në 
krah të Bexhetit prej kaq e kaq vitesh, 
duke lindur e rritur edhe djalin Adin, 
që jeton prej vitesh në Gjermani, por 
që si futbollist dhe ping-pongist tregoi 
vlerat e tij në vitet e rinisë.

Nga shemsi manjani

Bexhet Shehun e kam njohur që kur ishte nxënës në 
7-vjeçare, fëmijë i zhvilluar. Unë me disa shokë 
më të rritur e pritnim që të vinte me topin e tij 

për të luajtur në oborrin e shkollës, lojën që na jepnin 
kënaqësi të veçantë.

Disa vite më vonë do të ishte pranë nesh, mësues i 
pedagogjikes, pasi kishte mbaruar Institutin e Fizkulturës 
“Vojo Kushi”. Ishte më i riu në kolektivin tonë. Kishim 
pasur e njohur mësues fiskulture që zhvillonin këtë lëndë 
me orët më të mirëpritura nga ne, ku pjesën më të madhe 
të kohës e zinin lojërat me top. Me Bexhetin nuk ndodhte 
kështu. Po me vlerësim tjetër të orëve të fizkulturës. Që 
me elementë të atletikës, shpejtësinë, kërcime, ushtrime 
në vegla, shënime për arritjet e nxënësve. Ngarkesë jo të 
njëllojtë për çdo orë. Vlerësime me notën sipas arritjeve 
e tjerë. Vlerësoheshin dhe lojërat me top për njohjen e 
lojërave, punë që vazhdohej në vazhdimësi jashtë orëve 
të mësimit duke i zhvilluar këto lojëra. Puna e tij tërhoqi 
vëmendjen e seksionit për të përhapur këtë përvojë në 
shkallë rrethi në kohën e forma të ndryshme. Me këta 
kishte lidhje dhe porosia e seksionit për drejtorët, që 
fizkulturën në shkolla ta zhvillonin pasionantët për këtë 
lëndë, mundësisht ata që në pedagogjike mësues të kësaj 
lënde të kishin pasur Bexhet Shehun.

Si sportist, futbollist me ekipin “Korabi”, përfaqësues i 
rrethit, gjatë viteve që ishim bashkë në këtë ekip, qe më 
i miri prej dibranëve si sulmues, me dy mbrojtësit, Lutfi 
Manjani e Taxhedin Shehu, treshe e aftë dhe me shumë 
kontribute. Bexheti ishte lojtar teknik, organizator në 
sulme me nuhatje e aftësi për të shënuar, me korrektesë 
për t’u admiruar, e parë te ai gjatë gjithë jetës.

Merita të veçanta tregoi si trajner i futbollit për gati 
19 vjet: 1964-1972, 1975-1978, 1981-1986. Kujtoj për 

Bexhet Shehu, një jetë me sportin
këtë pa u zgjatur, periudhën futbollistike në sezonin 1981-
1982, kur ekipi ynë kish rënë në kategorinë e tretë, shumë 
i çorientuar. Me ta marrë Bexheti, shpejt u duk ndryshimi. 
Në fazën e parë me 6 fitore e 2 humbje, zuri vendin e 
dytë me 6 pikë diferencë nga skuadra që zuri vendin e 
parë. Në fazën e dytë ekipi ynë me trajner Bexhetin kaloi 
atë e të tjera, duke dalë në vendin e parë, arritje e paim-
agjinueshme. E kaloi fazën pa asnjë lëkundje, pa asnjë 
karton dënimi apo sjellje të keqe. Mbresëlënëse qe puna 
e trajnerit, përkushtimi i tij për të arritur qëllimin, kalimin 
në kategorinë e dytë.

Mbresëlënëse mbetet dhe arritja e tij si trajner dhe për 
kohën kur e ushtroi këtë detyrë me ekipin “Shkëndia” të 
Tetovës, skuadrës më të mirë të Maqedonisë, që luftoi për 
vend të parë sikurse edhe sot. Më takoi të mësoj për punën e 
Bexhetit, pas interesimit pas vitit 2012, i ndodhur te njerëz të 
mi në Shkup. Kam ndjekur këtë skuadër në Tetovë e Shkup, 
duke qenë në takim me drejtues të këtij ekipi me shumë 
konsiderata për Bexhetin, i njohur prej tyre në atë kohë kur 
ishte Bexheti atje. U shprehën për të me superlativa. Më 
gëzuan shumë mua, dhëndrin e vajzën time, që ishim duke 
pirë kafe, shumë i njohur Bexheti për ta.

Si përfundim nga njohja ime gjatë gjithë këtyre viteve, 
njohja dhe e opinionit të të tjerëve, them se Bexheti të gjitha 
etapat e jetës së tij si mësues, sportist e trajner, përfshirë 
dhe si qytetar e kryefamiljar i familjes së tij dinjitoze i kaloi 
me një shkëlqim të veçantë. Fëmijët e tij, si i ati, pasionant 
e me kontribute dhe për sportin e fizkulturën. Vajza, Aida 
ish volejbolliste e dalluar e “Korabit” në kategorinë e parë, 
vazhdon prej vitesh pedagoge në institucionin më të lartë 
të fizkulturës, që dikur kontributet e Bexhetit si mësues 
fizkulture, sportist e trajner e ka vendosur në krye të vendit 
me medalje e urdhra që na gëzuan të gjithëve. Jetë të gjatë 
me shëndet të mirë e lumturi familjare shokut tonë Bexhet 
Shehu! 

Në vitin 1963 ai 
rikthehet në shtëpinë e 
tij në Peshkopi, madje 
si drejtues i sporteve 
dhe që nga ai vit deri 
në 1986, bëhet trajner i 
futbollit në ekipin Korabi, 
duke shënuar një rekord 
në këtë rol. Aftësitë e tij 
të drejtimit dhe punës 
në grup krijuan profilin 
e njeriut të aftë dhe 
profesionist...
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homazhHomazh 
për Artan Cukun…

Nga ahmet prenÇi*

Telefonata e orës 20.12 minuta të datës 8 
prill 2017, do ngelet e pashlyer deri në cakun 
e fundit të memorjes e të grahmës së mbrame 
të frymës sime. Ishte nje miku im, oficer policie 
që më dha lajmin se kanë vrarë Artan Cukun. Ky 
ishte njoftimi-gjëmë më tronditës, më i çmendur 
që mpiu e atrofizoi të gjithë qënien time. Në atë 
moment hutimi, nga burimi i informacionit, nuk 
mund të mos besoja atë që më njoftuan. U luta 
që të ketë akoma jetë, sadopak frymë, se pastaj 
Zoti mund të bëjë mrekullinë! Se pastaj... Vetëm 
kjo shpresë më ngushëllonte në ato momente 
kataklizme. Me sytë e mendjes të mbërthyer në 
aparatin e celularit, flakur për dreq në një anë 
si ogurziu më i mbrapshtë i asaj nate, prisja me 
ankth, me shpresë, me gjithë forcën e meitit 
të mbetur, lajmin e kundërt të një zhgjëndrre! 
Por çdo gjë, si një ortek, kishte marrë udhën e 
pakthyeshme të një tragjedie marramendëse, të 
pabesueshme. Nuk zgjati shumë as kjo shpresë. 
U venit, u këput e ra menjëherë…

Njoftimi i dytë më paralizoi, më shokoi. Miku 
ynë i shtrenjtë, Tani, nuk jetonte më. Ai ishte vrarë 
nëpër natë nga plumba mizorë dhe të pabesë, 
derdhur nga dorë gjakatare, në pusi fantazma 
shkriminale të shpërfytyruara nga nata. Ja prenë 
hovin, hapin, zemrekun e dashurisë, mallin, ndo-
dhinë, surprizën, befasinë, qeshjen dhe gjithçka 
tjetër, që me ngut kërkonte t’ua tregonte përmes 
gurgullimës të një shpirti të pastër plot dritë, 
me një përqafim disi qortues për djalin, me një 
puthje gjithë dashuri për vajzën, me një përku-
jdesje gjithë merak për të shoqen…Mbetën aty të 
gjitha nën krismat e një nate, mes një pangopje 
plumbash, mllefi dhe pellgu gjaku, pra, aty në 
pragun e jetës dhe pavdeksisë!

…Në ato momente të rënda ndodhesha në 
Laprakë dhe nuk dija ç’të bëja më parë, nga të 
nxitoja më shpejt. Ka momente që njeriu ndod-
het hepuar midis reales dhe ireales, midis të 
mundurës dhe të pamundurës, midis gazit dhe 
vrerit, midis pikës së vesës e pikës së lotit, midis 
vdekjes dhe jetës, midis tokësores dhe qiellores… 
Tashmë realiteti sado i hidhur duhej pranuar; dora 
vrasëse kishte goditur përsëri në trupin e Policisë 
së Shtetit, në zemrën e saj!

Ishte vrarë një ish drejtues i lartë policie, që 
për shumë vite kishte dhënë shpirtin dhe gjithçka 
tjetër për punën e organizatës,që aq shumë e 
deshi me vetëdije dhe vetëmohim. 

Drejtuesi i Parë, Artan Cuku, u largua nga 
detyra pas një vendimi absurd dhe diskriminues 
(siç edhe ka vlerësuar gjykata), por asnjëherë nuk 
u nda nga kontributi për sigurinë dhe antikrimin 
në vend. Jo vetëm shpirti i tij, por edhe lidhjet e 
shumta me kolegët e Policisë së Shtetit e mbanin 
atë në korrent dhe të angazhuar shpirtërisht me 
çdo ngjarje dhe, me besim tek drejtësia ai po 
priste rikthimin në detyrë dhe vazhdimin e kar-
rierës së lënë përgjysmë. Por këtë herë, padrejtë-
sia e krimit, la në udhëkryq edhe këtë hap prej 
profesionisti të zotit Cuku.

Artan Cukun, deri ne vitin 2007 e njihja si një 
djalë nga Lura, nga një zonë me shumë tradita dhe 
histori, nga një familje shumë e mirë e asaj treve. 
Dija që kishte mbaruar Akademinë e Policisë me 
medalje ari, dija që kishte punuar ne Malësinë e 
Madhe, Shkodër, Durrës, Tropojë dhe informacio-
net për punën e tij i kisha të spikatura nga kolegë, 
që kishin punuar nga afër me të. 

Pas vitit 2007, për shkak të detyrës që kisha 
arrita ta njoh më nga afër e të kem kontakte më 
të shpeshta me të. Deri ne fund të vitit 2009, 
Tani shërbeu në Vlorë, Fier, Berat dhe Tiranë si 
Zv.Drejtor Policie, e më pas do të rikthehej sër-
ish në Vlorë si Drejtor i Policisë së Qarkut.  Edhe 
në periudhën kur unë nuk punoja më në polici, 
Tanin e ndiqja nëpërmjet lajmeve që lexoja për 
rezultatet e tij spektakolare e profesionale. Nuk 
mund ta fsheh, që Artan Cuku ishte në grupin 
e drejtuesve më profesional dhe rezultativ të 
Policisë së Shtetit. 

Për Tanin, kam një peng në zemër, i cili e ka-
plon qënien time edhe tani kur hedh këto radhë 
e, për më tepër, Tani nuk është më. Pas mortit 
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gjërat e pathëna dhe brengat shprehen natyrshëm, 
më shkoqur, për të larguar merakun, dertin, gurin 
e pengut, për t’ja thënë atë që nuk ja the dot atij 
që iku në përjetësi. Ndonjëherë, Tanin e kam 
kritikuar pa të drejtë, e kam rënduar në punë e 
sipër…Më pas e kuptoja se heshtja e tij, autokritika 
e tij ishte për të respektuar autoritetin e eprorit, 
ndonëse në shumicën e rasteve vërtetohej se e 
drejta kishte qenë me të dhe jo me mua, eprorin 
e tij. Ky bilanc drejtësie mbeti pa u definuar mes 
nesh dhe, kjo brengë e imja, mbase gjen lehtësim 
në këtë homazh. Puna e tij tregonte përkushtimin, 
profesionalizmin dhe aftësitë e rralla menaxhuese 
e drejtuese të strukturave të Policisë së Shtetit. Por 
as këto nuk ja thashë dot Tanit. Shumë refleksione  
thuhen edhe pas vdekjes, me shpresën që shpirti 
i tij i lexon në një farë mënyre. Isha mësuar ta 
shikoj gjithmonë në alarm për punën, në ngutje 
e sipër, dinamik e gjithnjë në emergjencën e 
ngjarjes, në emergjencën e kohës. Artani ecte 
shpejt, më shumë se kushdo, ndaj e jetonte dyfish 
çastin, minutin, orën; dita e tij zbardhte më herët 
e nata ngrysej më vonë. Ndrrimet e ditënatës, të 
stinëve, të moteve kishin mekanizëm tjetër tek 
Tani. Zgjohej më herët, flinte më pak. Ai ishte në 
garë me kohën. Kur e takoja lexoja menjëherë në 
tiparet e fytyrës së tij se diçka nuk shkonte si e sa 
duhet. E dalloja së pari tek kërcitja e nofullës së tij. 
Ndodhte kur kishte shqetësim, ankth, angazhim 
ende të pakryer, një hetim ende të mjegullt, një 
“ngecje” apo dekonspirim aksioni…Pas largimit 
nga policia kjo kërcitje nofulle gradualisht u bë 
më e rrallë aq sa nuk më kujtohet kur dhe në çfarë 
situate e kam ndjerë për herë të fundit.

Cuku, tashmë është në botën e përtejme dhe 

në kujtesën time, në trurin tim, në frymën time 
do të mbetet buzëqeshja e tij, ekpresivitetiti dhe 
kreativiteti i tij, që do të më ndjekin nga të gjitha 
anët, nga të gjitha vështrimet, sa të jem gjallë! Në 
pasionin dhe këmbënguljen e pakufi për punën, 
shpesh zinte vend ironia pikante, karakteristikë e 
zonës nga vinte. I thoja shpesh, kur përhumbesha 
në telashet e hamendjes sime: Cuk, përsërite dhe 
një here, se duhet të kuptoj nënteksin tënd, filozo-
finë tënde, sepse unë nuk jam tamam nga Lura… 
Qeshte kolegu dhe miku im i mire, e ajo qeshje 
e tij edhe sot më ushëton në veshë si gurgullimat 
e përrenjve të fryra me ujë bjeshke.

Tanin e kisha takuar një ditë më parëse të 
ndodhë tragjedia. Shakatë e zakonshme, thumbi-
met e zakonshme, kafeja dhe uji i zakonshëm, e 
qeshura e tij me gjithë shpirt po e zakonshme, 
energjia e tij po ajo e përditshmja, gjithë nerv, 
gjithë ekpresivitet, si një katarakt, si një ortek, 
si një sumum që çlirojnë energji pafund drejt 
njerëzve, për njerëzit. Si ngahera, edhë atë natë 
ndenjëm së bashku deri nga ora 22 e 30, kur ai 
u ngrit. Më parë drejt zyrës, drejt ngjarjes, drejt 
punës. Gjithnjë i përkushtuar, deri në sakrifikim 
për të dhënë gjithçka për sigurinë dhe qetësinë e 
komunitetit. Shumë pak kohë i kushtonte familjes, 
të afërmeve, shokëve…

Tani e kishte ndryshuar pak “protokollin” e 
tij, qëkur e larguan në mënyrë krejt inatçore dhe 
partiake nga radhët e policisë. Kishte disa muaj, 
që Tani do të shkonte në shtëpi më herët, pasi 
fëmijët nuk flinin pa praninë dhe fjalën e tij. 

Atë natë, asnjë lloj fantazie nuk mund të më 
përmendte se kjo do të ishte hera e fundit që do të 
rrija me mikun tim të shtrenjtë Tanin, ish-zyrtarin 
shembullor të policisë. Si zakonisht, ndoqa deri 
në padukje silueten e tij tek largohej dhe, pres në 
çdo udhëkryq shfaqjen e tij të beftë…!

Tek e shihja kur largohej prej nesh më vinte 
mirë që Tani kishte një“emergjencë” tjetër 
njerëzore, natyrore ngutjen për të qenë pranë 
familjes…Sa mirë! 

Por jeta pranë familjes dhe veprimtaria e tij u 
këput shpejt, papritur, pakujtuar, duke lënë pas 
një mal me dhimbje.

Ishte ora njëzetë e dymbëdhjetë minuta…Pas 
disa minutash isha tek vendi tragjik, aty ku krimi 
kishte marrë jetën e Tanit. Nuk munda ta shikoja 
trupin e tij të pajetë. Madje nuk munda të bëj as 
përpjekjen me të vogël, për arsye se thellë në 
shpirt, brenda qenies time doja të mbaja si foto 
Tanin e gjallë dhe dinamik, plot jetë e energji, 
Tanin hokatar, gjithë nerv e vlagë pune, me atë 
qeshje gurgullimë.

Në të tretat, që në mëngjes isha tek varri i 
Tanit së bashku me një mikun tim, mikun tonë 
të përbashkët. Qëndrova e bisedova nën zë, me 
zërin e shpirtit. Në varre flet me shpirt me miqtë e 
shtrenjtë; flet dhe me sy, me zemër, me asht e me 
ligjerime. Një tufë me lule! Tani i kishte për zemër 
lulet. Në vendlindjen e tij, në Lurë kishte livadhe 
pafund me lule, kishte bahçe plot ngjyra, kishte 
e ka dhe një liqen mahnitës, Liqeni i Luleve!Por 
as që e kisha menduar që një ditë do të vendosja 
një tufë me lule në kreun e një pirgu me dhe ku 
shkruhej emri i Tanit. Aty me sytë e mendjes isha 
ngulur thellë poshtë dheut dhe përfytyroja prehjen 
e tij, gjumin e tij, matanë jetën e tij. 

Ai iku që ne si shoqëri të reflektojmë për mis-
ionin që kreu në funksion të Shtetit e shoqërisë! 

Artani la pas bashkëshorten dhe dy fëmijët 
e vegjel, në dhimbje e trishtim të thellë, në një 
ëndërr të tmerrshme, të pabesueshme, të paim-
agjinueshme; la vëllezërit e mirë dhe qytetarë 
të urtë në dhimbjen më të thellë, la kolegët që 
punuan nga afër me të në kujtim të hidhur, në 
ankth për punën e misionin e tyre. Do e kujtojnë 
Tanin se si festonte aksionet e suksesshme të 
strukturave të policisë se shtetit që ai drejtonte 
nën drejtimin e tij, nën shembullin e tij. Suksesit 
i gëzohej si fëmijë e mendonte, punonte për suk-
sesin e aksionit tjetër të rradhës. Kush ka punuar 
së afërmi me Tanin do t’a kujtojnë siç kujton 
dhe vëllai i tij Rakipi, se Tani shpesh herëdo të 
shpenzonte të ardhurat e familjes së tij për kar-
burantin e makinave të policisë… Nuk ankohej, 
nuk pretendonte e as nuk krenohej. 

Vrasja e Drejtuesit të Parë, Artan Cuku, mbi 
të gjitha është goditje kundër shtetit, kundër 
sigurisë publike dhe kundër ligjit. Ajo vrasje 
ishte një plagosje tronditëse për policinë! Janë 
rreth 260 punonjës policie të vrarë në 26 vjet 
trazicion. Ky është një bilanc lufte, është kosto që 
bijtë më të mirë të këtij vendi e paguan për këtë 
shoqëri për ta bërë më të sigurtë, më të paqtë. Për 
çdo punonjës policie të ndershëm i çdo niveli 
qoftë, një koleg i vrarë është një përmendore në 
shpirtin e tij, një kushtrim për të vijuar përballjen 
me krimin. Kemi parë në çdo ceremoni mortore 
të tyre të gjithë politikanët e të gjitha ngjyrave 
të përbetohen për drejtësi, por çuditërisht, këtë 
herë Kryeministri nuk e tha dot një fjalë, as në 
homazhe nuk ishte. Mungoi edhe inkurajimi 
për organizatën e policisë, e cila ka ndërruar 
dhe do të ndërrojë dhjetëra kryeministra! Kjo 
është policia që nuk duhet të ketë parti, partia e 
saj është Shqipëria dhe, kësaj policie i përkiste 
Artan Cuku!

Cuku do të mbetet një yll më shumë në pan-
teonin e policisë shqiptare, së bashku me qindra 
të tjerë si, Arben Zylyftari, Adem Tahiri, Fatos 
Xhani, Kastriot Feskaj, Saimir Duçkollari, Altin 
Dizdari, Dritan Lame, Gani Malushi etj. etj.

Ne duhet t’i kujtojmë dhe t’i nderojmë gjith-
monë këta heronj. Kujtesa është thesari dhe gard-
iani i çdo gjëje, ka thënë Ciceroni. Nëse duam 
të shohim monumentin e këtyre që dhanë jetën, 
këtë e gjejmë gjithandej përreth, në sytë e zemrat 
e të gjithëve, në punën e sakrificat e paprera të 
punonjësve të Policisë së Shtetit. Secili prej nesh 
është një libër i hapur kujtimesh prej nga marrim 
krah frymëzimet, motivet, vizionet dhe mësimet 
për jetën dhe në emër të jetës.

Kolegët në detyrë dhe të gjithë ata që janë an-
gazhuar për zbardhjen e kësaj ngjarjeje, kanë de-
tyrimin moral dhe ligjor për të gjetur dhe dërguar 
para drejtësisë autorët e këtij krimi të rëndë.

*Ahmet Prençi, Ish-Drejtor i Policisë së Shtetit.

Ai iku që ne të reflektojmë 
për misionin që kreu në 
funksion të Shtetit e shoqërisë! 
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homazhHomazh 
për Artan Cukun…

Nga ahmet prenÇi*

Telefonata e orës 20.12 minuta të datës 8 
prill 2017, do ngelet e pashlyer deri në cakun 
e fundit të memorjes e të grahmës së mbrame 
të frymës sime. Ishte nje miku im, oficer policie 
që më dha lajmin se kanë vrarë Artan Cukun. Ky 
ishte njoftimi-gjëmë më tronditës, më i çmendur 
që mpiu e atrofizoi të gjithë qënien time. Në atë 
moment hutimi, nga burimi i informacionit, nuk 
mund të mos besoja atë që më njoftuan. U luta 
që të ketë akoma jetë, sadopak frymë, se pastaj 
Zoti mund të bëjë mrekullinë! Se pastaj... Vetëm 
kjo shpresë më ngushëllonte në ato momente 
kataklizme. Me sytë e mendjes të mbërthyer në 
aparatin e celularit, flakur për dreq në një anë 
si ogurziu më i mbrapshtë i asaj nate, prisja me 
ankth, me shpresë, me gjithë forcën e meitit 
të mbetur, lajmin e kundërt të një zhgjëndrre! 
Por çdo gjë, si një ortek, kishte marrë udhën e 
pakthyeshme të një tragjedie marramendëse, të 
pabesueshme. Nuk zgjati shumë as kjo shpresë. 
U venit, u këput e ra menjëherë…

Njoftimi i dytë më paralizoi, më shokoi. Miku 
ynë i shtrenjtë, Tani, nuk jetonte më. Ai ishte vrarë 
nëpër natë nga plumba mizorë dhe të pabesë, 
derdhur nga dorë gjakatare, në pusi fantazma 
shkriminale të shpërfytyruara nga nata. Ja prenë 
hovin, hapin, zemrekun e dashurisë, mallin, ndo-
dhinë, surprizën, befasinë, qeshjen dhe gjithçka 
tjetër, që me ngut kërkonte t’ua tregonte përmes 
gurgullimës të një shpirti të pastër plot dritë, 
me një përqafim disi qortues për djalin, me një 
puthje gjithë dashuri për vajzën, me një përku-
jdesje gjithë merak për të shoqen…Mbetën aty të 
gjitha nën krismat e një nate, mes një pangopje 
plumbash, mllefi dhe pellgu gjaku, pra, aty në 
pragun e jetës dhe pavdeksisë!

…Në ato momente të rënda ndodhesha në 
Laprakë dhe nuk dija ç’të bëja më parë, nga të 
nxitoja më shpejt. Ka momente që njeriu ndod-
het hepuar midis reales dhe ireales, midis të 
mundurës dhe të pamundurës, midis gazit dhe 
vrerit, midis pikës së vesës e pikës së lotit, midis 
vdekjes dhe jetës, midis tokësores dhe qiellores… 
Tashmë realiteti sado i hidhur duhej pranuar; dora 
vrasëse kishte goditur përsëri në trupin e Policisë 
së Shtetit, në zemrën e saj!

Ishte vrarë një ish drejtues i lartë policie, që 
për shumë vite kishte dhënë shpirtin dhe gjithçka 
tjetër për punën e organizatës,që aq shumë e 
deshi me vetëdije dhe vetëmohim. 

Drejtuesi i Parë, Artan Cuku, u largua nga 
detyra pas një vendimi absurd dhe diskriminues 
(siç edhe ka vlerësuar gjykata), por asnjëherë nuk 
u nda nga kontributi për sigurinë dhe antikrimin 
në vend. Jo vetëm shpirti i tij, por edhe lidhjet e 
shumta me kolegët e Policisë së Shtetit e mbanin 
atë në korrent dhe të angazhuar shpirtërisht me 
çdo ngjarje dhe, me besim tek drejtësia ai po 
priste rikthimin në detyrë dhe vazhdimin e kar-
rierës së lënë përgjysmë. Por këtë herë, padrejtë-
sia e krimit, la në udhëkryq edhe këtë hap prej 
profesionisti të zotit Cuku.

Artan Cukun, deri ne vitin 2007 e njihja si një 
djalë nga Lura, nga një zonë me shumë tradita dhe 
histori, nga një familje shumë e mirë e asaj treve. 
Dija që kishte mbaruar Akademinë e Policisë me 
medalje ari, dija që kishte punuar ne Malësinë e 
Madhe, Shkodër, Durrës, Tropojë dhe informacio-
net për punën e tij i kisha të spikatura nga kolegë, 
që kishin punuar nga afër me të. 

Pas vitit 2007, për shkak të detyrës që kisha 
arrita ta njoh më nga afër e të kem kontakte më 
të shpeshta me të. Deri ne fund të vitit 2009, 
Tani shërbeu në Vlorë, Fier, Berat dhe Tiranë si 
Zv.Drejtor Policie, e më pas do të rikthehej sër-
ish në Vlorë si Drejtor i Policisë së Qarkut.  Edhe 
në periudhën kur unë nuk punoja më në polici, 
Tanin e ndiqja nëpërmjet lajmeve që lexoja për 
rezultatet e tij spektakolare e profesionale. Nuk 
mund ta fsheh, që Artan Cuku ishte në grupin 
e drejtuesve më profesional dhe rezultativ të 
Policisë së Shtetit. 

Për Tanin, kam një peng në zemër, i cili e ka-
plon qënien time edhe tani kur hedh këto radhë 
e, për më tepër, Tani nuk është më. Pas mortit 
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gjërat e pathëna dhe brengat shprehen natyrshëm, 
më shkoqur, për të larguar merakun, dertin, gurin 
e pengut, për t’ja thënë atë që nuk ja the dot atij 
që iku në përjetësi. Ndonjëherë, Tanin e kam 
kritikuar pa të drejtë, e kam rënduar në punë e 
sipër…Më pas e kuptoja se heshtja e tij, autokritika 
e tij ishte për të respektuar autoritetin e eprorit, 
ndonëse në shumicën e rasteve vërtetohej se e 
drejta kishte qenë me të dhe jo me mua, eprorin 
e tij. Ky bilanc drejtësie mbeti pa u definuar mes 
nesh dhe, kjo brengë e imja, mbase gjen lehtësim 
në këtë homazh. Puna e tij tregonte përkushtimin, 
profesionalizmin dhe aftësitë e rralla menaxhuese 
e drejtuese të strukturave të Policisë së Shtetit. Por 
as këto nuk ja thashë dot Tanit. Shumë refleksione  
thuhen edhe pas vdekjes, me shpresën që shpirti 
i tij i lexon në një farë mënyre. Isha mësuar ta 
shikoj gjithmonë në alarm për punën, në ngutje 
e sipër, dinamik e gjithnjë në emergjencën e 
ngjarjes, në emergjencën e kohës. Artani ecte 
shpejt, më shumë se kushdo, ndaj e jetonte dyfish 
çastin, minutin, orën; dita e tij zbardhte më herët 
e nata ngrysej më vonë. Ndrrimet e ditënatës, të 
stinëve, të moteve kishin mekanizëm tjetër tek 
Tani. Zgjohej më herët, flinte më pak. Ai ishte në 
garë me kohën. Kur e takoja lexoja menjëherë në 
tiparet e fytyrës së tij se diçka nuk shkonte si e sa 
duhet. E dalloja së pari tek kërcitja e nofullës së tij. 
Ndodhte kur kishte shqetësim, ankth, angazhim 
ende të pakryer, një hetim ende të mjegullt, një 
“ngecje” apo dekonspirim aksioni…Pas largimit 
nga policia kjo kërcitje nofulle gradualisht u bë 
më e rrallë aq sa nuk më kujtohet kur dhe në çfarë 
situate e kam ndjerë për herë të fundit.

Cuku, tashmë është në botën e përtejme dhe 

në kujtesën time, në trurin tim, në frymën time 
do të mbetet buzëqeshja e tij, ekpresivitetiti dhe 
kreativiteti i tij, që do të më ndjekin nga të gjitha 
anët, nga të gjitha vështrimet, sa të jem gjallë! Në 
pasionin dhe këmbënguljen e pakufi për punën, 
shpesh zinte vend ironia pikante, karakteristikë e 
zonës nga vinte. I thoja shpesh, kur përhumbesha 
në telashet e hamendjes sime: Cuk, përsërite dhe 
një here, se duhet të kuptoj nënteksin tënd, filozo-
finë tënde, sepse unë nuk jam tamam nga Lura… 
Qeshte kolegu dhe miku im i mire, e ajo qeshje 
e tij edhe sot më ushëton në veshë si gurgullimat 
e përrenjve të fryra me ujë bjeshke.

Tanin e kisha takuar një ditë më parëse të 
ndodhë tragjedia. Shakatë e zakonshme, thumbi-
met e zakonshme, kafeja dhe uji i zakonshëm, e 
qeshura e tij me gjithë shpirt po e zakonshme, 
energjia e tij po ajo e përditshmja, gjithë nerv, 
gjithë ekpresivitet, si një katarakt, si një ortek, 
si një sumum që çlirojnë energji pafund drejt 
njerëzve, për njerëzit. Si ngahera, edhë atë natë 
ndenjëm së bashku deri nga ora 22 e 30, kur ai 
u ngrit. Më parë drejt zyrës, drejt ngjarjes, drejt 
punës. Gjithnjë i përkushtuar, deri në sakrifikim 
për të dhënë gjithçka për sigurinë dhe qetësinë e 
komunitetit. Shumë pak kohë i kushtonte familjes, 
të afërmeve, shokëve…

Tani e kishte ndryshuar pak “protokollin” e 
tij, qëkur e larguan në mënyrë krejt inatçore dhe 
partiake nga radhët e policisë. Kishte disa muaj, 
që Tani do të shkonte në shtëpi më herët, pasi 
fëmijët nuk flinin pa praninë dhe fjalën e tij. 

Atë natë, asnjë lloj fantazie nuk mund të më 
përmendte se kjo do të ishte hera e fundit që do të 
rrija me mikun tim të shtrenjtë Tanin, ish-zyrtarin 
shembullor të policisë. Si zakonisht, ndoqa deri 
në padukje silueten e tij tek largohej dhe, pres në 
çdo udhëkryq shfaqjen e tij të beftë…!

Tek e shihja kur largohej prej nesh më vinte 
mirë që Tani kishte një“emergjencë” tjetër 
njerëzore, natyrore ngutjen për të qenë pranë 
familjes…Sa mirë! 

Por jeta pranë familjes dhe veprimtaria e tij u 
këput shpejt, papritur, pakujtuar, duke lënë pas 
një mal me dhimbje.

Ishte ora njëzetë e dymbëdhjetë minuta…Pas 
disa minutash isha tek vendi tragjik, aty ku krimi 
kishte marrë jetën e Tanit. Nuk munda ta shikoja 
trupin e tij të pajetë. Madje nuk munda të bëj as 
përpjekjen me të vogël, për arsye se thellë në 
shpirt, brenda qenies time doja të mbaja si foto 
Tanin e gjallë dhe dinamik, plot jetë e energji, 
Tanin hokatar, gjithë nerv e vlagë pune, me atë 
qeshje gurgullimë.

Në të tretat, që në mëngjes isha tek varri i 
Tanit së bashku me një mikun tim, mikun tonë 
të përbashkët. Qëndrova e bisedova nën zë, me 
zërin e shpirtit. Në varre flet me shpirt me miqtë e 
shtrenjtë; flet dhe me sy, me zemër, me asht e me 
ligjerime. Një tufë me lule! Tani i kishte për zemër 
lulet. Në vendlindjen e tij, në Lurë kishte livadhe 
pafund me lule, kishte bahçe plot ngjyra, kishte 
e ka dhe një liqen mahnitës, Liqeni i Luleve!Por 
as që e kisha menduar që një ditë do të vendosja 
një tufë me lule në kreun e një pirgu me dhe ku 
shkruhej emri i Tanit. Aty me sytë e mendjes isha 
ngulur thellë poshtë dheut dhe përfytyroja prehjen 
e tij, gjumin e tij, matanë jetën e tij. 

Ai iku që ne si shoqëri të reflektojmë për mis-
ionin që kreu në funksion të Shtetit e shoqërisë! 

Artani la pas bashkëshorten dhe dy fëmijët 
e vegjel, në dhimbje e trishtim të thellë, në një 
ëndërr të tmerrshme, të pabesueshme, të paim-
agjinueshme; la vëllezërit e mirë dhe qytetarë 
të urtë në dhimbjen më të thellë, la kolegët që 
punuan nga afër me të në kujtim të hidhur, në 
ankth për punën e misionin e tyre. Do e kujtojnë 
Tanin se si festonte aksionet e suksesshme të 
strukturave të policisë se shtetit që ai drejtonte 
nën drejtimin e tij, nën shembullin e tij. Suksesit 
i gëzohej si fëmijë e mendonte, punonte për suk-
sesin e aksionit tjetër të rradhës. Kush ka punuar 
së afërmi me Tanin do t’a kujtojnë siç kujton 
dhe vëllai i tij Rakipi, se Tani shpesh herëdo të 
shpenzonte të ardhurat e familjes së tij për kar-
burantin e makinave të policisë… Nuk ankohej, 
nuk pretendonte e as nuk krenohej. 

Vrasja e Drejtuesit të Parë, Artan Cuku, mbi 
të gjitha është goditje kundër shtetit, kundër 
sigurisë publike dhe kundër ligjit. Ajo vrasje 
ishte një plagosje tronditëse për policinë! Janë 
rreth 260 punonjës policie të vrarë në 26 vjet 
trazicion. Ky është një bilanc lufte, është kosto që 
bijtë më të mirë të këtij vendi e paguan për këtë 
shoqëri për ta bërë më të sigurtë, më të paqtë. Për 
çdo punonjës policie të ndershëm i çdo niveli 
qoftë, një koleg i vrarë është një përmendore në 
shpirtin e tij, një kushtrim për të vijuar përballjen 
me krimin. Kemi parë në çdo ceremoni mortore 
të tyre të gjithë politikanët e të gjitha ngjyrave 
të përbetohen për drejtësi, por çuditërisht, këtë 
herë Kryeministri nuk e tha dot një fjalë, as në 
homazhe nuk ishte. Mungoi edhe inkurajimi 
për organizatën e policisë, e cila ka ndërruar 
dhe do të ndërrojë dhjetëra kryeministra! Kjo 
është policia që nuk duhet të ketë parti, partia e 
saj është Shqipëria dhe, kësaj policie i përkiste 
Artan Cuku!

Cuku do të mbetet një yll më shumë në pan-
teonin e policisë shqiptare, së bashku me qindra 
të tjerë si, Arben Zylyftari, Adem Tahiri, Fatos 
Xhani, Kastriot Feskaj, Saimir Duçkollari, Altin 
Dizdari, Dritan Lame, Gani Malushi etj. etj.

Ne duhet t’i kujtojmë dhe t’i nderojmë gjith-
monë këta heronj. Kujtesa është thesari dhe gard-
iani i çdo gjëje, ka thënë Ciceroni. Nëse duam 
të shohim monumentin e këtyre që dhanë jetën, 
këtë e gjejmë gjithandej përreth, në sytë e zemrat 
e të gjithëve, në punën e sakrificat e paprera të 
punonjësve të Policisë së Shtetit. Secili prej nesh 
është një libër i hapur kujtimesh prej nga marrim 
krah frymëzimet, motivet, vizionet dhe mësimet 
për jetën dhe në emër të jetës.

Kolegët në detyrë dhe të gjithë ata që janë an-
gazhuar për zbardhjen e kësaj ngjarjeje, kanë de-
tyrimin moral dhe ligjor për të gjetur dhe dërguar 
para drejtësisë autorët e këtij krimi të rëndë.

*Ahmet Prençi, Ish-Drejtor i Policisë së Shtetit.

Ai iku që ne të reflektojmë 
për misionin që kreu në 
funksion të Shtetit e shoqërisë! 
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Për kontributin e veçantë që Skënderi ka dhënë ndër vite,  Këshilli i Bashkisë i ka 
dhënë titullin “Qytetar Nderi i Bashkisë Burrel” me motivacionin si organizator 

shoqëror dhe si qytetar me vlera të larta civilizimi e qytetarie. 

Nga renatO tOtraku

Ish-mjeshtri duarartë, Skënder Farrici, banor 
i qytetit të Burrelit është njëri nga më të 
njohurit e shumë i respektuar për banorët 

e gjithë grupmoshave në rrethin e Matit. Ai në 
vite deri sa doli në pension punoi në repartin 
e Shërbimeve Komunale Burrel për prodhimin 
e këpucëve me porosi.

Skënder Farrici është lindur më 13 prill 
1942 në qytetin e Tiranës në një familje me 
tradita të hershme atdhetare, patriotike, luf-
tarake, punëtore e bujare. Babai i tij, Hasan 
Farrici, nga fshati Vinjoll i rrethit Mat ka qenë 
një kuadër ushtarak me karrierë në Ushtrinë 
Kombëtare Shqiptare dhe pas çlirimit në Ush-
trinë Popullore, i arsimuar në Akademinë Ush-
tarake në Itali nën specialitetin e xhenierit.

Pushtimi i Shqipërisë më 7 prill 1939 nga 
Italia fashiste e gjeti jashte vendit, në Itali, 
ku po ndiqte një kurs specializimi ushtarak 
për oficerët me perspektivë për të punuar në 
shtabe të shtabmadhërisë. Pushtimi i vendit e 
indinjoi shumë dhe menjëherë u pozicionua 
në rreshtat e kundërshtarëve midis studentëve 
shqiptar në protesta e demonstrate të organi-
zuara posaçërisht, duke iu bërë krah patriotit 
matjan, Shahin Toçi nga fshati Urxallë i Matit, 
i cili u vra me pabesi, pas shpine nga forcat 
e milicisë italiane (SIMI), sepse ai nuk pranoi 
të bënte betimin për flamurin dhe mbretin 
italian. Për këtë akt patriotik të studentëve 
shqiptar edhe Hasan Farrici u ndëshkua me 
internim në një ishull të Italisë. Pas lirimit nga 
internimi kthehet në atdhe dhe menjëherë u 
lidh ngushtësisht më lëvizjen dhe më LANÇ, 
duke kontribuar në këtë luftë deri sa u arrit 
përfundimi, fitorja e lirisë. Këto veti e cilësi 
të larta që Hasani kishte, me shumë kujdes 
e me shumë këmbëngulje ia transmetoi dhe 
ia brumosi edhe të birit, Skënderit, i cili kur 
e kujton të atin shkrehet në lot dhe me zë të 
ngjirur thotë: “Ne, unë dhe babai, përveçse 
ishim babë e bir, ishim me njëri-tjetrin edhe 
shokë shumë të mirë”. 

Skënderi tashmë një pjesë të jetës së tij si 
banor e kalon në qytetin e madh e të bukur 
të Torinos, sepse atje nga e ëma është nip. 
Babai Hasani kur ishte me studime në Itali, në 
Akademinë Ushtarake, u njoh me një vajzë 
me emrin Karolina (Nini) Festi, nga Piemonti, 
me të cilën u dashurua dhe më pas u martua 
duke krijuar familjen e re nga e cila rrjedh 
edhe vetë Skënderi, me vëllain Ideali dhe 
motra Donika.

Skënderi jo vetëm si një punonjës, aktivist 
i dalluar, ai shquhet si një familjar e prind 
shembullor. Lidhja dhe krijimi i familjes me 
Naxhien, bijë kjo te një derë e nderuar e 
familjes Valteri në Vinjoll, lindën, rritën dhe 
edukuan mrekullisht 6 fëmijë, respektivisht 
djemtë: Viktorin, Robertin, Maksin dhe vajzat: 
Majlindën, Aurorën, Xhulia, të cilët sot janë 
në emigracion, të integruar plotësisht në Itali. 
Atje ata kanë krijuar familjet e tyre dhe kanë 
demonstruar vlera të larta qytetarie në qend-
rat e punës e shoqëritë e tyre. Ai u gëzohet 
shumë nipërve dhe mbesave: Agron, Mateo, 
Alesandro, Vivjana, Klevia, Gabriele, Trevis, 
Tomas, Davide, Karola, Matias, Gaia, që aq 
shumë e duan dhe e respektojnë. 

Për kontributin e veçantë që Skënderi ka 
dhënë ndër vite,  Këshilli i Bashkisë i ka dhënë 
titullin “Qytetar Nderi i Bashkisë Burrel” me 
motivacionin si organizator shoqëror dhe si 
qytetar me vlera të larta civilizimi e qytetarie. 
Po ashtu është vlerësuar me çërtifikatë mirën-
johje nga Shoqata Bashkimi i Përgjithshëm i 

Nga destan rama 

Këto ishin fjalët e fundit të Xhelal Roçit. 
Xhelali u lind në fshatin Sofraçan 
Njësia Administrative Zerqan, rrethi 

Bulqizë në një familje atdhetare. Shkollën 
fillore e kreu në vendlindje , ndërsa atë 7 
vjeçare në Shupenzë. Në vitet 1957 - 1962 
punoi në ndërmarrjen e grumbullimit 
Shupenzë. Në vitet 1962 - 1965 kreu 
shkollën e Bashkuar të Oficerëve të 
Ministrisë të Punëve të Brendshme në 
Tiranë me rezultate shumë të mira. Në 
periudhën gusht 1965 - 1992 punoi oficer 
i Sigurimit të Shtetit, kryesisht në rrethin e 
Dibrës dhe ka kryer detyra të ndryshme. 
Gjatë kësaj kohe, pa u shkëputur nga 
puna, dha provime plotësuese dhe mbaroi 
kështu arsimin e lartë në degën përkatëse. 
Por arsimimi i tij nuk merr fund këtu. I 
ngacmuar nga etja për dije, bëri që në vitin 
1976 të mbarojë edhe Institutin e Lartë 
Pedagogjik në Shkodër në degën Histori 
Gjeografi dhe u diplomua mësues i Histori 
Gjeografisë. Në vitet e punës së tij si oficer 
i sigurimit të shtetit, Xhelali u vlerësua si 
kuadër me moral të lartë, korrekt në detyrë, 
i thellë në mendime i zgjuar, dhe i vendosur 
ne zgjidhjen e situatave të ndërlikuara dhe 
me kompetencë, i përpiktë në zbatimin e 
ligjit, gjithmonë i dashur dhe i sinqertë me 
popullin. 

 Pasi e kreu me sukses detyrën si 
oficer i sigurimit të shtetit , në vitin 1997, 
Xhelali nisi rrugën e bukur të mësuesisë . 
Emërohet mësues i historisë e gjeografisë 
në shkollën 8 vjeçare Katund i Ri Luzni 
dhe një vit më pas në shkollën e mesme 
Gjergj Kastrioti, Kastriot të Dibrës dhe në 
vazhdim në shkollën e mesme Pedagogjike 
Peshkopi. Pasi doli në pension punoi në 
shkollat 8 vjeçare “Demir Gashi” Peshkopi 
dhe në Dovalan. Xhelalit i pëlqente shumë 
profesioni i mësuesit, e veçanërisht ai i 
histori gjeografisë. Gjithmonë i dashur 
me nxënësit, korrekt në shpjegimin e 
fakteve historike, i saktë në përcaktimin 
e atyre gjeografike. Në odat dibrane ku ai 
ndodhej shpesh herë, ndiqte me vëmendje 
bisedat dhe dialogët e burrave të mëncur. 
Alegoritë dhe metaforat që përdoreshin 
aty, i sherbyen për thellimin e arsyetimit e 
të gjykimit për dhënien udhë problemeve 
që i dilnin përpara në jetë. 

Po ashtu u tregua i palodhur në 
mbledhjen dhe studimin e pasurive 
gjuhësore , historike dhe folklorike të 
rrethit. Xhelali shkëlqeu edhe në fushën e 
krijimtarisë. Botoi disa shkrime në organet 
e shtypit të kohës, si; “ Ushtima e Maleve’’, 
“Luftëtari’’, “ Në shërbim të popullit’’, 
“Zëri i Popullit’’, “Bashkimi’’, në revistat, 
“ Ylli’’, “Nëntori’’, dhe pas përmbysjes 
së diktaturës, brenda dhe jashtë vendit; 

Le të ma tresë trupin 
tim, dheu i Sofraçanit

“Kushtrim Brezash’’, “Rruga e Arbërit’’, 
“ Magazina Familjare e Shkupit’’. Ka 
botuar librin ’’Mision i Posaçëm’’. Faqosi 
dhe bëri gati për botim monografi për 
Faik Shehun e Peshkopisë si dhe libra me 
karakter historik për organet e zbulimit, 
dhe të kundrazbulimit gjatë kohës së 
Zogut, gjatë Luftës Antifashiste Nacional 
Çlirimtare , lufta me bandat dhe mbeturinat 
e reaksionit, një libër me tregime, beri gati 
për botim ditarin; Me detyrë në Mirditë; la 
në përfundim; Monografi për vendlindjen, 
Sofraçan. Por një pjesë e mirë e këtyre 
krijimeve për arsye të ndryshme, nuk e 
panë dritën e botimit, me gjithë dëshirën e 
madhe të tij, mbetën vetëm dorëshkrime. 

 Xhelali ka mbajtur për disa vite postin 
e sekretarit të komitetit të veteranëve të 
Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare. Në 
çdo mbledhje që zhvillonte ky komitet, ai 
ka mbajtur kumtesa, referate, ka shkruar 
informacione, portrete për luftëtarë trima e 
të zgjuar , të cilët janë botuar kryesisht në 
gazetën Kushtrim brezash. Ka marrë pjesë 
në veprimtari të përbashkëta me Lidhjen e 
Luftëtarëve të Dibrës së Madhe. Këtu ai ai ka 
treguar vlerat e tij si historian i kohës. Xhelali 
qe një kryefamiljar model, një bashkëshort 
i devotshëm, një baba i mrekullueshëm, një 
edukator i pazëvendësueshëm, një shok i 
dashur, gojëmbë, i sinqertë e tolerant dhe i 
papërtueshëm. Por ja që 24 shkurti u tregua 
i pabesë, ashtu siç thuhet, në mënyrë krejt 
të papritur e mori. 

 Xhelali banonte në Peshkopi prej 
shumë vitesh, por malli për vendlindjen 
e ngacmonte vazhdimisht, ndaj dhe 
dëshironte që trupi i tij të prehej në 
Sofraçan. Dhe kështu ndodhi. Varri i tij 
ndodhet në verilindje të fshatit, poshtë 
Majës së Qytezës së Sofracanit , aty ku 
kalonte rruga e vjetër e karvanëve; Dibër e 
Poshtme Gropat e Ujkut Qyteza e Sofracnit 
dhe më në jug bashkohej me Rrugën e 
Arbërit. Lamtumirë Xhelal. Ti ike , por ne 
na le mallin Tu bëftë shpirti dritë, se dritë 
ishe. Ngushëllime familjes. 

Skënder Farrici, njeriu i 
kontributeve dhe i vlerave qytetare

Pensionistëve të Shqipërisë, dega Mat.
Atje në Torino është bukur, shprehet Skën-

deri, por këtu në Burrel unë kam kaluar 60 
vjet, eshte edhe me bukur, eshte mrekulli e 
madhe, prandaj vendbanimi im i përhershëm 
është dhe do të mbetet ky qytet dhe ruaj 
shumë kujtime të bukura që nga fëmijëria 
ime e hershme.

Ajo që na bëri përshtypje për të shkruar 
këtë shkrim janë disa episode interesante 
dhe humane. Në vitin 2013 në bashkëpunim 
me Bashkinë Burrel dhe Fondacionin “Peaçe 
Corps Albania” dhe me Kryqin e Kuq Shqiptar 
Mat, Skënderi ndihmoi me bazë materiale 
për mobilimin e qendrës së trajnimit për 
grupmoshën e tretë, e cila u hap afër Pallatit 
të Kulturës Burrel.

Gjatë ceremonisë që u mbajt pranë kësaj 
qendre përshëndetën e falenderuan disa pjes-
marrës. Në mnëyrë të veçantë për aktin human  

Me rastin e 75-vjetorit të lindjes

të Skënder Farricit u ndal dhe ish-kryetarja 
e Bashkisë znj.Adelina Farrici. Ajo vlerësoi 
aktin e tij si një vlerë njerëzore e humane. 
Z. Skënder Farrici vazhdon ta thellojë aktin e 
tij human. Para disa kohësh qytetarit Ahmet 
Kola iu dogj shtëpia me të gjitha pajisjet, 
duke e lënë në qiell të hapur së bashku me 
familjarët e tij. Kjo preku thellë të moshuarit 
e qytetit Burrel. Për të mbledhur ndihma për 
familjen Kola u ngrit një komision i posaçëm. 
Ndër të parët që kontriboi qe Skënder Farrici. 
Ai nuk është biznesmen, por është human e 
njerëzor, si i tillë mundohet të bëjë mirë dhe 
të ndihmojë njerëzit në nevojë.

Dhe së fundmi ajo që ka rëndësi është 
sponsorizimi në vlera të konsiderueshme 
financiare në rreth 2 milion lekë të reja për 
rikonstruksionin e godinës së banimit familjar 
me një grup prej 4 familjesh duke e përshtatur 
atë me kërkesa bashkëkohore të një vendi të 
zhvilluar europian. Këtë sponsorizim e bëri 
nga ndjenja e lartë e përgjegjësisë e human-
izmit dhe e dëshirës për të patur një shije 
estetike ku dhe vetë është banor i saj. Jo vetëm 
financimi, por ai  tregoi dhe tërë kujdesin për 
sigurimin cilësor të materialit të punimit me 
cilësi të lartë, duke e shoqëruar mjedisin jashtë 
me gjelbërim, lulishte në funksion të çlodhjes 
së banorëve.

Me këtë rast të gjithë banorët e këtij pallati 
të mëdhenj e të vegjël e urojnë z.Skënder në 
këtë 75-vjetor të lindjes, të ketë jetë të gjatë e 
të lumtur familjarisht, duke i premtuar se akti 
i tij human jo vetëm do të mbahet mend gjatë, 
por do të kujtohet e respektohet gjithmonë si 
një vlerë e shtuar qytetarie në qytetin e Bur-
relit, që figura e tij do të jetë pikë referimi 
ndër breza.

Nga Destan Rama  

LE TË MA TRESË TRUPIN TIM, DHEU i SOFRAÇANIT 

 

 Këto ishin fjalët e fundit të Xhelal Roçit. Xhelali u lind 

në fshatin Sofraçan Njësia Administrative Zerqan, rrethi 
Bulqizë në një familje atdhetare. Shkollën fillore e kreu 
në vendlindje , ndërsa atë 7 vjeçare në Shupenzë. Në 
vitet 1957 - 1962 punoi në ndërmarrjen e grumbullimit 
Shupenzë. Në vitet 1962 - 1965 kreu shkollën e Bashkuar 
të Oficerëve të Ministrisë të Punëve të Brendshme në 
Tiranë me rezultate shumë të mira. Në periudhën gusht 
1965 - 1992 punoi oficer i Sigurimit të Shtetit, kryesisht 
në rrethin e Dibrës dhe ka kryer detyra të ndryshme. 
Gjatë kësaj kohe, pa u shkëputur nga puna, dha provime 

plotësuese dhe mbaroi kështu arsimin e lartë në degën përkatëse. Por arsimimi i tij nuk merr fund këtu. I 
ngacmuar nga etja për dije, bëri që në vitin 1976 të mbarojë edhe Institutin e Lartë Pedagogjik në 
Shkodër në degën Histori Gjeografi dhe u diplomua mësues i Histori Gjeografisë. Në vitet e punës së tij si 
oficer i sigurimit të shtetit, Xhelali u vlerësua si kuadër me moral të lartë, korrekt në detyrë, i thellë në 
mendime i zgjuar, dhe i vendosur ne zgjidhjen e situatave të ndërlikuara dhe me kompetencë, i përpiktë 
në zbatimin e ligjit, gjithmonë i dashur dhe i sinqertë me popullin.  

 Pasi e kreu me sukses detyrën si oficer i sigurimit të shtetit , në vitin 1997, Xhelali nisi rrugën e bukur të 
mësuesisë . Emërohet mësues i historisë e gjeografisë në shkollën 8 vjeçare Katund i Ri Luzni dhe një vit 
më pas në shkollën e mesme Gjergj Kastrioti, Kastriot të Dibrës dhe në vazhdim në shkollën e mesme 
Pedagogjike Peshkopi. Pasi doli në pension punoi në shkollat 8 vjeçare "Demir Gashi" Peshkopi dhe në 
Dovalan. Xhelalit i pëlqente shumë profesioni i mësuesit, e veçanërisht ai i histori gjeografisë. Gjithmonë 
i dashur me nxënësit, korrekt në shpjegimin e fakteve historike, i saktë në përcaktimin e atyre 
gjeografike. Në odat dibrane ku ai ndodhej shpesh herë, ndiqte me vëmendje bisedat dhe dialogët e 
burrave të mëncur. Alegoritë dhe metaforat që përdoreshin aty, i sherbyen për thellimin e arsyetimit e 
të gjykimit për dhënien udhë problemeve që i dilnin përpara në jetë. Po ashtu u tregua i palodhur në 
mbledhjen dhe studimin e pasurive gjuhësore , historike dhe folklorike të rrethit. Xhelali shkëlqeu edhe 
në fushën e krijimtarisë. Botoi disa shkrime në organet e shtypit të kohës, si; " Ushtima e Maleve’’, 
"Luftëtari’’, " Në shërbim të popullit’’, "Zëri i Popullit’’, "Bashkimi’’, në revistat, " Ylli’’, "Nëntori’’, dhe pas 
përmbysjes së diktaturës, brenda dhe jashtë vendit; "Kushtrim Brezash’’, "Rruga e Arbërit’’, " Magazina 
Familjare e Shkupit’’. Ka botuar librin ’’Mision i Posaçëm’’. Faqosi dhe bëri gati për botim monografi për 
Faik Shehun e Peshkopisë si dhe libra me karakter historik për organet e zbulimit, dhe të kundrazbulimit 
gjatë kohës së Zogut, gjatë Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare , lufta me bandat dhe mbeturinat e 
reaksionit, një libër me tregime, beri gati për botim ditarin; Me detyrë në Mirditë; la në përfundim; 
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Nga alban tufa

“Kërcunën më të madhe, ruaje për natën 
e   Shëngjergjit”, thoshte zakonishti im 
gjysh. nëse do zbërthejmë kuptimin e kësaj 
sentence popullore, do kuptojmë se kemi 
të bëjmë me diçka që i vë kapakun dimrit, 
dhe pas saj pritet të kemi të ngrohtë të sigurt. 
Pikërisht ky kapak është festa e Shëngjergjit.

Etimologjia e kësaj fjale është e besimit 
katolik (shën- shenjt) Duke qenë se kjo festë 
festohet edhe në  zonën e Dibrës, e cila është 
e një shumice kryesisht myslimane, dëshmon 
qartë harmoninë fetare dhe njësimin që kanë 
këta njerëz me njëri tjetrin. 

Por si lindi kjo festë dhe si erdh deri në 
ditët tona?  festa e shëngjergjit i ka rrënjët 
që në kohën e Ilirisë dhe është festë tipike 
Ballkanase. Shën Gjergji pretendohet që 
është një nga shenjtët më të mëdhenjë 
krishterë. Ai mendohet të ketë lindurë në 
Azi dhe të ketë jetuar  mes viteve 200-300 
e.s, dhe nga nderimet që iu bënë atij, duke 
qenë se u flijua në emër të fesë, lindi vetiu 
festa e Shën Gjergjit. 

lidhja më e fortë kuptimore që i bëhet 
kësaj feste me Shqipërinë është  mendimi se 
skënderbeu, lindi më 6 maj 1405 dhe duke 
qenë se lindja e tij përkoi me festën e Shën 
Gjergjit, ia vendosën emrin Gjergj. 

në dibër festa e shëngjergjit festohet në 
datën 5 maj ku është nata e shëngjergjit 
dhe me 6 maj ku është Dita e Shëngjergjit. 
Qasja kundrejt kësaj feste është e ndryshme 
prandaj edhe mënyrat e festimit nuk janë 
kudo të njëjta dhe fikse. 

Ato që këtë festë ia atribuojnë blegtorisë, 
që më 5 maj, “fryjnë” kripë dhe jua japin 
bagëtive të nesërmen në mëngjes, me preten-
dimin për t’ju ec mbarë dhe me plas syun e 
keq. në fakt “fryrja” është e njohur në Islam, 
por jo duke ja atribuar kësaj feste. Të tjerë 
ose bëjnë truska, ose ju vendosin bagëtive 
drynj të vegjël dhe  hudhra në kokë . Edhe 
këto bestytni që medohet se sjellin mbarësi 
dhe largojnë mësyshin.

Mëngjesi i 6 majit duhet ta gjej një qingj 
të therur, atë më të mirin e tufës, i përcaktuar 
kohë më parë, dhe që flijimi i tij mundet të 
jetë ogur i mbarë për të gjithë tufën. Mandje 
ky qing, ose dash, iu shpërndahet një pjesë 
prej tij të varfërve dhe të afërmve. Kujtojmë 
këtë rast frazën popullore “Je bërë si dash 
shëngjergji”, ku mbikuptohet këtu, që qingji 

ndryshmet. në lojra nuk ngelet jashtë asnje 
grupmoshë.

në fshatin tim (sohodoll), mbaj mend 
që 10 ditë para ardhjes së Shëngjergjit  të 
rinjtë e dy lagjeve të Sohodollit të Vogël dhe 
Atij të Madhit, “ziheshin”, me fjalë e bejte 
të trashëguara nga më parë ose të sajuara 
aty për aty dhe me kapsolla të llojeve dhe 
madhësive të ndryshme.

nata e shëngjergjit vjen me fundin e 
“luftës” mes lagjeve, deri në vitin tjetër por 
çuditërisht pa asnjë fitues e humbës.

Dikush kësaj “beteje” i jep konotacion të 
tillë që: kjo i referohet ditës së dëshmorëve 
të Kombit. ndërsa të tjerë thonë ka ekzistuar  
me kohë. Por gjithsesi vitet e fundit është 
zbehur, për të mos thënë, harruar. Kështu 
në fshatin tim dita e Shëngjergjit i vë kapak 
“luftës” dhe “dimnit”.

Kjo mënyrë të festuari të kësaj feste nuk 
është pos tjetër kujtesa ime, e gjyshërve të 
mi dhe ajo çka mund të gjenden tek-tuk të 
shkruara nga ndonjë studiues. Por sigurisht 
që kjo festë do jetë ndërkallur nëpër trajta 
dhe regjime kohërash të ndryshme duke na 
e sjell në të tillë formë të sotshme. 

Duke qenë se po kalojmë një prill disi të 
ftohtë, le ta mbajmë “kërcunën më të madhe 
për natën e shëngjergjit”.

ose dashi i Shëngjergjit rritet dhe mbahet 
veçan tufës.

ndërsa një palë tjetër këtë festë ia atribuo-
jnë natyrës, dhe lahen me ujë në të cilin 
kanë kanë hedhë petale lulesh nga më të 
ndryshmet. natën e shëngjergjit, vajzat, 
përgatisin thërrime buke me vezë të thërr-
muata dhe shkojnë grupe-grupe të ushqjenë 
mizat e tokës (thënglat). ndoshta në shenjë 
falenderimi për atë çka natyra na fal.

Sidoqoftë për Shëngjergj të gjithë zgjohen 
herët,  dhe kjo ndodh zakonisht me gratë, 
bëjnë punët e shtëpisë dhe i përqëndrohen 
gatimit. nuk mundet të mungojë flija, petul-
lat, jukat dhe petat e ndryshme.

Zakonisht gjyshja, mbaj mend të bënte 
petë  misri me hithra çdo Shëngjergj, pasi 
këtë kohë hithrat kishin një gjethe të butë 

por edhe shumë të shijshme. Kuleçë të ndry-
shëm dhe gatime të tjera të llojeve dibrane 
e jo vetëm.

Dita e Shëngjergjit në Dibër, festohet 
thuajse si festa të tjera, me një rëndësi gati 
të njëjtë me Ditën e Verës dhe me Ditën e 
sulltan novruzit. Vendosja e Perandorisë 
Osmane në Shqipëri, dhe veçanësisht në 
Dibër, ndërtoi veç xhamive edhe tyrbe e 
teqe të ndryshme. Pak nga mosdija fetare 
dhe pak nga ndikimi turk, dibranët filluan 
ti frekuentonin teqetë dhe tyrbet por edhe 
“varret e mira” në mënyrë sistematike thu-
ajse çdo festë. Kështu që edhe në përafri të 
festës së Shëngjergjit, dibranët (një pjesë 
e mirë prej tyre) vizitojnë këto vende me 
shpresën që të gjejnë paqe dhe mbarësi në 
të ardhmen. në shqipëri, kjo festë mori 
konotacione të ndryshme dhe mënyra 
ndryshe festimi. Duke parë mënyrën se 
si festohet sot, mund ta konsiderojmë në 
trupin vet si një festë pagane.

nëse natyra premton një kohë të çelët 
të rinjtë dhe të rejat në zonat rrumbullak 
Dibrës, nuk e lënë të shkojë dëm dita e 
kësaj feste. nga paraditja e hershme dhe 
deri në pasditen e vonë ata pushtojnë lëmat. 
dhe në mungesë të tyre sajojnë ndonjë arë 
apo djerrinë dhe lluajnë lojra nga më të 

Dita e shëngjergjit

në dibër festa e shëngjergjit 
festohet në datën 5 maj ku është 
nata e shëngjergjit dhe me 6 
maj ku është Dita e Shëngjergjit. 
Qasja kundrejt kësaj feste është e 
ndryshme prandaj edhe mënyrat 
e festimit nuk janë kudo të njëjta 
dhe fikse.
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