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Ndërmjet luksit 
në Monte Carlo e 
varfërisë në Kenia

Islam Rama (Kosova), 
pasionanti i sportit 
dibran

LatIf MIha, njeriu 
që vrapon më 
shumë se koha

Intervistë SportProfil
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Nga Shaqir Skarra

Në breNdëSI: 
  bulqiza ndërtoi Shqipërinë 
por ajo e harroi atë

  reportazh: Në Manastir, ku 
lindi alfabeti i gjuhës shqipe 
dhe “Qyteti i Konsujve”

 Reportazh: Në trojet e 
Kastriotëve

  Toponimia në rrënjë të 
Gjergj Kastriotit

  Krijohet forumi “dibra 
Turistike”.

  rabdishti mirëpret 
vizitorët e parë

  bora e shkurtit “floriri i 
bardhë” i bujkut

  Kështjella në ruajtjen e 
kufijve lindor e juglindor të 
vendit

  Prof. Frano Simon 
Prendi, personalitet i 
albanologjisë

  ermenda, vajza nga Dibra 
që dëshmoi problemet e 
rinisë shqiptare në Zvicër

  Liliana Shehu, shembulli 
më i mirë për të rinjtë tanë!

  Gjakhumburit e 
jetëharruarit në kërkim të 
floririt...

  historia e Sheza balliut, 
jetimja nga Skrapari që u 
bë nuse dhe deputete në 
Dibër

  Romani “Shpresë e 
thyer”, “Vetingu” i 
demokratahurës shqiptare

  Njeri e kuadër i mirë, 
punëtor i palodhur

  rexhep Greva,një zë që 
më vjen nga larg

 Ceren, një shpjegim rreth 
emrit

 hanife Sejulla Reçanin - zëri 
i këngës së pavdekshme

Bej “Like” dhe “Share”. Pajtohu dhe qëndro me 
gazetën #rrugaearberit më pranë #Dibrës!

16
Me Adil Përnezhën, shefin e restorantit 
të njohur “La Giostra” në firenze 18 Nga defrim Methasani

Nga Halil Teodori - 12

29

Portret i rrallë i Gjergj Kastriotit-Skënderbeut nga fillimet e shek. XIX. Portreti në fjalë, pothuajse fare 
i panjohur për historiografinë tonë, është një riprodhim i zbuluar në biografinë e parë të shkruar 
në serbishten e vjetër, e cila i kushtohet heroit tonë kombëtar. Tërheqë vëmendjen, sidomos titulli 
mbret dhe origjina arbërore e Gjergj Kastriotit-Skënderbeut, origjinë kjo që nuk është kontestuar 
asnjëherë nga qarqet intelektuale serbe të asaj kohe. Në këtë kontekst, duhet vënë re se, përpjekjet 
për serbizimin e Heroit nisën të zënë fill, sidomos nga Garashanin (1844) dhe pasuesit e tij të 
shkollës antropologjike, të cilët përpiqeshin për ta fikur çdo dritë, jo vetëm nga historia e jonë e 
lavdishme. Autori i librit është Jovan Sterije Popovic  dhe është botuar në Pesch të Hungarisë më 
1828. (Teksti dhe foto:  Jahja Drancolli)

SKëNDeRbeu, 
mes legjendës 
dhe heroit

tuRIZMI
Rabdishti dhe Radomira,
dy fshatrat që po përgatiten për 
zhvillimin e shpejtë të turizmit

Nga Grehans Uka

Në fokus të këtij investimi të qeverisë, në 
bashkëpunim me qeverisjen lokale dhe 

banorët e zonave; janë parë të nevojshme 
në infrastrukturën rrugore, çështjet e mbet-
jeve urbane si dhe përmirësimi i faktorëve 
të tjerë që ndikojnë në cilësinë e shërbimit 
të turizmit. Në Qarkun e Dibrës fshatrat e 
përzgjedhur janë Rabdishti dhe Radomira në 
Dibër, Bushkashi dhe Guri i Bardhë në Mat 
e Klos dhe Zerqani në Bulqizë. Në numrat 
e ardhshëm do të bëjmë një panoramë tur-
istike për Bushkashin, Gurin e Bardhë dhe 
Zerqanin, ndërsa këtë radhë po ndalemi te 
dy fshatra mjaft interesant në Dibër: Rabdishti 
dhe Radomira. — faqe 7

Parku natyror Korab - 
Koritnik, mundësi të 
mëdha për turizmin malor
Nga rOLanD  DODa, OsMan  XhILI

— faqe 8-9

aRSIM

Shkolla Pedagogjike, vatër 
e ndritur e dijes për gjithë 
zonën verilindore
Nga sheMsI ManjanI — faqe 26

eKoNoMI

Gjeologjia dhe pasuritë 
minerale të Grykës së Vogës
Nga prof.dr. BashkIM LLeshI

fteSë PëR baShKëPuNIM

të punojmë së bashku për 
një fjalor të të folmes dhe 
toponimisë së Dibrës
Nga prof.dr. hajrI shehU — faqe 22-23

— faqe 4-5

Njoftohen lexuesit tanë 
në durrës, se gazetën tonë 

mund ta gjejnë pranë rrjetit 
të librarive dyrrAH 
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Opinionet dhe komentet e botuara nuk shprehin 
domosdoshmërisht qëndrimin e redaksisë

Gazetë e pavarur.
Nr. 1 (141-142). Janar-Shkurt 2018
Gjendet në treg gjatë gjithë muajit mars

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. shkurt

Redaksia falenderon z. IBrahIM 
kOLarI, i cili ka dhënë një kontribut 
prej 500 eurosh për botimin e gazetës. 
Kjo ndihmë e dhënë për botimin e 
gazetës, është një mbështetje e madhe 
për redaksinë, duke pasur parasysh 
se gjatë këtyre 11 viteve të botimit 
të gazetës, e gjithë puna e stafit tonë 
dhe e bashkëpunëtorëve tanë ka qenë 
vullnetare.
Megj i tha të ,  d i sa  shpenzime të 
konsiderueshme që kanë të bëjnë me 
botimin e gazetës, janë përballuar nga 
botuesit dhe miqtë e gazetës, të cilët për 
çdo rast kanë marrë falenderimin tonë.
Me këtë rast, ripërsërisim se çdo 
donacion, sado e vogël për gazetën, do 
të bëhet e njohur për lexuesin, ashtu 
si në të kaluarën, në këtë kolonë të 
njoftimeve. Duke shprehur edhe njëherë 
falenderimet për z. Ibrahim Kolari, në 
numrat e ardhshëm do të bëjmë një 
portret rreth punës dhe jetës së tij.

* * *

Njoftojmë lexuesit dhe të gjithë ata 
që kanë ndihmuar ose dëshirojnë të 
ndihmojnë me donacione, se e vetmja 
mënyrë që kOntrIBUtet tUaja të 
njIhen janë pagesat përMes Bankës. 
edhe në rastef kur kontributet tuaja janë 
cASH, kërkoni një dokument të firmosur 
dhe vulosur nga redaksia.

* * *

Kujtojmë bashkëpunëtorët tanë se 
çdo shkrIM I BOtUar në një 
MeDIa tjetër apo rrjete sociale nUk 
ka përparësI botimi, përveç rasteve 
kur kjo është konfirmuar më parë me 
redaksinë!

* * *

kërkOhen kOrrespOnDentë në 
peshkOpI Dhe DIBër të MaDhe. 
Të interesuarit për korrespondentë/
menaxherë duhet të kenë pasion 
gazetarinë. Përbën avantazh përvoja 
në shtypin e shkruar ose në qoftë se 
kanë mbaruar studimet për gazetari 
dhe letërsi / marketing. Të jenë të 
angazhuar për punën në grup dhe 
të jenë të pavarur politikisht gjatë 
kohës që bashkëpunojnë me gazetën.  
Të interesuarit të komunikojnë me 
redaksinë. 

* * *

Njoftojmë të gjithë bashkëpunëtorët 
dhe korrespondentët tanë se shkrimet 
duhet t’i sjellin në redaksi para datës 20 
të muajit. Për çdo rast, komunikoni me 
redaksinë!

* * *

Për më shumë na ndiqni në facebook 
në linkun: goo.gl/1bq2r6 ose në faqen 

tonë 
www.rrugaearberit.com

NjoFtIMe

Bëj një abonim 
online ose në print...
Kushton vetëm 600 lekë në vit...

email: rrugaearberit@gmail.com

krIjOhet fOrUMI “DIBra tUrIstIke”.

forumi “Dibra Turistike” eshte struktura me e re keshillimore qe po kontribon ne har-
timin e politikave lokale zhvilluse per sektorin e turizmit ne Diber. Me nje anetaresi 
prej me shume se 25 anetare qe vijne nga grupet e interesit per zhvillimin e turizmit 
si historiane, artiste, guida, agjenci turistike, shpi pritese, shkolla profesionale, media, 
hotelet, grupet prodhuse, fermere, drejtues lokale, punonjes te bashkise, agro-perpunues 
dhe grupet e grave prodhuse, perfaqesues te shoqerise civile, etj.

forumi “Dibra Turistike” eshte mediumi me i mire ku diskutohet problemet, mundesite 
dhe perspektivat e zhvillimit te turizmit ne Diber.

Ky grupim po punon per hartimin e Planit te veprimit ne Turizem, dhe do te avokoje 
shume fort qe nga bashkia dhe deri ne organet e larta qe Dibra te kete nje turizem te 
zhvilluar. Kjo inisiative eshte ne kuader te projektit Dibra: Turizem dhe Tradite (D2T), 
financuar ne uSAID dhe Qeveria Suedeze, zbatuar nga AlcDf.

raBDIshtI MIkpret vIzItOret e pare 
sI fshat tUrIstIk.
Përfaqësuesja e uSAIDAlbania në Shqipëri, Znj. catherine Johnson dhe Shefja e Bash-
këpunimit për Zhvillim te Ambasada Suedeze, Znj. Birgitta Jansson, sebashku me ekipin 
e tyre ishin vizitoret e pare te fshatit turistik ne Rabdisht, njeri nga modelet qe do te 
krijohet ne kuader te projektit Dibra: Turizem dhe Tradite, financuar nga uSAID/Albania, 
Ambasada Suedeze nTiranë dhe zbatuar nga AlcDf ne partneritet me Bashkine Diber.

Nen shoqerine e drejtoresh se AlcDf Znj. lindita Manga, stafit te D2T dhe kolegeve 
te cNvP, vizitoret nga Tirana u priten ne nje nga shtepite pritese te z. Sabri Shahini 
nga zonja e shtepise dhe grate e tjera te fshatit qe do te jene zonjat e shtepive pritese 
ne nje te ardhme te shpejte.

Mikpritja dhe bujaria e banoreve te Rabdishtit ishin shume te ngrohta nen catite 
e muret e gurta te shtepive karakteristike dhe ne boren qe mbulonte gjithcka, por jo 
bukurite e natyres, te cilat ne keto dite dimri dukeshin edhe me te bukura. cajrat e 
ngrohta te luleve dhe frutave te malit, lengu i boronices dhe thanave, kompostot e ftoit 
dhe kumbullave, frutat e molleve, arrave, lajthive mbushen jo vetem tavolinen por edhe 
me bujarine e zotit te shpise dhe zonjave te fshatit shtuan kenaqesine e vizitoreve, te 
cilet ishin dhe perfaqesuesit kryesore te dy donatoreve te projektit Dibra: Turizem dhe 
Tradite (D2T). vizita ne rrugicat e Rabdishtit, ne shtepite karakteristike dhe bisedat me 
banoret e shumte qe u takuan gjate rruges, krijuan nje pamje sa me te qarte te projektit 
se ku do zhvillohet dhe ku do te konsistoje nderhyrja. Mbresat nga vizita ishin shume 
te kenaqshme. Ky ishte nje fillim i mbare. fillimi i mbare eshte gjysma e punes.
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perfaqesuesja e UsaID në shqipëri, 
znj. catherine johnson, shprehu 
mbresat e saj per peisazhin fantastik 
te natyres ne Diber dhe mikpritjen 
qe gjeti ne rabdisht dhe kudo qe ka 
takuar dibran. pikerisht keto vlera 
jane baza e zhvillimit te turizmit 
theksoi ajo, duke besuar qe se shpejti 
shume vizitore do vijne ne Diber, 
pasi Dibra do te jete nje destinacion 
turistik. edhe shefja e Bashkëpunimit 
për zhvillim te ambasada suedeze, 
znj. Birgitta jansson, vleresoi punen 
e bere me cilesi per rinovimin e zyres 
se Informacionit turistik. ajo shprehu 
vleresimin per mjedisin e bukur te 
Dibres, frymen e bashkepunimit mes 
aktoreve, dhe kujdesin qe duhet te 
kene te gjithe banoret per ta mbrojtur 
dhe kujdesur per kete mjedis te 
mrekullushem qe ka Dibra. zyra e 
Informacionit do te jete ambasadori 
me i mire i Dibres per te promovuar 
turizmin theksoi ajo. 

një kaMIOn I MaDh për pastrIMIn 
e DIBrës, DhUrat nGa njU jOrkU

Një automjet i peshave të rënda për pastrimin dhe grum-
bullimin e pleherave nëpër qytet, thuhet se është bërë 
donacion për Komunën e Dibrës se Madhe, nga dibranët 
që jetojnë e punojnë prej vitesh në Nju Jork. Donacioni 
simbas rrjetit social facebook, thuhet se është bërë nga 
latif cami dhe është nisur  me anije për në Portin e 
Durrësit, nga ku do të trasportohet më pas për tju dhuruar 
kompanisë së grumbullimit të plehrave dhe pastrimit të 
rrugve të qytetit - “Standart” të Dibrës së Madhe.

Në një faleminderim për këtë dhurat të çmuar për 
pastrimin e qytetit te Dibrës  së Madhe,  ka shkuar  me 
këtë rast edhe për dy dibranë të tjerë zotrinjët omer cami 
dhe Mazllum lleshi, që bëjnë një punë të shkelqyeshme, 
thotë në një mesazh të tij në rrejtin social facebook, në  
Burim Bruno - fida, teksa ka postuar edhe fotogarfitë e 
kamionit. / B.sina

MeDItIM

BOra e shkUrtIt “fLOrIrI 
I BarDhë” I BUjkUt

Bardhësia e dëborës ka mbuluar thuajse gjithë 
Shqipërinë, nga veriu në Jug, maleve, madje edhe 
fushave...

Mjetet e komunikimit masiv e kanë fiksuar objektivin 
rrugëve të zëna e rrugëve me “kujdes në qarkullim”.

e natyrshme. Në kohë të tilla njeriu është i pari. Si fëmija 
në rrugën për në shkollë e kthim në shtëpi ashtu edhe ai që 
del nga shtëpia për në punë, që udhëton me automjet, që 
është në shërbim të njerëzve në spitale, polic në rrugë e kudo 
ku është e nevojshme për ndihmë.

e kam një përvojë timen vetjake në dimrin e madh 1985 
kur bëra një udhëtim të gjatë maleve të Dibrës, fshat më fshat 
të luznisë, Muhurrit, Selishtës për tu gjendur pranë njerëzve. 
e kujtoj me nostalgji...

Po ndërsa kronikat dhe kronistët e mërdhirë sa u dridhet 
mikrofoni e u lëkundet kamera nga dora,fokusohen në pamjet 
e bardha, pak për të mos thënë aspak e thellojnë kronikën 
në vlerën e bardhësisë së këtyre ditëve, në atë që populli e 
quan “floriri i bardhë i bujkut”.

Dëbora e shkurtit, në ndryshim nga ajo e dhjetorit dhe e 
janarit, është borë e butë, e mbushur me lagështi aq sa flokët 
e saj duken si zogj që bien nga qielli. 

Bujku, me gjithë ngushtësinë si blegtor për shkak të kufirit 
të të ushqyerit të bagëtive, e pret borën e shkurtit me dëshirë, 
me mirëpritje.

Kjo lidhet me vlagën që depërton në tokë, që qëndron 
gjatë dhe është baza e hapave të parë të zhvillimit të bimës. 
Kjo, veçanërisht kur punimi bazë i tokës është bërë në janar. 

“Punimi i janarit-vlaga e beharit”- thotë populli.
Bora e shkurtit mbush malet. Trashësia e saj që jepet nga 

kronikat televizive në zonat malore është një sihariq për 
bujkun. Bardhësia e saj mbi male do të ruhet deri në muajt 
më të nxehtë të vitit, korrik dhe gusht. Bora do të shkrihet 
ngadalë duke mbushur burimet ujore rrjedha e të cilëve do 
të përfundojë në arat e mbjella.

Por jo vetëm burimet ujitëse por edhe ata që lidhen me 
ujësjellësit, me ujin e pijshëm në fshat e qytet.

Bora e shkurtit, shtresuar në male, është rezervuari më i 
madh natyror për jetën e njeriut, kafshëve, bimësinë e egër 
dhe atë të kultivuar.

Bora e amulluar në male, veçanërisht tash kur niveli i 
ujëmbledhësve të hidrocentraleve, jo vetëm mbi Drin, është 
afër pikës më të lartë, është një sihariq për sistemin energjetik 
ujor. Malet e mbushura me dëborë, veçanërisht ato të pellgut 
ujëmbledhës të Drinit të Zi e të Bardhë, të valbonës e të lu-
menjve të vegjël që derdhen mbi liqenet e fierzës, Komanit e 
vaut të Dejës, janë një rezervuar gjigand hidroenergjetik çka 
nuk mund të gëzojë vetëm prodhuesit e energjisë elektrike 
por çdo njeri që ka mbi tavanin e shtëpisë së tij një llambë 
elektrike për tu ngjitur më tej tek konsumatorët e mëdhenj 
të saj, por edhe për eksport.

Këto ditë në Shqipëri po bije borë...
Është momenti që kamera dhe shkronja e gazetarit të 

drejtohet tek vlera e saj.
Është koha që në studiot shurdhuese me emra nga më të 

çuditshmit në të gjithë televizionet shqipfolës, të dilet nga 
temat tepër lodhëse për publikun me motivin “e lagu apo 
nuk e lagu bishtin dhelpra e politikës”, të mblidhen special-
istë të fushës së bujqësisë dhe energjetikës, njerëz që të na 
mësojnë se si “Arin e bardhë” të këtij shkurti ta shndërrojmë 
në prodhim bujqësor e blegtoral, në energji elektrike për 
vatrat tona.

Ka shumë mënyra për ta mbledhë këtë “flori”, me lera në 
kullota për blegtorinë, me ujëmbledhës për të ujitur qoftë 
edhe një dynym tokë, me... (pyesni bujqit, atyre që ia dinë 
shpirtin tokës)

Do të desha që kësaj jave ndonjë televizion “kombëtar” 
t’i lexonte këto radhë për të folur jo vetëm për motin si 
“përmbytje”  e për “dëmshpërblime”, por edhe për motin 
si dhuratë e natyrës për bujkun, blegtorin, prodhuesin e 
energjisë elektrike, shëndetin...

ekranit të televizioneve tona, zërit të radiove tona, germës 
së gazetave tona... mendoj se i mungon shikimi “te këmbët”.

Këto shënime, nga larg, i bëra me dashurinë e agronomit 
për vlagën e tokës...

aBDUrahIM ashIkU

Peshkopia ka nje Zyre te Informacionit Turistik, ne bulevardin kryesor. Zyra e 
Informacionit Turistik ne Peshkopi u hap ne kuader te projektit Dibra: Turizem 

dhe Tradite (D2T), financuar nga uSAIDAlbania dhe Ambasada Suedeze në Tiranë, 
zbatuar nga AlcDf ne parteritet me Bashkinë Dibër.

Ne kete ceremoni morren pjese qytetare te Dibres, perfaqesues te autoriteteve 
vendore, shoqerise civile, grupeve artistike, biznesmene dhe aktore te tjere lokale.

Ne nje atmosfere festive u organizua ceremonia e inagurimit te kesaj Zyre. Perfaqe-
suesja e AlcDf znj. lindita Manga pershendeti te pranishmit ne emer te projektit dhe 
ftoi kryetarin e bashkise per fjalen e mireseardhjes dhe perfaqesuesit e donatoreve 
uSAID/Albania dhe Ambasades Sudeze per fjalen pershendetese.

Kryetari i bashkise z. Muharrem Rama vleresoi projektin dhe punen e bere per 
hapjen e Zyres se Informacionit Turistik, dhe punen e stafit te angazhuar ne kete 
projekt. Gjithashtu ai falenderoi donatoret dhe theksoi qe Turizmi do te jete sektori 
prioritar per bashkine, dhe prandaj bashkia do te vazhdoje te mbeshtese nismat dhe 
projektet qe zhvillojne Turizmin. Perfaqesuesja e uSAID në Shqipëri, Znj. cather-
ine Johnson, shprehu mbresat e saj per peisazhin fantastik te natyres ne Diber dhe 
mikpritjen qe gjeti ne Rabdisht dhe kudo qe ka takuar dibran. Pikerisht keto vlera 
jane baza e zhvillimit te turizmit theksoi ajo, duke besuar qe se shpejti shume viz-
itore do vijne ne Diber, pasi Dibra do te jete nje destinacion turistik. edhe Shefja e 
Bashkëpunimit për Zhvillim te Ambasada Suedeze, Znj. Birgitta Jansson, vleresoi 
punen e bere me cilesi per rinovimin e Zyres se Informacionit Turistik. Ajo shprehu 
vleresimin per mjedisin e bukur te Dibres, frymen e bashkepunimit mes aktoreve, 
dhe kujdesin qe duhet te kene te gjithe banoret per ta mbrojtur dhe kujdesur per kete 
mjedis te mrekullushem qe ka Dibra. Zyra e Informacionit do te jete Ambasadori me 
i mire i Dibres per te promovuar turizmin theksoi ajo. 

Takimi u shoqerua me nje larmi aktivitetesh si artistike nga grupi i valleve, nga grupi 
i cirkut dhe nje kokteil me gatime tradicionale dibrane. Pllakaten e Zyres se Informa-
cionit Turistik e hapi kryetari i Bashkise Diber, dhe dy perfaqesueset e donatoreve.

vizita ne ambjentet e Zyres se Informacionit Turistik dhe shenimet ne librin e 
mbresave mbyllen kete cermoni.

InaGUrOhet 
zyra e 
InfOrMacIOnIt 
tUrIstIk ne 
peshkOpI

Zëvendës ambasadori i OSBE-së në Shqipëri Robert Wilton, së 
bashku me shkrimtaren britanike Elizabeth Gowing, ishin për 
një vizitë një ditore në Bulqizë, ku u ndalën për të mësuar diçka 
më shumë për kulturën dhe traditën e kësaj zone në “Bulqiza 
Traditional House”. / © bulqizaime(Facebook)
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studimnga pasuritë minerale të Grykës së vogël më të rëndësishmet janë Gurët dekorativë 
(mermeret) e zonës kovashicë, zogje, shtushaj e Gjuras, në të cilat janë kryer edhe 
punime të kërkim zbulimit nga ana e gjeologjisë së tiranës e Bulqizës.

Nga prof. dr. Bashkim lleshi

Nga ana gjeologjike Rajoni i Grykës 
së vogël bën pjesë në pjesën jug 
perëndimore të zonës tektonike të 

Korabit. Në ndërtimin gjeologjik të kësaj 
pjese marrin pjesë shkëmbinj terrigjenë 
dhe karbonatikë nga moshat më të vjetra 
të Permo-triasit deri tek depozitimet e reja 
kuaternnare.

depozitimet e Permit të përhapura në 
zonën Kovashicë, Zogje, shtushaj, Mazhicë 
e më në veri përfaqësohen nga ranorë, 
konglomerate dhe rreshpe argjilosilicore 
të zeza të përhapura kryesisht në zonën e 
Kovashicës. 

depozitimet e Permo –triasit të poshtëm 
përfaqësuar nga ranorë e konglomerate me 
ngjyrë hiri të zbardhur deri në të kuqëremtë-
hiri të zonës Zogje, Gjuras deri në lishan 
e më në veri të cilat janë të pasura me 
lëndë feldshpatike  që mund të përdoren 
në industrinë e porcelanit për prodhimin e 
fajancës. 

depozitimet karbonatike të triasikut të 
mesëm deri në jurasik të poshtëm  përhapen 
nga pjesa perëndimore e vlashajve, Boçevës, 
homeshit duke vazhduar në malin e 
homeshit dhe më në veri në malin e 
Bllacës, deri në kufi me zonën e Selishtës 
dhe në sektorin  Kovashicë-shtushaj-Gjuras-
Mazhicë me të cilin lidhen gurët dekorativë 
karbonatikë të Kovashicës, shtushanit, 
Gjurasit, Zogjeve e Mazhicës, nga të cilët në 
tre objekte si ato të Kovashicës, Gjurasit e 
shtushanit janë kryer edhe punime te kërkim 
zbulimit nga ana e shërbimit Gjeologjik 
shqiptar dhe janë kthyer në vendburime 
gurësh dekorativë. 

depozitimet terrigjene të jurasik-kretakut 
ndërtojnë kodrat e tërbaçit, viçishtit, 
çerenecit, Boçevës, homeshit, okshatinës, 
topojanit, Mazhicës, shpukthit e deri në 
kufirin verior të Gjurrës së Mazhicës. 

depozitimet më të reja ato të kuaternarit 
ndërtojnë fushën e Gjoricës dhe fushat e 
çerenecit, shupenzës, Boçevës, homeshit, 
okshatinës, grykën e Zogjeve e shtushanit, 
livadhet e Bllacës dhe tokat arë të fshatrave 
të tjerë, por me përhapje më të kufizuar.  
Me këto depozitime të reja lidhen dhe 
objektet e argjilave të shupenzës e çerenecit 
dhe inerteve lumore të çerenecit aty ku 
bashkohen zalli i okshtunit me zallin e 
Bulqizës ku edhe për këto objekte janë 
kryer pak punime për vlerësimin nga ana 
gjeologjike. 

pasuritë minerale 
të Grykës së voGël

Nga pasuritë minerale të Grykës së vogël 
më të rëndësishmet janë Gurët dekorativë 
(mermeret) e zonës Kovashicë, Zogje, 
shtushaj e Gjuras, në të cilat janë kryer 
edhe punime të kërkim zbulimit nga ana 
e gjeologjisë së tiranës e Bulqizës. (Kujtim 
Imami 1967, Hasan Hajdari 1978, Avni Dibra, 
Bashkim Lleshi 1992, Bashkim Lleshi, etj. 2005, 

Gjeologjia dhe pasuritë minerale 

Vesel Hoxha, etj. 2007, Bashkim Lleshi 2010) 
Punime kërkimi janë kryer edhe në 

objektin e Manganit të topojanit (Hasan 
Kajdari 1972) dhe objektet e argjilave 
të çerenecit e shupenzës dhe inertet e 
çerenecit të Poshtëm (Mustafa Manjani, 
Lenard Kazanxhi, Sefedin Shabani,1998,2004). 

Në zonën e Grykës së vogël krahas 
këtyre mineraleve ka edhe mjaft shfaqje e 
shenja të mineralizuara si: shistet argjilo 
silicore (rrasat) për mbulimin e çative 
në Kovashicë, Zogje, etj. të ranorëve 
feldshpatikë për ndërtim e fajancë në 
Zogje, shtushaj e Gjuras, të argjilave 
si ngjyrosës mineralë (bojra dheu) në 
Kovashicë, Zogje e Mazhicë (bota e zezë 
e Kovashicës dhe e Mazhicës), argjilat 
e kuqe (Kuçlat e shalave në Zogje) dhe 
argjilave (botë për çerep e për t’u larë) të 
Kovashicës. (Bashkim Lleshi 2012) 

1. Vendburimi i Gurëve dekorativë  
Kovashicë

Ndodhet në veri të fshatit Kovashicë, 
ngjitur me burimin Gjurra e Kovashicës.

P ë r f a q ë s o h e t  n g a  g ë l q e r o r ë  t ë 
mermerizuar me ngjyrë rozë të çelur, 
laramane, vende vende të kuqe të triasikut 
të mesëm, me veti dekorative shumë të 

mira, përbërje kimike, fiziko-mekanike 
e bllokshmëri të mirë dhe rezerva të 
konsiderueshme. (K.Imami 1970,B Lleshi 
2005,2010, V.Hoxha etj.2007) Në vitet 
1991-1993 gjeologjia e tiranës kreu 
punime për  nxerrjen e disa blloqeve për 
eksperimentim, si dhe kreu vrojtime në 
disa shfaqje të tjera të zonës Zogje, Gjuras 
e  Mazhicë për vlerësin e disa daljeve të 
shkëmbinjve gëlqerorë për t’i vlerësuar 
si gurë dekorativë (A.Dibra,B. Lleshi 1993) 
Në vitet nëntëdhjetë filloi shfrytëzimi dhe 
prerja në vend e gurëve dekorativë të 
Kovashicës nga një kompani italiane e cila 
pas disa vitesh  i ndërpreu punimet. 

2. Vendburimi i Gurëve dekorativë  
Gjuras

Ndodhet 1 km. në perëndim të fshatit 
Gjuras, në zonën e quajtur Maja e Qytezës 
ose Xhiteca e Gjurasit (Kazane) me emërtimin 
e vendasve. 

Përfaqësohet nga gëlqerorë të mermerizuar 
me ngjyrë rozë të çelur, laramane e të kuqe 
të triasikut të mesëm, me veti dekorative 
shumë të mira përbërje kimike, fiziko-
mekanike e bllokshmëri të mirë dhe rezerva 
të konsiderueshme.( H.Hajdari 1978,B.Lleshi 
2005,20010, V. Hoxha etj.2007)

3.   Objekti  i Gurëve dekorativë  
Shtushan 

Ndodhet në lindje të lagjes shtushan i 
epërm poshtë majës së dejthit me lartësi 
972,8 m. Përfaqësohet nga gëlqerorë të 
mermerizuar me ngjyrë rozë të kuqërremtë, 
të triasikut të mesëm, me veti dekorative të 
mira dhe përbërje kimike e fiziko-mekanike 
të afërt me ato të vendburimit të Kovashicësë, 
sepse është vazhdimi më verior i brezit të 
këtyre gëlqerorëve. (Hasan Hajdari 1978)

Në zonën Kovashicë-Zogje-Gjuras-
Mazhicë ka edhe dalje të tjera të gurëve 
dekorativë, si në vazhdimin më në veri të 
sharrës së Zogje në drejtim të shtushanit, 
në disa dalje të gurëve dekorativë në afërsi 
të Gurit të çetës e sharrës së leke në Zogje, 
në sharrën e lik Mehmetit afër vendburimit 
të Gjurasit dhe disa dalje me gurë dekorativë 
të bardhë në afërsi të Gjurrës së Mazhicës 
në të cilët ka nevojë të kryhen disa punime 
kërkimi për të përcaktuar vetitë dekorative, 
përbërjen kimike dhe vetitë fiziko mekanike 
të tyre. (Bashkim Lleshi 2012)

Mbështetur në perspektivën që paraqet 
kjo zonë për prodhimin e gurëve dekorativë 
me propozim të seksionit të industrisë të 
ish Komitetit ekzekutiv të Rrethit dibër 
më 1977, në vitet 1978-1979 nga instituti 
i Gjeologjisë e Minierave u përpiluan 
projektet i shfrytëzimit të Gurëve dekorativë 
të Kovashicës e Gjurasit dhe u ngrit grupi 
i projektimit të rrugës me drejtues teknik 
inxhinierin e vjetër të rrugëve dhori Guri 
i cili përpiloi projektin e rrugës ura e 
serbinit- Gjuras. 

Në vitin 1978 para fillimit të punës 
projektuese një grup prej 5 specialistësh 
i përbërë nga ish drejtori i institutit të 
Gjeologjisë Bashkim Lleshi, shefi i Seksionit 
të industrisë në Peshkopi skënder Kuçi, 
inxhinieri i projektimit të rrugëve dhori 
Guri dhe inxhinjeri topograf halit Ndreaj 
kryen rikonjukcionin e kësaj rruge duke 
kaluar në këmbë të gjithë zonën mbi 
shtushan e Bokat e Zogje, në Qaf Mollë, 
Kroin e Bukës e deri në Kepin e Gjurasit  
pranë objektit të mermerit ku do të ishte 
pika fundore. Në perspektivë kjo rrugë do 
të lidhej me sektorin pyjor të Pratit dhe 
rrugët pyjore të kësaj zone mbi Bllacë. Në 
vitin 1979 përfundoi projekti i rrugës dhe 
në vitin 1980 me propozim të institutit të 
Gjeologjisë u sigurua fondi në Ministrinë 
e industrisë dhe Minierave për ndërtimin 
e kësaj rruge e cila përfundoi më 1981 
nga ish Ndërmarrja Rruga ura e elbasanit. 
Kjo rrugë i shërbeu më vonë jo vetëm 
vënies në shfrytëzim të vendburimit të 
gurëve dekorativë të Kovashicës, por edhe 
zhvillimit ekonomik të kësaj zone. 

 
4. Vendburimi i Manganit Topojan
Ndodhet 500m. në veri të fshatit topojan, 

në afërsi të kodrës me lartësi 703,0 m. 
Përfaqëson një zonë me mineral mangani 
brenda depozitimeve flishoidale me përbërje 
të mirë kimike e rezerva të mjaftueshme 
për  t’u  përdorur në metalurgji e industrinë 
kimike. (H. Hajdari 1978 )

  
5. Vendburimi i Argjilave Çerenec 
Ndodhet në jug lindje të fshatit çerenec i 

Poshtëm. Përshkohet nga rruga automobilistike 
që vjen nga ura e çerenecit dhe vazhdon 
për viçisht e Gollobordë. argjilat janë të 
moshave të reja të Neogjen-kuaternarit dhe 
vendosen mbi depozitimet më të vjetra 
të jurasik-kretakut. Me punimet e kryera 
janë llogaritur rezerva të konsiderueshme 
argjilash cilësore për prodhimin e tullave 
dhe tjegullave. (Mustafa Manjani, Leonard 
Kazanxhi,Sefedin Shabani 2004)  

nga ana gjeologjike  rajoni 
i Grykës së vogël bën pjesë 
në pjesën jug perëndimore të 
zonës tektonike të korabit. në 
ndërtimin gjeologjik të kësaj 
pjese marrin pjesë shkëmbinj 
terrigjenë dhe karbonatikë nga 
moshat më të vjetra të permo-
triasit deri tek depozitimet e 
reja kuaternnare.
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studimnga pasuritë minerale të Grykës së vogël më të rëndësishmet janë Gurët dekorativë 
(mermeret) e zonës kovashicë, zogje, shtushaj e Gjuras, në të cilat janë kryer edhe 
punime të kërkim zbulimit nga ana e gjeologjisë së tiranës e Bulqizës.

Nga prof. dr. Bashkim lleshi

Nga ana gjeologjike Rajoni i Grykës 
së vogël bën pjesë në pjesën jug 
perëndimore të zonës tektonike të 

Korabit. Në ndërtimin gjeologjik të kësaj 
pjese marrin pjesë shkëmbinj terrigjenë 
dhe karbonatikë nga moshat më të vjetra 
të Permo-triasit deri tek depozitimet e reja 
kuaternnare.

depozitimet e Permit të përhapura në 
zonën Kovashicë, Zogje, shtushaj, Mazhicë 
e më në veri përfaqësohen nga ranorë, 
konglomerate dhe rreshpe argjilosilicore 
të zeza të përhapura kryesisht në zonën e 
Kovashicës. 

depozitimet e Permo –triasit të poshtëm 
përfaqësuar nga ranorë e konglomerate me 
ngjyrë hiri të zbardhur deri në të kuqëremtë-
hiri të zonës Zogje, Gjuras deri në lishan 
e më në veri të cilat janë të pasura me 
lëndë feldshpatike  që mund të përdoren 
në industrinë e porcelanit për prodhimin e 
fajancës. 

depozitimet karbonatike të triasikut të 
mesëm deri në jurasik të poshtëm  përhapen 
nga pjesa perëndimore e vlashajve, Boçevës, 
homeshit duke vazhduar në malin e 
homeshit dhe më në veri në malin e 
Bllacës, deri në kufi me zonën e Selishtës 
dhe në sektorin  Kovashicë-shtushaj-Gjuras-
Mazhicë me të cilin lidhen gurët dekorativë 
karbonatikë të Kovashicës, shtushanit, 
Gjurasit, Zogjeve e Mazhicës, nga të cilët në 
tre objekte si ato të Kovashicës, Gjurasit e 
shtushanit janë kryer edhe punime te kërkim 
zbulimit nga ana e shërbimit Gjeologjik 
shqiptar dhe janë kthyer në vendburime 
gurësh dekorativë. 

depozitimet terrigjene të jurasik-kretakut 
ndërtojnë kodrat e tërbaçit, viçishtit, 
çerenecit, Boçevës, homeshit, okshatinës, 
topojanit, Mazhicës, shpukthit e deri në 
kufirin verior të Gjurrës së Mazhicës. 

depozitimet më të reja ato të kuaternarit 
ndërtojnë fushën e Gjoricës dhe fushat e 
çerenecit, shupenzës, Boçevës, homeshit, 
okshatinës, grykën e Zogjeve e shtushanit, 
livadhet e Bllacës dhe tokat arë të fshatrave 
të tjerë, por me përhapje më të kufizuar.  
Me këto depozitime të reja lidhen dhe 
objektet e argjilave të shupenzës e çerenecit 
dhe inerteve lumore të çerenecit aty ku 
bashkohen zalli i okshtunit me zallin e 
Bulqizës ku edhe për këto objekte janë 
kryer pak punime për vlerësimin nga ana 
gjeologjike. 

pasuritë minerale 
të Grykës së voGël

Nga pasuritë minerale të Grykës së vogël 
më të rëndësishmet janë Gurët dekorativë 
(mermeret) e zonës Kovashicë, Zogje, 
shtushaj e Gjuras, në të cilat janë kryer 
edhe punime të kërkim zbulimit nga ana 
e gjeologjisë së tiranës e Bulqizës. (Kujtim 
Imami 1967, Hasan Hajdari 1978, Avni Dibra, 
Bashkim Lleshi 1992, Bashkim Lleshi, etj. 2005, 

Gjeologjia dhe pasuritë minerale 

Vesel Hoxha, etj. 2007, Bashkim Lleshi 2010) 
Punime kërkimi janë kryer edhe në 

objektin e Manganit të topojanit (Hasan 
Kajdari 1972) dhe objektet e argjilave 
të çerenecit e shupenzës dhe inertet e 
çerenecit të Poshtëm (Mustafa Manjani, 
Lenard Kazanxhi, Sefedin Shabani,1998,2004). 

Në zonën e Grykës së vogël krahas 
këtyre mineraleve ka edhe mjaft shfaqje e 
shenja të mineralizuara si: shistet argjilo 
silicore (rrasat) për mbulimin e çative 
në Kovashicë, Zogje, etj. të ranorëve 
feldshpatikë për ndërtim e fajancë në 
Zogje, shtushaj e Gjuras, të argjilave 
si ngjyrosës mineralë (bojra dheu) në 
Kovashicë, Zogje e Mazhicë (bota e zezë 
e Kovashicës dhe e Mazhicës), argjilat 
e kuqe (Kuçlat e shalave në Zogje) dhe 
argjilave (botë për çerep e për t’u larë) të 
Kovashicës. (Bashkim Lleshi 2012) 

1. Vendburimi i Gurëve dekorativë  
Kovashicë

Ndodhet në veri të fshatit Kovashicë, 
ngjitur me burimin Gjurra e Kovashicës.

P ë r f a q ë s o h e t  n g a  g ë l q e r o r ë  t ë 
mermerizuar me ngjyrë rozë të çelur, 
laramane, vende vende të kuqe të triasikut 
të mesëm, me veti dekorative shumë të 

mira, përbërje kimike, fiziko-mekanike 
e bllokshmëri të mirë dhe rezerva të 
konsiderueshme. (K.Imami 1970,B Lleshi 
2005,2010, V.Hoxha etj.2007) Në vitet 
1991-1993 gjeologjia e tiranës kreu 
punime për  nxerrjen e disa blloqeve për 
eksperimentim, si dhe kreu vrojtime në 
disa shfaqje të tjera të zonës Zogje, Gjuras 
e  Mazhicë për vlerësin e disa daljeve të 
shkëmbinjve gëlqerorë për t’i vlerësuar 
si gurë dekorativë (A.Dibra,B. Lleshi 1993) 
Në vitet nëntëdhjetë filloi shfrytëzimi dhe 
prerja në vend e gurëve dekorativë të 
Kovashicës nga një kompani italiane e cila 
pas disa vitesh  i ndërpreu punimet. 

2. Vendburimi i Gurëve dekorativë  
Gjuras

Ndodhet 1 km. në perëndim të fshatit 
Gjuras, në zonën e quajtur Maja e Qytezës 
ose Xhiteca e Gjurasit (Kazane) me emërtimin 
e vendasve. 

Përfaqësohet nga gëlqerorë të mermerizuar 
me ngjyrë rozë të çelur, laramane e të kuqe 
të triasikut të mesëm, me veti dekorative 
shumë të mira përbërje kimike, fiziko-
mekanike e bllokshmëri të mirë dhe rezerva 
të konsiderueshme.( H.Hajdari 1978,B.Lleshi 
2005,20010, V. Hoxha etj.2007)

3.   Objekti  i Gurëve dekorativë  
Shtushan 

Ndodhet në lindje të lagjes shtushan i 
epërm poshtë majës së dejthit me lartësi 
972,8 m. Përfaqësohet nga gëlqerorë të 
mermerizuar me ngjyrë rozë të kuqërremtë, 
të triasikut të mesëm, me veti dekorative të 
mira dhe përbërje kimike e fiziko-mekanike 
të afërt me ato të vendburimit të Kovashicësë, 
sepse është vazhdimi më verior i brezit të 
këtyre gëlqerorëve. (Hasan Hajdari 1978)

Në zonën Kovashicë-Zogje-Gjuras-
Mazhicë ka edhe dalje të tjera të gurëve 
dekorativë, si në vazhdimin më në veri të 
sharrës së Zogje në drejtim të shtushanit, 
në disa dalje të gurëve dekorativë në afërsi 
të Gurit të çetës e sharrës së leke në Zogje, 
në sharrën e lik Mehmetit afër vendburimit 
të Gjurasit dhe disa dalje me gurë dekorativë 
të bardhë në afërsi të Gjurrës së Mazhicës 
në të cilët ka nevojë të kryhen disa punime 
kërkimi për të përcaktuar vetitë dekorative, 
përbërjen kimike dhe vetitë fiziko mekanike 
të tyre. (Bashkim Lleshi 2012)

Mbështetur në perspektivën që paraqet 
kjo zonë për prodhimin e gurëve dekorativë 
me propozim të seksionit të industrisë të 
ish Komitetit ekzekutiv të Rrethit dibër 
më 1977, në vitet 1978-1979 nga instituti 
i Gjeologjisë e Minierave u përpiluan 
projektet i shfrytëzimit të Gurëve dekorativë 
të Kovashicës e Gjurasit dhe u ngrit grupi 
i projektimit të rrugës me drejtues teknik 
inxhinierin e vjetër të rrugëve dhori Guri 
i cili përpiloi projektin e rrugës ura e 
serbinit- Gjuras. 

Në vitin 1978 para fillimit të punës 
projektuese një grup prej 5 specialistësh 
i përbërë nga ish drejtori i institutit të 
Gjeologjisë Bashkim Lleshi, shefi i Seksionit 
të industrisë në Peshkopi skënder Kuçi, 
inxhinieri i projektimit të rrugëve dhori 
Guri dhe inxhinjeri topograf halit Ndreaj 
kryen rikonjukcionin e kësaj rruge duke 
kaluar në këmbë të gjithë zonën mbi 
shtushan e Bokat e Zogje, në Qaf Mollë, 
Kroin e Bukës e deri në Kepin e Gjurasit  
pranë objektit të mermerit ku do të ishte 
pika fundore. Në perspektivë kjo rrugë do 
të lidhej me sektorin pyjor të Pratit dhe 
rrugët pyjore të kësaj zone mbi Bllacë. Në 
vitin 1979 përfundoi projekti i rrugës dhe 
në vitin 1980 me propozim të institutit të 
Gjeologjisë u sigurua fondi në Ministrinë 
e industrisë dhe Minierave për ndërtimin 
e kësaj rruge e cila përfundoi më 1981 
nga ish Ndërmarrja Rruga ura e elbasanit. 
Kjo rrugë i shërbeu më vonë jo vetëm 
vënies në shfrytëzim të vendburimit të 
gurëve dekorativë të Kovashicës, por edhe 
zhvillimit ekonomik të kësaj zone. 

 
4. Vendburimi i Manganit Topojan
Ndodhet 500m. në veri të fshatit topojan, 

në afërsi të kodrës me lartësi 703,0 m. 
Përfaqëson një zonë me mineral mangani 
brenda depozitimeve flishoidale me përbërje 
të mirë kimike e rezerva të mjaftueshme 
për  t’u  përdorur në metalurgji e industrinë 
kimike. (H. Hajdari 1978 )

  
5. Vendburimi i Argjilave Çerenec 
Ndodhet në jug lindje të fshatit çerenec i 

Poshtëm. Përshkohet nga rruga automobilistike 
që vjen nga ura e çerenecit dhe vazhdon 
për viçisht e Gollobordë. argjilat janë të 
moshave të reja të Neogjen-kuaternarit dhe 
vendosen mbi depozitimet më të vjetra 
të jurasik-kretakut. Me punimet e kryera 
janë llogaritur rezerva të konsiderueshme 
argjilash cilësore për prodhimin e tullave 
dhe tjegullave. (Mustafa Manjani, Leonard 
Kazanxhi,Sefedin Shabani 2004)  

nga ana gjeologjike  rajoni 
i Grykës së vogël bën pjesë 
në pjesën jug perëndimore të 
zonës tektonike të korabit. në 
ndërtimin gjeologjik të kësaj 
pjese marrin pjesë shkëmbinj 
terrigjenë dhe karbonatikë nga 
moshat më të vjetra të permo-
triasit deri tek depozitimet e 
reja kuaternnare.

gjeologji

6. Vendburimi i Argjilave Shupenzë
Ndodhet në lindje të fshatit homesh, 500 

larg kthesës tek lapidari afër urës së serbinit. 
ashtu si argjilat e çerenecit janë të moshave 
të reja të përfaqësuara nga dy horizonte 
me argjila me ngjyrë gri e të kaltër me 
cilësi të mirë e rezerva të mjaftueshme  për 
prodhimin e tullave dhe tjegullave. (Mustafa 
Manjani, 2004)  

7. Vendburimi i Inerteve lumore Çerenec 
i Poshtëm

Ndodhet në perëndim të fshatit çerenec i 
Poshtëm, në jug të zonës ku bashkohen Zalli i 
okshtunit me Zallin e Bulqizës. Përfaqësohet 
nga zhavore e rëra të sjella kryesisht nga Zalli 
i okshtunit e Zalli i Bulqizës me përbërje 
kryesisht të copave terrigjene me mbizotërim 
të mineralit të kuarcit. Me punimet e kryera 
janë siguruar rezerva inertesh lumore për 
t’u përdorur për nevoja të ndërtimit dhe 
infrastrukturës. (Leonard Kazanxhi, Mustafa 
Manjani, 1998) 

8. Shfaqjet e ranorëve  e  rërave 
feldshpatike 

Në zonën Zogjaj - shtushaj – Gjuras 
shkëmbinj takojmë depozitime ranorësh deri 
në mikro e mezo konglomerate të çimentuar 
të moshave të vjetra. Këto depozitime 
ndërtojnë Bokat e Zogje, në drejtim të 
Majave, Qaf Mollës e Gjurasit dhe kurrizin në 
perëndim e veri perëndim të fahatit shtushaj 
deri në Qafën e shtushanit e më në veri në 
drejtim të përroit të Gjurasit. Këto depozitime 
priten edhe nga rruga automobilistike kthesa 
tek varret e reja Zogje-Qaf shtushaj-Qaf e 
Mollës-Gjuras pothuajse gjatë gjithë trasesë 
së saj. Në perëndim të Qaf shtushanit në 
rrugën  këmbësore që zbret nga Gjurasi 
janë marrë prova dhe nga analizat e tyre 
rezulton se kanë përmbajtje të mirë të lëndës 
feldshpatike për t’u përdorur në industrinë e 
porcelanit. Provat eksperimentale të marra e 
të dërguara në ish Ndërmarjen e Porcelanit 
në Tiranë flisnin për rezultate premtuese 
për t’u përdorur si lëndë e parë cilësore 
për prodhimin e porcelanit. (Bashkim Lleshi 
2012)  

Në këtë brez të shkëmbinjve ranorë e 
konglomeratë që zgjatet nga Zogjaj në Gjuras, 
lishan e Muhurr janë kryer edhe punime 
kërkimi nga ana e Ndërmarjes Gjoefizike 
të tiranës (sidomos në zonën e Muhurrit) 

dhe rezulton se në këto shkëmbinj kemi 
përmbajtje që duhen marrë në konsideratë 
të lëndëve radioaktive për të cilat kërkohen 
punime e studime të mëtejshme. 

9. Gëlqerorët dhe ranorët  si lëndë e 
parë ndërtimi 

Në territorin e Grykës së vogël kanë 
përhapje të konsiderueshme shkëmbinjtë 
gëlqerorë nga pjesa perëndimore e vlashajt 
në malin e homeshit, të Kovashicës e Bllacës 
deri në Gjuras e seishtë dhe nga Gjurra e 
Kovashicës në sharrën e Zogje e të shtushanit 
në perëndim të topojanit e Mazhicës deri tek 
Gjurra e Mazhicës. shkëmbinjtë gëlqerorë 
të kësaj zone përbëjnë një pasuri të madhe 
lënde të parë ndërtimi për ndërtimin e 
mureve të shtëpive e ndërtimeve të tjera, për 
hapjen e guroreve për prodhimin e lëndëve 
inerte karbonatike shumë cilësore për 
ndërtim dhe për prodhimin e gëlqeres e të 
çimentos për ato sektorë që kanë përmbajtje 
më të ulët të silicës dhe përmbajtje më 
të lartë të lëndës karbonatike. Këto gurë 
gëlqerorë janë përdorur që në kohë të 
lashta nga banorët e zonës për prodhimin e 
gurëve të gdhendur për qoshet e shtëpive që 
duken shumë bukur në kullat e sal Markes 
e Qamil e shefki lleshit në Zogje dhe në 
shumë shtëpi të tjera të këtyre fshatrave 
nga Kovashica, Zogjaj, shtushani, Bllaca, 
Mazhica, topojani, Gjurasi, etj. vlen të 
theksohet se pothuajse të gjitha shtëpitë në 
këto fshatra janë të ndërtuara me gurë të 
prodhuar në vend dhe të mbuluara me rrasa 
guri të prodhuara po në këtë zonë.

Brezi i shkëmbinjve shkëmbinjve ranorë 
e konglomeratë të çimentuar që zgjatet 
nga Zogjaj në shtushan e Gjuras punohet 
shumë lehtë dhe përdoret në ndërtim 
për muret e shtëpive, ndërsa ranorët e 
mikrokonglomeratet e shkrifët të kësaj zone 
janë të pastër për t’u përdorur  në ndërtim për 
prodhimin e llaçeve e të betoneve. (Bashkim 
Lleshi 2012 )

10. Daljet e Shisteve të zeza (rrasat ) 
Përfaqësojnë shistet e zeza të moshave 

të vjetra të metamorfizuara (presuara) dhe 
shistet më të zbardhura të moshave më të 
reja të zonës Kovashicë-Zogje-topojan. Këto 
shiste përfaqësojnë të ashtuquejturat rrasa 
në gjuhën e popullit të cilat përdoren për 
mbulimin e çativë të shtëpive. Më të mira 

të Grykës së Vogël janë rrasat e Kovashicës që dalin në të dy 
anët e përroit të Kovashicës në afërsi të lagjes 
toçi, që edhe në gjuhën e popullit vendit 
ku kalon rruga për shupenzë ku prodhohet 
kjo rrasë i thonë “Rrasa e toçit”. Këto rrasa 
vazhdojnë edhe mbi shtëpitë e fisit Xhafa 
në lindje të rrjedhjes së përroit të Zogje në 
drejtim të topojanit. 

Rrasa të tilla por me cilësi më të dobët e 
ngjyrë më të zbardhur ka edhe tek hurdha 
e lleshit në Zogje ku vendi quhet “Rrasa e 
hurdhës së lleshit”, në zonën e homeshit, 
okshatinës, topojanit, etj. 

Për Rrasën e toçit mirë është të kryhet 
ndonjë studim i mëtejshëm se këto rrasa 
ndahen në feta shumë të holla që bëhen 
më të lehta për mbulimin e çative, janë 
rezistente, dalin në copa të mëdha dhe 
mund të përdoren edhe si gurë dekorativë 
siç përdoren edhe për veshjen e mureve në 
vendet në veri të europës si në Gjermani, etj. 
si dhe për shtrime trotuaresh, etj. (Bashkim 
Lleshi  2012 )

11. Argjlat ngjyrosëse (bojrat e dheut) 
dhe argjilat për poçeri e larje

Brenda shkëmbinjve sedimentarë të 
këtyre zonave kemi disa shfaqje argjilash me 
ngjyrë të zezë, kafe, të kuqe, gri, etj. sipas 
mineraleve që përmbajnë, siç janw argjilat e 
zeza nga përmbajtja e mineralit të manganit, 
ato kafe e të kuqe nga minerali i hekurit, 
etj. Me veti  mjaft të mira për ngjyrosje janë 
argjilat e zeza që takohen në Përroin e çukut 
të Mazhicës e topojan, ndërsa ato kafe e të 
kuqe të i takojmë në Zogje (Kuçlat e shalave) 
të cilat janë përdorur e përdoren nga vendasit 
për lyerjen e brezave të poshtëm në pjesët e 
jashtëme të shtëpive. 

Në zonën e Kovashicës takohen argjilat 
gri me cilësi shumë të mirë për poçeri, 
por vendasit i përdorin edhe për bërjen e 
çerepëve për pjekjen e bukës. Këto argjila 
kanë edhe veti pastruese dhe përdoren edhe 
për larjen në llixha. (Bashkim Lleshi 2012)
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Nga metush skeJa

Një ndër fshatrat kryesor të Kalasë 
dodës është fshati ceren, nga jam 
edhe unë. Ky fshat del në dokumentet 

e regjistrimeve osmane të vitit 1571. si është 
i shkruar në osmanisht nuk e di, por në përk-
thimin e vitit 1973 që ka bërë selami Pulaha 
është ceren. Në regjistrimet nga 1923 -1939 
është ceren. Por prindërit e gjyshërit tonë nuk 
i thonin ceren por caren (jo me “e” ,por me 
“a”). edhe sot moshat e vjetra e shqiptojnë 
me “a”. unë me fshatarët e mijë në të folurit 
dialektor e shqiptoj me “a”. 

Fshati caren ka një gurë të madh në lindje 
të tij. të gjithë i thonë Rrasa e Madhe. Në 
mendësinë e vulgut thonë se te kjo rrasë rrinë 
gjindet. Për aksh njeri që ka personalitet an-
tisocial i thonë “ai i rrasës madhe”, që do të 
thotë “ai i përrenave” (demon). 

unë kam mendimin se emri i fshatit ceren 
lidhet me Rrasën e Madhe. Nga fjala “caran” 
që do të thotë gurë ka dalë caren, vendguri. 
Nga ky fshat në vitin 1895 është shpërngulur 
fisi i madh e me emër Cara,  që jeton sot në 

Ceren, një shpjegim 
rreth emrit

Pollog. Nga fisi Cara ka dalë personaliteti 
i madh i lëvizjes Kombëtare shqiptare për 
Pavarsi, dervish cara. shpjegimin e fjalës 
caran e ka bërë Prof. eqrem çabej . Pika pesë 
e fjalës caran do të thotë gur i madh. unë 
them se kjo shpjegon mirë kuptimin e fjalës së 
fshatit caren. caran, cara,caren janë e njëjta 
fjalë. unë po e sjell të plotë fjalën caran siç 
e ka shpjeguar çabej në Fjalorin etmologjik 
të shqipes. 

Mbi fshatin caren ka livadhe të shumta të 
cilat vendasit u thonë sulishte. Ky emërvend 
ndodhet mbi pyllin me pisha. unë mendoj 
se fjala sulishte përbëhet nga parafjala “su” 
dhe” lisa”. Parafjala “su” është me origjinë 
latine e do të thotë” mbi”. toponimi “sulishte” 
ka ngalur që në kohën e pushtimit romak. 
livadhet mbilisa. 

toponimi “Kroj i Mbretit” ndodhet në krye 
të bjeshkës të fshatit caren. Poshtë burimit të 
ujtë, afro 10 m kalon rruga që lidh zonën e 
Pollogit me Kalanë e dodës. Kësaj i themi Rru-
ga e Pazarit. Në këtë rrugë, thonë gojëdhanat, 
ka kaluar mbreti i Përtejm për në shkodër. te 
kroj ka bërë pushim e ka pirë ujë nga ka marrë 
emrin “Kroj i mbretit”. Kjo i përket kohës ilire. 
Këtë nuk e thotë vetëm gojëdhëna ,por edhe 
tik-vili. Filipi mbreti Maqedonisë ka udhëtuar 
për të biseduar me teutën në shkodër, për të 
krijuar aleancë kundër romakëve. te kroi piu 
ujë mbreti nga ku mori emrin burimi. 

 toponimin Radomirë banorët e shqiptojnë 
Radamair. ”o” e dytë e shqiptojnë me “a”.  
Fjala ”Rada” mund të jetë e kohës bizantine 
lindore,ndërsa “ mair” do të thotë” mirë”. Në 
shqipërimin që është bërë në vitin 1938 fjalën 
Radamirë e kanë zëvëndësuar me “Bukuro-
shi”. (Fletorja zyrtare, gusht, 1938, f. 17). 

Radamirën e përshkon përroi i veleshicës, 
i cili buron nga Korabi e derdhet në drinin e 
Zi. Fjala “veleshicë” duhet shqiptuar e shkrua-
jtur “valashajc”. Moshat e vjetra të gjithë pa 
përjashtim i kanë thënë e i thonë siç e kemi 
shqiptuar “valashaic”. Përroj në fjalë është 
shumë i rrëmbyer, se ka pjerrësi të madhe. 
si në verë, ashtu edhe në dimër krijon valë. 
Nga fjala “valë” iliro-shqiptare ka dalë fjala 
“valashaic” dhe jo” vele”. Prapashtesën “c” 
e ka marrë më vonë. askujt të mos i vijë zor 
për të shqiptuar e shkruajtur fjalët siç janë. 
Për këtë ka edhe ligj për ruajtjen e trashgi-
misë gjuhësore –dialektore e nuk ka ligj për 
ti sllavizuar. 

në zonën e kovashicës takohen argjilat gri me cilësi shumë të mirë për poçeri, por 
vendasit i përdorin edhe për bërjen e çerepëve për pjekjen e bukës.
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Një historian i huaj shkroi se 
“Po të digjej Stambolli Dibra 
e ngre nga themelet, por po të 
digjet Dibra Stambolli kthen 
kokën pas ...”
Kështu ka ndodhë edhe me 
Bulqizën, masivin më të madh 
kromëmbajtës që bashkë me 
Batrën (një trung kromi) i jepte 
Shqipërisë një milionë tonë 
krom në vit, por Shqipëria nuk 
i dha asnjë kacidhe që jeta 
atje, jetë mbi flori, tu jepte 
banorëve të saj zhvillimin më 
të begatë në vend.

me rastin e 70 vjetorit 
të minierës së Bulqizës kujtesë

Nga abdurahim ashiku

Një fotografi nga arkivi im me njerëz 
që me ta e kam jetuar Bulqizën në 
nëntokën e saj të begatë dhe në ma-

let ku kërkohej krom, më ktheu shtatëdhjetë 
vjet të shkuara, atëherë kur një ditë shkurti të 
vitit 1948 mori rrugë miniera e kromit dhe u 
ngrit me baraka druri  mbi truall të gurtë ai që 
do të njihej në botë si qyteti i Bulqizës...

Kërkova dhe midis blloqeve që “aksiden-
talisht” më kanë shoqëruar në mërgim, gjeta 
disa faqe shënimesh për Bulqizën në kurbën 
e rritjes vit pas viti, asaj kohe kur kromi i 
saj përcillej për tu kthyer në flori, valutë që 
ndërtoi shqipërinë, por nuk ndërtoi kurrë 
Bulqizën...

Hapa e përcolla fletë pas flete një libër 
të Ymer Ketës, shkrimtar e publicist, studi-
ues e historian, “heronjtë e nëntokës”, një 
enciklopedi ku lëvrijnë galerive të minierës 
e sondave të kërkimit të kromit heronj të 
mëdhenj të një kohe që nuk është larg në 
vite, por lënë larg në kujtesë...

Xhavit hatibi dhe todo Manço, njeri 
drejtues minierash e ndërmarrjesh nafte të 
mëdha e tjetri inxhinier i talentuar i mini-
erës së Bulqizës, hero i Punës socialiste, 
shpirti binjak i kromit, në krye të tridhjetë 
minatorëve të ardhur nga Rubiku e dibra, 
ndezën më 18 shkurt 1948 fitilat e parë, e 
mali i  duriçit u zgjua për të mos bërë gjumë 
kurrë, ditë e natë. 

e poeti popullor këndoi ndër dh-
jetëravjeçarë mbi telat e çiftelisë...

Guri i kromit, gurë me xixa,
vrapoi bota tek Bulqiza.
Guri i kromit, gurë i Zi,
Gjithë bota na ka Zili,
Gur e shkrepa
të Zi me xixa,
Mbretëresha jonë,
është Bulqiza...
Po, Bulqiza me të vërtetë do të bëhej 

Mbretëreshë, pioniere e madhe e nxjerrjes 
së kromit, nënë që do të hapte krahët e do të 
shtrihej në vite drejt Batrës, Krastës, theknës, 
selishtës, cerujës, tërnovës...

atë vit të parë nga galeritë që u hapën 
Bulqiza i dha vendit, eksportit shqiptar, 
floririn e 10.432 tonëve krom për tu ngjitur 
gradualisht në 40 mijë tonë në vitin 1950, në 
122 mijë në vitin 1955, në 220 mijë tonë në 
vitin 1960, në 420 mijë tonë në vitin 1985... 
(Nga blloku i shënimeve)

e gjithë kjo vlerë e krijuar me mend, djersë 
e gjak shërbeu për tharjen e kënetave nga 

Bulqiza ndërtoi Shqipërinë por ajo e harroi atë

Buna në Bistricë për të përfituar dhjetëra 
mijëra hektarë tokë që u bënë hambar i shq-
ipërisë, për ndërtimin e veprave të mëdha 
të bonifikimit e ujitjes, uzinave e fabrikave 
në të katër anët e shqipërisë. Nuk ka vepër 
e pëllëmbë të tokës shqiptare pa floririn e 
nxjerrë me sakrificat ekstreme të minatorëve 
të kromit...

Në vitin 1955 në Bulqizë erdhi për të 
drejtuar minierën inxhinieri i talentuar todo 
Manço, njeriu që shkriu jetën për kromin 
e markës shqiptare, e në respekt për të mi-
niera mori emrin, Miniera e Kromit “todo 
Manço”-Bulqizë.

vitet ’60-’70-të ishin vitet e zhvillimit 
intensiv në thellësi e gjerësi të Bulqizës e 
të masivit krommbajtës, pjesë e një trungu. 
Zona d, Pusi 2, Batra, Krasta, thekna, 
tërnova, shkallë-cëruja, selishta... bashkë 
do ta ngjisnin nxjerrjen e mineralit të kromit 
nga 289 mijë tonë në vitin 1960, në një 
milionë tonë në vitin 1980 e në një milionë 
e dyqind mijë tonë në vitin 1989. (vjetari 
statistikor 1991).

Bashkë do ta radhitnin shqipërinë në 
vendin e tretë në botë për nxjerrjen e min-
eralit dhe në vendin e parë për frymë të 
popullsisë...

Gjeologët e Bulqizës, pas ikjes së rusëve, 
u bënë zëri i së ardhmes së Bulqizës, kërkimi 
dhe zbulimi i kromit drejt thellësive dhe 
gjerësive. Miniera e re e Batrës do të mer-
rte emrin e “11 heronjve” të gjeologjisë që 
humbën jetën në kërkim të kromit. dy herë 
çmimi i shkallës së Parë të Republikës (sefe-
din Qorlaze) do të festohej midis gjeologëve 
të Bulqizës për zërin e veçantë që dha gje-
ologjia jonë për të ardhmen e kërkimit dhe 
shfrytëzimit të kromit.

Bulqiza në vitet tetëdhjetë do të shtrihej 
në punime të mëdha kapitale. dy traver-
bankët e Klosit dhe Rampa e Qafës së Buallit 
nisën udhën drejt Nivelit të Pestë, i pari me 
sistem transporti elektrik, kurse i dyti me 
zbritje e ngjitje me kamionë. Në dalje të 
traverbankëve u ngrit fabrika e pasurimit të 
kromit ndërsa, poshtë, në Klos mori formë 
stacioni i fundit i trenit dhe hekurudha po 
shtrinte shinat e saj. Në të njëjtën kohë nga 
Bulqiza, drejt selishtës një traverbank tjetër 
ndërtohej për të marrë kromin e Balgjajt dhe 
të selishtës...

Në Burrel u ngrit uzina për shkrirjen e 
kromit...

a duhej gjithë ky investim në kushtet kur 
ekonomia e vendit ishte e sëmurë?

Mbase po... 
Mbase jo... 
Një debat që duhet ta bluajnë imët në 

mullirin e gjykimit specialistët.
Nuk u gjykua atëherë, mbase nga “uji në 

gojë” hedhur nga regjimi i kohës.
Nuk u gjykua as kur “goja u hap një 

pashë” e specialistët, ata që e kishin ngritë 
me duar e me dhëmbë minierën mbetën në 
këndin që formon rruga që bashkon Bulq-
izën e vjetër dhe të Renë me rrugën paralel 
me Pallatin e Kulturës. e kam në sy e në 
shpirt pamjen dhe gjendjen shpirtërore të 
jorgo Kolës, inxhinierit gjeolog të minierës 
së Bulqizës, njeriun që i njihte thellësitë 
e kromit më mirë se kushdo, njeriun që 
i dha jetë (dhe i jep edhe sot me testa-
mentin profesional që ka lënë) nxjerrjes 
së mineralit të kromit. Diçka në biografi 

do ta shuante meritën e tij të ishte hero i 
kohës. Në pleqërinë e tij jorgo Kolën, nga 
mëngjesi në mbrëmje, në ditë me diell e 
me acar, do ta gjeje në atë kënd rruge, me 
shpinë kthyer nga miniera tek shiste paqeta 
cigaresh, çamçakëzë...për të përballuar 
vitet e pleqërisë.

Këtë portret do të kishte edhe miniera, 
edhe nxjerrja e kromit, edhe qyteti i Bulq-
izës, që ndonëse me themele në flori ishte 
dhe është qytet gjallë - vdek.

Kur u ndamë minatori i kromit mbeti me 
duar në xhepa të grisur. Bulqizaku as tokë 
kishte për të punuar, as punë kishte për të 
nxjerrë bukën e ditës, as përkrahje për ta 
mbajte jetën gjallë...

Minatori që dilte në pension me 10 vjet 
punë nëntokë, në moshën 50 vjeç, me 
pensionin më të madh për kohën, përjetoi 
tragjedinë e njerëzve të harruar, ashtu siç 
përjetoi edhe qyteti tashmë në duar ujqish 
të pa ngopur.

dua të shkruaj shumë për minatorët dhe 
gjeologët e Bulqizës, këta heronj të mëdhenj 
të kombit...

shënimet e mija në këtë 70-vjetor të rrugës 
shqiptare të kromit do të desha që të vijonin 
me kujtime e vlerësime të asaj dhe kësaj 
kohe, nga njerëz emrat e të cilëve i kam në 
mendje dhe u ulem në gjunjë me respekt për 
vlerat e mëdha që dhanë.

Nuk e di se çfarë do të ketë më 18 shkurt 
në Bulqizë...

Festë (?) apo protestë (?) !
Mbase më 18 shkurt 2018 Kuvendarët e 

shqipërisë do të ngrenë dorën lart njëzëri për 
të miratuar “statusin e Minatorit”.

ua kanë borxh, një borxh që ndjek borx-
hin e s’paguhet dot kurrë...

Shënim: Nga arkivi im prej qindra fotosh 
me gjeologë e minatorë të kromit po shkëpus 
katër fotografi, njëra midis minatorëve të Pu-
sit 2, njëra fiksuar në 40 vjetorin e minierës 
me veteranët e saj, njëra në një meditim të 
gëzueshëm të njerëzve të kromit dhe njëra 
në gëzimin e gjeologëve kur sonda takon 
në krom...

Gjeologët e Bulqizës, pas ikjes 
së rusëve, u bënë zëri i së 
ardhmes së Bulqizës, kërkimi dhe 
zbulimi i kromit drejt thellësive 
dhe gjerësive. miniera e re e 
Batrës do të merrte emrin e 
“11 heronjve” të gjeologjisë 
që humbën jetën në kërkim të 
kromit. Dy herë Çmimi i shkallës 
së parë të republikës (sefedin 
qorlaze) do të festohej midis 
gjeologëve të Bulqizës
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turizëm

Rabdishti dhe Radomira,
dy fshatrat që po përgatiten për 
zhvillimin e shpejtë të turizmit

Nga Grehans Uka

Para disa ditësh qeveria shqiptare hodhi 
një hap të rëndësishëm për turizmin në 
Shqipëri. vendosi që të investoj në 100 

fshatra turistik që kanë ndikuar në zhvillimin 
e turizmit dhe që janë  pikat që tërheqin më 
shumë turistë. Në fokus të këtij investimi të 
qeverisë, në bashkëpunim me qeverisjen 
lokale dhe banorët e zonave; janë parë të 
nevojshme në infrastrukturën rrugore, çësht-
jet e mbetjeve urbane si dhe përmirësimi i 
faktorëve të tjerë që ndikojnë në cilësinë 
e shërbimit të turizmit. vendimi i qeverisë 
për këtë projekt-investimi është menduar të 
shtrihet në një periudhë 4- vjeçare.

Në Qarkun e Dibrës fshatrat e përzgjed-
hur janë Rabdishti dhe Radomira në Dibër, 
Bushkashi dhe Guri i Bardhë në Mat e Klos 
dhe Zerqani në Bulqizë.

Në numrat e ardhshëm do të bëjmë një 
panoramë turistike për Bushkashin, Gurin 
e Bardhë dhe Zerqanin, ndërsa këtë radhë 
po ndalemi te dy fshatra mjaft interesant në 
Dibër: Rabdishti dhe Radomira.

raBDIshtI

Rabdishti dhe Radomira janë pjesë e Par-
kut Kombëtar Korab-Koritnik, dhe dallohen 
për natyrën, arkitekturën si dhe historinë që 
mbartin. Gjithashtu, njihen për mikpritjen 
dhe nderimet që i bëjnë mikut.

Rabdishti është një ndër fshatrat tërheqës 
në Dibër dhe më i vizituar nga të turistët 
sidomos ato të huaj. Madje mbresat e lëna 
kanë bërë që këto vizitorë të vijnë përsëri me 
miq të tyre. I ndodhur rreth 7 km larg qytetit 
të Peshkopisë  është lehtësisht i arritshëm 
me makinë ose me këmbë. Duke lënë pas 
një ndër lagjet e vjetra të Peshkopisë si dhe 
Kompleksin e llixhave, lë pas gjithçka dhe 
del në një mjedis krejt tjetër që ndikon men-
jëherë në mendjen e gjithsecilit që e viziton 
për herën e parë apo që rikthehet përsëri. 

Gjatë ecjes përballesh me një peizazh 
fantastik. Gjendesh i rrethuar nga një vargmal 
gipsi me pisha në supe, gurë nga të katër 
anët në formë të çrregullt, si dhe dëllinja, 
trëndafil i egër dhe manaferra pa fund. Pra, 
e ndien veten si kur je në mes të një mjedisi 
ku asgjë nuk lëviz.  Tabloja që ke përpara 
është mahnitëse.

Në çdo hap që hedh zbulon gjëra të reja. 
fillimisht bien në sy nga  larg tri fshatra 
të tjerë, Bellova, cerjani dhe Zagradi. Të 
shtrira rrëzë këtij vargmali të krijojnë idenë 
gjurmëve të para të jetës. Përballë është edhe 
Qyteza, e shtrirë në një Kodër që duket sikur 
asgjë nuk lëviz. Por në të vërtetë  është një 
ndër pikat historike edhe për Dibrën. Aty ka 
qenë një ndër zonat në periudhën e Ilirisë  
shërbente si qytezë për një pjesë të fisit të 
Penestëve dhe si një ndër pikat tregtare të 
kësaj periudhe.

Dalëngadalë i afrohemi Rabdishtit. Nga 
larg të krijon idenë enjë fshati të vogël, por 
mendimi të ndryshon pas çdo hapi që afro-
hesh drejt tij. Përveç përmasave, element 
tjetër që e karakterizojnë fshatin janë gurët 
dhe ngjyra gri. Të gjitha shtëpitë avllitë dhe 
rrugicat janë punuar me gurë dhe çdo gjë 
duket e vendosur saktësisht në vendin që 
i takon. Gjithashtu, ngjyra gri që fillon nga 
këmbët deri në majat e çative të krijon idenë 
e meditimit dhe përhumbjen në mjedisin 
përreth. 

Sikurse natyra apo historia, edhe mikpritja 
e nderimi që i bëjnë mikut është element 
tjetër që lë mbresa. Të gjithë banorët, nga 
më i vogli e deri tek plaku, të ftojnë për kafe 
në shtëpinë e tyre dhe të respektojnë pafund. 
Çdo mik dhe turist në fshat do të konsidero-
het mik i të gjithëve. Çdokush që viziton 
fshati dhe vendos të qëndrojë për një ose 
disa net mund të qëndroj tek Sabri Shahini,

Rabdishti

Radomira
(Vijon në faqen 9)

Një historian i huaj shkroi se 
“Po të digjej Stambolli Dibra 
e ngre nga themelet, por po të 
digjet Dibra Stambolli kthen 
kokën pas ...”
Kështu ka ndodhë edhe me 
Bulqizën, masivin më të madh 
kromëmbajtës që bashkë me 
Batrën (një trung kromi) i jepte 
Shqipërisë një milionë tonë 
krom në vit, por Shqipëria nuk 
i dha asnjë kacidhe që jeta 
atje, jetë mbi flori, tu jepte 
banorëve të saj zhvillimin më 
të begatë në vend.

me rastin e 70 vjetorit 
të minierës së Bulqizës kujtesë

Nga abdurahim ashiku

Një fotografi nga arkivi im me njerëz 
që me ta e kam jetuar Bulqizën në 
nëntokën e saj të begatë dhe në ma-

let ku kërkohej krom, më ktheu shtatëdhjetë 
vjet të shkuara, atëherë kur një ditë shkurti të 
vitit 1948 mori rrugë miniera e kromit dhe u 
ngrit me baraka druri  mbi truall të gurtë ai që 
do të njihej në botë si qyteti i Bulqizës...

Kërkova dhe midis blloqeve që “aksiden-
talisht” më kanë shoqëruar në mërgim, gjeta 
disa faqe shënimesh për Bulqizën në kurbën 
e rritjes vit pas viti, asaj kohe kur kromi i 
saj përcillej për tu kthyer në flori, valutë që 
ndërtoi shqipërinë, por nuk ndërtoi kurrë 
Bulqizën...

Hapa e përcolla fletë pas flete një libër 
të Ymer Ketës, shkrimtar e publicist, studi-
ues e historian, “heronjtë e nëntokës”, një 
enciklopedi ku lëvrijnë galerive të minierës 
e sondave të kërkimit të kromit heronj të 
mëdhenj të një kohe që nuk është larg në 
vite, por lënë larg në kujtesë...

Xhavit hatibi dhe todo Manço, njeri 
drejtues minierash e ndërmarrjesh nafte të 
mëdha e tjetri inxhinier i talentuar i mini-
erës së Bulqizës, hero i Punës socialiste, 
shpirti binjak i kromit, në krye të tridhjetë 
minatorëve të ardhur nga Rubiku e dibra, 
ndezën më 18 shkurt 1948 fitilat e parë, e 
mali i  duriçit u zgjua për të mos bërë gjumë 
kurrë, ditë e natë. 

e poeti popullor këndoi ndër dh-
jetëravjeçarë mbi telat e çiftelisë...

Guri i kromit, gurë me xixa,
vrapoi bota tek Bulqiza.
Guri i kromit, gurë i Zi,
Gjithë bota na ka Zili,
Gur e shkrepa
të Zi me xixa,
Mbretëresha jonë,
është Bulqiza...
Po, Bulqiza me të vërtetë do të bëhej 

Mbretëreshë, pioniere e madhe e nxjerrjes 
së kromit, nënë që do të hapte krahët e do të 
shtrihej në vite drejt Batrës, Krastës, theknës, 
selishtës, cerujës, tërnovës...

atë vit të parë nga galeritë që u hapën 
Bulqiza i dha vendit, eksportit shqiptar, 
floririn e 10.432 tonëve krom për tu ngjitur 
gradualisht në 40 mijë tonë në vitin 1950, në 
122 mijë në vitin 1955, në 220 mijë tonë në 
vitin 1960, në 420 mijë tonë në vitin 1985... 
(Nga blloku i shënimeve)

e gjithë kjo vlerë e krijuar me mend, djersë 
e gjak shërbeu për tharjen e kënetave nga 

Bulqiza ndërtoi Shqipërinë por ajo e harroi atë

Buna në Bistricë për të përfituar dhjetëra 
mijëra hektarë tokë që u bënë hambar i shq-
ipërisë, për ndërtimin e veprave të mëdha 
të bonifikimit e ujitjes, uzinave e fabrikave 
në të katër anët e shqipërisë. Nuk ka vepër 
e pëllëmbë të tokës shqiptare pa floririn e 
nxjerrë me sakrificat ekstreme të minatorëve 
të kromit...

Në vitin 1955 në Bulqizë erdhi për të 
drejtuar minierën inxhinieri i talentuar todo 
Manço, njeriu që shkriu jetën për kromin 
e markës shqiptare, e në respekt për të mi-
niera mori emrin, Miniera e Kromit “todo 
Manço”-Bulqizë.

vitet ’60-’70-të ishin vitet e zhvillimit 
intensiv në thellësi e gjerësi të Bulqizës e 
të masivit krommbajtës, pjesë e një trungu. 
Zona d, Pusi 2, Batra, Krasta, thekna, 
tërnova, shkallë-cëruja, selishta... bashkë 
do ta ngjisnin nxjerrjen e mineralit të kromit 
nga 289 mijë tonë në vitin 1960, në një 
milionë tonë në vitin 1980 e në një milionë 
e dyqind mijë tonë në vitin 1989. (vjetari 
statistikor 1991).

Bashkë do ta radhitnin shqipërinë në 
vendin e tretë në botë për nxjerrjen e min-
eralit dhe në vendin e parë për frymë të 
popullsisë...

Gjeologët e Bulqizës, pas ikjes së rusëve, 
u bënë zëri i së ardhmes së Bulqizës, kërkimi 
dhe zbulimi i kromit drejt thellësive dhe 
gjerësive. Miniera e re e Batrës do të mer-
rte emrin e “11 heronjve” të gjeologjisë që 
humbën jetën në kërkim të kromit. dy herë 
çmimi i shkallës së Parë të Republikës (sefe-
din Qorlaze) do të festohej midis gjeologëve 
të Bulqizës për zërin e veçantë që dha gje-
ologjia jonë për të ardhmen e kërkimit dhe 
shfrytëzimit të kromit.

Bulqiza në vitet tetëdhjetë do të shtrihej 
në punime të mëdha kapitale. dy traver-
bankët e Klosit dhe Rampa e Qafës së Buallit 
nisën udhën drejt Nivelit të Pestë, i pari me 
sistem transporti elektrik, kurse i dyti me 
zbritje e ngjitje me kamionë. Në dalje të 
traverbankëve u ngrit fabrika e pasurimit të 
kromit ndërsa, poshtë, në Klos mori formë 
stacioni i fundit i trenit dhe hekurudha po 
shtrinte shinat e saj. Në të njëjtën kohë nga 
Bulqiza, drejt selishtës një traverbank tjetër 
ndërtohej për të marrë kromin e Balgjajt dhe 
të selishtës...

Në Burrel u ngrit uzina për shkrirjen e 
kromit...

a duhej gjithë ky investim në kushtet kur 
ekonomia e vendit ishte e sëmurë?

Mbase po... 
Mbase jo... 
Një debat që duhet ta bluajnë imët në 

mullirin e gjykimit specialistët.
Nuk u gjykua atëherë, mbase nga “uji në 

gojë” hedhur nga regjimi i kohës.
Nuk u gjykua as kur “goja u hap një 

pashë” e specialistët, ata që e kishin ngritë 
me duar e me dhëmbë minierën mbetën në 
këndin që formon rruga që bashkon Bulq-
izën e vjetër dhe të Renë me rrugën paralel 
me Pallatin e Kulturës. e kam në sy e në 
shpirt pamjen dhe gjendjen shpirtërore të 
jorgo Kolës, inxhinierit gjeolog të minierës 
së Bulqizës, njeriun që i njihte thellësitë 
e kromit më mirë se kushdo, njeriun që 
i dha jetë (dhe i jep edhe sot me testa-
mentin profesional që ka lënë) nxjerrjes 
së mineralit të kromit. Diçka në biografi 

do ta shuante meritën e tij të ishte hero i 
kohës. Në pleqërinë e tij jorgo Kolën, nga 
mëngjesi në mbrëmje, në ditë me diell e 
me acar, do ta gjeje në atë kënd rruge, me 
shpinë kthyer nga miniera tek shiste paqeta 
cigaresh, çamçakëzë...për të përballuar 
vitet e pleqërisë.

Këtë portret do të kishte edhe miniera, 
edhe nxjerrja e kromit, edhe qyteti i Bulq-
izës, që ndonëse me themele në flori ishte 
dhe është qytet gjallë - vdek.

Kur u ndamë minatori i kromit mbeti me 
duar në xhepa të grisur. Bulqizaku as tokë 
kishte për të punuar, as punë kishte për të 
nxjerrë bukën e ditës, as përkrahje për ta 
mbajte jetën gjallë...

Minatori që dilte në pension me 10 vjet 
punë nëntokë, në moshën 50 vjeç, me 
pensionin më të madh për kohën, përjetoi 
tragjedinë e njerëzve të harruar, ashtu siç 
përjetoi edhe qyteti tashmë në duar ujqish 
të pa ngopur.

dua të shkruaj shumë për minatorët dhe 
gjeologët e Bulqizës, këta heronj të mëdhenj 
të kombit...

shënimet e mija në këtë 70-vjetor të rrugës 
shqiptare të kromit do të desha që të vijonin 
me kujtime e vlerësime të asaj dhe kësaj 
kohe, nga njerëz emrat e të cilëve i kam në 
mendje dhe u ulem në gjunjë me respekt për 
vlerat e mëdha që dhanë.

Nuk e di se çfarë do të ketë më 18 shkurt 
në Bulqizë...

Festë (?) apo protestë (?) !
Mbase më 18 shkurt 2018 Kuvendarët e 

shqipërisë do të ngrenë dorën lart njëzëri për 
të miratuar “statusin e Minatorit”.

ua kanë borxh, një borxh që ndjek borx-
hin e s’paguhet dot kurrë...

Shënim: Nga arkivi im prej qindra fotosh 
me gjeologë e minatorë të kromit po shkëpus 
katër fotografi, njëra midis minatorëve të Pu-
sit 2, njëra fiksuar në 40 vjetorin e minierës 
me veteranët e saj, njëra në një meditim të 
gëzueshëm të njerëzve të kromit dhe njëra 
në gëzimin e gjeologëve kur sonda takon 
në krom...

Gjeologët e Bulqizës, pas ikjes 
së rusëve, u bënë zëri i së 
ardhmes së Bulqizës, kërkimi dhe 
zbulimi i kromit drejt thellësive 
dhe gjerësive. miniera e re e 
Batrës do të merrte emrin e 
“11 heronjve” të gjeologjisë 
që humbën jetën në kërkim të 
kromit. Dy herë Çmimi i shkallës 
së parë të republikës (sefedin 
qorlaze) do të festohej midis 
gjeologëve të Bulqizës
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Nga rOLanD  DODa 
OsMan  XhILI

përshkrIMI I zOnës: 
ekosistemi natyror malor “Parku natyror 
Korab – Koritnik “, ka një sipërfaqe prej 
55,520 ha, apo 555, 5 kilometër katror, 
pjesë e Rajonit Alpin, i përfshirë në rajonet 
e Kukësit dhe Dibrës. vargmali Koritnik – 
Gjallicë – Korab, është i vendosur në pjesën 
verilindore të territorit shqiptar dhe shtrihet 
nga kufijtë me Kosovën, deri në malin e 
Deshatit, në pjesën jugore të vendit, duke u 
kufizuar me Maqedoninë. Ai është pjesë e 
rajonit Malor Qendror, të ashtuquajtur Alpet 
Shqiptare lindore. Masivi në fjalë ka shumë 
maja malesh të ndërprera herë pas here nga 
tektonika radiale, që përfundojnë në formën 
e grykave apo të luginave.

Habitati më i bollshëm brenda zonës 
janë kullotat natyrore, tokat e mbuluara 
me shkurre dhe barishte. Pyjet e ndodhura 
kryesisht në pjesën veriore të parkut mbulo-
jnë një sipërfaqe të konsiderueshme. Zonat 
bujqësore janë zakonisht të vendosura pranë 
fshatrave të banuara. Habitatet e kullotave 
dhe livadheve, janë gjithashtu të pranishme 
në zonë. Zonat shkëmbore malore mbulojnë 
një pjesë të konsiderueshme të parkut naty-
ror dhe janë me mungesë, ose me mbulesë 
bimore të pakët.

Korabi është një masiv malor i karakter-
izuar në pjesën veriore nga peisazh tipik 
alpin me maja të thepisura shkëmbore, 
ndërkohë që peisazhi i pjesës së tij jugore 
është më i butë. Maja më e lartë e vargmalit 
të Korabit , maja Golem Korab( 2764 m), 
është maja më e lartë në Shqipëri dhe ndër 
më të lartat në Ballkan.

Klima në territorin e ekosistemit Natyror 
Malor “  Parku Natyror Korab – Koritnik 
“, është e butë, kontinentale, me dimër të 
ftohtë e të lagësht dhe me verë të thatë e të 
nxehtë. Temperatura mesatare vjetore luhatet 
ndërmjet 7 – 10 gradë c për pjesët më të ulta 
të zonës dhe 2 – 3 gradë në zonat më të të 
larta të saj.

Reshjet janë një nga faktorët kryesorë që 
ndikojnë në regjimin klimaterik të zonës. 
Niveli më I lartë i tyre regjistrohen në periu-
dhën Nëntor – Janar dhe pranverën e vonë, 
përgjithsisht në maj. Reshjet janë në nivelin 
më të ulët gjatë korrikut dhe gushtit.

Territori i Parkut Natyror Korab – Koritnik, 
përshkohet nga një rrjet i dendur hidrografik 
i liqeneve dhe përrenjve, të cilët derdhen në 
degët e Drinit.Për shkak të karakterit gërryes 
në basenet e lumenjve dhe përrenjve , në 
zonë janë krijuar lugina dhe kanione, sic janë 
Gryka e vanajve, Kanioni i Bicajt, luginat e 
lumës, Bushtricës, veleshicës dhe Gramës.

Një nga lumenjtë më të përmendur të këtij 
territori është lumi i lumës, si një degë e lu-
mit të Drinit të Bardhë. Baseni ujëmbledhës 
ka një sipërfaqe 578 km katror.

lumi i Belajt ka një basen ujëmbledhës 
prej 517, 5 km katrore, kurse pjerrësia e 
shtratit 19 %.

lumi i veleshicës ( Radomirës ), formohet 
nga burimet dhe rrjedhjet e Tejzës, i cili bu-
ron nga mali i Korabit, si dy rrjedha të ndara. 
Të gjitha këto ujra bashkohen përpara hyrjes 
në fshatin Radomirë.

Burimet e Tejzës dalin pranë fshatit Ra-
domirë, ndërkohë dy rrjedhjet e tjera , të 
njohura si përrenjtë e Preshit, formohen nga 

burime të gjendura në pllajën e Korabit dhe 
bora e shkrirë. vetë zona ujëmbledhëse është 
vetëm 17 km katror, por në zonë ka burime 
karstike dhe një basen të madh ujëmbledhës 
nëntokësor, i cili duhet marrë në konsideratë 
në të ardhmen.

Përroi i Bjeshkës së Shehit është një 
burim tjetër që buron nga mali i Korabit, 
në jugperëndim të tij, rreth 2700 metra mbi 
nivelin e detit. Ky përrua ka një zonë totale 
ujëmbledhëse afër 9 km katror, bashkohet me 
lumin e Radomirës, pas fshatit me të njejtin 
emër. Pas këtij bashkimi  marrin emrin për-
roi i veleshicës dhe vazhdojnë rrjedhjen në 
drejtim të perëndimit.

Brenda zonës së parkut janë liqeni i 
Gramës në rrethin e Dibrës dhe liqeni i 
Kallabakut në Kukës. liqeni i Gramës është 
liqeni më i madh në malin e Korabit, afër 
malit të Gramës, me lartësi 2345 metra. 
liqeni akullnajor i Gramës ka një sipërfaqe 
prej pesë hektarësh.

liqeni i Zi gjendet afër fshatit Tejzë, (Ra-
domirë ), në një lartësi prej 1460 metra. Ai 
është një liqen akullnajor me një sipërfaqe 
prej 0, 8 ha.liqeni njihet për vlerat hidrolog-
jike, gjeologjike, biologjike dhe kulturore.

MOnUMentet kULtUrOre, 

metër , diametri 1 metër dhe moshë 160 deri 
në 200 vjeç.

Pylli i lisit i Novosejt. Ndodhet afër fshatit 
me të njejtin emër në komunën e Shishta-
vecit, 1410 metër mbi nivelin e detit. Është 
një pyll prej 3 hektarësh, me pemë të reja 
4 – 5 metër të larta.

Gjeomonumente.
Guri i Kërçinit. – Ndodhet afër mbi 2000 

metër mbi nivelin e detit, afër fshatit Kërçisht. 
Përbëhet nga gur gipsi dhe shkëmb kripor, 
900 m i gjatë, 250 m i  gjërë dhe 200 m i lartë. 
Sipërfaqja e tij është 12, 5 hektarë.

Shpella e Qytetit. – Ndodhet në fshatin 
Bellovë, komuna Melan.. Është e krijuar nga 
gipsi në periudhën e Permo- triasit, por nuk 
është eksploruar ende.Është 10 metër e gjatë, 
2 metër e gjërë dhe tre metër e lartë. Shpella 
është 1400 metër mbi nivelin e detit.

Pasqyrat e Gramës. – Gjenden në një 
faqe pranë malit të Korabit, në lartësinë 
1900 metër. Shkëlqen për shkak të pranisë 
së selenit. Është 500 metër e gjatë dhe 200 
m e gjërë.

Shllinas. – Gjendet në malin e Bardhë, 
pranë fshatit vrenjt, 1200 deri 1500 metër 
mbi nivelin e detit. Është një masiv shkëmbor 
i përbërë nga gipsi dhe halitet. Përmasat e tij 
janë 900 metër i gjatë, 250 metër i gjërë dhe 
200 metër i lartë. vend i preferuar nga dhitë 
e egra, që shkojnë aty për të lëpirë kripën.

Rrafshi i Korabit. – Ndodhet në Radomirë, 
mbi 1900 metër mbi nivelin e detit. Është një 
kompleks akullnajor, rreth 1000 metër i gjatë 
dhe 200 m i gjërë.

Gropa e Panairit. – Radomirë, 2115 m mbi 
nivelin e detit. Hinkë akullnajore karstike 
me gjatësi 800 metër dhe gjerësi 230 m, në 
formën e një amfiteatri.

 Po kështu mund të përmendim dhe plot 
Gjeo – Monumente të tjerë si Karsti i Malit të 
bardhë në Gramë, Grykën e Çajës, Gurin e 
Shqipes, Gurin e Mëngjesit, si dhe Kanionet 
e bukura të Bicajt dhe vanajt.

Monumentet Ujore 
Bekim Qosja, drejtor i Agjensisë së zonave 

të mbrojtura për qarkun e Dibrës, thotë se   
do të ishte e paplotë lista e monumenteve 
natyrore, po të mos shtonim në të dhe monu-
mentet e mrekullueshme ujore. Ata ndodhen 
në pika të ndryshme të Parkut, duke i dhënë 
atij një larmi e bukuri të veçantë. 

Mund të përmendim sit ë tillë: Burimet 
karstike të Kërçinit, ujëvarën e Pocestit në 
Maqëllarë, Burimet e Bellovës, ujin e ftohtë 
në vleshë, liqenin e Zi në Radomirë, Kroin e 
Bardhë në Topojan, Kroin e Kuq në Gjallicë, 
si dhe Kroin e Mbretit në Sarakol.

Do të ishte shumë fyese për këto peisazhe 
të mrekullueshme tu përmendje thjeshtë em-
rin, siç po bëjmë ne. Secili prej tyre mund të 
bëhej objekt i një vizite speciale nga grupe të 
ndryshme njerëzish vendas e të huaj. Për më 
tepër secili prej tyre mund të bëhej objekt i 
një reportazhi apo kronike televizive. 

BUjqësIa, prODUktet BUjqësOre, 
BLektOraLe Dhe tUrIzMI.

Po t’ ju referohemi shifrave do të na 
rezultonte se popullsia që jeton brenda 
territorit të parkut është jo shumë e madhe, 
rreth 19 mijë banorë, kurse sipërfaqja totale 
e tij është afërsisht 55 mijë hektarë. Sektorët 
kryesorë të ekonomisë lokale në këto male 
janë pyjet dhe bujqësia ekstensive. Me atë 
pak tokë bujqësore në përdorim, banorët 

hIstOrIke Dhe natyrOre

Parku Korab – Koritnik strehon 25 Monu-
mente Natyrore (Kategoria e tretë e zonave 
të mbrojtura në Shqipëri). Ata mund të kla-
sifikohen në:

Bio Monumente.
Krasta e Pocestit – Gjendet në fshatin Po-

cest, 1500 metër mbi nivelin e detit. Është 
një territor i formuar nga guri gëlqeror dhe 
bimësi tjetër.

Rrapi i Kërçishtit – Gjendet në fshatin 
Kërçisht i Poshtëm, në komunën Maqëllarë, 
700 metër mbi nivelin e detit. Mosha e rrapit 
është 250 vjeçare.

Boroviku i Begjunecit. – Gjendet në afërsi 
të fshatrave Begjunec dhe Rabdisht, 785 – 
1350 metër mbi nivelin e detit. Përbëhet nga 
gipsi dhe bimësi tipike.

Mështekna e Shishtavecit. – Përfaqëson 
një pyll prej 33 hektarësh, pranë fshatit me 
të njejtin emër, në lartësi 1300 – 1390 metër 
mbi nivelin e detit. Drunjtë e mështeknës 
kanë një lartësi 13 – 17 metër, diametri 20 
– 30 cm dhe moshë 40 – 45 vjeç.

Rrobulli, laku i Topojanit. Gjendet afër 
fshatit Tërshan, komuna Bicaj, në lartësi 
1450 – 1600 metër nivelin e detit. Përfaqson 
një pyll prej 34 ha, lartësia e drunjve 20 – 25 

Parku natyror Korab-Koritnik, 
mundësi të mëdha për turizmin malor

turizëm
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mbjellin sasi të pakta misri, thekre, por 
janë prodhues të mirë të patates, sidomos 
në ish komunën e Bellovës. vetëm Xhavit 
feta në Zagrad kultivon mbi dy hektarë 
me këtë kulturë dhe synon të prodhoje 
farë patatie për zonën e ulët. Sipërfaqet e 
mëdha me kullota dhe livadhe kanë bërë 
që popullata e këtushme të orientohet në 
drejtim të mbarështimit të deles, sidomos 
të deles Rudë, që është një racë autoktone 
dhe që ngjall shumë interes për cilësitë dhe 
vlerat e saj. Nuk janë të paktë fermerët që 
kanë 300 apo më shumë krerë dele, sido-
mos në Kalanë e Dodës. Të tillë mund të 
përmendim blektorët Ramazan Kupa, Sejdi 
Madana, lutfi Domi, që mbareshtojnë delen 
rudë, Islam Ahmati dhe lavdrim Madana, që 

mbarështojnë lopën e përmirësuar Për paso-
jë janë ngritur dhe disa pika të përpunimit 
të qumështit, apo sic i quajm, baxho. Ka 
shumë vite tashmë që  baxhierët e talentuar 
Sulejman Ahmati , Hysen Dabulli, eles ci-
baku, mbledhin dhe përpunojnë qumështin 
e blektorëve të zonës.

Produktet lokale tradicionale janë djathi i 
bardhë dhe ai kaçkavall, gjalpi dhe nënpro-
duktet e tjera të qumështit, mishi, pastërmaja 
e produktet e tjera të tij, mjalti, frutat e pyllit 
dhe bimët mjekësore.

Maja e malit të Korabit, më i larti në 
Shqipëri, ka një bukuri të rrallë. Përveç tij 
ka dhe kreshta të tjera të këtij vargmali, me 
formacione gëlqerore dhe gipsi, mbuluar me 
bimë barishtore dhe kullota alpine, me lloje 

ekonomi

të ndryshme lulesh plot aromë, gjatë gjithë 
pranverës dhe verës. Burimet e ftohta të 
ujit, kataraktet, liqene natyrore, llojshmëria 
e luleve, pemët me gjelbërim të përher-
shëm,majat e maleve mbuluar me borë, 
ofrojnë mundësi të mëdha, për të shijuar 
çdo detaj të turizmit malor, dimër dhe verë. 
vende si Kalaja e Dodës, me malin e Korabit 
në lindje, bjeshkët e Ilnicës, Rabdishti, Za-
gradi, Popinara, Kërçishti i Sipërm e shumë 
fshatra të tjerë malorë, janë atraksione, që 
meritojnë shumë vemendje. Mishi, qumësh-
ti, djathi, të gjitha të një cilësie shumë të 
lartë, monumentet e shumta natyrore  që 
përmendëm pak më parë, janë oferta që 
nuk mund tu rezistosh më, nëse i viziton 
njëherë. Porse është detyra jonë, e pushtetit 

lokal, e bashkisë, e drejtorive të ndryshme 
e shoqatave që operojnë në turizëm, për ti 
promovuar këto vlera, për ti ekspozuar e për 
ti bërë të prekshme. Sapo ka filluar njohja e 
përcaktimi i shtigjeve turistikë,përmirësimi 
i infrastrukturës, apo ndërtimi i bujtinave të 
para për të pritur turistët. Nëse na mungon 
eksperienca e menaxhimit të turizmit malor, 
le ta marrim atë tek banorët e Thethit, Dard-
hës, voskopojës, apo te komshinj të tjerë , 
që e kanë kthyer në industri turizmin malor.

le ta bëjmë sa më shpejt këtë, pasi 
popullsia në këto zona po rrallohet, numri 
i krerëve të bagëtive po shkon në rënie e 
për pasojë çdo tregues tjetër i tillë do të 
jetë, nëse indiferenca jonë do ti kalojë 
limitet e kohës.

Po t’ ju referohemi shifrave do 
të na rezultonte se popullsia që 
jeton brenda territorit të parkut 
është jo shumë e madhe, rreth 
19 mijë banorë, kurse sipërfaqja 
totale e tij është afërsisht 55 
mijë hektarë. Sektorët kryesorë 
të ekonomisë lokale në këto 
male janë pyjet dhe bujqësia 
ekstensive. Me atë pak tokë 
bujqësore në përdorim, banorët 
mbjellin sasi të pakta misri, 
thekre, por janë prodhues të 
mirë të patates, sidomos në ish 
komunën e Bellovës. Sipërfaqet 
e mëdha me kullota dhe 
livadhe kanë bërë që popullata 
e këtushme të orientohet në 
drejtim të mbarështimit të deles, 
sidomos të deles Rudë, që është 
një racë autoktone dhe që ngjall 
shumë interes për cilësitë dhe 
vlerat e saj. 

Rabdishti dhe Radomira,dy fshatrat që po përgatiten për zhvillimin e shpejtë të turizmit

fitim Goleci si dhe familje të tjera që kanë 
vendosur ti përkushtohen pritjes së turistëve.

Përveç vizitës në pikat historike, në bjesh-
kë apo dhe fshatrat ngjitur; vizita mund të 
bëhen edhe tek burimet e ujërave termale 
apo dhe uji i ftohtë me përmbajtje gipsi për 
qëllime kurative. Kjo është e gjitha që mund 
të vizitohet në këtë fshat. 

raDOMIra

Radomira është fshati tjetër i përfshirë në 
projekt – investimin e qeverisë. Ndodhet 
rreth 35 km larg nga Peshkopia në një lartës 
prej 1250 m mbi nivelin e detit, është pjesë 
e Njësisë Administrative të Kalasë së Dodës. 
Nga shumë njerëz identifikohet me këngën 
‘cucë e Radomirës’, për disa të tjerë identi-
fikohet me blegtorinë dhe produktet cilësore 
blegtorale. Për turistët Radomira identifikohet 
si fshati rrëzë Malit të Korabit, dhe si pika e 
nisjes së ecjes për në Korab. 

Gjatë rrugës për në Radomirë shoqërohesh 
nga vargmalet e Korabit që janë pjesë e Par-
kut Kombëtar Korab- Koritnik. Për të gjithë 
vizitorët peizazhi është mahnitës. Malet 
anash rrugës të mbuluar me pishat e larta 
dhe lëvizjet pakta të makinave e të njerëzve 
të krijojnë idenë se gjithçka është e qetë. 
Gjatë ndalesave të shkurta për të shikuar pei-
zazhin mund dallosh lehtë Majën e Rrunjës, 
Malësinë e Reçit apo më largësi vargmalet 
e tjera që janë e pjesë e Parkut Kombëtar 
të Selishtës, lurës dhe luznisë. Diku rrëzë 
këtyre maleve dallohet dhe Drini Zi.

Shpesh për njohësit e historisë kjo zonë 
identifikohet me luftërat e periudhës 1913- 
1921 kundër forcave Serbe, dhe për figurat e 
kësaj zone. Për këtë bërë edhe dokumentarë 
e studime. Por ajo që vlerësohet dhe bën 
përshtypje tek vizitorët e studiuesit janë 
organizimi dhe hierarkia shoqërore mbi disa 
norma, përveç respektit që kanë për ligjin. 
Bazuar në këto norma niveli më i lartë i dre-
jtimit të fshatit është Pleqësia dhe Kuvendi 
që vendos quhet Itifaku. funksionimi i këtyre 
dy elementëve socialë ka ndikuar pozitivisht 

në ruajtjen natyrës dhe parkut kombëtar të 
Korabit.

Gjithashtu, mikpritja është pika tjetër më 
fortë e Radomirës. Për banorët e zonës miku 
dhe turisti vlerësohen e nderohen shumë. 
Çdokush që viziton fshatin është i mirëpritur 
tek familja e çdo fshatari duke u respektuar 
sipas traditës së zonës. Këtu gjen vend fjala e 
urtë “Shpia është e mikut dhe e zotit”.

StiliiI ndërtimtarisë së shtëpive me gurë 
dhe natyra përreth, që nga pishat e lulet 
shumëngjyrshe e deri në majën e Korabi në 

(Vijon nga faqja 7) horizont, të krijon idenë që gjithçka është 
përshtatur mjaft mirë me mjedisin përreth. 
Të krijohet ideja që njeriu aty nuk ka dorë 
fare. Por nëse do të kuptosh sa të dashur ndaj 
natyrës, dhe mikpritës e festivë janë banorët e 
kësaj banorët e kësaj zone mund të vizitosh 
Radomirën në 2 Korrik në festën e fshatit. 
Madje kjo festë është një ditë ku  intelektualët 
dhe emigrantët rikthehen në vendlindje për të 
treguar se edhe vlerat intelektuale janë pjesë 
e kësaj zone. Një djalë i kësaj zone, lefter 
Daku, profesor në një universitet në Shtetet 
e Bashkuara, kthehet sëbashku me djalin çdo 
vit për një kurs veror për mësimin e anglishtes 
fëmijëve të këtij fshati. 

* * *
Zgjedhja e këtyre dy fshatrave në këtë 

projekt- investim përbën një avantazh për 
të gjithë zonën e Dibrës. Përveç zgjidhjeve 
problemeve me infrastrukturën, mbetjet 
dhe zhvillimin që merr turizmi në këto dy 
zona, efekti tjetër është për ngritjen e një 
mekanizmi të tërë për zhvillimin dhe pro-
movimin e të gjithë kësaj zone. Në mënyrë 
të drejtpërdrejtë ndikon në të ardhurat dhe 
zhvillimin e këtyre dy zonave që janë Portat 
e këtij Parku Kombëtar dhe si pika të nisjes 
për ture dy ose tri ditore. Indirekt rrit numrin 
e të punësuarve tek zonat pranë dhe nxit të 
rinjtë që të mendojnë projekte për këtë sek-
tor, që të punësohen dhe promovojnë zona 
të tjera të Dibrës. Mendoj që tani radha për 
të ‘lëvizur gurët e mullirit’ janë qytetarët me 
projekt-idetë për të qenë të suksesshëm në 
atë që kërkojnë.
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Grupi nismëtar për vitin e Skënderbeut, 
kishte pak kohë që ishte krijuar, por 
akoma nuk ka marrë trajtën përfun-

dimtare. Profesor Murat Koltraka, ish myftiu 
dhe mësuesi, Ahmet Çaushi, të tjerë mësues 
si Haki Përnezha nga Çidhna, apo Qemal 
cenaj, nga Mati, janë vetëm një pjesë e grupit. 
Shumë shpejt pritet te bëhet një takim me 
intelektualë të tjerë nga Dibra e Madhe, apo 
më gjerë akoma, në mënyrë që grupi të jetë 
i përfaqësuar nga të gjitha trojet, ku Skënder-
beu, heroi ynë kombëtar pati aktivitetin në 
ato vite të lavdishme.  falë kontributit të këtij 
grupi të sapokrijuar u sensibilizuan dhe organe 
shtetërore e qeveritare, që kulmoi me takimin 
hapës të datës 17 Janar 2018, në mjediset e 
hotel “veri”, nën kujdesin e kryetarit të qarkut, 
z. Hajri laçit.

Ditën e parë të shkurtit, u nisëm për një 
vizitë në trojet e Kastriotëve. Shumë është 
folur e vazhdon të flitet për trojet reale të 
Skënderbeut. Bullgarët thonë se është i  yni, 
italianët po të njëjtën gjë, e po kështu shumë 
shtete të tjerë. Më tej vijojnë pretendimet 
nga brenda trojeve shqiptare, nga Kruja, le-
zha, Gjirokastra, Mati e të tjera rrethina. Por 
burime të shumta historike, dokumente e plot 
toponime, këtu në Kastriot të Dibrës, që dhe 
sot janë të gjalla, kanë emra që lidhen pazg-
jidhshmërisht me emrin e madh të Kastriotëve 
dhe kryetrimit të shqiptarëve, Skënderbeut.

Pjesë të grupit, por dhe drejtues të mje-
tit, me të cilin lëvizëm, kishim kolegun tim 
të nderuar,Hajrulla Nikollin. Pas një kafje 
hyrëse në qendër të komunës, u drejtuam te 
shkolla e mesme e Kastriotit, që jo rastësisht 
mban emrin e Heroit tonë kombëtar. Por dhe 
vizita jonë aty, nuk ishte e rastësishme. Dy 
pjesëtarët e grupit tonë të vogël, profesorët 
e nderuar, Murati dhe Ahmeti, kishin qenë 
dikur, jo vetëm pjesë e stafit pedagogjik të 
kësaj shkolle, por dhe drejtorë të saj. Sa e sa 
kujtime kishin nga ato kohë të hershme. vizita 
e kinezeve te kjo shkollë, ishte vetëm një nga 
episodet e shumta, që ka në historinë e saj. 
Mos harrojmë, që shumë pranë kësaj shkolle 
ka qenë internati i famshëm i Kastriotit, që 
nxori aq shumë breza njerëzish të ditur.

Nxënësit i gjetëm në pushimin e gjatë, 
kurse mësuesit në këshillin pedagogjik. Pasi 
u përshëndetëm dhe u prezantuam,  u shp-
jeguam me pak fjalë qëllimin e ardhjes tonë. 
Shpresonim që mësuesit dhe nxënësit e kësaj 
shkolle, krahas detyrës parësore të mësimit, 
do ishin një faktor shumë i rëndësishëm në 
veprimtaritë  e këtij viti jubilar. vajtja jonë atje, 
ekspozimi i shpejtë i projekteve tona, e bënë 
si me krah kolektivin e mësuesve. e ndjenë që 
nuk ishin vetëm, se do të kishin aleatë që do ti 
ndihmonin sadopak. Nëndrejtori, Arseni dhe 
ish drejtori Qamil Neziri, na përcollën deri tek 
dera e oborrit. Në fasadën e shkollës ishte pik-
turuar mjeshtërisht, portreti i Skënderbeut, nga 
Gëzim Shini, ish nxënës i kësaj shkolle. oborri 
i shkollës ishte i madh, por që kishte nevojë për 
sistemim dhe mbjellje të pemëve dekorative. 
Premtuam që do të ishim aktivë dhe në këtë 
drejtim, duke e ndihmuar shkollën me bredha, 
pemë, lule e shkurre zbukurimi. u ndamë për 
tu takuar sërish, u ndamë duke menduar se 
kishim firmosur në mendjet dhe zemrat tona 
një memorandum bashkëpunimi të ndërsjellë, 
për plot gjëra të bukura në të ardhmen.

Më pas zbritëm poshtë në fshatin Kuke, 
që është dhe vendlindja e profesor Murat 
Koltrakës. fshat i vogël, por me shumë histori. 
Pesë gjeneralë të mëdhenj të Skënderbeut, 
janë nga ky fshat, secili me histori speciale, 
që ndoshta do ti trajtojmë në shkrimet e tjera. 
Nga kodra e Çanakëve pamjet përreth ishin të 
mrekullueshme, romantike dhe historike në të 
njëjtën kohë. Aty ku ndodheshim ne, fermerët 
kishin krijuar ca blloqe të bukura pemësh, me 
mollë të varieteteve të ndryshme. vetëm pak 
kohë ju duhet atyre për të shpërthyer lulëritë 

fshehur dhe mateshin tek ai gur, nëse e kishin 
arritur moshën për martesë apo jo.

Kishim dhe një pjesë tjetër, jo pak inte-
resante për të vizituar, një kodër me emrin 
“Gështenjas”. Po para se të shkosh atje, një 
tjetër toponim i hershëm të del para, një mulli, 
mulliri i Gjonit, babait të Skënderbeut, tamam 
aty ku rruga që le pas Kastriotin, merr një kthesë 
të fortë, për t’ju afruar Blliçes. Deri vonë kanë 
qenë gurët e mëdhenj të mullirit e sot nuk janë 
më. I jemi afruar kodrës, që kishim si destina-
cion. Dikur, një masiv i dendur gështenjash 
mbulonin kodrën dhe tani ajo është pothuaj 
e zhveshur, si një kokë pa flokë. Një vreshtë 
disa hektarshe shtrihej dikur, ngjitur me kodrën. 
Dhe ajo pësoi fatin e gështenjave. Dhe pse 
doktor Hajrullai ishte i operuar për gjurin në 
Itali, kurse dy profesorët janë 80 vjeçarë, nuk 
e patëm të vështirë ti ngjitemi kodrës. I dolëm 
nga ana lindore dhe profesor Murati, që bën 
dhe rolin e ciceronit, na thotë se në pjesën e 
ngushtë, ka qenë porta e kështjellës. Aty kanë 
qenë dhe disa gurë të mëdhenj, por u morën 
në kohën e kooperativës dhe u përdorën për 
ndërtim. Tashmë jemi ngjitur në majë të kodrës. 
Pikërisht, këtu mendohet të ketë banuar Gjon 
Kastrioti, pra familja e Skënderbeut. Poshtë ko-
drës, para nesh gjendet një pus, me emrin pusi i 

Gjonit, i mbuluar në kohën e kooperativës. Më 
tej janë muret rrethuese, që shkojnë rreth e rreth 
kështjellës, duke future brenda dhe kopshtin e 
dikurshëm, që mbante dhe ky emrin e Gjonit. 
Për të zbuluar pusin e Gjonit dhe një pjesë të 
murit rrethues, nuk duhen më shume se dy 
punëtorë, me kazëm e lopatë e të punojnë për 
nja dy tre ditë. Sa keq! Sa turp! Për dy treqind 
mijë lekë të vjetra, zbulohen dhe shohin dritën 
e diellit objekte të tilla të jashtëzakonshme, që 
indiferenca njerëzore i ka groposur për shekuj 
me radhë. Para dy muajsh bëra një vizitë 
disaditore në Stamboll. Nuk di pse, një grup 
turistësh të huaj prisnin në radhë, diku pranë 
Xhamisë  Blu. Halili, miku im nga Turqia, 
më shpjegoi se presin radhën për të vizituar 
depozitat e nëndheshme të ujit, të kohës së 
osmanllinjve. Duhej paguar 15 apo 20 euro 
për një vizitë. vetëm këtu në Kastriot mund 
të jenë dhjetëra objekte që mund të kërkojnë 
një ditë të tërë për ti njohur. Sa e sa euro do 
të hynin në xhepat e shtetit të varfër shqiptar! 
Sa e sa turistë të huaj do tu tregonin miqve të 
tyre për heroin tonë kombëtar. Por nuk e di 
përse, arrij në një konkluzion të frikshëm, që 
ne shqiptarët, jo vetëm nuk duam të zbulojmë 
rrënjët e historisë sonë të lavdishme, por shpesh 
përpiqemi ti fshijmë ato me vetëdije të plotë. 
Më e pakta do të quheshim budallenj, në mos 
bëjmë lojën e dikujt tjetër. Profesori vazhdon 
të tregojë se shumë vite më parë një grup të 
rinjsh hapën një profil në këtë kodër. Shtresa 
e parë ishte prej bote, një lloj argjile e zezë, 
tjetra prej qymyri dhe më pas vinin materiale 
të tilla si tjegulla, enë qeramike e plot gjëra të 
tjera që tregonin historinë e një vendbanimi 
të vjetër. vetëm kaq! Materialet u dërguan 
diku, gjoja për ti verifikuar dhe asnjë përgjigje 
nuk erdhi më. Nuk e di çfarë gjëra e thesare 
historike mund të fshihen aty, në brendësi të 
asaj kodre. Për çudi, në vend që të gërmojnë 
arkeologët, gërmojnë piratët, në kërkim të 
ndonjë thesari, që mund të dergjet nga thellësia 
e shekujve. Asnjë tabelë që të tregojë se është 
zonë historike, se është zonë që mbrohet nga 
shteti, apo që përbën një monument historik. 
Përkulesh pak dhe dallon ca lule të hapura të 
shpendrës, apo kukurekë, nga ato që mbledhin 
fëmijët për ditvere. Ndoshta është e shkruar që 
bashkë me stinën e pranverës së këtij viti, do të 
vijë një pranverë tjetër në jetën e shqiptarëve, 
në të menduar e të vepruar, për të pasur më 
shumë dinjitet, pasuri e vlerësim të njëri tjetrit.

Ka shumë e shumë gjëra të kësaj treve, 
për të parë, për të mësuar e për të shkruar. 
e kam zili profesorin kur vazhdon të tregojë 
për Tregurthit, që shërbenin si pikë vrojtimi, 
Gurin e luftës, për fushën e Kalorësve, ku 
bëheshin gara me kuaj, apo kalanë shumë 
hektarëshe të volezës, shumë më sipër nesh. 
Ky është viti i Skënderbeut dhe herë të tjera 
këto toponime, apo vendbetejat e shumta të 
heroit kombëtar, do ti bëjmë objekt të vizitave 
dhe të shkrimeve tona. 

e bardha dhe rozë, për ti kthyer më vonë në 
kokrra, aq të shijshme. vetë profesor Murati, 
ka bërë gati fidanët për të mbjellë dy dynymë 
me arra. e dimë që arra do kohë për të hyrë 
në prodhim, por dhe shëndeti i tij premton 
jetë të gjatë. Pastaj, në fund të fundit, le të 
hanë të tjerët dhe ta kujtojnë me ndonjë dua 
e rahmet njeriun që i mbolli dhe u shërbeu. 
Poshtë hapej një luginë e bukur, ku gur-
gullonin ujërat e përroit të Kuke, që më sipër 
quhet përroi i Kastriotit dhe akoma më lartë 
buron nga bjeshkët e Gramës dhe Korabit. 
Përpara kemi Blliçen, një fshat dhe ky me 
shumë histori, me njerëz të ditur, punëtorë 
e luftëtarë. Në afërsi të fshatit një kodër, 
çuditërisht, ka emrin Kodra e Pareve. Të ketë 
pasur vërtet thesare? Ndoshta kanë gërmuar 
mjaft, të intriguar nga emri që ajo mban. Diku 
pranë saj janë ca varre dhe këto me emër të 
çuditshëm, “ varret e dragonjve”. Shumë të 
mëdha pllakat e gurit të vëna aty, por dhe 
eshtrat e të vdekurve, thuhet se janë shumë 
të mëdha. vështrimi tretet pastaj më tej, sipër, 
te” livadhet e Shkahut”. Mezi dallohet një gur 
me emrin “ Guri i Hajatit”. Mësues Ahmeti 
na tregon se guri shumë i madh, në një farë 
lartësie, gati sa një bojë njeriu, ka një pjesë 
të nxjerrë. Gocat e dikurshme shkonin pak si 

Në trojet e Kastriotëve

fshati Kuke

Gështenjas

Kodra e Pareve

Nuk e di çfarë gjëra e thesare 
historike mund të fshihen aty, në 
brendësi të asaj kodre. Për çudi, në 
vend që të gërmojnë arkeologët, 
gërmojnë piratët, në kërkim të 
ndonjë thesari, që mund të dergjet 
nga thellësia e shekujve. Asnjë tabelë 
që të tregojë se është zonë historike, 
se është zonë që mbrohet nga 
shteti, apo që përbën një monument 
historik.... Bashkë me stinën e 
pranverës së këtij viti, do të vijë një 
pranverë tjetër në jetën e shqiptarëve, 
në të menduar e të vepruar, për të 
pasur më shumë dinjitet, pasuri e 
vlerësim të njëri tjetrit.

Ky është viti i Skënderbeut dhe herë të tjera këto toponime, 
apo vendbetejat e shumta të heroit kombëtar, do ti bëjmë 
objekt të vizitave dhe të shkrimeve tona. 
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në luftën e pabarabartë shumëvjeçare të popullit shqiptar kundër 
pushtuesit osmanë, kështjellat e fortifikimi i tyre e justifikuan 

plotësisht kujdesin që u tregua nga skënderbeu dhe shtabi i tij për to.

Prof. Asoc. Dr. Bernard zotaJ

kështJellat në mat

Mati dhe dibra janë dy krahina të 
rëndësishme në luftën e popul-
lit tonë me skënderbeun në krye 

kundër pushtuesve osmanë. Mati ka qenë 
krahinë e principatës së Kastriotëve. Në këtë 
principatë kishte disa fortesa e kështjella. Në 
një dokument që bën fjalë për dështimin e 
kryengritjes së Gjon Kastriotit në vitin 1430 
dëshmohet se …osmanët pasi pushtuan 
vendin rrafshuan për tokë të gjitha kështjel-
lat e tij me përjashtim të dy fortesave që i 
mbajtën për vete.

Në veprën e Barletit gjejmë se skënder-
beu pas çlirimit të Krujës i mbetej vetëm 
një punë, por e një mundi e vështirësie të 
veçantë, rrethimi i qyteteve të tjera që kishin 
rëndësi fort të madhe për mbretërinë e fituar. 
Këto qytete pas Krujës e Petrelës ishin Pe-
tralba, Stellushi, Stefigradi. Ndërsa Petralba, 
Guri i Bardhë e stelushi gjendeshin në Mat, 
Stefigradi ndodhje në Dibër. Skënderbeu u 
nis nga Petrela për në Petralb që ishte një 
qytet në Mat, siç thotë Barleti se i ndërtuar 
mu në një mal të vogël por që si trembet, 
përveç urisë, asnjë fuqie armike.

Rënojat e Petralbës, që nuk është gjë tjetër 
veç përkthimi në latinisht Guri i Bardhë, 
duken akoma edhe sot mbi një majë mali 
pranë këtij fshati. Pozicioni i kësaj kështjelle 
të quajtur nga vendasit kalaja e skënderbeut, 
është një vend strategjik. Prej saj mund 
të shikosh gjithë luginën e Matit, deri aty 
ku bashkohen me lumin e vrakës, kurse 
përballë Qafa e Buallit dhe drejtimi për në 
dibër. Prania e një qyteze ilire në fshatin 
Xibër pranë Gurit të Bardhë vërtetojnë se 
kjo kështjellë është ndërtuar në mesjetë. ajo 
bënte pjesë në principatën e Kastriotëve. 
atyre u përkiste dhe kështjella e stellushit 
për të cilën Barleti thotë se … nga madhësia 
nuk mund të lavdërohet, por nga mbrojtja 
natyrore e vendit, … është një mal në fushat 
e Matit, i lartë në mes të një lugine të bukur. 
Kjo kështjellë kontrollonte e mbante nën 
vrojtim një tjetër rrugë që vinte nga dibra.

kështJellat në DiBër

Barleti duke shkruar për kështjellat shq-
iptare e veçon Krujën ku thekson se … nuk 
kanë për themelues asnjë që të zihet në 
gojë nga të vjetërit. ai tregon se këto kala u 
ngritën në maja të larta malesh dhe duke ju 
përshtatur vendit ato qenë në përgjithësi të 
vogla, por të forta prej natyre dhe të rrethu-
ara me mure të fuqishme. Kështjella e fundit 
në këtë drejtim ishte Stefigradi. Kjo gjendet 
në kufirin lindor të Lidhjes Shqiptare dhe si 
e tillë ishte nën trysninë e vazhdueshme të 
ushtrive osmane deri sa u pushtua me tar-
dhëti. Barleti thotë se ajo ishte ndërtuar … 
si një fole shqiponje në një mal të lartë … i 
dukshëm nga të gjitha anët dhe i barabartë 
pothuaj me stellushin, po ti vish rrotull. Me 
humbjen e Stefigradit në bregun e majtë 
të lumit të drinit, skënderbeu ndërtoi një 
kështjellë të re, atë të Modricës. ajo u ndër-
tua në një lartësi sunduese e cila kishte një 
fushëpamje të mirë në drejtim të ardhjes 
së armikut e që kryente të njëjtat detyra që 
kishte Stefigradi. Lidhur me pozicionin e saj 
Barleti thotë se ishte një mal thikë e rrëpirë, i 
cili për shkak të lartësisë, vështronte përpara 
tokat e osmanëve në një hapësirë të madhe. 
Rënojat e Stefigradit sot janë indetifikuar në 
fshatin Koxhaxhik në jug të dibrës, ndërsa 
Modrica mendohet të jetë fshati Moduc në 
luginën e drinit. të dy këto kështjella gjen-
den jashtë kufijëve shtetërorë të Republikës 
së shqipërisë, në Maqedoni.

Me skënderbeun dhe me luftërat që u bënë 
në këto krahina lidhen dhe disa kështjella të 
zbuluara nga ekspeditat arkeologjike. Zbuli-

Kështjella në ruajtjen e kufijve 
lindor e juglindor të vendit

histori

met e bëra në Gurin e Pishkashit në librazhd, 
i njohur në popull si “sofra e skënderbeut” 
ose “Maja e skënderbeut”. Në gërmimet e 
bëra janë nxjerrë materiale që i përkasin 
periudhës së mesjetës. Këto kështjella me 
pozicionin e tyre strategjik mund të jenë për-
dorur nga skënderbeu megjithëse burimet 
bashkëkohore nuk i përmendin. Por dimë se 
në atë zonë janë zhvilluar disa beteja  nga 
ushtria e skënderbeut. Nga pozicioni i tyre 
në kufijtë lindor të vendit vështirë është se 
janë lënë pa u shfrytëzuar nga skënderbeu, 
si pika vrojtimi për betejën e torviollit dhe 
pritt e Mokrenës që janë zhvilluan në vitet 
1444, 1445 dhe 1462.

Guri i Bardhë, Stellushi, Stefigradi e Mo-
drica gjenden në Mat e në dibër dhe mbronin 
jo vetëm këto krahina, por dhe kufijtë lindor 
e jugor të lidhjes shqiptare, si dhe drejtimin 
për në Krujë. Në ballë qëndronte Stefigradi 
dhe më vonë Modrica. Kur këto ranë në 
duart e osmanëve me tradhëti, kështjellat e 
brendshme e Gurit të Bardhë dhe stellushi 
ishin në vijë të parë për mbrojtjen e kufirit 
lindor të vendit.

Dy DiBrat për skënDerBeun patën 
nJë rënDësi të veÇantë

Lidhja e Lezhës kufizohen nga veriu nga 
zotërimet e dukagjinëve e të Zaharisë në 
lindje nga dy dibrat të cilat për skënder-

beun patën një rëndësi të veçantë. Rëndësi 
merrnin dhe krahinat e Mokrës, ohrit dhe 
struga të cilat shërbenin si pikë nisje të ush-
trive osmane. Këto toka nga veriu e verilindja 
kishin si mbrojtje malësitë që ishin gati të 
pakapërcyeshme. Nga lindja siç tregojnë 
burimet e shumta osmane dhe bizantine 
vinin rrugët kryesore të fushatave armike për 
të pushtuar vendin tonë. Në këto rrugëkal-
ime kishte kështjella të shumta që mbyllnin 
drejtimet strategjike për në Krujë.

skënderbeu i kushtoi një rëndësi të 
veçantë qëndrueshmërisë së kështjellave. 
ato duhej të ishin kudroherë të gatshme 
për të përballuar dhe mposhtur çdo fushatë 
të forcave osmane. Kështjellat siguroheshin 
jo vetëm me forca por dhe me armatime e 
ushqime të bollshme. Në to kishte puse e 
sera për grumbullimin e ujit të pishëm. sipas 
rëndësisë së kështjellës skënderbeu caktonte 
komandantët e forcave që të mbronin ato. 
Në rrethimin e kështjellave osmanët për 
pushtimin e tyre përdorën të gjitha format, 
rrugët dhe mënyrat. ata përdorën të gjitha 
mjetet e kohës duke përfshirë artilerinë e 
rëndë, duke u gjendur përballë një qëndrese 
të fuqishme nga forcat që mbronin kështjellat 
të cilët sulmit të forcave osmane ju përgjigjën 
me mbrojtje aktive. skënderbeu synonte që 
ti mbanin forcat osmane sa më larg mureve 
të kështjellave duke i goditur me shigjeta 
dhe gurët që hidhnin balistat e katapultat. 

Kur osmanët u afroheshin mureve kundër 
tyre ata lëshonin gurë, ura të ndezura, ujë 
të nxehtë dhe hunj me majë të mprehtë. 
asnjë kështjellë nuk u pushtua me sulme 
nga osmanët, as nga paaftësia e luftëtarëve 
por vetëm me tradhëti. Bashkëkohësit etij 
dhe kronistët osmanë ishin të detyruar të 
pohonin se kështjellat shqiptare ishin të pa-
thyeshme sepse i mbronin luftëtarë trima e 
të vendosur dhe se ishin të fortifikuara mirë. 
Në veprat e Barletit shohim qartë kujdesin 
e madh që tregonte Skënderbeu për fortifi-
kimin e qyteteve dhe të vendosjes në to të 
gjithçkaje që i nevojiteshin luftëtarëve dhe 
popullsisë që ishte e strehuar për t’u mbrojtur 
dhe luftuar. 

Gjatë rrethimit të tyre në përputhje me 
taktikën që përdorte skënderbeu nuk i linte 
që të përballonin të gjithë peshën e sulmit 
të forcave osmane nga garnizoni që ishte në 
kështjellë. ai kundërsulmonte forcat osmane 
në shpinë duke i vënë midis dy zjarreve, i 
gjakoste e raskapiste, u ulte moralin dhe 
ngjallte panik në radhët e forcave osmane 
duke lehtësuar punën e forcave që mbro-
heshin në kështjellë duke mundësuar heqjen 
e rrethimit. sulltanët duke ndeshur në një 
qëndrueshmëri të fortë dhe në një moral 
të lartë të ushtrisë shqiptare harxhuan forca 
të pallogaritshme për marrjen e tyre. edhe 
pse u muarën me tradhëti Stefigradi dhe 
Modrica, kështjellat e tjera në mënyrë të 
veçantë Krujën nuk mund ta pushtonin edhe 
pas rrethimeve të gjata. Kështjelllat shqiptare 
veçanërisht Krujën osmanët nuk e mposhtën 
dot me anë të forcës së armëve. ato ranë në 
duart e osmanëve pas sulmeve të gjata atherë 
kur i mundi uria, tradhëtia e pas vdekjes së 
skënderbeut.

Në luftën e pabarabartë shumëvjeçare të 
popullit shqiptar kundër pushtuesit osmanë, 
kështjellat e fortifikimi i tyre e justifikuan 
plotësisht kujdesin që u tregua nga skënder-
beu dhe shtabi i tij për to. ato i shërbyen më 
së mirë strategjisë e planeve taktike të tij për 
mbrojtjen e vendit.

skënderbeu i kushtoi një rëndësi të veçantë qëndrueshmërisë 

së kështjellave. ato duhej të ishin kudroherë të gatshme për të 

përballuar dhe mposhtur çdo fushatë të forcave osmane. 

kështjellat siguroheshin jo vetëm me forca por dhe me armatime e 

ushqime të bollshme. në to kishte puse e sera për grumbullimin e 

ujit të pishëm. sipas rëndësisë së kështjellës skënderbeu caktonte 

komandantët e forcave që të mbronin ato. 
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përvjetor

shpartallua dhe u tërhoq në panik. Skënder-
beu filloi të zbatonte planin e kryengritjes, 
së bashku me 300 kalorës shqiptarë e me 
të nipin Hamza Kastrioti, u kthye në Dibër, 
ku populli e priti si çlirimtar. Mori masa për 
përforcimin e rrugëve nga mund të vinin 
osmanët, dhe prej andej iu drejtua Krujës. 
Me një ferman të rremë shtiu në dorë qyte-
tin e garnizonin dhe kështu më 28 nëntor 
1443 u shpall rimëkëmbja e principatës 
së Kastriotëve. Mbi kështjellën e Krujës u 
ngrit flamuri me shkabën e zezë dykrenare 
i Kastriotëve. 

Në kushtet e pabarazisë së theksuar 
ndërmjet forcave osmane dhe atyre shqip-
tare, Skënderbeu përpunoi strategjinë dhe 
taktikën e tij luftarake, në bazë të së cilës 
qëndronte mendimi se fitorja nuk mund 
të varej nga numri i ushtarëve. Ai mbante 
armikun në alarm të përhershëm, i priste 
rrugën e fuqizimet dhe, pasi e kishte futur 
në kurth, e godiste me sulme të fuqishme e 
të befasishme.

Skënderbeu u shndërrua në simbol të 
luftës për liri e pavarësi. Ai mbeti një figurë 
e dashur për shqiptarët edhe pas vdekjes së 
tij. Kujtimi i tij mbeti gjithnjë i gjallë nëpër 
këngët, gojëdhënat e tregimet e shumta 
popullore që i dhanë atij tiparet e një figure 
legjendare.

BesëLIDhja e Lezhës, fItOrja e 
fItOreve 

Ishte ky bashkim i gjithë princave. 
Besëlidhja e lezhës u mbajt më 2 mars 1444, 
në katedralen e Shën Nikollës në lezhë. Që 

Skënderbeu, mes legjendës dhe heroit
Nga haLIL teODOrI

Skënderbeu, edhe sot megjithëse kanë 
kaluar kaq vite nga vdekja e tij, vërshon 
stuhishëm në mermorien e secilit, duke 

u përpjekur ta ndjek me ritmin e kohës hap 
pas hapi. Te çdonjëri nga ne që i vlon gjaku 
i shqipëtarit me kureshti, mediton dhe sër-
ish rend për të marrë pjesë në çdo qelizë të 
asaj kohë, të asaj epoke, e cila ishte fillesa e 
lindjes së shtetit të Arbrit. 

prOLOGU
Duke rikujtuar këtë epope të lavdishme të 

Heroit Tonë Kombëtar, elementi emocional 
është një rikthim në thelbin e kohës, në rim-
ishërimin e çdo arbnori që ishte personazh i 
historisë më domethënëse të Shqipërisë dhe 
shqiptarëve. Riardhja në trupin dhe mishin e 
njerëzve të kohës, të atyre që u kishte rënë 
barra e mbrojtjes së integritetit territorial dhe 
shpirtëror të Arbrit, dhe jo vetëm. Në vull-
netin e këtij vigani liberator nuk ishin vetëm 
fatet e Arbrit, të bashkimit të kryezotëve, bur-
rave dhe trimave, shpatarëve dhe kalorësve, 
në një përbetim, në një sfidë që do të ishte 
për gjithë evropën e krishtere, për gjithë 
qytetërimin perëndimor që kërcënohej seri-
ozisht nga hordhia e përbindshme otomane. 

skënDerBeU, Më e Larta kreshtë e 
krenarIsë 

Heroi Ynë Kombëtar ka qenë, është 
dhe do të mbetet i përgjithmonshëm në 
memuarin e kohërave, në impulse e mëti-
meve krijuese të gjeneratave. emri dhe vepra 
e tij janë mishërim i bashkëjetesës sonë me 
historinë, me atributet më të epërme të gje-
nialitetit të një strategu lufte dhe vigani të 
bashkimit kombëtar. Skënderbeu, si emër, 
si etapë historike, si identitet mbijetese në 
rrebeshet e kohës, si kontributor i ruajtjes së 
vlerave të qytetërimit, kurrë nuk shteroi përp-
jekjen për ta bashkuar vendin. Ishte pikërisht 
kjo përpjekje, kjo sfidë që arriti me vullnetin 
e tij unitetin, bashkimin, vëllazërimin, ndërg-
jegjësimin e gjithë asaj force liridashëse në 
një mburojë të paimagjinueshme ndaj një 
prej ushtrive më të rrezikshme të kohës, më 
gjakatare. 

epoka e Skënderbeut e shekullit Xv dhe 
vetë figura e Gjergj Kastriotit - Skënderbeut 
ndikoi fuqishëm në jetën shpirtërore të shqip-
tarëve dhe për rritjen e vetëdijes kombëtare 
të tyre. Të frymëzuar prej tyre, intelektualë 
të shquar shqiptarë, i pasqyruan e i përjetuan 
ato në vepra historike monumentale, në të 
cilat nisi jetën e vet historiografia shqiptare.

nGa jeta e herOIt
Gjergj Kastrioti ishte djali më i vogël i 

Gjon Kastriotit dhe i princeshës vojsava, 
fëmija i fundit midis 4 djemve dhe 5 vajzave. 
Mendohet se lindi më 6 maj 1405 në Dibër. 
e them këtë sepse gjashtë maj është festuar 
dhe vazhdon dhe sot e kësaj dite si ditë feste 
në Dibër dhe quhet festa e Shën-Gjergjit 
(gëzimi i dibranëve për lindjen e djalit të 
tyre Gjergj).u mor peng si nizam pas thyerjes 
së të atit nga Sulltan Murati më 1421 dhe u 
dërgua në oborrin e Sulltanit në Adrianopojë. 
Atje, zgjuarsia dhe shkathtësia e çuan Gjerg-
jin në shkollën e sulltanit (içogllanëve) që 
përgatiste komandantë e nëpunës.

Skënderbeu nuk hoqi dorë nga ideja për 
t’u kthyer në Shqipëri në fronin e të atit, deri 
në vitin 1443 kur ai u nis kundër Janosh 
Huniadit nën komandën e bejlerbeut të 
Rumelisë.

Më 3 nëntor 1443 në afërsi të Nishit, 
u ndeshën dy ushtritë. ushtria osmane u 

këtu nisi historia e qëndresës dhe ekzistencës 
së Arbrit, e vendosjes në histori të namit 
të zëshëm të këtyre trimave që vërshejnë 
mes malesh dhe shigjetojnë mes fushash si 
vetëtima. 

Kjo beslidhje mori disa vendime. vendi-
met e kuvendit ishin:Krijimi i një Besëlidhje 
Arbërore në krye me Skënderbeun,formimi 
i një ushtrie të përbashkët të komanduar 
nga Skënderbeu si kapiten i përgjithshëm 
dhe krijimi i një arke të përbashkët për të 
përballuar shpenzimet e luftës. ushtria e 
besëlidhjes u krijua e përbërë nga repartet 
e bujarëve shqiptarë dhe garda personale e 
Skënderbeut. Të gjithë princërit u zotuan të 
përkrahnin me ushtri, me ushqime dhe para, 
kundër Sulltan Muratit II. Të ardhurat e ush-
trisë së Besëlidhjes, në vit, vinin nga pagesat 
e princërve të Besëlidhjes, nga të ardhurat e 
principatës së Kastriotëve dhe nga shëllinat 
(minat e kripës) e Kampopeshkupit, afër 
Shën Kollit, në veri të Durrësit. vlerën e një 
ushtrie të gatshme për luftë në çdo minutë 
Skënderbeu e kishte parë tek shërbimet e 
Jeniçerëve. fitimet e Turqisë i detyroheshin 
këtij trupi ushtarak i cili ishte themeluar nga 
Sulltan orhani.

MIrënjOhja nDaj herOIt
Në të gjithë botën ka shesh me emrin dhe 

bustin e tij, ka rrugë e institucione arsimore 
që e kanë privilegj emrin e tij. Skënderbeu 
ka kalëruar gjithashtu nëpër kohëra duke 
tunduar jo vetëm historian e kronikanë, jo 
vetëm albanologë e qëmtues arkivash, por 
dhe artin ndërkombëtar.

Sot është detyra jonë kombëtare dhe në 
veçanti e dibranëve të ridimensionojmë 
këtë figurë që është më e rëndësishmja në 
historinë tonë kombëtare si një shtysë e 
rëndësishme vlerësimi dhe dimensioni uni-
versal që vetë Skënderbeu i dha kontributit 
të tij për paqe. 

Kalemxhinjë, grafomanë dhe pseudohis-
torianë, të paguar dhe të ushqyer nga një 
urretje patologjike e interesave tona kom-
bëtare nuk kanë reshtur së përpjekuri për të 
denigruar figurën dhe veprën e Skënderbeut. 
Sa më shumë që ata e kanë qëlluar, e kanë 
anatemuar, e kanë tjetërsuar, aq më shumë ai 
është ngritur, aq më lartë e ka hedhur shtatin 
kjo përmendore. 

herOI Mes LeGjenDës 
Dhe DeBateve

Gjergj Kastrioti, bën pjesë padyshim 
në rangun e heronjve, fama dhe name i 
të cilëve duke udhëtuar në hapësirë dhe 
kohë, është mitizuar, duke e pasuruar 
veprën dhe kontributin e tij, me faktet dhe 
të dhënat dokumentare, duke e dehur me 
limfën e legjendës. Deri më sot ai ka ard-
hur i paprekur thelbësisht, i patjetërsuar, 
sikundër ka ndodhur me bashkëkohësit 
e tij, për shumë arsye. Megjithatë emri 
dhe historia e tij kanë ardhur të dyzuara. 
Janë përplasur dyzimet për shpërfaqur 
të gjithë komponentët që përplotësojnë 
Skënderbeun, që nga origjina, parametrat 
fizikë, tiparet e portretit, roli kushtrues, 
beslidhja, roli udhëheqës, aleancat dhe 
marrëveshjet. Gjithçka e tij është bërë 
objekt diskutimi dhe debate. Breza të tërë 
historianësh dhe hulumtuesish, shqiptarë 
dhe të huaj kanë sjellë argument dhe 
kundërargumente. Njëmendësia dhe da-
kordësia kanë kaluar nëpërmjet shtigjsh 
shumë të ngushta e terrenesh shumë të 
ashpër. opinionet dhe debatet kanë mba-
jtur të ndezur shtjellën e përzimllekut të 
konkludimeve të arritura prej individësh 
të ndryshëm. Mbase kjo ka bërë që Skën-
derbeu të jetë jo vetëm Heroi ynë Kom-
bëtar, i padiskutueshëm, por njëherësh 
një prej figurave emblematike të Historisë 
së Shqipërisë më të debatuarat në dimen-
sionin kohor. Gjithsesi duket se pjesa 
më e madhe e dyzimeve janë rrëzuar, 
duke pranuar si përfundimtare faktet dhe 
argumentet, e cilësuara dhe pohuara si 
më bindëset. Ndonse Marin Barleti është 
në një farë mënyre biografi i zanafillës së 
Skënderbeut, kumtimi i tij si bashkëkohës, 
është pasuruar, rivlerësuar dhe shumë de-
taje të mbetur jashtë nga (Historia de vita 
et rebus gestis Scanderbegi, Romë midis 
1508 dhe 1510) janë përftuar nga koha 
dhe përfshirë në galerinë e heroit, duke 
bërë që ai të zbresë nga podi i legjendës 
dhe të ngjitet në piedestalin e heroit. 

epILOGU
Në 550-vjetorin e vdekjes, Gjergj Kastri-

oti-Skënderbeu më shumë se një detyrim 
për mirënjohje për aktin e tij të pashem-
bullt të qëndresës dhe aspiratave për liri, 
është një apel që troket në portat e rënda 
të politikës shqiptare. Ajo duhet të kthejë 
sytë nga epopeja e këtij heroi legjendar 
dhe të lexojë paragraf pas paragrafi atë që 
është përmbledhurazi si historia më e lav-
dishme e arbrit. Sepse ishte ky emër, ishte 
kjo vepër, ishte kjo përpjekje që e nxori 
në dritë Arbrin, i dha bekim shqiptarëve, u 
futi tmerrin një ushtrie të frikshme që njihte 
bota, dhe i tha evropës se unë jam “Kalorës 
i Krishtërimit”.

Skënderbeu, edhe sot megjithëse kanë kaluar kaq vite nga vdekja e tij, vërshon stuhishëm në 
mermorien e secilit, duke u përpjekur ta ndjek me ritmin e kohës hap pas hapi. Te çdonjëri 
nga ne që i vlon gjaku i shqipëtarit me kureshti, mediton dhe sërish rend për të marrë pjesë 
në çdo qelizë të asaj kohë, të asaj epoke, e cila ishte fillesa e lindjes së shtetit të Arbrit.
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Nga aBDUrahIM ashIkU

Gjergj Kastrioti lindi në Kullën e Gjon 
Kastriotit. Po ku ka qenë Kulla e Gjon 
Kastriotit ? Në cilën odë shqiptare 

u vendos dhe u përkund djepi, i vetmi mjet 
që shtriu e lidhi me dizga të leshta Gjergj 
Kastriotin ?

Barleti, që konsiderohet më pranë tij në 
kohë e hapësirë, na flet për emathian, që 
studjuesit e mëvonshëm (Biemi, Tivarasi, 
Noli) e lidhën me Matin, lidhje që Kristof-
rashëri e kundërshton, kurse edith Durham, 
në “Brenga Ballkanike”, duke cituar Strabo-
nin thotë se “Ai vend që tani quhet Maqedo-
ni, dikur quhej emathia” (f.433), emër i cili, 
sipas saj, do të thotë “ e Madhja”.

Autorë të tjerë, korifenj në historiografinë 
shqiptare si Aleks Buda e të tjerë, bazuar në 
përshkrimet e Barletit dhe të disa autorëve të 
tjerë, i kërkuan rrënjët e Kastriotëve në Has 
të Kukësit. Të tjerë i kërkuan dhe i kërkojnë 
rrënjët e Kastriotëve, madje edhe të vojsavës, 
në Mirditë kur të tjerë autorë, jashtë kufijve 
të Shqipërisë së sotme, por brenda kufijve 
shekullorë shqipfolës, rrënjët e kësaj të fundit 
(vojsavës ) i gjejnë në Pollog , fshatin Gradec 
në Gostivar.

Të tjerë autorë, hajdutë të historisë, Gjergj 
Kastriotin janë munduar e mundohen ta 
quajnë dikush Georgij e dikush Jorgji, dikush 
sllavoserb, sllavomaqedonas apo grek.

Gjergj Kastrioti lindi në Shqipëri, lindi 
shqiptar, u rrit si shqiptar, luftoi siç luftojnë 
shqiptarët, me shpatë në dorë, dhe vdiq 
shqiptar.

Për mendimin tim, nuk ka rëndësi në se 
Gjergj Kastrioti lindi në Mat, në Dibër, në 
Has, në Krujë a gjetkë. e rëndësishme është 
se ai qe, në radhë të parë, një shqiptar i madh, 
pastaj një dibran i madh, a matjan i madh, a 
hasjan i madh, a krutan i madh.

Në qoftë se unë në prezantimin tim do të 
përdor “prashajkën” duke tërheq pas vetes e 
paraqitur para jush tezën se Gjergj Kastrioti 
lindi në Kullën e Gjon Kastriotit në Dibër 
duke e lidhur me toponiminë që personalisht 
e njoh, lindi në Dibër, e cila gjeografikisht 
gjendet atje ku takohen vektorët e popullsisë 
shqipfolëse, qendra gjeografike shqiptare, 
nuk i mbyll rrugën kërkujt që të thotë fjalën e 
vet mbi fakte e dokumente. Rrugën ua mbyll 
vetëm atyre që emrin Gjergj e shkruajnë dhe 
e shqiptojnë Georgij apo Jorgji.

Barleti dhe të tjerë studiues, të afërt apo të 
largët në kohë me Skënderbeun, na ka lënë 
duzina emra vendesh që lidhen me lindjen 
dhe jetën e Skënderbeut. Këta emra, studiues 
dhe historianë të vonët i kanë lidhë me Matin 
dhe me Hasin. Çuditërisht ata, për një kohë 
të gjatë nuk i kërkuan në Dibër.

I pari, në shekullin e kaluar, në vitin 1940, në 
përmbledhjen historike, ende në dorëshkrim ( 
! ), “ Dibra në prak të historisë”, Haki Stërmilli, 
autori i të parit roman historik kalorsiak shqip-
tar, “Kalorsi i Skënderbeut”, duke kundërshtuar 
Nolin paraqet si çelës për tezën e tij se Gjergj 
Kastrioti lindi në Dibër, toponiminë e cila 
përkon tërësisht me emrat dhe emërtimet e 
vendeve historike të cituara nga Barleti, Bjemi, 
Anonimi i venedikut dhe të tjerë.

Skënderbegasi i madh Kristo frashëri në 
artikullin e vet me titull “Nga ishin Kastriotët 
? Ku lindi Skënderbeu? “( gazeta “Mësuesi” 
4 dhe 11 shtator 1974) çështjeve në burimet 
historike, arkivore dhe letrare, u shtoi edhe 
të dhënat toponimike të mbledhura në teren.

Nga analiza e të dhënave, ai nxori konklu-
zionin se me emrin Has autorët e ndryshëm 
nuk kanë pasur parasysh Hasin e sotëm 
mbasi ai deri në shekullin XvI nuk quhej Has 

por Pashtrik, por një nga krahinat e Dibrës, 
qendra e së cilës ishte Qidhna e masakruar 
barbarisht nga Sulltan Mehmeti II më 1466 ( 
ku u kaluan në tehun e thikës dhe të shpatës 
më se dhjetëmijë burra, gra, fëmijë e pleq 
të strehuar aty për t’i shpëtuar genocidit 
otoman) në gjirin e së cilës ndodhen fshatrat 
Kastriot, Sinë dhe Gardhi i Poshtëm, që lid-
hen historikisht me familjen e Skënderbeut. 
Nuk është e rastit, thotë autori, që bashkë-
kohësi i heroit R. voltarrano e quan të atin e 
Skënderbeut Gjon Dibra apo Gjon Dibrani. 
Kristo frashëri thotë se nga defteri turk i 
përpiluar në vitin 1467 del se në fshatin Sinë, 
që një shekull më parë ishte zotërim feudal i 
Pal Kastriotit (gjyshi i Skënderbeut), banonte 

Poshtme kemi edhe toponimet Pajella e Skën-
derbeut dhe Hurdha e Kalit të Skënderbeut. 
Në Sinë të epërme ruhet toponimi Thana e 
Skënderbeut. Në Çidhën: Kepi i Xhitetit, Kepi 
i Matjes ( i cili sipas gojëdhënës shërbente 
për të matur ushtarët e Skënderbeut). Pusi i 
Skënderbeut, Guri i Kalit të Skënderbeut (në 
të cilin thuhej se Skënderbeu ka pas lidhë 
kalin e tij), Kalaja e Skënderbeut etj.

Hazis Ndreu në shkrimin e 14 janarit 
1976 në gazetën “Mësuesi” vë në dukje 
se materiali toponimik i trevës së Dibrës jo 
vetëm pajtohet me burimet dokumentare mbi 
Skënderbeun , por ka edhe veshjen folklor-
ike Kastriotase, gjë që i mungon materialit 
toponimik të viseve të tjera.

Për rrënjët e Kastriotëve në trevën e Dibrës 
flet edhe historia e jetës dhe e veprës së Skën-
derbeut. Skënderbeu, në kthim nga beteja 
me Huniadin, në krye të treqind kalorësve 
shqiptarë erdhi në Dibër. cili hero historik 
nuk është mbështet në marshin e tij legjendar 
nga vendlindja ? Pse nuk shkoi Skënderbeu 
në Has të Kuksit por erdhi në Dibër dhe prej 
andej nisi çlirimin e vendit ? 

Beteja e parë e Skënderbeut, ajo e 29 
qershorit 1444 është zhvilluar në Dibrën e 
Poshtme, në fushën e Çidhnës, në ato vende 
që Gjergji i Kastriotëve i njihte symbyllas 
që në vogëli. cili strateg ushtarak nuk do të 
zgjidhte për të tërhequr në betejë armikun 
në ato terrene ku ai njeh çdo pëllëmbë toke ?

Skënderbeu, nga 26 beteja të mëdha që 
ka zhvilluar kundër ushtrisë më të madhe e 
më të egër të kohës, turqve osmanlinj, 19 
beteja i ka zhvilluar në Dibër. cili kordhëtar 
i madh nuk do të tërhiqte e ngrinte pusi 
kundër armikut në ato vende ku edhe rrënjët, 
degët, gurët, drurët, malet, luginat, gratë dhe 
fëmijët, do t’i kishte shpatulla e krah të fortë, 
armë fitoreje?

Kumtesë e mbajtur me rastin e 600 
vjetorit të Lindjes së Gjergj Kastriotit-Skën-

derbeut, Athinë dhjetor 2005

një familje me të njëjtin mbiemër – familja 
e Dhimitër Kastriotit. “ fakti që në Sinë të 
Dibrës, shkruan K. frashëri, dy orë larg fshatit 
Kastriot, i cili ndodhet po ashtu siç shënon 
kronika e lukarit, pranë lumit Drin, tre ose 
katër breza pas Pal Kastriotit, ekzistonte një 
familje me të njëjtin mbiemër, siç është ajo 
e Dhimitër Kastriotit, kjo nuk është e rastit. 
Kjo tregon se Kastriotët ishin vendosur prej 
kohësh në fshatin Sinë”.

Por edhe pse ishin në fshatin Sinë Kastri-
otët pronat e tyre i kishin poshtë në fushë. 
Në mes të kësaj fushe ndodhet fshati Kastriot. 
Pikërisht në disa pika të caktuara të këtij fsha-
ti, një varg i tërë toponimesh janë të lidhura 
me emrin e babait të Skënderbeut, siç janë 
Kulla e Gjonit, Kopshti i Gjonit, Pusi i Gjonit, 
ograja e Gjonit. Të gjitha këto të dhëna, 
përfundon K. frashëri, mbështetin traditën 
popullore dibrane, sipas së cilës Skënderbeu 
lindi në Shëgjerth ( lagje e Sinës) dhe u rrit 
në Çelias (lagje e Kastriotit).

Po në këtë kohë, dy autorë dibranë, Hazis 
Ndreu dhe Ali Hoxha, lindur e rritur në këtë 
zonë, në shkrimin “Toponimia në ndihmë 
të Kastriotëve” botuar në gazetën “Mësuesi” 
e përforcuan tezën dibrane të origjinës së 
Kastriotëve. Ali Hoxha në shkrimin “Mbi 
lokalizimin e fushës së Betejës së Torviollit” 
( fushë e Çidhnës ) botuar në “Studime his-
torike” nr. 3 viti 1979, në vlerë të rrënjëve të 
Kastriotëve na jep në dorë toponime të tilla 
si Kastriot, fusha e Kastriotit, Kalaja e Gjonit 
ose Kulla e Gjonit, Kroi i Kastriotit, Pusi i 
Gjonit, Zabeli i Gjonit, Kalueri (vend në të 
cilin thuhej se stërviteshin kalorësit), Çeliasi 
(thuhet se këtu ka qenë burgu), Gjuri i luftës, 
Gjardhi i Poshtëm, dikur fshat më vete, sot 
lagje e fshatit Sinë e Poshtme, Gjardhi i epër 
në Sinë të epër. Brenda territorit “Gjardhi i 
Poshtëm, ose shkurt Shgjerth janë edhe to-
ponimet Troja, ( ku thuhet se kanë pas trojet 
Kastriotët) e ku ka gjurmë themelesh prej 
guri, Kodra e Trojes, Hambaret. Po në Sinë të 

toponimia në rrënjë të Gjergj Kastriotit

Për mendimin tim, nuk ka 
rëndësi në se Gjergj Kastrioti 
lindi në Mat, në Dibër, në Has, 
në Krujë a gjetkë. e rëndësishme 
është se ai qe, në radhë të parë, 
një shqiptar i madh, pastaj një 
dibran i madh, a matjan i madh, 
a hasjan i madh, a krutan i madh. 

Skënderbeu, nga 26 beteja të 
mëdha që ka zhvilluar kundër 
ushtrisë më të madhe e më të 
egër të kohës, turqve osmanlinj, 
19 beteja i ka zhvilluar në Dibër. 
cili kordhëtar i madh nuk do të 
tërhiqte e ngrinte pusi kundër 
armikut në ato vende ku edhe 
rrënjët, degët, gurët, drurët, 
malet, luginat, gratë dhe fëmijët, 
do t’i kishte shpatulla e krah të 
fortë, armë fitoreje?

Muzeu i Kastriotëve në Sinë. Foto: Haki Përnezha

përvjetor Me rastin e 17 janarit, 550 vjetorit të vdekjes të Skënderbeut
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prof. Frano prendi, përfaqësues i fundit i  brezit të parë të arkeologëve të 
pasluftës së dytë botërore, njëri nga 4 themeluesit e arkeologjisë institucionale 
shqiptare dhe njëherësh “babai” i prehistorisë së shqipërisë. in memoriam

Nga Prof. dr. adem BunGuri*

in memoriam

u mbushën plot 6 vjet që nga mëngjezi 
i datës 28 dhjetor 2011, kur në një spital të 
Brukselit, i mbylli sytë përgjithmonë, pas 
një sëmundje të rëndë Prof. Frano Prendi, 
përfaqësues i fundit i  brezit të parë të arke-
ologëve të pasluftës së dytë botërore, njëri 
nga 4 themeluesit e arkeologjisë institucionale 
shqiptare dhe njëherësh “babai” i prehistorisë 
së shqipërisë. Frano (Françesk) Prendi ka lindur 
më 27.08.1928 në qytetin e shkodrës në një 
familje me tradita patriotike dhe është rritur 
në një ambient qytetar tipik shodran. ai  ishte 
djali i dytë i simon Ndoc Prendit(shkodër) dhe 
Marie Teodor Stefit(Kavajë), pas vëllait Mark 
dhe para dy motrave veneranda dhe angjelina. 
Babai i tij, simon Prendi, kishte kryer studimet 
në kolegjin san demetrio corona (Kalabri) dhe 
ishte një ndër mësuesit e parë dhe të nderuar të 
qytetit të shkodrës të periudhës së pavarësisë. 
ai ishte mik dhe bashkëpunëtorë me mjaft 
figura të shquara të këtij qyteti dhe krahas tyre 
mori pjesë në lëvizjet patriotike të periudhës 
së pavarësisë dhe të konsolidimit të shtetit 
të ri shqiptar në periudhën midis dy luftrave 
botërore. Frano Prendi shkollën unike (kl. i-v) 
dhe 6 vitet e para të gjimnazit, i ka kryer në 
Kolegjin Françeskan të shkodrës (shok klase me 
at Zef Pllumin), dhe pas mbylljes së tij si dhe 
të shkollave të tjera klerikale në shkurt 1946, 
ai i vazhdoi mësimet në Gjimnazin e shtetit, 
të cilat i përfundoi me rezultate të shkëlqyera 
në vitin 1947. Që në vitin 1943, në moshën 
15 vjeçare, ai përfshihet në grupet e të rinjëve 
antifashistë të qytetit duke kontribuar aktivisht 
në mbështetje të luftës çlirimtare. Në vitet e 
para të pasluftës (1944-1947), ai aktivizohet 
në veprimtaritë artistike të qytetit, duke marrë 
pjesë si në korin përfaqësues të tij ashtu edhe 
duke luajtur si aktor në disa pjesë teatrale të 
vënë në skenë në atë kohë. ai madje provon 
të shkruaj edhe poezi, ndonjë prej të cilave, 
siç është poezia shumë e ndjerë për shokun 
e tij të rinisë së hershme, heroin e Popullit 
Manush alimani, pati rastin ta recitojë vetë para 
publikut artdashës të shkodrës. Kjo veprimtari 
modeste artistike ushqeu tek djaloshi Frano 
Prendi dëshirën për të ndjekur studimet e larta 
në artin dramatik, me qëllim që të bëhej një ak-
tor i kultivuar i skenës, që për hir të së vërtetës, 
shkodra i ka dhënë gjithnjë shqipërisë. 

Por në vitin 1947 jeta e tij do të merrte një 
drejtim krejt tjetër. Për rezultatet e shkëlqyera të 
gjimnazit, ai do të përzgjidhej për të vazhduar 
studimet e larta në Fakultetin historiko-Filozo-
fik të Beogradit, për të vijuar një vit më vonë në 
kryeqytetin bullgar. i diplomuar shkëlqyeshëm 
në Fakultetin Historiko-Filozofik të Universitetit 
të Sofies me vlerësimin maksimal në të gjitha 
lëndët mësimore, ai do të rekomandohej nga 
instituti i shkencave të tiranës, për të vazhduar 
një kurs specializimi në fushën e arkeologjisë 
pranë Muzeut Arkeologjik të Sofies, për një 
periudhë 6 mujore. është pikërisht kjo periudhë 
që do ta lidhte Frano Prendin përjetësisht me 
arkeologjinë. Në marsin e vitit 1952, ai kthehet 
në atdhe dhe menjëherë fillon punë si arkeolog 
në Muzeun arkeologjik të institutit të shken-
cave në tiranë, të krijuar në vitin 1948. Nis 
kështu rruga e gjatë dhe e vështirë e shkencës, 
në themelet e të cilës Frano Prendi do të vinte 
të gjithë dashurinë dhe zellin e tij djaloshar e 
mjaft pasionant. Këto cilësi do ta shoqëronin 
atë gjatë gjithë jetës së tij në këtë fushë të 
shkencës, të cilës iu përkushtua plotësisht, 
aq sa sentenca “Një jetë për arkeologjinë” do 
t’i përshtatej më shumë se kujtdo prof. Frano 
Prendit. si njeri nga themeluesit e saj krahas 
profesorëve të nderuar h. ceka, s. islami e s. 
anamali ai është pjesë e rëndësishme e jetës 
dhe historikut të saj. 

është interesant fakti që ky personalitet i 
spikatur i arkeologjisë shqiptare, ndërsa ishte 
shumë i njohur nga bota akademike brenda 

Prof. Frano Simon Prendi, 
personalitet i albanologjisë

Prof.  Frano Prendi,1968

Frano prendi, në vitin 1968, 
në kuadrin e 500 vjetorit 
të vdekjes së heroit tonë 
kombëtar, duke u mbështetur 
në dëshminë e m. Barletit 
lidhur me vendvarrimin e 
tij në kishën e shën kollit, 
të transformuar në xhami 
pas pushtimit osman, ai e 
identifikoi këtë katedrale me 
xhaminë selimie në qendrën 
e qytetit të poshtëm të lisit 
antik. mbi rrënojat e katedrales 
së shën kollit, të përcaktuar 
nga prof. Frano prendi si 
vendvarrimi i skënderbeut, 
është ndërtuar memoriali i 
heroit tonë kombëtar.

e jashtë shqipërisë, ka qenë pak i njohur nga 
masa e lexueseve të thjeshtë brenda vendit, 
pasi se ai kurrë nuk i kushtonte kujdes public-
itetit. Kjo cilësi e tij, e ndihmuar edhe nga për-
dorimi i dyzuar i emrit, nga Frano  në variantin 
zyrtar, në Çesk në komunikimin e përditshëm, 
kishte sjellë në ndonjë rast edhe perceptime 
dyzuese të të tretëve. aq e vërtetë është kjo, sa 
që edhe studentët e tij të Fakultetit të historisë, 
të cilëve u mbante leksionet e arkeologjisë në 
vitet 1959-1966, në seminaret mbi kulturën 
ilire, i përgjigjeshin pyetjeve të prof. çeskut 
“që këtë apo atë çështje e kemi lexuar nga 
Frano Prendi”, pa arritur që të bashkojnë në një 
person të vetëm emrin e këtij studiuesi me Prof. 
çeskun që ligjëronte çdo ditë para tyre! 

Frano Prendi për 50 vjet rrjesht nuk pushoi 
së gërmuari në vendbanime e varreza tumu-
lare të një vendi që para tij ishte konsideruar 
si “njollë e bardhë” në hartën prehistorike 
të europës juglindore. çdo vit ai së bashku 
me kolegët e tij, do t’i kalonte muajt e verës 
dhe shpesh dhe ato të vjeshtës në ekspedita 
gërmimi në terren, ku në atë kohë mungonin 

plotësisht infrastruktura dhe kushtet normale 
të jetesës. arkeologët akomodoheshin në 
çadra, pranë vendit të gërmimit, në kushte 
tepër të vështira jetese, shpesh të paimagjin-
ueshme për brezin e mesëm dhe atë më të ri 
të arkeologëve. Për 50 vjet rresht ai nuk mundi 
të shijonte pushimet e verës me familjen, 
sepse i duhej të gërmonte në Maliq e site të 
tjera të shqipërisë, sepse i duhej të shtronte 
themelet e prehistorisë së shqipërisë, sepse i 
duhej të ndriçonte misteret dhe enigmat e saj 
dhe të argumentonte karakterin autokton të 
etnogjenezës ilire. Megjithatë, ishte pasioni 
i tyre i madh për profesionin dhe dashuria e 
pakufishme për atdheun, që i sfidonin të gjitha 
vështirësitë  përmendura më lart.

veprimtaria e tij kërkimore-shkencore në 
terren daton në vitin 1952. vitet e para të 
veprimtarisë së tij shkencore (1952-1959) do 
të përqendroheshin në gërmimin dhe studi-
min e kulturës së varrezave tumulare ilire në 
hapësirën shqiptare. Ky orientim i kërkimeve 
arkeologjike në këtë fushë studimi, diktohej 
nga fakti se kultura ilire dhe ajo protoilire në 

këtë kohë ishte akoma shumë pak ose aspak 
e studiuar. Gjatë kësaj periudhe u kryen prej 
tij gërmime në varrezat tumulare të vajzës 
së vlorës, të vodhinës, të Bodrishtës dhe të 
Kakavijës së dropullit të sipërm, të Mjedës 
dhe të Grizhës të zonës së shkodrës si dhe në 
tumat e luginës së Matit etj. Një vend të veçantë 
në këtë fazë të parë të veprimtarisë së tij zënë 
dhe gërmimet shumë rezultative të tumave të 
luginës së Matit (1952-1959), të cilat duhej të 
gërmoheshin para se të përmbyteshin nga ujrat 
e liqenit të hc të ulzës, si rezultat i të cilave 
do të ishte gërmimi i 35 tumave dhe njohja e 
kulturës ilire të pellgut të Matit.

Që në artikujt e tij të parë mbi kulturën 
tumulare në shqipëri, F. Prendi premtonte 
se do të bëhej një studiues serioz dhe i do-
bishëm në fushën e arkeologjisë prehistorike 
shqiptare. Në artikullin mbi tumat e vajzës ai 
shtronte për zgjidhje tri probleme themelore 
të prehistorisë sonë, atë të kohës së fillimit të 
epokës së hekurit në territorin e shqipërisë 
(shek.Xi para Kr), atë të përkatësisë etno-
kulturore ilire të përdoruesve të këtyre tu-
mave, si dhe atë marrëdhënieve iliro-egjeane, 
problem që F. Prendi do ta trajtojë gjatë 
gjithë kohës në studimet e tij prehistorike. 
Të dhënat e fituara nga gërmimet e tumave 
të vajzës, dropullit të sipërm dhe të Matit, i 
dhanë atij mundësi për të formuluar konkluz-
ionin tjetër të rëndësishëm të lidhjeve etno-
gjenetike të bartësve kulturorë të këtyre dy 
epokave në territorin e shqipërisë. Gjithashtu 
që në atë kohë, ai vinte theksin mbi praninë 
e një grupi të pasur kulturor ilir në luginën 
e Matit të ngjashëm me atë të Glasinacit të 
Bosnjës. Këto ngjashmëri të mëdha kulturore 
i shtynë studiuesit F. Prendi (tiranë) dhe K. 
Kilian (Gjermani), që në mënyrë të pavarur, 
të emërtonin grupin kulturor ilir të Matit me 
binomin Mat-Glasinac1. 

Një fazë të re më të lartë e mjaft të rëndë-
sishme në punën e tij kërkimore-shkencore, 
shënojnë gërmimet në vendbanimet prehis-
torike. vendbanimi më i rëndësishëm dhe 
më i suksesshëm në historinë e prehistorisë 
shqiptare është padyshim ai i Maliqit. Ky 
vendbanim shumështresor është gërmuar me 
ndërprerje nën drejtimin e prof. F. Prendit 
për 10 fushata gërmimi në vitet 1961-1966, 
1973-1974 dhe 1988-1990, që sollën si re-
zultat gërmimin e një sipërfaqe banimi mbi 
3000m2. Maliqi do të mbetet në historinë 
e arkeologjisë sonë si baza e të dhënave të 
prehistorisë shqiptare, si vendbanimi i parë 
stratigrafikisht i gërmuar dhe i studiuar dhe si 
shkolla e parë e përgatitjes së kuadrove të reja 
në fushën e arkeologjisë prehistorike. ishte 
Frano Prendi ai që mbi bazën e një stratigrafie 
mirë të përcaktuar të Maliqit do të formulonte 
për herë të parë një sekuencë të plotë dhe të 
pandërprerë të zhvillimit të qytetërimeve pre 
e protohistorike duke filluar që nga neolitit i 
vonë e deri në fund të periudhës së hershme 
të hekurit. ishte Frano Prendi ai që mbi bazën 
e kësaj stratigrafie do të ndërtonte për herë të 
parë një kronologji relative mjaft të sigurt të 
fazave evolutive të kulturës së Maliqit. ishte 
Frano Prendi ai që për herë të parë do t’i vinte 
theksin mbi problemet e formimit gjenetik të 
popullsisë eneolitike të Maliqit. ishte Frano 
Prendi ai që për herë të parë do të shtronte 
për zgjidhje karakterin gjenetiko-kulturor të 
bartësve dhe krijuesve të kulturës së epokës së 
bronzit e asaj të hekurit të Maliqit. ishte Frano 
Prendi ai që do të studionte kulturën shumë të 
pasur e të larmishme të Maliqit mbi bazën e një Me Prof. Aleks Budën.
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prof. Frano prendi, përfaqësues i fundit i  brezit të parë të arkeologëve të 
pasluftës së dytë botërore, njëri nga 4 themeluesit e arkeologjisë institucionale 
shqiptare dhe njëherësh “babai” i prehistorisë së shqipërisë. in memoriam

Nga Prof. dr. adem BunGuri*

in memoriam

u mbushën plot 6 vjet që nga mëngjezi 
i datës 28 dhjetor 2011, kur në një spital të 
Brukselit, i mbylli sytë përgjithmonë, pas 
një sëmundje të rëndë Prof. Frano Prendi, 
përfaqësues i fundit i  brezit të parë të arke-
ologëve të pasluftës së dytë botërore, njëri 
nga 4 themeluesit e arkeologjisë institucionale 
shqiptare dhe njëherësh “babai” i prehistorisë 
së shqipërisë. Frano (Françesk) Prendi ka lindur 
më 27.08.1928 në qytetin e shkodrës në një 
familje me tradita patriotike dhe është rritur 
në një ambient qytetar tipik shodran. ai  ishte 
djali i dytë i simon Ndoc Prendit(shkodër) dhe 
Marie Teodor Stefit(Kavajë), pas vëllait Mark 
dhe para dy motrave veneranda dhe angjelina. 
Babai i tij, simon Prendi, kishte kryer studimet 
në kolegjin san demetrio corona (Kalabri) dhe 
ishte një ndër mësuesit e parë dhe të nderuar të 
qytetit të shkodrës të periudhës së pavarësisë. 
ai ishte mik dhe bashkëpunëtorë me mjaft 
figura të shquara të këtij qyteti dhe krahas tyre 
mori pjesë në lëvizjet patriotike të periudhës 
së pavarësisë dhe të konsolidimit të shtetit 
të ri shqiptar në periudhën midis dy luftrave 
botërore. Frano Prendi shkollën unike (kl. i-v) 
dhe 6 vitet e para të gjimnazit, i ka kryer në 
Kolegjin Françeskan të shkodrës (shok klase me 
at Zef Pllumin), dhe pas mbylljes së tij si dhe 
të shkollave të tjera klerikale në shkurt 1946, 
ai i vazhdoi mësimet në Gjimnazin e shtetit, 
të cilat i përfundoi me rezultate të shkëlqyera 
në vitin 1947. Që në vitin 1943, në moshën 
15 vjeçare, ai përfshihet në grupet e të rinjëve 
antifashistë të qytetit duke kontribuar aktivisht 
në mbështetje të luftës çlirimtare. Në vitet e 
para të pasluftës (1944-1947), ai aktivizohet 
në veprimtaritë artistike të qytetit, duke marrë 
pjesë si në korin përfaqësues të tij ashtu edhe 
duke luajtur si aktor në disa pjesë teatrale të 
vënë në skenë në atë kohë. ai madje provon 
të shkruaj edhe poezi, ndonjë prej të cilave, 
siç është poezia shumë e ndjerë për shokun 
e tij të rinisë së hershme, heroin e Popullit 
Manush alimani, pati rastin ta recitojë vetë para 
publikut artdashës të shkodrës. Kjo veprimtari 
modeste artistike ushqeu tek djaloshi Frano 
Prendi dëshirën për të ndjekur studimet e larta 
në artin dramatik, me qëllim që të bëhej një ak-
tor i kultivuar i skenës, që për hir të së vërtetës, 
shkodra i ka dhënë gjithnjë shqipërisë. 

Por në vitin 1947 jeta e tij do të merrte një 
drejtim krejt tjetër. Për rezultatet e shkëlqyera të 
gjimnazit, ai do të përzgjidhej për të vazhduar 
studimet e larta në Fakultetin historiko-Filozo-
fik të Beogradit, për të vijuar një vit më vonë në 
kryeqytetin bullgar. i diplomuar shkëlqyeshëm 
në Fakultetin Historiko-Filozofik të Universitetit 
të Sofies me vlerësimin maksimal në të gjitha 
lëndët mësimore, ai do të rekomandohej nga 
instituti i shkencave të tiranës, për të vazhduar 
një kurs specializimi në fushën e arkeologjisë 
pranë Muzeut Arkeologjik të Sofies, për një 
periudhë 6 mujore. është pikërisht kjo periudhë 
që do ta lidhte Frano Prendin përjetësisht me 
arkeologjinë. Në marsin e vitit 1952, ai kthehet 
në atdhe dhe menjëherë fillon punë si arkeolog 
në Muzeun arkeologjik të institutit të shken-
cave në tiranë, të krijuar në vitin 1948. Nis 
kështu rruga e gjatë dhe e vështirë e shkencës, 
në themelet e të cilës Frano Prendi do të vinte 
të gjithë dashurinë dhe zellin e tij djaloshar e 
mjaft pasionant. Këto cilësi do ta shoqëronin 
atë gjatë gjithë jetës së tij në këtë fushë të 
shkencës, të cilës iu përkushtua plotësisht, 
aq sa sentenca “Një jetë për arkeologjinë” do 
t’i përshtatej më shumë se kujtdo prof. Frano 
Prendit. si njeri nga themeluesit e saj krahas 
profesorëve të nderuar h. ceka, s. islami e s. 
anamali ai është pjesë e rëndësishme e jetës 
dhe historikut të saj. 

është interesant fakti që ky personalitet i 
spikatur i arkeologjisë shqiptare, ndërsa ishte 
shumë i njohur nga bota akademike brenda 

Prof. Frano Simon Prendi, 
personalitet i albanologjisë

Prof.  Frano Prendi,1968

Frano prendi, në vitin 1968, 
në kuadrin e 500 vjetorit 
të vdekjes së heroit tonë 
kombëtar, duke u mbështetur 
në dëshminë e m. Barletit 
lidhur me vendvarrimin e 
tij në kishën e shën kollit, 
të transformuar në xhami 
pas pushtimit osman, ai e 
identifikoi këtë katedrale me 
xhaminë selimie në qendrën 
e qytetit të poshtëm të lisit 
antik. mbi rrënojat e katedrales 
së shën kollit, të përcaktuar 
nga prof. Frano prendi si 
vendvarrimi i skënderbeut, 
është ndërtuar memoriali i 
heroit tonë kombëtar.

e jashtë shqipërisë, ka qenë pak i njohur nga 
masa e lexueseve të thjeshtë brenda vendit, 
pasi se ai kurrë nuk i kushtonte kujdes public-
itetit. Kjo cilësi e tij, e ndihmuar edhe nga për-
dorimi i dyzuar i emrit, nga Frano  në variantin 
zyrtar, në Çesk në komunikimin e përditshëm, 
kishte sjellë në ndonjë rast edhe perceptime 
dyzuese të të tretëve. aq e vërtetë është kjo, sa 
që edhe studentët e tij të Fakultetit të historisë, 
të cilëve u mbante leksionet e arkeologjisë në 
vitet 1959-1966, në seminaret mbi kulturën 
ilire, i përgjigjeshin pyetjeve të prof. çeskut 
“që këtë apo atë çështje e kemi lexuar nga 
Frano Prendi”, pa arritur që të bashkojnë në një 
person të vetëm emrin e këtij studiuesi me Prof. 
çeskun që ligjëronte çdo ditë para tyre! 

Frano Prendi për 50 vjet rrjesht nuk pushoi 
së gërmuari në vendbanime e varreza tumu-
lare të një vendi që para tij ishte konsideruar 
si “njollë e bardhë” në hartën prehistorike 
të europës juglindore. çdo vit ai së bashku 
me kolegët e tij, do t’i kalonte muajt e verës 
dhe shpesh dhe ato të vjeshtës në ekspedita 
gërmimi në terren, ku në atë kohë mungonin 

plotësisht infrastruktura dhe kushtet normale 
të jetesës. arkeologët akomodoheshin në 
çadra, pranë vendit të gërmimit, në kushte 
tepër të vështira jetese, shpesh të paimagjin-
ueshme për brezin e mesëm dhe atë më të ri 
të arkeologëve. Për 50 vjet rresht ai nuk mundi 
të shijonte pushimet e verës me familjen, 
sepse i duhej të gërmonte në Maliq e site të 
tjera të shqipërisë, sepse i duhej të shtronte 
themelet e prehistorisë së shqipërisë, sepse i 
duhej të ndriçonte misteret dhe enigmat e saj 
dhe të argumentonte karakterin autokton të 
etnogjenezës ilire. Megjithatë, ishte pasioni 
i tyre i madh për profesionin dhe dashuria e 
pakufishme për atdheun, që i sfidonin të gjitha 
vështirësitë  përmendura më lart.

veprimtaria e tij kërkimore-shkencore në 
terren daton në vitin 1952. vitet e para të 
veprimtarisë së tij shkencore (1952-1959) do 
të përqendroheshin në gërmimin dhe studi-
min e kulturës së varrezave tumulare ilire në 
hapësirën shqiptare. Ky orientim i kërkimeve 
arkeologjike në këtë fushë studimi, diktohej 
nga fakti se kultura ilire dhe ajo protoilire në 

këtë kohë ishte akoma shumë pak ose aspak 
e studiuar. Gjatë kësaj periudhe u kryen prej 
tij gërmime në varrezat tumulare të vajzës 
së vlorës, të vodhinës, të Bodrishtës dhe të 
Kakavijës së dropullit të sipërm, të Mjedës 
dhe të Grizhës të zonës së shkodrës si dhe në 
tumat e luginës së Matit etj. Një vend të veçantë 
në këtë fazë të parë të veprimtarisë së tij zënë 
dhe gërmimet shumë rezultative të tumave të 
luginës së Matit (1952-1959), të cilat duhej të 
gërmoheshin para se të përmbyteshin nga ujrat 
e liqenit të hc të ulzës, si rezultat i të cilave 
do të ishte gërmimi i 35 tumave dhe njohja e 
kulturës ilire të pellgut të Matit.

Që në artikujt e tij të parë mbi kulturën 
tumulare në shqipëri, F. Prendi premtonte 
se do të bëhej një studiues serioz dhe i do-
bishëm në fushën e arkeologjisë prehistorike 
shqiptare. Në artikullin mbi tumat e vajzës ai 
shtronte për zgjidhje tri probleme themelore 
të prehistorisë sonë, atë të kohës së fillimit të 
epokës së hekurit në territorin e shqipërisë 
(shek.Xi para Kr), atë të përkatësisë etno-
kulturore ilire të përdoruesve të këtyre tu-
mave, si dhe atë marrëdhënieve iliro-egjeane, 
problem që F. Prendi do ta trajtojë gjatë 
gjithë kohës në studimet e tij prehistorike. 
Të dhënat e fituara nga gërmimet e tumave 
të vajzës, dropullit të sipërm dhe të Matit, i 
dhanë atij mundësi për të formuluar konkluz-
ionin tjetër të rëndësishëm të lidhjeve etno-
gjenetike të bartësve kulturorë të këtyre dy 
epokave në territorin e shqipërisë. Gjithashtu 
që në atë kohë, ai vinte theksin mbi praninë 
e një grupi të pasur kulturor ilir në luginën 
e Matit të ngjashëm me atë të Glasinacit të 
Bosnjës. Këto ngjashmëri të mëdha kulturore 
i shtynë studiuesit F. Prendi (tiranë) dhe K. 
Kilian (Gjermani), që në mënyrë të pavarur, 
të emërtonin grupin kulturor ilir të Matit me 
binomin Mat-Glasinac1. 

Një fazë të re më të lartë e mjaft të rëndë-
sishme në punën e tij kërkimore-shkencore, 
shënojnë gërmimet në vendbanimet prehis-
torike. vendbanimi më i rëndësishëm dhe 
më i suksesshëm në historinë e prehistorisë 
shqiptare është padyshim ai i Maliqit. Ky 
vendbanim shumështresor është gërmuar me 
ndërprerje nën drejtimin e prof. F. Prendit 
për 10 fushata gërmimi në vitet 1961-1966, 
1973-1974 dhe 1988-1990, që sollën si re-
zultat gërmimin e një sipërfaqe banimi mbi 
3000m2. Maliqi do të mbetet në historinë 
e arkeologjisë sonë si baza e të dhënave të 
prehistorisë shqiptare, si vendbanimi i parë 
stratigrafikisht i gërmuar dhe i studiuar dhe si 
shkolla e parë e përgatitjes së kuadrove të reja 
në fushën e arkeologjisë prehistorike. ishte 
Frano Prendi ai që mbi bazën e një stratigrafie 
mirë të përcaktuar të Maliqit do të formulonte 
për herë të parë një sekuencë të plotë dhe të 
pandërprerë të zhvillimit të qytetërimeve pre 
e protohistorike duke filluar që nga neolitit i 
vonë e deri në fund të periudhës së hershme 
të hekurit. ishte Frano Prendi ai që mbi bazën 
e kësaj stratigrafie do të ndërtonte për herë të 
parë një kronologji relative mjaft të sigurt të 
fazave evolutive të kulturës së Maliqit. ishte 
Frano Prendi ai që për herë të parë do t’i vinte 
theksin mbi problemet e formimit gjenetik të 
popullsisë eneolitike të Maliqit. ishte Frano 
Prendi ai që për herë të parë do të shtronte 
për zgjidhje karakterin gjenetiko-kulturor të 
bartësve dhe krijuesve të kulturës së epokës së 
bronzit e asaj të hekurit të Maliqit. ishte Frano 
Prendi ai që do të studionte kulturën shumë të 
pasur e të larmishme të Maliqit mbi bazën e një Me Prof. Aleks Budën.

ishte Frano prendi ai që, duke u mbështetur në dëshminë e m. Barletit lidhur me vendvarrimin 
e tij në Kishën e Shën Kollit, të transformuar në xhami pas pushtimit osman, ai e identifikoi këtë 

katedrale me xhaminë selimie në qendrën e qytetit të poshtëm të lisit antik. 

Prof.  Frano Prendi, Lece 1984

stratigrafie të qartë dhe të një dokumentacioni 
të pasur arkeologjik, duke dhënë modelin e 
një studimi, ku gërshetohen në mënyrën më 
adekuate analiza dhe sinteza, në raporte të 
admirueshme dhe duke evidencuar tiparet 
kulturore dhe karakteristikat lokale të zhvillimit 
të tyre, raportet me grupet dhe komplekset 
kulturore bashkëkohëse fqinje apo ato rajonale, 
marrëdhëniet reciproke midis tyre etj. Këto ar-
ritje përbënin një ndryshim cilësor në drejtim të 
studimit të qytetërimit prehistorik të vendit tonë 
dhe të problemeve të ndryshme që ai shtronte 
për zgjidhje. Një rëndësi akoma më të madhe 
kishte zbulimi i këtij vendbanimi për njohjen 
dhe studimin në një sfond më të gjerë historik 
të kulturës së bronzit dhe të zhvillimit të saj të 
brendshëm e të pandërprerë që nga fillimet e 
kësaj epoke. Në stratigrafinë e Maliqit, kultura 
e Bronzit të hershëm Maliq iiia-b me tipare 
krejt të reja, është përcaktuar qartë si dukuri 
e menjëhershme që mbulon depozitimet e 
shtresës eneolitike. 

Një drejtim i veçantë dhe mjaft i rëndësishëm 
i kontributit të tij shkencor është ai lidhur me 
studimin e kulturës së epokës së bronzit dhe 
asaj të hekurit në shqipëri. ai evidentoi tiparet 
unitare dhe veçoritë krahinore të kulturës së 
këtyre dy epokave si  dhe për të parën herë krijoi 
sistemin e periodizimit dhe të kronologjisë rela-
tive dhe absolute të kulturës së tyre. ai gjithashtu 
argumentoi vijimësinë kulturore midis epokës së 
bronzit dhe asaj të hekurit, fenomen ky i lidhur 
me vijimësinë etnike të bartësve të kulturës së 
këtyre dy epokave në shqipëri. Kërkimet e tij në 
fushën e këtyre dy epokave i dhanë atij mundësi 
që të trajtoi edhe aspekte të veçanta të zhvillimit 
metalurgjik të vendit tonë dhe të ndikimeve të 
jashtme në zhvillimin e saj. ai është i pari që 
evidentoi marrdhëniet e ngushta kulturore të 
territorit të shqipërisë, veçanërisht asaj jugore 
me qytetërimin egjean dhe ndikimin e tij në kul-
turat e epokës së bronzit dhe asaj të hekurit në 
shqipëri. Përgatitja e shkëlqyer profesionale dhe 
intuita e veçantë shkencore që e karakterizonin, 
e çuan Frano Prendin në formulimin për të parën 
herë të teorisë mbi unitetin dhe diversitetin në 
zhvillimin e kulturës ilire gjatë epokës së hekurit 
në shqipëri, si dhe në argumentimin më të plotë 
të procesit autokton të formimit etnogjenetik 
të popullsisë ilire në territorin e shqipërisë në 
veçanti dhe Ballkanin Perëndimor në përgjithësi. 
Kontributi i tij është i rëndësishëm edhe në 
fushën e arkeologjisë antike ilire dhe mesjetare, 
ku vlejnë të përmenden gërmimet e tij të suk-
sesshme në apolloni (1958-1960), në qytetin ilir 
të irmajt (Kodrion) në rrethin e Gramshit, në atë 
të lisit (1967-1970) etj. ai ka lënë një trashëgimi 
të pasur në fushën e studimeve historike dhe 
pedagogjike, një kontribut të çmuar në kualifi-
kimin e të kuadrit të ri arkeologjik si dhe gjurmë 
të pashlyeshme në veprimtaritë shkencore 
ndërkombëtare. Mjafton të përmendim faktin 
se Prof. Frano Prendi ka marrë pjesë në mbi 
20 simpoziume e kongrese ndërkombëtare në 

vende të ndryshme të europës dhe të azisë, si 
në Sheffield (Angli), Clermont-Ferrand (Francë), 
Mynih, Bon, Berlin (Gjermani), amsterdam 
(hollandë), veronë, taranto, Foggia, Kosenca, 
udine, lecce,Bari (itali), ankara (turqi), Buku-
resht (Rumani), Sofie (Bulllgari), Athinë, Janinë 
(Greqi), Beograd (serbi), Zagreb, dubrovnik 
(Kroaci), Mostar (Bosnje), ljubljana (slloveni), 
Palma de Majorka (spanjë) etj.Një vend nderi 
në botimet e tij jashtë shqipërisë zë padyshim 
studimi monografik “The prehistory of Alba-
nia”, botuar në vëllimin iii të botimit akademik 
shumëvëllimesh“The Cambridge Ancient 
History”2, i cili shërben si burim i rëndësishëm 
informacioni mbi prehistorinë e shqipërisë në 
rrethet shkencore të botës së jashtme.

për të mos u zgjatur më shumë me kontrib-
utet e tij të jashtëzakonshme, vetëm po sjellim 
në kujtesë zbulimin nga prof. Frano prendi të 
vendvarrimit të Gjergj kastrioti skënderbeu 
në vitin 1968, në kuadrin e 500 vjetorit të 
vdekjes së heroit tonë kombëtar. ishte Frano 
prendi ai që duke u mbështetur në dëshminë 
e m. Barletit lidhur me vendvarrimin e tij në 
kishën e shën kollit, të transformuar në xhami 
pas pushtimit osman, ai e identifikoi këtë 
katedrale me xhaminë selimie në qendrën e 
qytetit të poshtëm të lisit antik. ishte Frano 
prendi ai që zbuloi në rrënojat e kësaj xhamie, 
mbetjet e kishës/katedrales së shën kollit, ku 
sipas Barletit, ishte varrosur skënderbeu. në 
identifikimin e kësaj katedraleje, atij i shër-
beu edhe figura e Shën Kollit e ruajtur në një 
afresk pranë absidës së kishës. Gjithashtu, 
pranë altarit të kishës, arkeologu i shquar 
zbuloi edhe varret e prelatëve të kishës, të 
dhunuara qysh në mesjetë nga pushuesit 
osmanë, fakt që përputhet edhe me burimet 
historike. mbi rrënojat e katedrales së shën 
kollit, të përcaktuar nga prof. Frano prendi 
si vendvarrimi i skënderbeut, është ndërtuar 
memoriali i heroit tonë kombëtar.

Megjithë atributet e tij shkencore të njohura 

brenda dhe jashtë vendit, Prof. Frano Prendi, 
sa ishte gjallë, çuditërisht nuk u vlerësua nga 
strukturat përkatëse me titullin e merituar 
shkencor të akademikut. Megjithatë, duhet 
thënë se titullin e akademikut, Prof. Frano 
Prendi e ka fituar prej shumë kohësh në opin-
ionin shkencor shqiptar dhe atë europian. Nuk 
ka studiues të arkeologjisë shqiptare brenda 
dhe jashtë vendit që të mos bashkohet me 
mendimin se Prof. Frano Prendi është dhe 
mbetet akademik dhe dekan i shkencës arke-
ologjike shqiptare dhe një nga përfaqësuesit 
më dinjitozë të saj.

ai ishte nisur për në Belgjikë për një op-
eracion të vështirë në sy me 25 korrik 2009, 
me shpresën e madhe për t’u kthyer shpejtë 
në tiranë!. ai ishte nisur për të operuar sytë 
e tij, të cilët aq shumë i kishte lodhur duke 
lexuar e studiuar ditën dhe natën, për 57 vjet 
rresht, për të hedhur sa më shumë dritë mbi 
enigmat e arkeologjisë prehistorike dhe asaj 
antiko-mesjetare në shqipëri. ai që i fali një 
jetë arkeologjisë, i fali më së fundi asaj edhe 
dritën e syve, që ajo të shihte më mirë e të 
orientohej më drejtë në udhën e vështirë të 
shkencës. Megjithë atributet e vyera shken-
core të tij, paradoksalisht, ai jetoi në kushte 
të vështira ekonomike. asnjë nga ish studentët 
e tij, aktualisht pjesë e rëndësishme e super-
strukturës politike, shtetërore dhe kulturore 
të vendit, nuk u kujtua që këtij njeriu i duhej 
lidhur që në gjallje një pension i posaçëm. 
sepse ai e meritonte atë më shumë se kushdo 
tjetër. Për kontributin e jashtëzakonshëm që 
ai ka dhënë në themelimin dhe zhvillimin e 
shkencës arkeologjike në shqipëri. edhe pse ai 
ishte i fundmi i 4 mohikanëve të arkeologjisë 
shqiptare, i fundmi i 4 mosketierëve të saj, 
që për fat të keq, prej datës 28 dhjetor 2011, 
nuk e kemi më midis nesh! thirja e studiuesit 
të njohur dr. Moikom Zeqo në 75 vjetorin 
e lindjes së tij3, për të drejtuar vëmendjen 
ndaj këtij shkencëtari të madh, mbeti një zë i 
vetëm, pa arritur të ndryshojë asgjë lidhur me 
statusin ekonomik të këtij kollosi të shkencës 
sonë arkeologjike. Kjo thirje, e ricikluar në 
rrugë institucionale më 18 maj 2009, nga 
hotel “sheraton” tiranë, kur u festua 80 vjetori 
i ditëlindjes së tij, mbeti pa përgjigje! 

Për fat të keq, pas operacionit të syve, 
armiku i tij fatal u bë poliartriti. Poliartriti i 
fituar gjatë zbulimit të palafitit të Maliqit, kur 
çdo shtyllë vertikale e strukturave të bane-
save eneolitike të ngulura thellë në tabanin e 
liqenit, nga qindra të tilla, duhej mbuluar me 
baltën-llucë të fundliqenit të Maliqit, ndryshe, 
sapo t’i shihte dielli, ato do të shkërmoqeshin 
e zhdukeshin. Dhe kjo punë cfilitëse është 
bërë në vitet 1961-1966 nga Frano Prendi, 
atëherë 31-38 vjeçar, në sezone arkeologjike 
që zgjasnin mbi 3 muaj. Por në se në atë 
moshë, ai e nuk e ndjente reumatizmën, në 
dy vitet e fundit, poliartriti  u acarua dhe e 
rëndoi së tepërmi shëndetin e tij. sëmundja 
e rëndë arriti të mposht njeriun me një rini 
të përhershme, Frano Prendi. ishte 83 vjeç, 

80 vjetori i Prof. F. Prendi. 18.05.2009

kishte shumë gjëra për të thënë dhe kishte një 
kthjelltësi të admirueshme mendimi. Për fat 
të keq, ai mbeti atje, në dhe të huaj, i harruar 
nga shteti i tij, sikur të ishte anonim, anipse 
e shkriu jetën për vendin e tij, anipse malli 
për këtë vend i mbante gjallë shpresën për t’u 
kthyer!  Prof. Frano Prendi ka bërë një punë të 
shkëlqyer dhe me pasion dhe përkushtim të 
jashtëzakonshëm shkencor në arkeologjinë e 
shqipërisë në përgjithësi dhe atë prehistorike 
në veçanti, duke lënë një trashëgimi shumë të 
pasur shkencore që e bënë atë të pavdekshëm 
ai ka hedhur themelet e shkencës sonë arke-
ologjike, dhe e ka shkruar emrin e tij me germa 
të arta në historikun e arkeologjisë shqiptare. 
Përveç vlerave unikale dhe të papërsëritshme 
si shkencëtar, për të cilat emri i tij nuk ka për 
t’u harruar kurrë, Prof. Frano Prendi ishte 
edhe një njeri i mrekullueshëm dhe një mik 
i rrallë dhe shumë i vyer. Gjithmonë i qeshur 
dhe i dashur, me një humor fin që i buronte 
së brendshmi, me sytë që i shkëlqenin nga 
energjia dhe thellësia e mendimit, i çiltër si 
një fëmijë, gjithnjë i gatshëm për të ndihmuar 
të tjerët, kështu do ta mbajnë mend përgjith-
monë profesorin tonë të madh e të nderuar, 
të gjithë ata që patën fatin t’a njohin ose të 
punojnë pranë këtij shkencëtari të rrallë. 

e quaj veten të privilegjuar që kam patur 
mundësinë të punoj me Prof. Frano Prendin 
dhe përulem me nderim të thellë para veprës 
kolosale të tij. unë besoj se arkeologjia shq-
iptare do t’i jetë përjetësisht mirënjohëse Prof. 
Frano Prendit, me mirënjohjen që meriton njëri 
nga bashkëthemeluesit dhe përfaqësuesit më të 
shquar të saj, i paharruari FRaNo PReNdi. 

Ndarja nga jeta e Prof. Frano Prendit është 
një humbje e madhe për familjen e tij të gjërë 
e të ngushtë, për bashkëshorten drita dhe va-
jzat, lisina dhe Marina me fëmijët, për rrethin 
e shumtë të miqve e të kolegëve në shqipëri 
e jashtë saj si dhe për shkencën albanologjike 
shqiptare në përgjithësi dhe atë arkeologjike në 
veçanti. Prof. Frano Prendi do të na mungojë 
shumë të gjithëve. Prej kohësh na ka marrë 
malli për portretin e tij të qeshur, për zërin e tij 
të ngrohtë, për dritën e syve të tij, për humorin i 
tij të këndshëm, për shpjegimet e tij pasionante 
e të rralla dhe padyshim do ta ndjejmë gjatë 
mungesën e analizave dhe sintezave shkencore 
që vetëm ai mund t’i bënte. 

Ndërsa rrekem të gjej fjalinë përmbyllëse, 
vetë profesori më vjen në ndihmë, dhe më 
bëhet sikur e dëgjoj lutjen e tij “Dritë u baftë 
shpirti!”, sa herë kujtonte dy nga miqtë më të 
mirë të tij, albanalogët e shquar, Prof. aleks 
Buda dhe Prof. eqerem çabej. ata e deshën 
shumë arkeologun Frano Prendi. e deshën dhe 
e mbështetën sa qenë gjallë, se ai e meritonte 
dashurinë dhe respektin e tyre. “Dritë i baftë 
shpirti!”  edhe Prof. FRaNo PReNdit.  Qoftë i 
paharruar kujtimi i tij në jetë të jetëve! amin!

viti 2018 është vit i rëndësishëm për alban-
ologjinë shqiptare.  është viti i 550 vjetorit të 
vdekjes së skënderbeut dhe viti i 70 vjetorit të 
themelimit të arkeologjisë.  është edhe viti i 90 
vjetorit të lindjes së njërit nga 4 themeluesit e 
arkeologjisë shqiptare, Prof. FRaNo PReNdi! 
albanologjia është në borxh të madh ndaj Pro-
fesorit tonë të nderuar FRaNo PReNdi!  do 
të ishte në nderin e saj, që në këtë përvjetor të 
tij dhe të arkeologjisë shqiptare, të përgatitej 
edhe dekorimi i tij nga Presidenca me titullin e 
lartë “nderi i kombit”, krahas figurave të tjera 
të ndritura të albanologjisë. 

 F. Prendi, Vështrim mbi kulturën e periudhës së 
parë të epokës së hekurit në Shqipëri, iliria iii, 1974, 
121; K. Kilian,  Koha e hershme e hekurit në Shqipëri, 
Kuvendi i i studimeve ilire(15-20 shtator 1972), tiranë 
1974, 257.

2 F. Prendi, The Prehistory of Albania, vol. iii, part. 
i, Chapter V, The prehistory of Balkans, The Middle 
East and Aegean World  tenth to eightth centuries B.C., 
cambridge 1982, 187-237.

3 M. Zeqo,  Në 75 vjetorin e themeluesit të prehisto-
risë shqiptare, Gazeta “shekulli”, 20.06. 2003, 16.

* Instituti i Arkeologjisë, Akademia e Studi-
meve Albanologjike
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Nga shaqir skarra

Falë ndryshimit të madh që ndodhi 
pas viteve nëntëdhjetë dhe dyndjes 
rreth qyteteve shqiptare, u krijua 
mundësia të njihemi nga afër me 
miq e shokë të mirë, që nuk ishim 

njohur më parë dhe jo vetëm nga trevat di-
brane, por edhe nga vise të tjera të vendit tonë. 
Mua për veten time m’u krijua mundësia të bëj 
mjaft miq e shokë, por dhe të bëhem një mik 
i tyre. edhe latif Miha është njëri ndër ta, që 
unë e njoha pas viteve nëntëdhjetë,  megjithatë, 
ndodh shpesh që rrimë edhe ditë me radhë 
pa u takuar, pasi vetë puna e tij është e tillë, 
gjithmonë në punë, gjithmonë në lëvizje. 

Gjithë qenia e tij njerëzore lëshon vetëm 
mirësi e  asnjëherë ligësi. shihemi kur takohemi 
drejt në sy, në fytyrë mirësi rrezaton, vetëm 
çiltërsi ka në shpirt. i tillë është brumosur qysh 
fëmijë dhe kështu është ende sot, që është 
bërë vetë prind. Kur bisedon me latif Mihën, 
ai flet qetë, me zë të ulët, me fjalë të kursyera, 
por me vend. Fjala e tij peshon, por ja që nuk 
e thotë shpesh, e kursen. është e gjitha kjo në 
natyrën e tij, që shumëkush e kërkon këtë virtyt 
të bukur njerëzor, por nuk e kanë, sidomos në 
kafen e mëngjesit kur e rrufit qetë-qetë e  biseda 
rrjedh vetë dashje pa dashje  edhe te politika, 
që në fakt është bërë më se e zakonshme kohët 
e fundit. Latifi të dëgjon me vëmendje, nuk të 
ndërpret kurrë e, kur  shikon se biseda merr 
rrjedhë krejt ndryshe, ul kokën mendueshëm 
e hesht. hesht aq shumë, sa edhe ti që e ke 
përballë e kupton fare qartë se tashmë e ke 
shkelur disi në bisedë. ai e ka qëmtuar fjalën si 
mendim në jetë, e ka përkëdhelur atë dhe e ka 
vendosur në funksion të shprehjes së mendimit, 
të botës emocionale e shpirtërore që ka.

latif Mihën, megjithëse unë e njoh nga 
herët, ashtu siç e thashë më lart, ai nuk ka 
nevojë që ta njoh unë, nuk ka nevojë as për 
të shkruar në gazetë, megjithëse dëshira ime 
ka qenë e kahershme për t’i thënë fjalët e mia 
ashtu siç është dhe e njoh në fakt, por nuk më 
ishte bërë për mbarë pasi kafen e mëngjesit e pi 
shpejt dhe nuk ka nge më të qëndrojë gjatë në 
lokal, por atje poshtë në zyrën e tij modeste, i 
zënë me projektet dhe ritmet e zhvillimit, orët 
dhe ditët e punës së tij kanë një matës tjetër, 
atë të ritmit me atë se sa punë bën  “andi 
konstruksion sh.p.k” brenda një dite. dhe 
mëngjesi e gjen në zyrë, por vetëm për pak 
orë, pastaj atje do ta takosh mes punëtorëve e 
specialistëve ku ngrenë kokën lart grataçelat që 
ndërton, të cilat  bashkohen me retë. Latifi Miha 
gjithmonë është në lëvizje, ai e ka kapërcyer 
edhe vetë kohën.

Në zyrë projekte,  aktmarrëveshje, kontrata 
punëtorësh e dosje pa fund, por  aty gjen të 
sistemuara bukur edhe libra profesionalë, por 
edhe artistikë, poezi e romane, studime e histori 
të ndryshme. të shumtë janë edhe ata libra që 
ka sponsorizuar vetë. dhe kur ka pak kohë të 
pushojë, patjetër që do ia kushtojë librit.

Në fakt, njohja ime me Latifin zë fill pas 
rrugëtimit tim  së bashku  që nisi së bashku 
me gazetën “Rruga e Arbërit”. Latifi jo vetëm 
një lexues i rregullt, por dhe një abonues e 
përhapës i saj në të gjithë zonën ku kishte 
edhe biznesin e tij. Falë tij, jo vetëm dibranët 
që banojnë në Kinostudio, por edhe nga  zona 
të ndryshme të vendit e dinë tashmë ditën kur 
vjen gazeta e atje  në lokalin “Bar Kinostudio” 
mblidhen tok të gjithë. sot edhe po të duash 
ta vonosh qoftë edhe një ditë të vetme gazetën 
për neglizhencë apo shkaqe të tjera, lexuesit 
e shumtë do të turren poshtë në autobus e do 
interesohen se pse nuk ka dalë gazeta, kur do 
të dalë ky numër.

Latifi ka lindur më 18 shkurt të vitit 1965 në 
fshatin e bukur Qafë- Murrë të dibrës, në Ka-
tundin e vjetër siç  e quajnë vendasit. arsimin 
fillor e mbaron në vendlindje me nota të mira 
dhe pastaj, ngaqë vëllai i tij Osmani filloi punë 
inxhinier miniere në Bulqizë, e gjithë familja 
transferohet nga Qafë-Murra për në qytetin 
minator të Bulqizës. ishin pikërisht këto vite që 
Latifi e la vendlindjen e bukur, atë vend turistik 
që do ta kishte lakmi ta vizitonte çdo turist nga   
europa, por jo që u shkëput shpirtërisht me të 
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dhe kështu filloi një vendbanim të ri, një qytet 
minator plot  zhurmë e drita në çdo orë të  
ditës dhe natës. 

Këtu  vetë jeta ishte  ndryshe, duke e kraha-
suar me atje në Qafë-Murrën e largët. Qyteti 
ishte në lëvizje, njerëzit në lëvizje, vetë jeta 
ishte në lëvizje. Qyteti rrinte zgjuar ditë e 
natë. dijet e para dhe ritmet e punës që ka 
sot, pikërisht në këtë qytet të bukur minator të 
strukur rrëzë maleve i mori. Latifi këtu mbaron 
shkollën tetëvjeçare dhe atë të mesmen të bash-
kuar, dega shpim me rezultate të mira.

Me përfundimin e kësaj shkolle në vitin 
1984 i doli e drejta e studimit për të vazhduar 
Fakultetin e inxhinieri Miniera, dega inxhin-
ier gjeolog i mineraleve të ngurta, të cilën e 
mbaron shkëlqyeshëm dhe diplomohet në  
vitin 1989. i pëlqeu profesioni i gjeologut, u 
dashurua shumë pas këtij profesioni, që  edhe 
pse ishte diplomuar, përsëri vazhdonte të 
lexonte literaturë të ndryshme shkencore që i 
binte në dorë.

Nga viti 1989 deri në vitin 1992 punon 
pranë ndërmarrjes gjeologjike Bulqizë si inx-
hinier gjeolog në zonën jugore të ekspeditës 
gjeologjike Bulqizë. sapo ishte diplomuar, por 
profesioni i bukur i gjeologut e tërhiqte si me 
magnet drejt të panjohurave, pasi krejt të pan-

johura është vetë profesioni, drejt asaj që  ru-
ante dhe fshihte prej vitesh nëntoka shqiptare. 
Profesion mjaft i bukur, sidomos  edhe më i 
bukur bëhet kur gjeologu zbulon mineralin në 
thellësi të nëntokës, por vetë jeta e Latifit do të 
merrte  rrjedhë krejt ndryshe e përfundimisht 
larg, shumë larg profesionit me të cilin sapo 
kishte filluar të dashurohej marrëzisht.  

shumë shpejt, pasi sistemit po i vinte fundi 
e shteti i diktaturës po shembej përfundimisht, 
një erë e re po frynte kudo në vendin tonë. 
Kështu, po merrte fund edhe vetë ëndrra e in-
xhinierit të ri gjeolog latif Miha, për t’u ndarë  
nga ky profesion i bukur e plot surpriza dhe 
për të vazhduar të hapte një brazdë tjetër që 
do ta vazhdonte pa asnjë ndalesë, inxhinieri 
i ri, profesionin tjetër tashmë në fushën e 
ndërtimit.

Në vitin 1993, si rezultat i ndryshimit të 
sistemit, Latifi i ndërpreu marrëdhëniet përfun-
dimisht me ndërmarrjen gjeologjike dhe gati 
për një vit e gjysmë punoi pranë ndërmarrjes 
së grumbullimit e shpërndarjes me qendër në 
Shupenzë. Jashtë profilit, jashtë profesionit, 
jashtë dëshirës, por kushtet ekonomike e de-
tyruan të punonte këtu.

ishin pikërisht këto vite të ngjeshura e me 
ngjarje të mëdha që po ndodhnin në vendin 

tonë, ngjarje këto që as ishin menduar e as 
ëndërruar dikur, por ja që u bënë fakt të kryer, 
ku edhe shumica e shqiptarëve filloi të lëvizë 
drejt qyteteve të ndryshme të vendit.

Qyteti i Bulqizës nuk mund t’i krijonte hapë-
sira Latifit të futej bindshëm në ekonominë e 
tregut. Në vitin 1994 largohet përfundimisht nga 
Bulqiza e vendoset me banim në metropolin 
shqiptar, në tiranë. Gjatë kësaj kohe biznesi 
privat sapo kishte filluar të hapet me shpejtësi. 
ishin ngritur kompanitë e para në të gjitha fushat 
si në tregti, ndërtim, infrastrukturë. Latifi sapo u 
stabilizua me banim në Tiranë filloi punë në një 
ndërmarrje private, e cila kryesisht merrej me 
ndërtime, ku qëndroi këtu deri në vitin 1996.

Latifi është i martuar dhe ka dy fëmijë, një 
djalë që quhet andi dhe ka mbaruar shkollën 
e lartë për arkitekturë  dhe një vajzë, Kejda, që  
aktualisht vazhdon studimet për Financë.

latif Miha, me ardhjen përfundimisht në 
vendbanimin e ri në  metropolin shqiptar, 
filloi ta hedhë vështrimin më larg, kuptonte 
fare qartë situatat që po vinin dhe më datën 
12/07/1996 regjistrohet si subjekt privat. Në 
fakt data e themelimit të “andi konstruksion” 
është 25/04/1995. objekti i aktivitetit të “andi 
kostruksion” duke emërtuar kështu  kom-
paninë në emrin e djalit të tij, andit, kryesisht 
në ndërtim, montim, zhvillim, zbatim për 
ndërtimin e linjave të tensionit të lartë dhe të 
ulët, rikonstruksione objektesh, prodhimin dhe 
tregtimin e materialeve të ndërtimit, import-
eksport me pakicë dhe shumicë të mallrave 
ushqimore, industrial, bujqësore, tregtim kar-
burantesh dhe të vajrave lubrifikante të të gjitha 
llojeve, bar kafe, administrim dhe mirëmbajtje 
e ndërtesave të banimit, palestër gjimnastikore 
e aktivitete të ndryshme sportive.

e megjithatë, i gjithë aktiviteti i kompanisë 
“andi konstruksion” u përqendrua në metropo-
lin shqiptar, në fushën e ndërtimit, ku pallatet 
e shumta që ka ndërtuar vërtet  sot zbukurojnë 
tiranën.

Kanë kaluar më shumë se njëzet vite nga 
data e regjistrimit të kompanisë “andi konstruk-
sion”, njëzet vite nuk i thonë pak, është derdhur 
shumë mund e djersë, por kur shikon veprat 
që ka ndërtuar, bindesh plotësisht se kjo është 
një histori e plotë suksesi.

Gjithë qenia e tij njerëzore lëshon vetëm mirësi 

e  asnjëherë ligësi. shihemi kur takohemi drejt 

në sy, në fytyrë mirësi rrezaton, vetëm çiltërsi ka 

në shpirt. i tillë është brumosur qysh fëmijë dhe 

kështu është ende sot, që është bërë vetë prind. 

Kur bisedon me Latif Mihën, ai flet qetë, me zë të 

ulët, me fjalë të kursyera, por me vend. Fjala e tij 

peshon, por ja që nuk e thotë shpesh, e kursen. 

kanë kaluar më shumë se njëzet vite nga data e 

regjistrimit të kompanisë “andi konstruksion”, 

njëzet vite nuk i thonë pak, është derdhur shumë 

mund e djersë, por kur shikon veprat që ka 

ndërtuar, bindesh plotësisht se kjo është një histori 

e plotë suksesi.
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Nga shaqir skarra

Falë ndryshimit të madh që ndodhi 
pas viteve nëntëdhjetë dhe dyndjes 
rreth qyteteve shqiptare, u krijua 
mundësia të njihemi nga afër me 
miq e shokë të mirë, që nuk ishim 

njohur më parë dhe jo vetëm nga trevat di-
brane, por edhe nga vise të tjera të vendit tonë. 
Mua për veten time m’u krijua mundësia të bëj 
mjaft miq e shokë, por dhe të bëhem një mik 
i tyre. edhe latif Miha është njëri ndër ta, që 
unë e njoha pas viteve nëntëdhjetë,  megjithatë, 
ndodh shpesh që rrimë edhe ditë me radhë 
pa u takuar, pasi vetë puna e tij është e tillë, 
gjithmonë në punë, gjithmonë në lëvizje. 

Gjithë qenia e tij njerëzore lëshon vetëm 
mirësi e  asnjëherë ligësi. shihemi kur takohemi 
drejt në sy, në fytyrë mirësi rrezaton, vetëm 
çiltërsi ka në shpirt. i tillë është brumosur qysh 
fëmijë dhe kështu është ende sot, që është 
bërë vetë prind. Kur bisedon me latif Mihën, 
ai flet qetë, me zë të ulët, me fjalë të kursyera, 
por me vend. Fjala e tij peshon, por ja që nuk 
e thotë shpesh, e kursen. është e gjitha kjo në 
natyrën e tij, që shumëkush e kërkon këtë virtyt 
të bukur njerëzor, por nuk e kanë, sidomos në 
kafen e mëngjesit kur e rrufit qetë-qetë e  biseda 
rrjedh vetë dashje pa dashje  edhe te politika, 
që në fakt është bërë më se e zakonshme kohët 
e fundit. Latifi të dëgjon me vëmendje, nuk të 
ndërpret kurrë e, kur  shikon se biseda merr 
rrjedhë krejt ndryshe, ul kokën mendueshëm 
e hesht. hesht aq shumë, sa edhe ti që e ke 
përballë e kupton fare qartë se tashmë e ke 
shkelur disi në bisedë. ai e ka qëmtuar fjalën si 
mendim në jetë, e ka përkëdhelur atë dhe e ka 
vendosur në funksion të shprehjes së mendimit, 
të botës emocionale e shpirtërore që ka.

latif Mihën, megjithëse unë e njoh nga 
herët, ashtu siç e thashë më lart, ai nuk ka 
nevojë që ta njoh unë, nuk ka nevojë as për 
të shkruar në gazetë, megjithëse dëshira ime 
ka qenë e kahershme për t’i thënë fjalët e mia 
ashtu siç është dhe e njoh në fakt, por nuk më 
ishte bërë për mbarë pasi kafen e mëngjesit e pi 
shpejt dhe nuk ka nge më të qëndrojë gjatë në 
lokal, por atje poshtë në zyrën e tij modeste, i 
zënë me projektet dhe ritmet e zhvillimit, orët 
dhe ditët e punës së tij kanë një matës tjetër, 
atë të ritmit me atë se sa punë bën  “andi 
konstruksion sh.p.k” brenda një dite. dhe 
mëngjesi e gjen në zyrë, por vetëm për pak 
orë, pastaj atje do ta takosh mes punëtorëve e 
specialistëve ku ngrenë kokën lart grataçelat që 
ndërton, të cilat  bashkohen me retë. Latifi Miha 
gjithmonë është në lëvizje, ai e ka kapërcyer 
edhe vetë kohën.

Në zyrë projekte,  aktmarrëveshje, kontrata 
punëtorësh e dosje pa fund, por  aty gjen të 
sistemuara bukur edhe libra profesionalë, por 
edhe artistikë, poezi e romane, studime e histori 
të ndryshme. të shumtë janë edhe ata libra që 
ka sponsorizuar vetë. dhe kur ka pak kohë të 
pushojë, patjetër që do ia kushtojë librit.

Në fakt, njohja ime me Latifin zë fill pas 
rrugëtimit tim  së bashku  që nisi së bashku 
me gazetën “Rruga e Arbërit”. Latifi jo vetëm 
një lexues i rregullt, por dhe një abonues e 
përhapës i saj në të gjithë zonën ku kishte 
edhe biznesin e tij. Falë tij, jo vetëm dibranët 
që banojnë në Kinostudio, por edhe nga  zona 
të ndryshme të vendit e dinë tashmë ditën kur 
vjen gazeta e atje  në lokalin “Bar Kinostudio” 
mblidhen tok të gjithë. sot edhe po të duash 
ta vonosh qoftë edhe një ditë të vetme gazetën 
për neglizhencë apo shkaqe të tjera, lexuesit 
e shumtë do të turren poshtë në autobus e do 
interesohen se pse nuk ka dalë gazeta, kur do 
të dalë ky numër.

Latifi ka lindur më 18 shkurt të vitit 1965 në 
fshatin e bukur Qafë- Murrë të dibrës, në Ka-
tundin e vjetër siç  e quajnë vendasit. arsimin 
fillor e mbaron në vendlindje me nota të mira 
dhe pastaj, ngaqë vëllai i tij Osmani filloi punë 
inxhinier miniere në Bulqizë, e gjithë familja 
transferohet nga Qafë-Murra për në qytetin 
minator të Bulqizës. ishin pikërisht këto vite që 
Latifi e la vendlindjen e bukur, atë vend turistik 
që do ta kishte lakmi ta vizitonte çdo turist nga   
europa, por jo që u shkëput shpirtërisht me të 
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dhe kështu filloi një vendbanim të ri, një qytet 
minator plot  zhurmë e drita në çdo orë të  
ditës dhe natës. 

Këtu  vetë jeta ishte  ndryshe, duke e kraha-
suar me atje në Qafë-Murrën e largët. Qyteti 
ishte në lëvizje, njerëzit në lëvizje, vetë jeta 
ishte në lëvizje. Qyteti rrinte zgjuar ditë e 
natë. dijet e para dhe ritmet e punës që ka 
sot, pikërisht në këtë qytet të bukur minator të 
strukur rrëzë maleve i mori. Latifi këtu mbaron 
shkollën tetëvjeçare dhe atë të mesmen të bash-
kuar, dega shpim me rezultate të mira.

Me përfundimin e kësaj shkolle në vitin 
1984 i doli e drejta e studimit për të vazhduar 
Fakultetin e inxhinieri Miniera, dega inxhin-
ier gjeolog i mineraleve të ngurta, të cilën e 
mbaron shkëlqyeshëm dhe diplomohet në  
vitin 1989. i pëlqeu profesioni i gjeologut, u 
dashurua shumë pas këtij profesioni, që  edhe 
pse ishte diplomuar, përsëri vazhdonte të 
lexonte literaturë të ndryshme shkencore që i 
binte në dorë.

Nga viti 1989 deri në vitin 1992 punon 
pranë ndërmarrjes gjeologjike Bulqizë si inx-
hinier gjeolog në zonën jugore të ekspeditës 
gjeologjike Bulqizë. sapo ishte diplomuar, por 
profesioni i bukur i gjeologut e tërhiqte si me 
magnet drejt të panjohurave, pasi krejt të pan-

johura është vetë profesioni, drejt asaj që  ru-
ante dhe fshihte prej vitesh nëntoka shqiptare. 
Profesion mjaft i bukur, sidomos  edhe më i 
bukur bëhet kur gjeologu zbulon mineralin në 
thellësi të nëntokës, por vetë jeta e Latifit do të 
merrte  rrjedhë krejt ndryshe e përfundimisht 
larg, shumë larg profesionit me të cilin sapo 
kishte filluar të dashurohej marrëzisht.  

shumë shpejt, pasi sistemit po i vinte fundi 
e shteti i diktaturës po shembej përfundimisht, 
një erë e re po frynte kudo në vendin tonë. 
Kështu, po merrte fund edhe vetë ëndrra e in-
xhinierit të ri gjeolog latif Miha, për t’u ndarë  
nga ky profesion i bukur e plot surpriza dhe 
për të vazhduar të hapte një brazdë tjetër që 
do ta vazhdonte pa asnjë ndalesë, inxhinieri 
i ri, profesionin tjetër tashmë në fushën e 
ndërtimit.

Në vitin 1993, si rezultat i ndryshimit të 
sistemit, Latifi i ndërpreu marrëdhëniet përfun-
dimisht me ndërmarrjen gjeologjike dhe gati 
për një vit e gjysmë punoi pranë ndërmarrjes 
së grumbullimit e shpërndarjes me qendër në 
Shupenzë. Jashtë profilit, jashtë profesionit, 
jashtë dëshirës, por kushtet ekonomike e de-
tyruan të punonte këtu.

ishin pikërisht këto vite të ngjeshura e me 
ngjarje të mëdha që po ndodhnin në vendin 

tonë, ngjarje këto që as ishin menduar e as 
ëndërruar dikur, por ja që u bënë fakt të kryer, 
ku edhe shumica e shqiptarëve filloi të lëvizë 
drejt qyteteve të ndryshme të vendit.

Qyteti i Bulqizës nuk mund t’i krijonte hapë-
sira Latifit të futej bindshëm në ekonominë e 
tregut. Në vitin 1994 largohet përfundimisht nga 
Bulqiza e vendoset me banim në metropolin 
shqiptar, në tiranë. Gjatë kësaj kohe biznesi 
privat sapo kishte filluar të hapet me shpejtësi. 
ishin ngritur kompanitë e para në të gjitha fushat 
si në tregti, ndërtim, infrastrukturë. Latifi sapo u 
stabilizua me banim në Tiranë filloi punë në një 
ndërmarrje private, e cila kryesisht merrej me 
ndërtime, ku qëndroi këtu deri në vitin 1996.

Latifi është i martuar dhe ka dy fëmijë, një 
djalë që quhet andi dhe ka mbaruar shkollën 
e lartë për arkitekturë  dhe një vajzë, Kejda, që  
aktualisht vazhdon studimet për Financë.

latif Miha, me ardhjen përfundimisht në 
vendbanimin e ri në  metropolin shqiptar, 
filloi ta hedhë vështrimin më larg, kuptonte 
fare qartë situatat që po vinin dhe më datën 
12/07/1996 regjistrohet si subjekt privat. Në 
fakt data e themelimit të “andi konstruksion” 
është 25/04/1995. objekti i aktivitetit të “andi 
kostruksion” duke emërtuar kështu  kom-
paninë në emrin e djalit të tij, andit, kryesisht 
në ndërtim, montim, zhvillim, zbatim për 
ndërtimin e linjave të tensionit të lartë dhe të 
ulët, rikonstruksione objektesh, prodhimin dhe 
tregtimin e materialeve të ndërtimit, import-
eksport me pakicë dhe shumicë të mallrave 
ushqimore, industrial, bujqësore, tregtim kar-
burantesh dhe të vajrave lubrifikante të të gjitha 
llojeve, bar kafe, administrim dhe mirëmbajtje 
e ndërtesave të banimit, palestër gjimnastikore 
e aktivitete të ndryshme sportive.

e megjithatë, i gjithë aktiviteti i kompanisë 
“andi konstruksion” u përqendrua në metropo-
lin shqiptar, në fushën e ndërtimit, ku pallatet 
e shumta që ka ndërtuar vërtet  sot zbukurojnë 
tiranën.

Kanë kaluar më shumë se njëzet vite nga 
data e regjistrimit të kompanisë “andi konstruk-
sion”, njëzet vite nuk i thonë pak, është derdhur 
shumë mund e djersë, por kur shikon veprat 
që ka ndërtuar, bindesh plotësisht se kjo është 
një histori e plotë suksesi.

Gjithë qenia e tij njerëzore lëshon vetëm mirësi 

e  asnjëherë ligësi. shihemi kur takohemi drejt 

në sy, në fytyrë mirësi rrezaton, vetëm çiltërsi ka 

në shpirt. i tillë është brumosur qysh fëmijë dhe 

kështu është ende sot, që është bërë vetë prind. 

Kur bisedon me Latif Mihën, ai flet qetë, me zë të 

ulët, me fjalë të kursyera, por me vend. Fjala e tij 

peshon, por ja që nuk e thotë shpesh, e kursen. 

kanë kaluar më shumë se njëzet vite nga data e 

regjistrimit të kompanisë “andi konstruksion”, 

njëzet vite nuk i thonë pak, është derdhur shumë 

mund e djersë, por kur shikon veprat që ka 

ndërtuar, bindesh plotësisht se kjo është një histori 

e plotë suksesi.

latif miha është pa dyshim njeriu i  madh e i papërtuar i punës dhe veprës së mirë 
njerëzore, i cili bashkë me kompaninë  “andi  konstruksion sh.p.k” kanë krijuar 

marrëdhënie kaq  të mira njerëzore dhe kaq harmonike me zhvillimet në shqipëri”  ...

cyan magenta yellow black 17 

latif Miha është pa dyshim njeriu i  madh e i 
papërtuar i punës dhe veprës së mirë njerëzore, 
i cili bashkë me kompaninë  “andi    konstruk-
sion sh.p.k” kanë krijuar marrëdhënie kaq  të 
mira njerëzore dhe kaq harmonike me zhvil-
limet në shqipëri që nga vitet e para kur u fut 
në një garë të ndershme në fushën e biznesit 
privat dhe pikërisht në ndërtim e deri  tani 
ku kompania “andi Konstruksion” i ka kaluar 
njëzet vite dhe po përgatitet të festojë njëzet e 
pesë vjetorin e lindjes.

Latifi i përket radhës së njerëzve sfidantë 
të epokës tonë, që po nuk bëre veprën e 
duhur, mund të harrohesh lehtë brenda një 
dite a një jave, por tashmë Latifi së bashku 
me kompaninë  e ndërtimit “andi konstruk-
sion sh.p.k” si administrator i vetëm, e ka 
unifikuar dhe e ka bërë prezente veprën dhe 
emrin e tij.

latif Miha është sot  administrator i njërës 
nga kompanitë më të suksesshme në fushën e 
ndërtimit, më efektive dhe më bashkëpunuese 
në zhvillimin e vendit tonë, me të cilën takohet 
çdo ditë qytetari shqiptar, sidomos ai i met-
ropolit. është një raport vërtetë i çuditshëm, 
është një lloj komunikimi me të  gjithë katego-
ritë e shoqërisë.

Më ka rastisur edhe mua si qytetar shpesh të 
gjendem në mjediset e qytetit ku ka punuar dhe 
zbatuar projektet  “andi konstruksion sh.p.k” 
dhe vetë konceptimi modern i kryerjes së 
punëve publike duket se ka të bëjë me dimen-
sionin qytetar të shoqërisë, stafit dhe drejtuesve 
teknikë të saj. jo çdo sipërmarrje ndërtuese 
mund të marrë përsipër punë qytetëse të tilla 
me dimensione të larta si konstruksion, fasadë, 
kubaturë brenda për brenda, mjedise çlodhëse 
jashtë etj.

Kompania “andi kostruksion sh.p.k” i ka  
marrë përsipër dhe i ka realizuar, pasi edhe 
stafin  inxhiniero-teknik e ka të kualifikuar, ndaj 
nuk ka dështuar deri më sot në asnjë projekt, 
por ka realizuar projekte bashkëkohore. duke 
llogaritur se vetëm nga viti 2000 e deri më sot 
kompania e ndërtimit “andi kostruksion”  ka 
ndërtuar mbi 100 000 metra katrorë ndërtim, 
afërsisht  850 apartamente banimi si dhe 100 
njësi shërbimi, nuk i thonë pak,  është një shifër 

relativisht mjaft e madhe, por vetë stafi i kësaj 
kompanie, kolektivi punonjës dhe specialist 
përsëri është mjaft modest e nuk tregon habi.

Kuptohet lehtë që të mësosh sa e vështirë 
ka qenë për latif Mihën për të arritur deri në 
këtë nivel bashkëpunimi dhe sipërmarrjesh të 
kapaciteteve të paimagjinueshme, pasi këto 
kërkojnë aftësi menaxheriale, kërkojnë intuitë 
dhe intelekt, kërkojnë staf të përgatitur mirë, 
kërkojnë para, kërkojnë dije jo të një, por të 
tre apo katër universiteteve, kërkojnë korrektësi 
dhe disiplinë të patolerueshme në çdo hap e 
çdo moment.

Por latif Miha me kompaninë e tij pres-
tigjioze ia ka arritur, madje ai është kthyer në 
një model suksesi për shkakun e vetëm, puna e 
tij, brenda  kaq viteve të fundit është përkthyer 
në vepra suksesi madhore të realizuara cilësisht 
në fushën e ndërtimeve.

Për të kuptuar më së miri ngritjen e kapac-
iteteve dhe cilësinë e punëve të “andi Kon-
struksion sh,p.k” mjafton të mësosh punët që 
kjo kompani prestigjioze ndërtuese ka kryer 
në tiranë.

tashmë “andi Konstruksion sh.p.k” është 
njëra nga kompanitë më serioze dhe më e 
kompletuar në zbatimin e projekteve të apar-
tamenteve banimit dhe njësive shërbimit për 
fushën e ndërtimit, falë kurajos, përvojës disa 
vjeçare dhe praktikës bashkëkohore që po 
zbaton.

Në promovimin e librit tim “Musai, portreti 
i njeriut fisnik” që bëmë tek  hotel “Tirana In-
ternacional”, gjatë kokteit në hollin  e hotelit 
Latifi më afrohet pranë e më thotë:

“unë në fakt nuk e kam njohur nga afër 
Naim Plakun, por kam njohur Qerim sulën 
tek këndon këngët e tij, ato vargje brilante që 
bënë historinë e dibrës. dhe, nëse e  realizon 

një libër të tillë për Naim Plakun, mos më 
kurse”. 

Dhe, në fakt, Latifi e mbajti fjalën se më 
kishin thënë edhe të tjerë që latif Miha nuk 
kursen atë që ka mbledhur me mund e djersë 
për artin dhe kulturën dibrane. do të ishte e 
pamundur ta karakterizosh të plotë portretin 
e Latifit si njeri korrekt në fushën e biznesit, 
pasi vlerat e tij si njeri lidhen e dhe me natyrën 
humane  që ka, pasi si njeri beson shumë 
tek e mira. ai dhuron  shumë e shpesh tek 
njerëzit në nevojë, aktivizohet dhe merr pjesë 
në problemet sociale të miqve e shokëve dhe 
gjen kohë e mundësi financiare për të zgjidhur 
sadopak problemet që kanë. çdo njeri që ka 
trokitur e ka gjetur derën çelë dhe, nëse është 
futur i ngrysur, i lodhur, i mërzitur, i stresuar 
nga hallet e brengat e kohës kur ka dalë, 
buzëqeshja e tij  dukej qartë edhe në rrudhat 
e faqeve. i tillë është biznesmeni, humanisti 
dhe  bujari latif Miha, jep me një dorë, që 
të mos e shikojë dora tjetër, jeton dhe vetë 
orë e çast me hallet e brengat e njerëzve të 
thjeshtë e në nevojë dhe mundohet sadopak 
t’ju vijë në ndihmë.

Kur i shikojmë sot me sy, i prekim me duar 
e kalojmë nëpër ato rrugë, lulishte e pallate 
që ka ndërtuar këto vite “andi Kostruksion” 
themi me  bindje se nuk janë pak në kufijtë 
e shkurtër kohorë me të cilët ai ka kapërcyer 
një zhvillim epokal. Një punë e tillë sikur  po 
të ishin tre ndërmarrje ndërtimi së bashku 

vendin tonë, që i ka marrë përsipër t’i ndërtojë 
dhe që në fakt i ka zbatuar deri më tani. 

ashtu sikurse unë latif Mihën nuk e njohin 
shumë veta, bile ka dhe nga vetë komuniteti 
dibran që nuk e njohin fare. Nuk e njohin 
nga afër se nuk u ka rastisur, por me punën e 
madhe që ka bërë shpreh bindjen time se janë 
të pakët në numër ata që nuk e  njohin. Mendoj 
pozitivisht se kjo është nota e parë dhe më e 
mirë e merituar plotësisht e latif Mihës që ia 
kanë dhënë vetë qytetarët e tiranës. Kjo do të 
thotë, të të njohin të gjithë përmes punës dhe 
produktit social që ke bërë dhe vazhdon të 
bësh me njerëzit, komunitetin, qytetin, vendin, 
të të respektojnë për këtë punë, por mos të të 
njohin fare fizikisht kur mund të gjendesh dhe 
në mesin e tyre dhe në fakt kjo i ka ndodhur 
shpesh latif Mihës.

e thashë këtë për një arsye të thjeshtë të 
tregojnë se Latifi është një njeri i thjeshtë, 
madje tepër i zakonshëm si të gjithë të tjerët, 
çfarë do të thotë se ai respekton rrugëtimin e 
tij në mënyrën më njerëzore dhe racionale që 
ka arritur deri këtu ku ndodhet sot.

vlen të theksohet një gjë se biznesmenë si 
latif Miha kanë ditur të kapin me mendje e me 
zemër thelbin e lirisë, duke e shndërruar atë në 
vlera me të cilën ai është i lidhur shumë.

latif Miha ka një dimension qytetar jo vetëm 
me ndërmarrjen e tij të rëndësishme, me punët 
e mëdha që ka bërë, por edhe me konceptet 
e këtyre punëve, të cilat duhen kuptuar në 

nuk e kishin realizuar një vëllim kaq të madh 
pune, sidomos  ashtu siç është ndërtimi. Po 
të grupohen të gjitha pallatet e ndërtuara në 
këto vite, them me bindje se mund të ishte 
ndërtuar një qytet i tërë, i bukur dhe modern 
e vetëm nga një kompani ndërtimi siç është 
“andi Konstruksion”.

Puna e “andi Konstruksion sh.p.k” dhe vetë 
drejtuesit të saj zotit latif Miha është histori 
suksesi, është histori shndërrimi jo vetëm të 
kompanisë së tij, por histori shndërrimi për 

mënyrë bashkëpunuese dhe përmes një di-
alektike racionale. është një nga horizontet 
për të cilin ka pasur dhe ka nevojë gjithmonë 
një njeri i sipërmarrjeve të mëdha, si ato të 
latif Mihës.

Për Latifin ka një nderim dhe respekt të 
madh jo vetëm në dibër e Bulqizë, por edhe 
në metropolin shqiptar ku kryen aktivitetin e 
tij prej kaq vitesh në fushën e ndërtimit. Kam 
një arsye të fortë të shpjegoj dimensionin e 
humanizmit të latif Mihës, i cili nuk lidhet aq 
klasikisht, ashtu siç e kuptojnë dhe e interpre-
tojnë rëndomtë njerëzit.

unë e di se latif Miha është njëri nga 
njerëzit më të nderuar kudo ai që ka investuar. 
aktiviteti i tij i njohur në ndërtim ka një të dhë-
në  shumë interesante. ai ka qenë  dhe mbetet 
një sfidant i pashembullt për t’i fituar “betejat”, 
vështirësitë për të cilat ai e ka kthyer në fuqi 
dhe në energji. të gjithë kanë gjetur një njeri 
bujar, fisnik, human që e kanë bërë afër me 
njëri-tjetrin, me njerëzit në nevojë, me hallet, 
gëzimet, dhimbjet, paqen. Numri i njerëzve, 
familjeve, sponsorizimeve të ndryshme si në 
art e kulturë janë të shumtë. Por humanizmi 
i tij është shumëdimensional, domethënës, 
gjithësocial. Kjo duhet kuptuar mirë.

“andi Konstruksion sh.p.k” është sot një 
aset  mjaft i rëndësishëm kombëtar i zhvillimit 
të vendit në strukturën më të rëndësishme  siç 
është ajo e ndërtimit. Gjithmonë i pandalur, 
progresiv, racional, latif Miha dhe kompania 
e tij e ka kapërcyer vetveten, e ka kapërcyer 
kohën për shkakun e përdorimit mjaft mirë të 
mundësive dhe fuqisë së vet, duke bërë re-
alitet ëndrrën historike të kulturës së njohur të 
djemve të dibrës, duke shënuar kështu gjurmët 
e forta të “andi konstruksion sh.p.k” më së 
shumti në metropolin shqiptar, në tiranë.

latif miha është sot  administrator 
i njërës nga kompanitë më 
të suksesshme në fushën e 
ndërtimit, më efektive dhe më 
bashkëpunuese në zhvillimin e 
vendit tonë, me të cilën takohet 
çdo ditë qytetari shqiptar, 
sidomos ai i metropolit. është një 
raport vërtetë i çuditshëm, është 
një lloj komunikimi me të  gjithë 
kategoritë e shoqërisë.
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Nga shaqir skarra

Megjithëse unë kam qenë disa herë 
në Firenze, kam qëndruar e kam 
kaluar, kam takuar plot emigrantë 

që punojnë e jetojnë aty prej vitesh, por di-
branin e mirë, çidhnakun që ka bërë emër në 
këtë qytet të artit e kulturës europiane, adil 
Përnezha, nuk kisha mundur ta takoja.

adili çau detin qysh në moshë të re, 
duke u bashkuar kështu me mijëra e mijëra 
emigrantë shqiptarë, të cilët i kthyen shpinën 
vendlindjes me dhimbje dhe fati e dërgoi 
në Firenze, në qytetin e luleve e me histori 
të lashtë. 

Muret e fuqishme të kështjellave mesjetare 
që ndodhen kudo nëpër qytet, djaloshit 
çidhnak i sillnin ndër mend vendlindjen e 
Kastriotëve, formacionet e kështjellave të 
tyre të rrënuara nga invadorët osmanë. ah 
sikur ata kështjella të ishin ruajtur siç janë 
këto të Firenzes – mendonte djaloshi, që 
sytë e tij vështronin këto mrekulli ndërtimesh 
mesjetare. Por jo, këtu çdo gjë është bërë 
ndryshe, çdo gjë e vjetër është ruajtur, çdo 
gjë flet për atë periudhë kohe të largët, ku 
në vendin e tij ende grinden e shahen histo-
rianët të thonë e tregojnë të vërtetën, por që 
nuk munden dot. 

Adili shkeli në tokën fiorentine kur ishte 
mjaft i ri. dëshira për t’u arsimuar e çoi në 
dyert e shkollës profesionale, ku zgjodhi de-
gën e kuzhinës dhe prej shumë vitesh është 
shef kuzhine në një nga restorantet më të 
njohura të këtij qyteti me kulturë europiane 
“la Giostra”.

Fati e deshi  që të takohem me adil 
Përnezhën në tiranë, atë ditë gushti të vitit 
të kaluar, tek kishte ardhur me pushime. 

Nga biseda mjaft e çiltër mësova shumë 
gjëra… “Zgjodha këtë profesion, - shton 
duke qeshur adili, - pasi kam dëgjuar se 
“dashuria vjen nga kuzhina”. Në vitin 2006 
e përfundoi shkollën me rezultate mjaft të 
mira dhe ishin vetë profesorët e shkollës të 
cilët e morën të punojë në restorantin “il 
cantastoria”, ku ata shërbenin. Ky qe një 
fillim mjaft i mirë për djaloshin çidhnak dhe 
shërbeu si një suport i rëndësishëm për të 
“udhëtuar” në fushën dhe artin e kulinarisë. 
Fati e çoi që qysh në hapat e parë të profe-
sionit të njohë e të punojë me personalitete 
të kulinarisë fiorentine e më gjerë. Ai çdo 
ditë “zbulonte” sekretet e profesionit të cilat 

Ndërmjet luksit në monte 
Carlo e varfërisë në Kenia

intervistëIntervistë me shefin e kuzhinës së restorantit më të njohur 
“la Giostra” në Firenze, adil përnezha

 
 

  
 

 

Adil dhe Jani Përnezha

i japin mjaft kënaqësi e siguri. Kështu, adili 
ngjiti ngadalë shkallët e karrierës, duke 
grumbulluar një eksperiencë mjaft të pasur 
nëpër restorante të njohura në itali, Francë 
e deri në Kenia. 

Aktualisht ju punoni në restorantin “La 
Giostra” në Firenze, i njohur edhe në Evropë. 
Jeni në pozicionin e shefit të kuzhinës. A 
mund të na thoni diçka më shumë për këtë 
eksperiencë?

Po, këtu te “la Giostra” punoj prej vitesh, 
fillimisht si kuzhinier e tani prej dy vitesh me 
detyrën e shefit të kuzhinës. Jam i kënaqur 
për çfarë kam arritur, por vërtet përgjegjësia 
është mjaft e madhe, pasi edhe klientela e 
këtij restoranti është mjaft e përzgjedhur. 
Pothuajse çdo natë kemi njerëz me emër 
të të gjitha fushave. Këtu darkojnë figura e 
personalitete të shquara të sportit, të artit, 
politikanë etj. Pikërisht për këtë arsye edhe 
përgjegjësia jonë është permanente në 
drejtim të ruajtjes së klientelës. Menaxhimi i 
kuzhinës është një sfidë e përditshme dhe ne 
kemi gjetur “prerjen e artë” në mes kërkesës 
për të servirur gjithnjë ushqime të freskëta 
dhe asaj që asgjë të mos hidhet. Këtu hyn 
në lojë ajo që ndryshe thirret “menaxhim”, 
thënë me gjuhën tonë popullore kujtojmë 
kërkesën, ndoshta jo në kontekst, që “mishi 
të piqet, por helli të mos digjet”. Kjo ide 
plotësohet edhe me shqetësimin tonë të 
përhershëm, vlerësimin e çdo elementi në 
një pjatë, që nga vlerat ushqyese, shija e deri 
te paraqitja e saj. 

Ju keni eksperiencë pune në artin e kuli-
narisë edhe në Amerikë. A mund të na shtoni 
diçka më shumë për këtë përvojë? 

Në uashington më takoi të punoja në 
një restorant të njohur. ai quhej “aqua 2”. 
si kudo edhe këtu, përveç emocioneve që 
të jep profesioni, (kuzhina) lehtësisht sheh e 
mëson shumë për jetën. ajo që më ka bërë 
përshtypje është se atje askush nuk lëviz kot. 
çdo njeri kur del nga shtëpia ka një drejtim 
të caktuar, ka një plan në kokë. të gjithë 

lëvizjet bëhen për punë, atje të krijohet ideja 
se njerëzit jetojnë vetëm për të punuar… Kjo 
duhet të bëhet moto edhe për shumë të rinj 
shqiptarë.

Pak më parë përmendët edhe eksperi-
encën në Monte Carlo. Mund të na thoni 
ndonjë përshtypje? 

Fati më çoi të punoj në një ndër restoran-
tet më të famshëm të Monte carlos në 
Francë. ai quhej “cipriani”, i cili ofronte 
një shërbim ekselent në fushën e kulinarisë. 
Monte carlo, qytet në pamje mjaft mbresëlë-
nëse, me njerëz të shumtë në lëvizje, me një 
qarkullim në dukje kaotik, por me një rregull 
perfekt të “përpin” dhe shumë shpejt bëhesh 
pjesë e kësaj “rrjedhe” gjigante… Ky ndryshe 
mund të quhet edhe qyteti i “bosëve”, i të 
pasurve dhe këtë e ndjejmë më së shumti 
ne kuzhinierët. Në këto mjedise dukej sikur 
njerëzit janë në garë se kush të shpenzojë 
më shumë miliona në një darkë… Këtu pjata 
më e thjeshtë është 24 euro deri në 180 euro 
(pjatë me tartuf).

Çfarë kujtoni nga eksperienca në Kenia?
Kur më propozuan për të punuar në Ke-

nia, në fillim hezitova të shkoja, pasi kisha 
dëgjuar për nivelin e ulët ekonomik të këtij 
shteti, ndaj mendova se nuk ia vlente. Por 
do të kisha gabuar nëse nuk do të kisha 
shkuar. them kështu, pasi kjo ka qenë një 
ndër eksperiencat më të bukura që kam pasur 
deri më tani. Që në fillim dua të them se u 
desh një periudhë prej tre muajsh që unë të 
parapërgatitem për të punuar atje e kjo më 
së shumti kishte të bënte me disa rregulla e 
kushte që duhej të plotësoja për të shkuar 
në Kenia. ajo që më çuditi ishte seria e 
vaksinave që u desh të bëja për të mos u 
prekur nga sëmundjet që qarkullonin atje. 
Resorti turistik ku do të punoja ishte vërtet 
një mrekulli. shpejt u mësova me rregullat 
dhe me detyrën që do të kryeja. Njohuritë 
që kisha marrë në Monte carlo në fushën 
e menaxhimit të kuzhinës duhej t’i vija në 
praktikë atje. Pas njohjes me detyrën dhe me 
vendin e punës ku do të punoja, m’u desh të 
shkoja të bëja blerjen e disa perimeve që na 

 

duheshin. Në stafin e punës kishim edhe dy 
kenianë, të cilët na shoqëronin e ndihmonin 
kur dilnim nga resorti. Kështu, unë mora 
njërin dhe dolëm për të bërë pazarin. udhës 
për në treg pashë me sytë një botë tjetër nga 
ajo që ishte brenda resortit. varfëria dukej 
kudo, para syve më dilnin njerëz me duar 
të rreshkura e të dobëta, me lëkurë të qepur 
pas kockave, e cila tregonte kequshqyerje. 
Blemë çfarë na u desh dhe shpejt u kthyem 
në resort. Ngado lëviznim shihja dhjetëra 
duar fëmijësh a grash që shtriheshin kah 
makina jonë. Këto skena më vinin vërtetë  në 
siklet, kur mendoja se sa ushqime tepronin 
e hidheshin… Një ditë tjetër na kishin plani-
fikuar të bënim një shëtitje nëpër pyllin e 
pamatë të Kenias, për të parë faunën e atij 
vendi. dikush na porositi që të merrnim me 
vete ushqime për t’jua dhënë banorëve gjatë 
udhës. Kjo disi më çuditi, por kur filluam 
të përshkonim fshatrat, kuptova se duhej të 
kishim marrë më shumë gjëra për t’i dhuruar. 
Por ajo që më së shumti më çuditi e më 
bëri të mendoj ishte kur kaluam pranë një 
shtëpie, 9 fëmijët e së cilës na dolën para 
duke na prerë udhën. Fëmijët me shpejtësi 
u vendosën në radhë njëri pas tjetrit duke 
shtrirë dorën. Më i vogëli ndër fëmijët ishte 
i pari, pastaj me radhë vinin të tjerët dhe në 
fund të radhës e ëma e fëmijëve. çdo fëmijë, 
pasi merrte diçka në dorë, ikte me vrap duke 
i lënë radhën tjetrit. Kështu i boshatisëm 
çantat duke sjellë sadopak kënaqësi në sytë 
e atyre vogëlushëve, vështrimet e të cilëve 
na shoqëronin kudo. Pasi vëzhguam nga afër 

xhirafa, rinocerontë, tigra etj., u kthyem në 
resort duke menduar për hendekun e madh 
që ishte në mes jetës sonë dhe asaj që pamë 
në fshatra. Në resort vinin biznesmenë të 
cilët prishnin çdo natë nga 10 deri 15 mijë 
euro nata, ndërsa 100 euro do të mjaftonin 
për të shpëtuar një fëmijë që vuante nga 
malaria.

Na thoni diçka për ardhmen, si e mendoni 
ju atë?

e mendoj veten si një ndër specialistët e 
kësaj fushe, por që ende kemi punë për të 
bërë në lidhje me njohjen e eksperiencave 
tjera. e kam menduar disa herë se si mund 
të krijoj mundësi që bashkëvendësit e mi, 
kryesisht dibranët, të njohin më shumë këtë 
art dhe ta shfrytëzojnë atë. është fatkeqësi 
që fshatarët dibranë përkundër shumël-
lojshmërisë së prodhimeve që sigurojnë, nuk 
arrijnë t’i përdorin për të krijuar e përdorur 
pjata të thjeshta e mjaft të ushqyeshme. 
Pikërisht për këtë arsye unë bashkë me një 
koleg timin kemi menduar që t’i kërkojmë 
botuesit të gazetës “Rruga e arbërit” të na 
mundësojë një dritare për të shpalosur re-
ceta me prodhime dibrane. shpresojmë që 
t’ia arrijmë.

Kështu mbyllëm bisedën me këtë djalosh, 
për të cilin veç tjerash, mësuam se ai së bash-
ku me mikun e tij erionin, kishin krijuar edhe 
një shoqëri të titulluar “vivanda”, e cila mer-
rte përsipër të organizojë dasma, ditëlindje 
etj. shpresojmë se kjo shoqëri së shpejti të 
jetë prezente edhe këtu në shqipëri. 

është fatkeqësi që fshatarët 
dibranë përkundër 
shumëllojshmërisë së 
prodhimeve që sigurojnë, 
nuk arrijnë t’i përdorin 
për të krijuar e përdorur 
pjata të thjeshta e mjaft 
të ushqyeshme. pikërisht 
për këtë arsye unë bashkë 
me një koleg timin kemi 
menduar që t’i kërkojmë 
botuesit të gazetës “rruga 
e arbërit” të na mundësojë 
një dritare për të shpalosur 
receta me prodhime dibrane. 
shpresojmë që t’ia arrijmë.

Nga abdurahim ashiku

e kam në vesh e më vjen nga larg. 
Nuk më ikën se s’mund të ikë. e kam 
kap dhe nuk e lëshoj. Më ka kap dhe 
nuk më lëshon.

Ma solli e bija, Besa, në një bisedë 
shkurt në efir.

e pyeta: 
Ka qenë një centralist në centralin 

telefonik të Peshkopisë që kishte 
një zë që të bënte për vete, ishte 
mik me të gjithë, sigurisht edhe imi, 
shakaxhi që të mbante gjallë. Ai 
kishte një vajzë që e quanin Besa, 
nxënëse e shkëlqyer e zonjës time, 
Natasha Ashikut. Mos jeni ju ajo 
vajza e rrëfenjës time të shkurtër. 
Po qe se po më shkruaj diçka për 
babanë tënd, jo shkurt por gjatë. 
Më dërgo edhe një fotografi të 
tij se më ka marrë malli ta shoh. 
Natën e mire!

e befasuar nga shkrimi,
e emocionuar nga përshkrimi,
e vlerësuar nga mendimi!
Më shkroi. 
Jam unë “vajza” e rrëfimit...
Të falënderoj pa masë për 

konsideratën!
Ju përqafoj me mall. Në veçanti 

zushën time të dashur...
Më dërgoi një fotografi. 
veshur me kostum gri, me kapele të 

rexhep Greva,një 
zë që më vjen nga larg

Gërmova në kujtesë centralistët, ata që na 
lidhnin me njerëzit, ato gra të respektuara 
që unë dua t’i përshëndes personalisht 
për marrëdhëniet me mua si gazetar në 
ditët e mia më të vështira kur më duhej të 
përcjell ngjarje që lidheshin me dibrën në 
kapërcyell të kohëve 90-të, që asnjëherë, 
edhe pse ishin “demokrate” nuk ma prenë 
linjën, nuk ma munguan respektin... 
Minen, Mine Bahollin e kujtova 
menjëherë, korrekte gjithnjë, zë që të 
ndillte respekt...

Nuk më vinin të tjera në rrjedhë të 
kujtesës. Për një arsye sepse ata ishin 
gjithnjë të mbyllura me fishat e centralit 
telefonik në dorë, njihja zërin që në rrugë 
nuk e lidhja dot me figurën.

i kërkova ndihmë Mondit, vlonjatit 
që u bë më dibran se dibranët. 
hezitoi të më përgjigjet menjëherë. 
“do të lidhemi në mbrëmje” më tha 
Më solli semaiha Kojkun, Zurie isakun, 
Fatime smaçin e Fatime Kuçin, Zarifka 
shehun e violeta Muçën...

unë i shtova tufë Kallaveren, 
centralistin e natës...

Nuk e mbante mend. Kishte të drejtë. 
tufa ishte nga më të vjetrit...

sot, 28 dhjetor 2018, pas 22 vjet ikje 
nga zëri i tyre në centralin e Peshkopisë 
tek shkruaja ndjeva ngrohtësi, një dashuri 
në shpirt për këto njerëz të heshtur që i 
njohëm nëpërmjet zërit dhe shërbimit 
të tyre ndaj njerëzve në gëzimet dhe 
hidhërimet e tyre.

Më vjen keq që në arkivin tim nuk 
gjeta ndonjë foto të tyre.

Gjeta një foto me centralistet e Bulqizës 
që do ta përdor në ndonjë rast, ose thjesht 
në facebook...

zezë republike, në një valle popullore... 
Rexhep Greva serioz.

Pak e zbehtë fotografia...
u gëzova. shkrova:
Gjallë është? 
U gëzova. Qenka bërë serioz. Si ta 

dëgjoj në telefon zërin e tij. Më ka marrë 
malli!

vërtet më ka marrë malli. Rexhep Grevën 
kush nuk e njihte në Peshkopi. Njerëzit në 
rrugë tek shkëmbenin përshëndetje me 
të, tek ndjenin humorin dhe gëzimin në 
fjalët e tij...

Njerëzit që komunikonin me të 
në telefon. Kurdoherë i gatshëm të 
të dëgjonte dhe me një gatishmëri të 
jashtëzakonshme për të të lidhë me këdo 
që kërkoje jashtë qytetit të Peshkopisë, 
me tiranën e të gjithë shqipërinë. 
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Nga shaqir skarra

Megjithëse unë kam qenë disa herë 
në Firenze, kam qëndruar e kam 
kaluar, kam takuar plot emigrantë 

që punojnë e jetojnë aty prej vitesh, por di-
branin e mirë, çidhnakun që ka bërë emër në 
këtë qytet të artit e kulturës europiane, adil 
Përnezha, nuk kisha mundur ta takoja.

adili çau detin qysh në moshë të re, 
duke u bashkuar kështu me mijëra e mijëra 
emigrantë shqiptarë, të cilët i kthyen shpinën 
vendlindjes me dhimbje dhe fati e dërgoi 
në Firenze, në qytetin e luleve e me histori 
të lashtë. 

Muret e fuqishme të kështjellave mesjetare 
që ndodhen kudo nëpër qytet, djaloshit 
çidhnak i sillnin ndër mend vendlindjen e 
Kastriotëve, formacionet e kështjellave të 
tyre të rrënuara nga invadorët osmanë. ah 
sikur ata kështjella të ishin ruajtur siç janë 
këto të Firenzes – mendonte djaloshi, që 
sytë e tij vështronin këto mrekulli ndërtimesh 
mesjetare. Por jo, këtu çdo gjë është bërë 
ndryshe, çdo gjë e vjetër është ruajtur, çdo 
gjë flet për atë periudhë kohe të largët, ku 
në vendin e tij ende grinden e shahen histo-
rianët të thonë e tregojnë të vërtetën, por që 
nuk munden dot. 

Adili shkeli në tokën fiorentine kur ishte 
mjaft i ri. dëshira për t’u arsimuar e çoi në 
dyert e shkollës profesionale, ku zgjodhi de-
gën e kuzhinës dhe prej shumë vitesh është 
shef kuzhine në një nga restorantet më të 
njohura të këtij qyteti me kulturë europiane 
“la Giostra”.

Fati e deshi  që të takohem me adil 
Përnezhën në tiranë, atë ditë gushti të vitit 
të kaluar, tek kishte ardhur me pushime. 

Nga biseda mjaft e çiltër mësova shumë 
gjëra… “Zgjodha këtë profesion, - shton 
duke qeshur adili, - pasi kam dëgjuar se 
“dashuria vjen nga kuzhina”. Në vitin 2006 
e përfundoi shkollën me rezultate mjaft të 
mira dhe ishin vetë profesorët e shkollës të 
cilët e morën të punojë në restorantin “il 
cantastoria”, ku ata shërbenin. Ky qe një 
fillim mjaft i mirë për djaloshin çidhnak dhe 
shërbeu si një suport i rëndësishëm për të 
“udhëtuar” në fushën dhe artin e kulinarisë. 
Fati e çoi që qysh në hapat e parë të profe-
sionit të njohë e të punojë me personalitete 
të kulinarisë fiorentine e më gjerë. Ai çdo 
ditë “zbulonte” sekretet e profesionit të cilat 

Ndërmjet luksit në monte 
Carlo e varfërisë në Kenia

intervistëIntervistë me shefin e kuzhinës së restorantit më të njohur 
“la Giostra” në Firenze, adil përnezha

 
 

  
 

 

Adil dhe Jani Përnezha

i japin mjaft kënaqësi e siguri. Kështu, adili 
ngjiti ngadalë shkallët e karrierës, duke 
grumbulluar një eksperiencë mjaft të pasur 
nëpër restorante të njohura në itali, Francë 
e deri në Kenia. 

Aktualisht ju punoni në restorantin “La 
Giostra” në Firenze, i njohur edhe në Evropë. 
Jeni në pozicionin e shefit të kuzhinës. A 
mund të na thoni diçka më shumë për këtë 
eksperiencë?

Po, këtu te “la Giostra” punoj prej vitesh, 
fillimisht si kuzhinier e tani prej dy vitesh me 
detyrën e shefit të kuzhinës. Jam i kënaqur 
për çfarë kam arritur, por vërtet përgjegjësia 
është mjaft e madhe, pasi edhe klientela e 
këtij restoranti është mjaft e përzgjedhur. 
Pothuajse çdo natë kemi njerëz me emër 
të të gjitha fushave. Këtu darkojnë figura e 
personalitete të shquara të sportit, të artit, 
politikanë etj. Pikërisht për këtë arsye edhe 
përgjegjësia jonë është permanente në 
drejtim të ruajtjes së klientelës. Menaxhimi i 
kuzhinës është një sfidë e përditshme dhe ne 
kemi gjetur “prerjen e artë” në mes kërkesës 
për të servirur gjithnjë ushqime të freskëta 
dhe asaj që asgjë të mos hidhet. Këtu hyn 
në lojë ajo që ndryshe thirret “menaxhim”, 
thënë me gjuhën tonë popullore kujtojmë 
kërkesën, ndoshta jo në kontekst, që “mishi 
të piqet, por helli të mos digjet”. Kjo ide 
plotësohet edhe me shqetësimin tonë të 
përhershëm, vlerësimin e çdo elementi në 
një pjatë, që nga vlerat ushqyese, shija e deri 
te paraqitja e saj. 

Ju keni eksperiencë pune në artin e kuli-
narisë edhe në Amerikë. A mund të na shtoni 
diçka më shumë për këtë përvojë? 

Në uashington më takoi të punoja në 
një restorant të njohur. ai quhej “aqua 2”. 
si kudo edhe këtu, përveç emocioneve që 
të jep profesioni, (kuzhina) lehtësisht sheh e 
mëson shumë për jetën. ajo që më ka bërë 
përshtypje është se atje askush nuk lëviz kot. 
çdo njeri kur del nga shtëpia ka një drejtim 
të caktuar, ka një plan në kokë. të gjithë 

lëvizjet bëhen për punë, atje të krijohet ideja 
se njerëzit jetojnë vetëm për të punuar… Kjo 
duhet të bëhet moto edhe për shumë të rinj 
shqiptarë.

Pak më parë përmendët edhe eksperi-
encën në Monte Carlo. Mund të na thoni 
ndonjë përshtypje? 

Fati më çoi të punoj në një ndër restoran-
tet më të famshëm të Monte carlos në 
Francë. ai quhej “cipriani”, i cili ofronte 
një shërbim ekselent në fushën e kulinarisë. 
Monte carlo, qytet në pamje mjaft mbresëlë-
nëse, me njerëz të shumtë në lëvizje, me një 
qarkullim në dukje kaotik, por me një rregull 
perfekt të “përpin” dhe shumë shpejt bëhesh 
pjesë e kësaj “rrjedhe” gjigante… Ky ndryshe 
mund të quhet edhe qyteti i “bosëve”, i të 
pasurve dhe këtë e ndjejmë më së shumti 
ne kuzhinierët. Në këto mjedise dukej sikur 
njerëzit janë në garë se kush të shpenzojë 
më shumë miliona në një darkë… Këtu pjata 
më e thjeshtë është 24 euro deri në 180 euro 
(pjatë me tartuf).

Çfarë kujtoni nga eksperienca në Kenia?
Kur më propozuan për të punuar në Ke-

nia, në fillim hezitova të shkoja, pasi kisha 
dëgjuar për nivelin e ulët ekonomik të këtij 
shteti, ndaj mendova se nuk ia vlente. Por 
do të kisha gabuar nëse nuk do të kisha 
shkuar. them kështu, pasi kjo ka qenë një 
ndër eksperiencat më të bukura që kam pasur 
deri më tani. Që në fillim dua të them se u 
desh një periudhë prej tre muajsh që unë të 
parapërgatitem për të punuar atje e kjo më 
së shumti kishte të bënte me disa rregulla e 
kushte që duhej të plotësoja për të shkuar 
në Kenia. ajo që më çuditi ishte seria e 
vaksinave që u desh të bëja për të mos u 
prekur nga sëmundjet që qarkullonin atje. 
Resorti turistik ku do të punoja ishte vërtet 
një mrekulli. shpejt u mësova me rregullat 
dhe me detyrën që do të kryeja. Njohuritë 
që kisha marrë në Monte carlo në fushën 
e menaxhimit të kuzhinës duhej t’i vija në 
praktikë atje. Pas njohjes me detyrën dhe me 
vendin e punës ku do të punoja, m’u desh të 
shkoja të bëja blerjen e disa perimeve që na 

 

duheshin. Në stafin e punës kishim edhe dy 
kenianë, të cilët na shoqëronin e ndihmonin 
kur dilnim nga resorti. Kështu, unë mora 
njërin dhe dolëm për të bërë pazarin. udhës 
për në treg pashë me sytë një botë tjetër nga 
ajo që ishte brenda resortit. varfëria dukej 
kudo, para syve më dilnin njerëz me duar 
të rreshkura e të dobëta, me lëkurë të qepur 
pas kockave, e cila tregonte kequshqyerje. 
Blemë çfarë na u desh dhe shpejt u kthyem 
në resort. Ngado lëviznim shihja dhjetëra 
duar fëmijësh a grash që shtriheshin kah 
makina jonë. Këto skena më vinin vërtetë  në 
siklet, kur mendoja se sa ushqime tepronin 
e hidheshin… Një ditë tjetër na kishin plani-
fikuar të bënim një shëtitje nëpër pyllin e 
pamatë të Kenias, për të parë faunën e atij 
vendi. dikush na porositi që të merrnim me 
vete ushqime për t’jua dhënë banorëve gjatë 
udhës. Kjo disi më çuditi, por kur filluam 
të përshkonim fshatrat, kuptova se duhej të 
kishim marrë më shumë gjëra për t’i dhuruar. 
Por ajo që më së shumti më çuditi e më 
bëri të mendoj ishte kur kaluam pranë një 
shtëpie, 9 fëmijët e së cilës na dolën para 
duke na prerë udhën. Fëmijët me shpejtësi 
u vendosën në radhë njëri pas tjetrit duke 
shtrirë dorën. Më i vogëli ndër fëmijët ishte 
i pari, pastaj me radhë vinin të tjerët dhe në 
fund të radhës e ëma e fëmijëve. çdo fëmijë, 
pasi merrte diçka në dorë, ikte me vrap duke 
i lënë radhën tjetrit. Kështu i boshatisëm 
çantat duke sjellë sadopak kënaqësi në sytë 
e atyre vogëlushëve, vështrimet e të cilëve 
na shoqëronin kudo. Pasi vëzhguam nga afër 

xhirafa, rinocerontë, tigra etj., u kthyem në 
resort duke menduar për hendekun e madh 
që ishte në mes jetës sonë dhe asaj që pamë 
në fshatra. Në resort vinin biznesmenë të 
cilët prishnin çdo natë nga 10 deri 15 mijë 
euro nata, ndërsa 100 euro do të mjaftonin 
për të shpëtuar një fëmijë që vuante nga 
malaria.

Na thoni diçka për ardhmen, si e mendoni 
ju atë?

e mendoj veten si një ndër specialistët e 
kësaj fushe, por që ende kemi punë për të 
bërë në lidhje me njohjen e eksperiencave 
tjera. e kam menduar disa herë se si mund 
të krijoj mundësi që bashkëvendësit e mi, 
kryesisht dibranët, të njohin më shumë këtë 
art dhe ta shfrytëzojnë atë. është fatkeqësi 
që fshatarët dibranë përkundër shumël-
lojshmërisë së prodhimeve që sigurojnë, nuk 
arrijnë t’i përdorin për të krijuar e përdorur 
pjata të thjeshta e mjaft të ushqyeshme. 
Pikërisht për këtë arsye unë bashkë me një 
koleg timin kemi menduar që t’i kërkojmë 
botuesit të gazetës “Rruga e arbërit” të na 
mundësojë një dritare për të shpalosur re-
ceta me prodhime dibrane. shpresojmë që 
t’ia arrijmë.

Kështu mbyllëm bisedën me këtë djalosh, 
për të cilin veç tjerash, mësuam se ai së bash-
ku me mikun e tij erionin, kishin krijuar edhe 
një shoqëri të titulluar “vivanda”, e cila mer-
rte përsipër të organizojë dasma, ditëlindje 
etj. shpresojmë se kjo shoqëri së shpejti të 
jetë prezente edhe këtu në shqipëri. 

është fatkeqësi që fshatarët 
dibranë përkundër 
shumëllojshmërisë së 
prodhimeve që sigurojnë, 
nuk arrijnë t’i përdorin 
për të krijuar e përdorur 
pjata të thjeshta e mjaft 
të ushqyeshme. pikërisht 
për këtë arsye unë bashkë 
me një koleg timin kemi 
menduar që t’i kërkojmë 
botuesit të gazetës “rruga 
e arbërit” të na mundësojë 
një dritare për të shpalosur 
receta me prodhime dibrane. 
shpresojmë që t’ia arrijmë.

Nga abdurahim ashiku

e kam në vesh e më vjen nga larg. 
Nuk më ikën se s’mund të ikë. e kam 
kap dhe nuk e lëshoj. Më ka kap dhe 
nuk më lëshon.

Ma solli e bija, Besa, në një bisedë 
shkurt në efir.

e pyeta: 
Ka qenë një centralist në centralin 

telefonik të Peshkopisë që kishte 
një zë që të bënte për vete, ishte 
mik me të gjithë, sigurisht edhe imi, 
shakaxhi që të mbante gjallë. Ai 
kishte një vajzë që e quanin Besa, 
nxënëse e shkëlqyer e zonjës time, 
Natasha Ashikut. Mos jeni ju ajo 
vajza e rrëfenjës time të shkurtër. 
Po qe se po më shkruaj diçka për 
babanë tënd, jo shkurt por gjatë. 
Më dërgo edhe një fotografi të 
tij se më ka marrë malli ta shoh. 
Natën e mire!

e befasuar nga shkrimi,
e emocionuar nga përshkrimi,
e vlerësuar nga mendimi!
Më shkroi. 
Jam unë “vajza” e rrëfimit...
Të falënderoj pa masë për 

konsideratën!
Ju përqafoj me mall. Në veçanti 

zushën time të dashur...
Më dërgoi një fotografi. 
veshur me kostum gri, me kapele të 

rexhep Greva,një 
zë që më vjen nga larg

Gërmova në kujtesë centralistët, ata që na 
lidhnin me njerëzit, ato gra të respektuara 
që unë dua t’i përshëndes personalisht 
për marrëdhëniet me mua si gazetar në 
ditët e mia më të vështira kur më duhej të 
përcjell ngjarje që lidheshin me dibrën në 
kapërcyell të kohëve 90-të, që asnjëherë, 
edhe pse ishin “demokrate” nuk ma prenë 
linjën, nuk ma munguan respektin... 
Minen, Mine Bahollin e kujtova 
menjëherë, korrekte gjithnjë, zë që të 
ndillte respekt...

Nuk më vinin të tjera në rrjedhë të 
kujtesës. Për një arsye sepse ata ishin 
gjithnjë të mbyllura me fishat e centralit 
telefonik në dorë, njihja zërin që në rrugë 
nuk e lidhja dot me figurën.

i kërkova ndihmë Mondit, vlonjatit 
që u bë më dibran se dibranët. 
hezitoi të më përgjigjet menjëherë. 
“do të lidhemi në mbrëmje” më tha 
Më solli semaiha Kojkun, Zurie isakun, 
Fatime smaçin e Fatime Kuçin, Zarifka 
shehun e violeta Muçën...

unë i shtova tufë Kallaveren, 
centralistin e natës...

Nuk e mbante mend. Kishte të drejtë. 
tufa ishte nga më të vjetrit...

sot, 28 dhjetor 2018, pas 22 vjet ikje 
nga zëri i tyre në centralin e Peshkopisë 
tek shkruaja ndjeva ngrohtësi, një dashuri 
në shpirt për këto njerëz të heshtur që i 
njohëm nëpërmjet zërit dhe shërbimit 
të tyre ndaj njerëzve në gëzimet dhe 
hidhërimet e tyre.

Më vjen keq që në arkivin tim nuk 
gjeta ndonjë foto të tyre.

Gjeta një foto me centralistet e Bulqizës 
që do ta përdor në ndonjë rast, ose thjesht 
në facebook...

zezë republike, në një valle popullore... 
Rexhep Greva serioz.

Pak e zbehtë fotografia...
u gëzova. shkrova:
Gjallë është? 
U gëzova. Qenka bërë serioz. Si ta 

dëgjoj në telefon zërin e tij. Më ka marrë 
malli!

vërtet më ka marrë malli. Rexhep Grevën 
kush nuk e njihte në Peshkopi. Njerëzit në 
rrugë tek shkëmbenin përshëndetje me 
të, tek ndjenin humorin dhe gëzimin në 
fjalët e tij...

Njerëzit që komunikonin me të 
në telefon. Kurdoherë i gatshëm të 
të dëgjonte dhe me një gatishmëri të 
jashtëzakonshme për të të lidhë me këdo 
që kërkoje jashtë qytetit të Peshkopisë, 
me tiranën e të gjithë shqipërinë. 

Nga shaqir skarra

Megjithëse unë kam qenë disa herë 
në Firenze, kam qëndruar e kam 
kaluar, kam takuar plot emigrantë 

që punojnë e jetojnë aty prej vitesh, por di-
branin e mirë, çidhnakun që ka bërë emër në 
këtë qytet të artit e kulturës europiane, adil 
Përnezha, nuk kisha mundur ta takoja.

adili çau detin qysh në moshë të re, 
duke u bashkuar kështu me mijëra e mijëra 
emigrantë shqiptarë, të cilët i kthyen shpinën 
vendlindjes me dhimbje dhe fati e dërgoi 
në Firenze, në qytetin e luleve e me histori 
të lashtë. 

Muret e fuqishme të kështjellave mesjetare 
që ndodhen kudo nëpër qytet, djaloshit 
çidhnak i sillnin ndër mend vendlindjen e 
Kastriotëve, formacionet e kështjellave të 
tyre të rrënuara nga invadorët osmanë. ah 
sikur ata kështjella të ishin ruajtur siç janë 
këto të Firenzes – mendonte djaloshi, që 
sytë e tij vështronin këto mrekulli ndërtimesh 
mesjetare. Por jo, këtu çdo gjë është bërë 
ndryshe, çdo gjë e vjetër është ruajtur, çdo 
gjë flet për atë periudhë kohe të largët, ku 
në vendin e tij ende grinden e shahen histo-
rianët të thonë e tregojnë të vërtetën, por që 
nuk munden dot. 

Adili shkeli në tokën fiorentine kur ishte 
mjaft i ri. dëshira për t’u arsimuar e çoi në 
dyert e shkollës profesionale, ku zgjodhi de-
gën e kuzhinës dhe prej shumë vitesh është 
shef kuzhine në një nga restorantet më të 
njohura të këtij qyteti me kulturë europiane 
“la Giostra”.

Fati e deshi  që të takohem me adil 
Përnezhën në tiranë, atë ditë gushti të vitit 
të kaluar, tek kishte ardhur me pushime. 

Nga biseda mjaft e çiltër mësova shumë 
gjëra… “Zgjodha këtë profesion, - shton 
duke qeshur adili, - pasi kam dëgjuar se 
“dashuria vjen nga kuzhina”. Në vitin 2006 
e përfundoi shkollën me rezultate mjaft të 
mira dhe ishin vetë profesorët e shkollës të 
cilët e morën të punojë në restorantin “il 
cantastoria”, ku ata shërbenin. Ky qe një 
fillim mjaft i mirë për djaloshin çidhnak dhe 
shërbeu si një suport i rëndësishëm për të 
“udhëtuar” në fushën dhe artin e kulinarisë. 
Fati e çoi që qysh në hapat e parë të profe-
sionit të njohë e të punojë me personalitete 
të kulinarisë fiorentine e më gjerë. Ai çdo 
ditë “zbulonte” sekretet e profesionit të cilat 

Ndërmjet luksit në monte 
Carlo e varfërisë në Kenia

intervistëIntervistë me shefin e kuzhinës së restorantit më të njohur 
“la Giostra” në Firenze, adil përnezha

 
 

  
 

 

Adil dhe Jani Përnezha

i japin mjaft kënaqësi e siguri. Kështu, adili 
ngjiti ngadalë shkallët e karrierës, duke 
grumbulluar një eksperiencë mjaft të pasur 
nëpër restorante të njohura në itali, Francë 
e deri në Kenia. 

Aktualisht ju punoni në restorantin “La 
Giostra” në Firenze, i njohur edhe në Evropë. 
Jeni në pozicionin e shefit të kuzhinës. A 
mund të na thoni diçka më shumë për këtë 
eksperiencë?

Po, këtu te “la Giostra” punoj prej vitesh, 
fillimisht si kuzhinier e tani prej dy vitesh me 
detyrën e shefit të kuzhinës. Jam i kënaqur 
për çfarë kam arritur, por vërtet përgjegjësia 
është mjaft e madhe, pasi edhe klientela e 
këtij restoranti është mjaft e përzgjedhur. 
Pothuajse çdo natë kemi njerëz me emër 
të të gjitha fushave. Këtu darkojnë figura e 
personalitete të shquara të sportit, të artit, 
politikanë etj. Pikërisht për këtë arsye edhe 
përgjegjësia jonë është permanente në 
drejtim të ruajtjes së klientelës. Menaxhimi i 
kuzhinës është një sfidë e përditshme dhe ne 
kemi gjetur “prerjen e artë” në mes kërkesës 
për të servirur gjithnjë ushqime të freskëta 
dhe asaj që asgjë të mos hidhet. Këtu hyn 
në lojë ajo që ndryshe thirret “menaxhim”, 
thënë me gjuhën tonë popullore kujtojmë 
kërkesën, ndoshta jo në kontekst, që “mishi 
të piqet, por helli të mos digjet”. Kjo ide 
plotësohet edhe me shqetësimin tonë të 
përhershëm, vlerësimin e çdo elementi në 
një pjatë, që nga vlerat ushqyese, shija e deri 
te paraqitja e saj. 

Ju keni eksperiencë pune në artin e kuli-
narisë edhe në Amerikë. A mund të na shtoni 
diçka më shumë për këtë përvojë? 

Në uashington më takoi të punoja në 
një restorant të njohur. ai quhej “aqua 2”. 
si kudo edhe këtu, përveç emocioneve që 
të jep profesioni, (kuzhina) lehtësisht sheh e 
mëson shumë për jetën. ajo që më ka bërë 
përshtypje është se atje askush nuk lëviz kot. 
çdo njeri kur del nga shtëpia ka një drejtim 
të caktuar, ka një plan në kokë. të gjithë 

lëvizjet bëhen për punë, atje të krijohet ideja 
se njerëzit jetojnë vetëm për të punuar… Kjo 
duhet të bëhet moto edhe për shumë të rinj 
shqiptarë.

Pak më parë përmendët edhe eksperi-
encën në Monte Carlo. Mund të na thoni 
ndonjë përshtypje? 

Fati më çoi të punoj në një ndër restoran-
tet më të famshëm të Monte carlos në 
Francë. ai quhej “cipriani”, i cili ofronte 
një shërbim ekselent në fushën e kulinarisë. 
Monte carlo, qytet në pamje mjaft mbresëlë-
nëse, me njerëz të shumtë në lëvizje, me një 
qarkullim në dukje kaotik, por me një rregull 
perfekt të “përpin” dhe shumë shpejt bëhesh 
pjesë e kësaj “rrjedhe” gjigante… Ky ndryshe 
mund të quhet edhe qyteti i “bosëve”, i të 
pasurve dhe këtë e ndjejmë më së shumti 
ne kuzhinierët. Në këto mjedise dukej sikur 
njerëzit janë në garë se kush të shpenzojë 
më shumë miliona në një darkë… Këtu pjata 
më e thjeshtë është 24 euro deri në 180 euro 
(pjatë me tartuf).

Çfarë kujtoni nga eksperienca në Kenia?
Kur më propozuan për të punuar në Ke-

nia, në fillim hezitova të shkoja, pasi kisha 
dëgjuar për nivelin e ulët ekonomik të këtij 
shteti, ndaj mendova se nuk ia vlente. Por 
do të kisha gabuar nëse nuk do të kisha 
shkuar. them kështu, pasi kjo ka qenë një 
ndër eksperiencat më të bukura që kam pasur 
deri më tani. Që në fillim dua të them se u 
desh një periudhë prej tre muajsh që unë të 
parapërgatitem për të punuar atje e kjo më 
së shumti kishte të bënte me disa rregulla e 
kushte që duhej të plotësoja për të shkuar 
në Kenia. ajo që më çuditi ishte seria e 
vaksinave që u desh të bëja për të mos u 
prekur nga sëmundjet që qarkullonin atje. 
Resorti turistik ku do të punoja ishte vërtet 
një mrekulli. shpejt u mësova me rregullat 
dhe me detyrën që do të kryeja. Njohuritë 
që kisha marrë në Monte carlo në fushën 
e menaxhimit të kuzhinës duhej t’i vija në 
praktikë atje. Pas njohjes me detyrën dhe me 
vendin e punës ku do të punoja, m’u desh të 
shkoja të bëja blerjen e disa perimeve që na 

 

duheshin. Në stafin e punës kishim edhe dy 
kenianë, të cilët na shoqëronin e ndihmonin 
kur dilnim nga resorti. Kështu, unë mora 
njërin dhe dolëm për të bërë pazarin. udhës 
për në treg pashë me sytë një botë tjetër nga 
ajo që ishte brenda resortit. varfëria dukej 
kudo, para syve më dilnin njerëz me duar 
të rreshkura e të dobëta, me lëkurë të qepur 
pas kockave, e cila tregonte kequshqyerje. 
Blemë çfarë na u desh dhe shpejt u kthyem 
në resort. Ngado lëviznim shihja dhjetëra 
duar fëmijësh a grash që shtriheshin kah 
makina jonë. Këto skena më vinin vërtetë  në 
siklet, kur mendoja se sa ushqime tepronin 
e hidheshin… Një ditë tjetër na kishin plani-
fikuar të bënim një shëtitje nëpër pyllin e 
pamatë të Kenias, për të parë faunën e atij 
vendi. dikush na porositi që të merrnim me 
vete ushqime për t’jua dhënë banorëve gjatë 
udhës. Kjo disi më çuditi, por kur filluam 
të përshkonim fshatrat, kuptova se duhej të 
kishim marrë më shumë gjëra për t’i dhuruar. 
Por ajo që më së shumti më çuditi e më 
bëri të mendoj ishte kur kaluam pranë një 
shtëpie, 9 fëmijët e së cilës na dolën para 
duke na prerë udhën. Fëmijët me shpejtësi 
u vendosën në radhë njëri pas tjetrit duke 
shtrirë dorën. Më i vogëli ndër fëmijët ishte 
i pari, pastaj me radhë vinin të tjerët dhe në 
fund të radhës e ëma e fëmijëve. çdo fëmijë, 
pasi merrte diçka në dorë, ikte me vrap duke 
i lënë radhën tjetrit. Kështu i boshatisëm 
çantat duke sjellë sadopak kënaqësi në sytë 
e atyre vogëlushëve, vështrimet e të cilëve 
na shoqëronin kudo. Pasi vëzhguam nga afër 

xhirafa, rinocerontë, tigra etj., u kthyem në 
resort duke menduar për hendekun e madh 
që ishte në mes jetës sonë dhe asaj që pamë 
në fshatra. Në resort vinin biznesmenë të 
cilët prishnin çdo natë nga 10 deri 15 mijë 
euro nata, ndërsa 100 euro do të mjaftonin 
për të shpëtuar një fëmijë që vuante nga 
malaria.

Na thoni diçka për ardhmen, si e mendoni 
ju atë?

e mendoj veten si një ndër specialistët e 
kësaj fushe, por që ende kemi punë për të 
bërë në lidhje me njohjen e eksperiencave 
tjera. e kam menduar disa herë se si mund 
të krijoj mundësi që bashkëvendësit e mi, 
kryesisht dibranët, të njohin më shumë këtë 
art dhe ta shfrytëzojnë atë. është fatkeqësi 
që fshatarët dibranë përkundër shumël-
lojshmërisë së prodhimeve që sigurojnë, nuk 
arrijnë t’i përdorin për të krijuar e përdorur 
pjata të thjeshta e mjaft të ushqyeshme. 
Pikërisht për këtë arsye unë bashkë me një 
koleg timin kemi menduar që t’i kërkojmë 
botuesit të gazetës “Rruga e arbërit” të na 
mundësojë një dritare për të shpalosur re-
ceta me prodhime dibrane. shpresojmë që 
t’ia arrijmë.

Kështu mbyllëm bisedën me këtë djalosh, 
për të cilin veç tjerash, mësuam se ai së bash-
ku me mikun e tij erionin, kishin krijuar edhe 
një shoqëri të titulluar “vivanda”, e cila mer-
rte përsipër të organizojë dasma, ditëlindje 
etj. shpresojmë se kjo shoqëri së shpejti të 
jetë prezente edhe këtu në shqipëri. 

është fatkeqësi që fshatarët 
dibranë përkundër 
shumëllojshmërisë së 
prodhimeve që sigurojnë, 
nuk arrijnë t’i përdorin 
për të krijuar e përdorur 
pjata të thjeshta e mjaft 
të ushqyeshme. pikërisht 
për këtë arsye unë bashkë 
me një koleg timin kemi 
menduar që t’i kërkojmë 
botuesit të gazetës “rruga 
e arbërit” të na mundësojë 
një dritare për të shpalosur 
receta me prodhime dibrane. 
shpresojmë që t’ia arrijmë.

Nga abdurahim ashiku

e kam në vesh e më vjen nga larg. 
Nuk më ikën se s’mund të ikë. e kam 
kap dhe nuk e lëshoj. Më ka kap dhe 
nuk më lëshon.

Ma solli e bija, Besa, në një bisedë 
shkurt në efir.

e pyeta: 
Ka qenë një centralist në centralin 

telefonik të Peshkopisë që kishte 
një zë që të bënte për vete, ishte 
mik me të gjithë, sigurisht edhe imi, 
shakaxhi që të mbante gjallë. Ai 
kishte një vajzë që e quanin Besa, 
nxënëse e shkëlqyer e zonjës time, 
Natasha Ashikut. Mos jeni ju ajo 
vajza e rrëfenjës time të shkurtër. 
Po qe se po më shkruaj diçka për 
babanë tënd, jo shkurt por gjatë. 
Më dërgo edhe një fotografi të 
tij se më ka marrë malli ta shoh. 
Natën e mire!

e befasuar nga shkrimi,
e emocionuar nga përshkrimi,
e vlerësuar nga mendimi!
Më shkroi. 
Jam unë “vajza” e rrëfimit...
Të falënderoj pa masë për 

konsideratën!
Ju përqafoj me mall. Në veçanti 

zushën time të dashur...
Më dërgoi një fotografi. 
veshur me kostum gri, me kapele të 

rexhep Greva,një 
zë që më vjen nga larg

Gërmova në kujtesë centralistët, ata që na 
lidhnin me njerëzit, ato gra të respektuara 
që unë dua t’i përshëndes personalisht 
për marrëdhëniet me mua si gazetar në 
ditët e mia më të vështira kur më duhej të 
përcjell ngjarje që lidheshin me dibrën në 
kapërcyell të kohëve 90-të, që asnjëherë, 
edhe pse ishin “demokrate” nuk ma prenë 
linjën, nuk ma munguan respektin... 
Minen, Mine Bahollin e kujtova 
menjëherë, korrekte gjithnjë, zë që të 
ndillte respekt...

Nuk më vinin të tjera në rrjedhë të 
kujtesës. Për një arsye sepse ata ishin 
gjithnjë të mbyllura me fishat e centralit 
telefonik në dorë, njihja zërin që në rrugë 
nuk e lidhja dot me figurën.

i kërkova ndihmë Mondit, vlonjatit 
që u bë më dibran se dibranët. 
hezitoi të më përgjigjet menjëherë. 
“do të lidhemi në mbrëmje” më tha 
Më solli semaiha Kojkun, Zurie isakun, 
Fatime smaçin e Fatime Kuçin, Zarifka 
shehun e violeta Muçën...

unë i shtova tufë Kallaveren, 
centralistin e natës...

Nuk e mbante mend. Kishte të drejtë. 
tufa ishte nga më të vjetrit...

sot, 28 dhjetor 2018, pas 22 vjet ikje 
nga zëri i tyre në centralin e Peshkopisë 
tek shkruaja ndjeva ngrohtësi, një dashuri 
në shpirt për këto njerëz të heshtur që i 
njohëm nëpërmjet zërit dhe shërbimit 
të tyre ndaj njerëzve në gëzimet dhe 
hidhërimet e tyre.

Më vjen keq që në arkivin tim nuk 
gjeta ndonjë foto të tyre.

Gjeta një foto me centralistet e Bulqizës 
që do ta përdor në ndonjë rast, ose thjesht 
në facebook...

zezë republike, në një valle popullore... 
Rexhep Greva serioz.

Pak e zbehtë fotografia...
u gëzova. shkrova:
Gjallë është? 
U gëzova. Qenka bërë serioz. Si ta 

dëgjoj në telefon zërin e tij. Më ka marrë 
malli!

vërtet më ka marrë malli. Rexhep Grevën 
kush nuk e njihte në Peshkopi. Njerëzit në 
rrugë tek shkëmbenin përshëndetje me 
të, tek ndjenin humorin dhe gëzimin në 
fjalët e tij...

Njerëzit që komunikonin me të 
në telefon. Kurdoherë i gatshëm të 
të dëgjonte dhe me një gatishmëri të 
jashtëzakonshme për të të lidhë me këdo 
që kërkoje jashtë qytetit të Peshkopisë, 
me tiranën e të gjithë shqipërinë. 

profil
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dikur qaja përse nuk kisha dy palë 
këpucë, ndërsa sot më vjen keq kur 
shoh bashkëmoshatarë që nuk i kanë 

ato”, thotë ermenda, vajza 16 vjeçare nga 
Brezhdani i dibrës. e bija e një punëtori të 
thjeshtë dhe e një nëne shembullore, që çdo 
ditë përpiqet të edukojë dy motrat dhe vël-
lain e vogël të saj. Prej pesë vitesh ermenda 
hidri është pjesë e organizatës ndërkombëtare 
World vision që operon në dibër, duke parë 
kështu ndryshime e mëdha në jetën dhe komu-
nitetin e saj. ajo është nxënëse e vitit të dytë 
në shkollën e mesme “said Naideni”, njëkohë-
sisht edhe lojtare e ekipit të volejbollit “Ko-
rabit”  të Peshkopisë. Një vajzë e sjellshme, 
e motivuar për të qenë agjente ndryshimi e 
vetes dhe komunitetit ku ajo jeton.

Para disa muajsh , 16- vjeçarja dibrane 
ishte përfaqësuesja e vetme e World vision 
albania në projektin “Youngs leader in Powr” 
në Zvicër. Ky projekt synon krijimin e një rrjeti 
global, ku të rinjtë nga vende të ndryshme të 
botës komunikojnë dhe ndajnë përvojat e tyre 
dhe fëmijëve të vendeve të tjera, të cilët së 
bashku përpiqen të gjejnë një zgjidhje të këtyre 
problemeve. disa nga problemet si varfëria, 
dhuna apo martesa në moshë të hershme, 
problem ky i përcjellë nga ermenda, është 
një problem i madh shqiptar. Ky projekt u jep 
mundësinë të rinjve për të fituar aftësi dhe mjete 
për tu angazhuar në fushata globale dhe për të 
bërë të mundur që zëri i të rinjve të dëgjohet 
në debate të niveleve vendimmarrëse. Projekti 
synon që mbajë të rinjtë të angazhuar në vep-
rime që luftojnë dhunë. Një nga gjërat gjërat që 
doli nga ky projekt është një foto advokacion të 
quajtur ”it taKes childReN” pjesë e fushatës 
globale të World vision, ku një nga shkrimet 
në këtë raport mes shumë vendeve është edhe 
problemi që ermenda ngriti.

ermenda tregon  e emocionuar me detaje 
për këtë përvojë të jashtëzakonshme për të. 
Një vajzë e vogël në moshë, nga një fshat me 
një mentalitet të ndrydhur. 

“u zgjova më herët se çdo ditë, tregon 
ajo e emocionuar, dhe me një përgjegjësi që 
nuk e kisha ndjerë kurrë. do përfaqësoja shq-
ipërinë mes dhjetëra vendesh dhe njerëzish 
që kurrë nuk i kisha parë, për më tepër të një 
niveli të tillë. Bashkë me anën, staf i World 
vision dibër, që do të më shoqëronte mua 
atje u nisëm drejt shkupit për të udhëtuar 
drejt vienës e më pas drejt Gjenevës. aty u 
shoqëruam nga Mario dhe Patricio, punonjës 
të World vision, të cilët na pritën mjaftë mirë. 
unë dhe Benhamin, përfaqësuesi i Kilit, ishim 
zgjedhur të prezantonim librin “it takes chil-
dren” dhe të flisnim për problemet që fëmijët 
hasin më shumë. Në datat 20 dhe 21 nëntor  
ishim në zyrat e Kombeve të Bashkuara, ku 
të dy prezantuam përballë  qindra fëmijëve, 
ambasadorëve dhe diplomatëve të vendeve të 

ErmENda, vajza nga dibra që dëshmoi 
problemet e rinisë shqiptare në Zvicër 

ndryshme shkrimet dhe raportet për problema-
tikat që na shqetësojnë. ata u treguan mjaftë 
të gatshëm për të mbështetur çdo fëmijë që 
e shqetëson një problem. ishte një përvojë 
që nuk do ta harroj kurrë. Kam punuar, duke 
qenë pjesë e grupeve ne World vision dhe 
kjo ishte gjëja më e bukur që më ka ndodhur. 
Në fund të takimit të gjithë na uruan, madje 
vetë ambasadorët dhe diplomatët u afruan 
dhe kërkonin autograf nga ne. Ky ishte një 
emocion vërtetë i papërshkrueshëm”, përfun-
don ermenda.

Problemet sociale veçanërisht në shqipëri 
janë të shumta, duke filluar nga varfëria, 
dhuna në familje, papunësia e shumë të 
tjera. Martesat në moshë të hershme, një nga 
problemet më serioze të shoqërisë shqiptare, 
u prezantua si problem nga 16 vjeçarja. Ky 
problem i ka rrënjët aq të thella në histori saqë 
akoma këto rrënjë ushqehen nga mentalitetit 
duke u mohuar një sërë të drejtash këtyre 
vajzave. 

“nJë unazë në Gishtin e nJë vaJze 
nuk munD të peshoJe më shumë se 

nJë liBër shkolle”

“Ndonjëherë  librat dhe shkolla mbeten 
vetëm një ëndërr për disa fëmijë në vendin tim 
veçanërisht ato që jetojnë në fshatrat e thellë 
dhe të izoluar si vendlindja ime” thotë në ra-
portin e  saj ermenda, që është  paraqitur edhe 
librin “it take children”. edhe nëse ti vazhdon 

të shprehesh ëndrrat e tua për edukimin dhe 
të ardhmen, akoma është shumë e vështirë. 
Fatkeqësisht kjo bëhet akoma më e vështirë 
nëse ti je vajzë.

tani që po e ndaj këtë gjë ndjenjat edhe 
idetë fluturojnë në kokën time. Sara, Katerina, 
sosja, Neviana dhe shume vajza të tjera  të 
grupmoshës 15-17 vjeç  tashme ndajnë jetën 
e tyre dhe të ardhmen në krahët e një burri. 
disa prej tyre tashmë kanë fshirë me detyrim 
ose jo ëndrrën e tyre për tu bërë mësuese, 
inxhiniere, infermiere ose doktoreshë, vetëm 
që të jenë gra. 

denisa është një vajzë 15 vjeçare, cila 
është fejuar me një 28 vjeçar, pasi vazhdi-
misht ka qenë nën presion nga familja dhe 
të afërmit. “Në fillim ishte si bombë, - thotë 
ajo. Familja po përpiqej të më bindte, trupi 
im ishte aty, por mendja dhe zemra nuk 
ishin. tani po mendoj me veten time sikur të 
isha dhe një herë fëmijë. Nuk është se unë 
jam rritur tani, të paktën për veten time, por 
njerëzit e tjerë thonë kështu. Nuk më besohet 
se në këtë moshë duhet të marr një vendim 
të tillë për jetën.

Ndoshta këtë vit të ri të vitit shkollor 
Denisa dhe “Denisat” e tjera nuk do të fil-
lojnë shkollën. ato nuk do të jenë duke bërë 
detyrat e shtëpisë pas orës 1 të pasdites, por 
do të jenë duke shërbyer drekën për të fejuarin 
apo njerëzve të tjerë të shtëpisë. ato nuk do 
kenë kohë të pinë një kafe pasdite me shoqet 
e tyre se vjehrra e tyre s’do ta pëlqejë. ato do 
duhet të marrin vendime të mëdha, të flasin 
më pak se çfarë kanë folur, të ëndërrojnë më 
pak dhe të punojnë më shumë. është koha që 
t’u kujtojmë qeverisë tonë se është momenti  
të respektojnë dhe monitorojnë gjithçka që ata 
kanë shkruar në letër  apo në dokument për 
mbrojtjen e tyre. unë, ti, të gjithë ne duhet ta 
bëjmë këtë. Një unazë në gishtin e një vajze 
nuk mund të peshoje më shumë se një libër 
shkolle”, mbyllet raporti i përfaqësueses sonë 
në Gjenevë të Zvicrës.

Dhuna nDaJ FëmiJëve: ka arDhur 
koha të nDaloJë

të tilla vajza na duhen, ashtu siç është është 
ermenda dhe shoqet e saj. Me një forcë dhe 
mendim ndryshe nga ato ç’ka jemi mësuar 
të dëgjojmë deri tani. dibra ka nevojë për 
ndryshim, ka nevojë për një frymë të re dhe 
një mendim ndryshe. Ne si zonë kemi nevojë 
për të rinj të shkolluar dhe të mirëarsimuar e 
jo për fuqizimin e atij mentaliteti. ermenda 
foli gjatë përpara një publiku të gjerë për një 
sërë problematikash që shoqëria jonë është 

detyruar të kenë.
“jam këtu për të ndarë me ju disa histori 

shumë të trishta të fëmijëve shqiptarë, të cilat 
janë të vërteta dhe të përhapura në të gjithë 
vendin. unë vij nga një fshat nga rajonet më 
të varfra të shqipërisë dhe të tjerët na thirrin 
“Maloke”, që nënkupton njerëz që jetojnë në 
male, tha ermenda hidri në fjalimin e saj, por 
ky është thjesht një sinonim për të thënë që 
ne jemi njerëz të egër. dhe e dini çfarë? Kjo 
mund të jetë e vërtetë, por jo vetëm për fsha-
tin tim, apo për qytetin tim. shumë prindër, 
mësues, fqinj, miq shqiptar sillen si njerëz të 
egër kundrejt fëmijëve. 

Zona veriore e shqipërisë ka qenë e njohur 
gjithmonë për modelin e familjes patriarkale, 
në të cilat fëmijët jo vetëm që nuk lejoheshin 
të flisnin për veten e tyre, të shprehnin men-
dimet e tyre, por gjithashtu ushtrohej dhunë 
mbi to si një formë për ti mësuar të binden dhe 
të respektojnë të rriturit, apo si ndëshkim për 
sjelljen e keqe. është e dhimbshme të themi 
që edhe në 2017 kjo është e zakonshme në 
jetën e fëmijëve.

Një vëzhgim i World vision albania me 
fëmijë dhe prindër në 2017 tregon që niveli 
kombëtar 68.2% të raportit të fëmijëve kanë 
përjetuar dhunë gjatë vitit të fundit. Nga kjo 
përqindje 79.9% është për dibrën, vendi nga 
i cili jam unë. imagjinoni që 8 nga 10 fëmijë 
janë të dhunuar në vendin ku jetoj unë. Pra, 
çfarë duhet të presim unë, ti, ne për të ardh-
men e shoqërisë? ta ndërtosh atë mbi një brez 
të dëmtuar apo të dhunuar, i cili mëson të je-
tojë vetëm duke dhunuar dhe që do vazhdojë 
të bëjë këtë edhe me fëmijët e tyre?”

Dhuna në shkollë, nJë histori që 
nuk Duhet të përsëritet

aleksandri, një djalë 14 vjeçar ndau për-
vojën e tij me dhunën në shkollë: 

“Një ditë mësuesi më bëri një pyetje. unë 
e dija përgjigjen, por për momentin nuk më 
kujtohej. Pastaj ai  nisi të më ofendonte duke 
thënë që unë jam një idiot dhe shumë fjalë 
të tjera. ai madje më përplasi kokën në dër-
rasën e zezë. e gjithë kjo ndodhi para gjithë 
klasës dhe pashë që disa nga shokët e klasës 
po qeshnin. Nuk doja te isha aty në atë mo-
ment dhe të përjetoja ndjenjën e të qenurit i 
poshtëruar dhe i injoruar para 20 fëmijëve të 
tjerë. doja vetëm të qaja, por nga zonat tona 
është turp për ne, djemtë, të qajmë, sepse do 
të thotë që jemi të dobët. Ky është realiteti që  
jetojmë ne, fëmijët shqiptarë sot”.

Ne e dimë se çfarë të tjerët na bëjnë dhe 
nuk është e drejtë, dhe përsëri nuk e ngremë 
zërin, sepse ne mendojmë se të thuash çfarë 
mendon ti është gabim, sepse kështu jemi 
rritur dhe kështu na është thënë. ti thuash 
dikujt mos më godit, ti thuash dikujt se nuk ke 
të drejtë të shkelësh të drejtat e mia, nuk është 
normale në kulturën tonë. ti thuash dikujt “ti 
nuk ke të drejtë të ma bësh këtë gjë”, mund 
të jetë një kërcënim më i madh për ty. Por ka 
ardhur koha që të gjithë ne të ndryshojmë, 
duhet të ndryshojmë mënyrën se si sillemi, 
mënyrën se si mendojmë dhe mënyrën se si 
qëndrojmë, sepse abuzimi i fëmijëve duhet të 
marrë fund një herë e përgjithmonë. 

“Ka ligje, politika dhe konventa që thonë 
kështu. të gjithë ne duhet të kuptojmë se 
askush nuk ka të drejtë të na prekë as me gisht, 
as me fjalë dhe nëse dikush e bën këtë ligji 
përcakton dënimin e tij”, -  ishin fjalët e fundit 
në fjalimin që ermenda mbajti fëmijëve, para 
një grupi të përfaqësueseve të Kombeve të 
Bashkuara dhe përfaqësuesve të organizatave 
ndërkombëtare të mbrojtjes së fëmijëve. 
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Nga samet zaGraDi

dikur qaja përse nuk kisha dy palë 
këpucë, ndërsa sot më vjen keq kur 
shoh bashkëmoshatarë që nuk i kanë 

ato”, thotë ermenda, vajza 16 vjeçare nga 
Brezhdani i dibrës. e bija e një punëtori të 
thjeshtë dhe e një nëne shembullore, që çdo 
ditë përpiqet të edukojë dy motrat dhe vël-
lain e vogël të saj. Prej pesë vitesh ermenda 
hidri është pjesë e organizatës ndërkombëtare 
World vision që operon në dibër, duke parë 
kështu ndryshime e mëdha në jetën dhe komu-
nitetin e saj. ajo është nxënëse e vitit të dytë 
në shkollën e mesme “said Naideni”, njëkohë-
sisht edhe lojtare e ekipit të volejbollit “Ko-
rabit”  të Peshkopisë. Një vajzë e sjellshme, 
e motivuar për të qenë agjente ndryshimi e 
vetes dhe komunitetit ku ajo jeton.

Para disa muajsh , 16- vjeçarja dibrane 
ishte përfaqësuesja e vetme e World vision 
albania në projektin “Youngs leader in Powr” 
në Zvicër. Ky projekt synon krijimin e një rrjeti 
global, ku të rinjtë nga vende të ndryshme të 
botës komunikojnë dhe ndajnë përvojat e tyre 
dhe fëmijëve të vendeve të tjera, të cilët së 
bashku përpiqen të gjejnë një zgjidhje të këtyre 
problemeve. disa nga problemet si varfëria, 
dhuna apo martesa në moshë të hershme, 
problem ky i përcjellë nga ermenda, është 
një problem i madh shqiptar. Ky projekt u jep 
mundësinë të rinjve për të fituar aftësi dhe mjete 
për tu angazhuar në fushata globale dhe për të 
bërë të mundur që zëri i të rinjve të dëgjohet 
në debate të niveleve vendimmarrëse. Projekti 
synon që mbajë të rinjtë të angazhuar në vep-
rime që luftojnë dhunë. Një nga gjërat gjërat që 
doli nga ky projekt është një foto advokacion të 
quajtur ”it taKes childReN” pjesë e fushatës 
globale të World vision, ku një nga shkrimet 
në këtë raport mes shumë vendeve është edhe 
problemi që ermenda ngriti.

ermenda tregon  e emocionuar me detaje 
për këtë përvojë të jashtëzakonshme për të. 
Një vajzë e vogël në moshë, nga një fshat me 
një mentalitet të ndrydhur. 

“u zgjova më herët se çdo ditë, tregon 
ajo e emocionuar, dhe me një përgjegjësi që 
nuk e kisha ndjerë kurrë. do përfaqësoja shq-
ipërinë mes dhjetëra vendesh dhe njerëzish 
që kurrë nuk i kisha parë, për më tepër të një 
niveli të tillë. Bashkë me anën, staf i World 
vision dibër, që do të më shoqëronte mua 
atje u nisëm drejt shkupit për të udhëtuar 
drejt vienës e më pas drejt Gjenevës. aty u 
shoqëruam nga Mario dhe Patricio, punonjës 
të World vision, të cilët na pritën mjaftë mirë. 
unë dhe Benhamin, përfaqësuesi i Kilit, ishim 
zgjedhur të prezantonim librin “it takes chil-
dren” dhe të flisnim për problemet që fëmijët 
hasin më shumë. Në datat 20 dhe 21 nëntor  
ishim në zyrat e Kombeve të Bashkuara, ku 
të dy prezantuam përballë  qindra fëmijëve, 
ambasadorëve dhe diplomatëve të vendeve të 

ErmENda, vajza nga dibra që dëshmoi 
problemet e rinisë shqiptare në Zvicër 

ndryshme shkrimet dhe raportet për problema-
tikat që na shqetësojnë. ata u treguan mjaftë 
të gatshëm për të mbështetur çdo fëmijë që 
e shqetëson një problem. ishte një përvojë 
që nuk do ta harroj kurrë. Kam punuar, duke 
qenë pjesë e grupeve ne World vision dhe 
kjo ishte gjëja më e bukur që më ka ndodhur. 
Në fund të takimit të gjithë na uruan, madje 
vetë ambasadorët dhe diplomatët u afruan 
dhe kërkonin autograf nga ne. Ky ishte një 
emocion vërtetë i papërshkrueshëm”, përfun-
don ermenda.

Problemet sociale veçanërisht në shqipëri 
janë të shumta, duke filluar nga varfëria, 
dhuna në familje, papunësia e shumë të 
tjera. Martesat në moshë të hershme, një nga 
problemet më serioze të shoqërisë shqiptare, 
u prezantua si problem nga 16 vjeçarja. Ky 
problem i ka rrënjët aq të thella në histori saqë 
akoma këto rrënjë ushqehen nga mentalitetit 
duke u mohuar një sërë të drejtash këtyre 
vajzave. 

“nJë unazë në Gishtin e nJë vaJze 
nuk munD të peshoJe më shumë se 

nJë liBër shkolle”

“Ndonjëherë  librat dhe shkolla mbeten 
vetëm një ëndërr për disa fëmijë në vendin tim 
veçanërisht ato që jetojnë në fshatrat e thellë 
dhe të izoluar si vendlindja ime” thotë në ra-
portin e  saj ermenda, që është  paraqitur edhe 
librin “it take children”. edhe nëse ti vazhdon 

të shprehesh ëndrrat e tua për edukimin dhe 
të ardhmen, akoma është shumë e vështirë. 
Fatkeqësisht kjo bëhet akoma më e vështirë 
nëse ti je vajzë.

tani që po e ndaj këtë gjë ndjenjat edhe 
idetë fluturojnë në kokën time. Sara, Katerina, 
sosja, Neviana dhe shume vajza të tjera  të 
grupmoshës 15-17 vjeç  tashme ndajnë jetën 
e tyre dhe të ardhmen në krahët e një burri. 
disa prej tyre tashmë kanë fshirë me detyrim 
ose jo ëndrrën e tyre për tu bërë mësuese, 
inxhiniere, infermiere ose doktoreshë, vetëm 
që të jenë gra. 

denisa është një vajzë 15 vjeçare, cila 
është fejuar me një 28 vjeçar, pasi vazhdi-
misht ka qenë nën presion nga familja dhe 
të afërmit. “Në fillim ishte si bombë, - thotë 
ajo. Familja po përpiqej të më bindte, trupi 
im ishte aty, por mendja dhe zemra nuk 
ishin. tani po mendoj me veten time sikur të 
isha dhe një herë fëmijë. Nuk është se unë 
jam rritur tani, të paktën për veten time, por 
njerëzit e tjerë thonë kështu. Nuk më besohet 
se në këtë moshë duhet të marr një vendim 
të tillë për jetën.

Ndoshta këtë vit të ri të vitit shkollor 
Denisa dhe “Denisat” e tjera nuk do të fil-
lojnë shkollën. ato nuk do të jenë duke bërë 
detyrat e shtëpisë pas orës 1 të pasdites, por 
do të jenë duke shërbyer drekën për të fejuarin 
apo njerëzve të tjerë të shtëpisë. ato nuk do 
kenë kohë të pinë një kafe pasdite me shoqet 
e tyre se vjehrra e tyre s’do ta pëlqejë. ato do 
duhet të marrin vendime të mëdha, të flasin 
më pak se çfarë kanë folur, të ëndërrojnë më 
pak dhe të punojnë më shumë. është koha që 
t’u kujtojmë qeverisë tonë se është momenti  
të respektojnë dhe monitorojnë gjithçka që ata 
kanë shkruar në letër  apo në dokument për 
mbrojtjen e tyre. unë, ti, të gjithë ne duhet ta 
bëjmë këtë. Një unazë në gishtin e një vajze 
nuk mund të peshoje më shumë se një libër 
shkolle”, mbyllet raporti i përfaqësueses sonë 
në Gjenevë të Zvicrës.

Dhuna nDaJ FëmiJëve: ka arDhur 
koha të nDaloJë

të tilla vajza na duhen, ashtu siç është është 
ermenda dhe shoqet e saj. Me një forcë dhe 
mendim ndryshe nga ato ç’ka jemi mësuar 
të dëgjojmë deri tani. dibra ka nevojë për 
ndryshim, ka nevojë për një frymë të re dhe 
një mendim ndryshe. Ne si zonë kemi nevojë 
për të rinj të shkolluar dhe të mirëarsimuar e 
jo për fuqizimin e atij mentaliteti. ermenda 
foli gjatë përpara një publiku të gjerë për një 
sërë problematikash që shoqëria jonë është 

detyruar të kenë.
“jam këtu për të ndarë me ju disa histori 

shumë të trishta të fëmijëve shqiptarë, të cilat 
janë të vërteta dhe të përhapura në të gjithë 
vendin. unë vij nga një fshat nga rajonet më 
të varfra të shqipërisë dhe të tjerët na thirrin 
“Maloke”, që nënkupton njerëz që jetojnë në 
male, tha ermenda hidri në fjalimin e saj, por 
ky është thjesht një sinonim për të thënë që 
ne jemi njerëz të egër. dhe e dini çfarë? Kjo 
mund të jetë e vërtetë, por jo vetëm për fsha-
tin tim, apo për qytetin tim. shumë prindër, 
mësues, fqinj, miq shqiptar sillen si njerëz të 
egër kundrejt fëmijëve. 

Zona veriore e shqipërisë ka qenë e njohur 
gjithmonë për modelin e familjes patriarkale, 
në të cilat fëmijët jo vetëm që nuk lejoheshin 
të flisnin për veten e tyre, të shprehnin men-
dimet e tyre, por gjithashtu ushtrohej dhunë 
mbi to si një formë për ti mësuar të binden dhe 
të respektojnë të rriturit, apo si ndëshkim për 
sjelljen e keqe. është e dhimbshme të themi 
që edhe në 2017 kjo është e zakonshme në 
jetën e fëmijëve.

Një vëzhgim i World vision albania me 
fëmijë dhe prindër në 2017 tregon që niveli 
kombëtar 68.2% të raportit të fëmijëve kanë 
përjetuar dhunë gjatë vitit të fundit. Nga kjo 
përqindje 79.9% është për dibrën, vendi nga 
i cili jam unë. imagjinoni që 8 nga 10 fëmijë 
janë të dhunuar në vendin ku jetoj unë. Pra, 
çfarë duhet të presim unë, ti, ne për të ardh-
men e shoqërisë? ta ndërtosh atë mbi një brez 
të dëmtuar apo të dhunuar, i cili mëson të je-
tojë vetëm duke dhunuar dhe që do vazhdojë 
të bëjë këtë edhe me fëmijët e tyre?”

Dhuna në shkollë, nJë histori që 
nuk Duhet të përsëritet

aleksandri, një djalë 14 vjeçar ndau për-
vojën e tij me dhunën në shkollë: 

“Një ditë mësuesi më bëri një pyetje. unë 
e dija përgjigjen, por për momentin nuk më 
kujtohej. Pastaj ai  nisi të më ofendonte duke 
thënë që unë jam një idiot dhe shumë fjalë 
të tjera. ai madje më përplasi kokën në dër-
rasën e zezë. e gjithë kjo ndodhi para gjithë 
klasës dhe pashë që disa nga shokët e klasës 
po qeshnin. Nuk doja te isha aty në atë mo-
ment dhe të përjetoja ndjenjën e të qenurit i 
poshtëruar dhe i injoruar para 20 fëmijëve të 
tjerë. doja vetëm të qaja, por nga zonat tona 
është turp për ne, djemtë, të qajmë, sepse do 
të thotë që jemi të dobët. Ky është realiteti që  
jetojmë ne, fëmijët shqiptarë sot”.

Ne e dimë se çfarë të tjerët na bëjnë dhe 
nuk është e drejtë, dhe përsëri nuk e ngremë 
zërin, sepse ne mendojmë se të thuash çfarë 
mendon ti është gabim, sepse kështu jemi 
rritur dhe kështu na është thënë. ti thuash 
dikujt mos më godit, ti thuash dikujt se nuk ke 
të drejtë të shkelësh të drejtat e mia, nuk është 
normale në kulturën tonë. ti thuash dikujt “ti 
nuk ke të drejtë të ma bësh këtë gjë”, mund 
të jetë një kërcënim më i madh për ty. Por ka 
ardhur koha që të gjithë ne të ndryshojmë, 
duhet të ndryshojmë mënyrën se si sillemi, 
mënyrën se si mendojmë dhe mënyrën se si 
qëndrojmë, sepse abuzimi i fëmijëve duhet të 
marrë fund një herë e përgjithmonë. 

“Ka ligje, politika dhe konventa që thonë 
kështu. të gjithë ne duhet të kuptojmë se 
askush nuk ka të drejtë të na prekë as me gisht, 
as me fjalë dhe nëse dikush e bën këtë ligji 
përcakton dënimin e tij”, -  ishin fjalët e fundit 
në fjalimin që ermenda mbajti fëmijëve, para 
një grupi të përfaqësueseve të Kombeve të 
Bashkuara dhe përfaqësuesve të organizatave 
ndërkombëtare të mbrojtjes së fëmijëve. 

Nga samet  ZaGRadi

sa herë na ka ndodhur që të dëgjojmë për 
persona të cilët, edhe pse bëjnë një punë 
kolosale, nuk njihen apo nuk flitet shumë 
për ta. ato nuk preferojnë të jenë në qendër 
të vëmendjes, por vazhdojnë me fisnikëri e 
bindje të çojnë deri në fund qëllimet dhe 
detyrat ndaj njerëzve të cilëve u shërbejnë. 

liliana shehu është njëra prej tyre. ajo 
është  një vajzë pothuajse e panjohur, por  
që nga viti 2005 bën një punë me të vërtetë 
humane dhe për t’u pasur shembull. lindi 
më 1 tetor të vitit 1981 nga një familje e 
madhe dhe e njohur në fshatin vleshë të 
dibrës. Pasi mbaroi arsimin 8- vjeçar  të asaj 
kohe në vitin 2000, u zhvendos në kryeqytet 
duke nisur një stad tjetër të jetës së saj. Mes 
vështirësive të shumta duke thyer mentalite-
tin aq të mprehtë të fillimviteve 2000 ajo 
guxoi të dalë jashtë mureve të paragjykimit. 
Liliana studio për 5 vite Infermieri dhe fill 
pas studimeve ajo fillon punë tek reparti i 
Neonatëve në një nga Martenitetet e tiranës, 
e që prej asaj dite jeta e saj është jeta e çdo 
të linduri parakohe që ja del mbanë të jetë 
shëndoshë e mirë.

shumë prej jush u ka ndodhur të përjetoni 
ankthin, frikën, pasigurinë dhe gjendjen e 
alarmit në veten tuaj që bebi që keni përpara 
syve nuk do t”ia dalë dot! e në këto moment 
të vetmit ku lutemi janë zoti dhe aftësia e 
doktorit dhe infermierit . Nuk ka ndjesi më 
të ashpër pafuqie dhe dorëzimi pa kushte kur 
përpara syve ke një foshnjë të lindur shumë 
parakohe dhe që shanset për të mbijetuar 
dhe për t ia dalë pothuajse janë të njëllojtë.  
Ndoshta natyra është treguar bujare me ju 
dhe familjarët tuaj duke mos u sprovuar dhe 
natyrisht nuk keni nga ti njihni këto heroina 
si liliana që prej plot 12 vitesh duart e saj 
kanë shpëtuar dhjetra jetë fëmijësh duke 
marrë bekime të panumërta nga nënat dhe 
familjarët që pas atij moment nuk do ta har-
rojnë kurrë atë moment. 

liliana shehu lindi e varfër por me një 
shpirt të madh. u edukua nga familja e saj 
me idenë që ndershmëria dhe puna me 
djersë është çelësi i një suksesi të vërtetë 
që tashmë ajo e ka arritur.  Një vajzë me 
karakteristika të një dibraneje të fortë, me 
një këmbëngulje, ndershmëri  dhe pasion 
të shterur ka bërë që jo vetëm familja e saj , 
por edhe dibra të ndihet krenare për të. Një 
shembull force për të mposhtur çdo pengesë, 
duke përballuar mjaftë mirë çdo lloj situate.  
Në 12 vjet me neonatakët kjo heroinë ka 
çuar në shtëpi vetëm një tufë lule dhe asgjë 
më tepër se rroga e saj. dhuratat tjera për të, 
janë jetët e shëndetshme të çdo foshnje që 

LiLiaNa ShEhu, shembulli më i 
mirë për të rinjtë tanë!

ka parë sa një topth të vogël të kuq e më pas  
mes përkujdesjesh titanike, shpesh edhe në 
kushte të vështira, ja kanë dalë të jetojnë dhe 
të jenë të  fëmijë të shëndetshëm.

Larg familjes duke hasur shumë sakrifica 
që në mendjen e disave nuk imagjinohen, 
liliana ka 12 vite që gdhin shumicën e netëve 
në sallonet e pavionëve të maternitetit ku ajo 
punon. edhe pse është ende e re, ajo bën një 
jetë ndryshe nga vajzat e insagramit, bllokut, 
trendeve të shfrenuara apo dhe një jetesë siç 
një pjesë e madhe e moshës së saj e bëjnë. 
Kur një neonat është në krizë frymëmarrjeje, 
liljana dhe foshnja, jo gjithmonë kanë luksin 
të presin mjekun. Ndaj ajo është ushtruar e 
përsosur vetë, me një vullnet të pazakontë, 
që të jetë plotësisht imazhi i bluzës së bardhë 
e të mrekullueshme që ndihmon jetë. të 
vockla. Pa marrë kurrë asgjë më shumë se 
kënaqësia që fal buzëqeshja e një vajze të 
sapo bërë nënë. liljana vazhon të ketë vetë 
nevojë për një ndërhyrje kirurgjikale që 
pret. e pret. e pret. se kurrë nuk vuri askënd 
e asgjë para jetës e rritjes së foshnjave. as 
veten e vet. inkubatorë ku nënat shohin me 
ankth nga xhami krijesat e tyre, dhe me lutje 

të thella, dorëzuar, presin e ndjekin duart, 
mendjen dhe veprimet e duhura të liljanës 
tonë të dashur! 

ditët dhe netët e saj nuk janë thjesht 
punë. ato janë betejë pas betejash. janë jetë 
që varen në fije të perit, nga fati i shkruajtur 
nga zoti dhe aftësia e duarve të doktorëve. 
dita e saj kurrë nuk mund të nisë e njëjtë me 
ditët tjera. lili, siç e thërrasin në përgjithësi, 
tregon për gazetën tonë që pavarësisht tur-

nit edhe rastet në pavione janë nga më të 
ndryshmet. 

“Kam parë shumë lot gëzimi dhe në disa 
raste edhe lot mërzie, se fëmija e tyre nuk ar-
riti dot të kalonte pragun e jetës. jo gjithmonë 
kemi pasur fatin t’u japim prindërve lajmin 
që duan sepse dihet që fëmijët që lindin para 
kohe, shanset mes jetës dhe ikjes i kanë të 
barabarta. Kanë kaluar shumë vite dhe nor-
malisht kam mësuar shumë, duke punuar 
dhe duke sakrifikuar çdo gjë, duke lënë çdo 
kujtim në dibër dhe pse mundohem të vij 
sa më shpesh atje. atje kam prindërit dhe 
çdo gjë timen. Për dibrën, dhe veçanërisht 
vleshën, me merr me të vërtetë malli, sepse 
aty linda dhe aty mora çdo të mirë që sot e 
kam si pasaportë për të vazhduar më tej. 

e pyetur se çfarë mendimi ka për të rinjtë, 
ajo tregon se është e mendimit që “buka e 
fituar me djersë kurrë nuk do humbasë”. 
“Përpiqem të motivoj gjithmonë të rinjtë 
dhe trended e fundit nuk po ndikojnë shumë 
pozitivisht tek to. Këshillat që mund të jenë 
për to janë që të kenë një ide të qartë dhe 
të mos dorëzohen kurrë deri në mundësinë 
e fundit që kanë. të provojnë çdo punë të 
ndershme dhe të guxojnë. uji që rrjedh 
pihet, themi ne dibranët. të rinjtë e dibrës 
kanë me të vërtetë potencial prandaj dua tu 
them: Guxoni, punoni dhe gëzoni suksesin 
sepse ai do të vijë patjetër.”

liliana përveç profesionit është dhe një 
familjare e përkushtuar, ku pavarësisht 
lodhjes dhe stresit që ndonjëherë tirana të 
shkakton, ajo gjen çdo herë mundësinë për 
të qenë pranë familjes si në dibër po ashtu 
edhe në tiranë. Madje disa prej familjarëve 
të saj tregojnë për energjinë e pashtershme 
që ajo mban në vetvete duke mos llogaritur 
aspak lodhjen dhe stresin. edhe shoqëria për 
të është një tjetër faktor shumë i rëndësishëm 
që e vlerëson me një rëndësi shumë të mad-
he. Ka ditur mjaftë mirë të ruajë shoqërinë 
e vjetër dhe gjithmonë mundohet të mbajë 
kontakte me njerëz të rinj. siç thot ajo: “koha 
gjendet vetëm nëse ti e kërkon atë  dhe nëse 
planifikon mirë gjërat”.

Njerëz si liliana shehu po bëjnë punë 
jetike dhe realisht nuk po marrin atë shpër-
blim që ato në të vërtetë u takon. Për to 
duhet të flitet më shumë, të motivohen dhe 
të vlerësohet çdo kontribut si shpirtëror ashtu 
dhe ekonomik, sepse nuk është e thjeshtë të 
sakrifikosh çdo gjë për hir të një profesioni. 
vlerat që ato mbajnë janë me të vërtetë më 
të mëdha se antivlerat e disa pseudoperson-
azheve, që pafundësisht flitet për to në çdo 
media apo pushtet tjetër.  e vetmja media 
sociale që ka folur për lilianën është portal 
“vajzat për shqipërinë”, prej së cilës më-
suam punën e palodhur që ajo bën. 

Ndjehemi në faj që s’ka kamera, skena, 
interes e instagramë për ty dhe punën tënde 
hyjnore. Por na sfidon me parimet, punën 
e modestinë tënde. Faleminderit që mban 
mbi shpatulla shqipërinë që nuk e njohim. 
Faleminderit të gjithë atyre si puna jote që 
pa kursim shfrytëzojnë çdo potencial,  vetëm 
që të shohësh buzëqeshjen tek nënat dhe 
foshnjet e tyre. dibra duhet të jetë krenare 
për ty!

kanë kaluar shumë vite dhe 
normalisht kam mësuar 
shumë, duke punuar dhe duke 
sakrifikuar çdo gjë, duke lënë 
çdo kujtim në Dibër dhe pse 
mundohem të vij sa më shpesh 
atje. atje kam prindërit dhe 
çdo gjë timen. për Dibrën, dhe 
veçanërisht vleshën, me merr 
me të vërtetë malli, sepse aty 
linda dhe aty mora çdo të mirë 
që sot e kam si pasaportë për 
të vazhduar më tej.

profil
Guxoni, punoni dhe gëzoni suksesin, 

sepse ai do të vijë patjetër.”
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a ka në të folmen e Dibrës fjalë 
e shprehje popullore me të tilla 
vlera? Besojmë, ka shumë. sepse 
jemi një popull me kulturë të 
lartë materiale e shpirtërore. le 
të përmendim punën në bujqësi, 
ndërtimtari, zejtari etj. këtu do 
të gjejmë profesionalizma pa 
fund. emërtimet e veshjeve e të 
pjesëve të veshjeve, të zakoneve 
e të traditave (etnografizmat) 
janë një tjetër fushë e pasur.

Ftesa e parë është për një Fjalor për të folmen e Dibrës. 
Ftesa e dytë është për mbledhjen dhe tubimin e toponimeve 
(emrave të vendeve) të Dibrës.

Prof.dr. hajri shehu*

ftesë 
Të punojmë së bashku për një fjalor të 
të folmes dhe toponimisë së Dibrës*

pazëvendësueshme për pasurimin e fjalorëve 
shpjegues kombëtarë të gjuhës së përbash-
kët letrare. Një ndër arsyet gjuhësore është 
kjo: Në të folmet e shqipes rron një pasuri e 
madhe fjalësore, e cila, për arsye historike 
është pasqyruar në mënyrë të kufizuar e 
josimetrike në botime të ndryshme letrare ar-
tistike etj. Kjo do të thotë që kjo pasuri ende 
nuk e ka fituar “të drejtën e qytetarisë” në 
gjuhën e përbashkët letrare. Që ta fitojë këtë 
të drejtë, duhet të pasqyrohet, sidomos në 
fjalorë e prej këtej, në letërsinë artistike, në 
tekstet shkollore, në fjalorët terminologjikë, 
në mjetet e informimit masiv etj. Kur ndodh 
kjo? Kjo ndodh kur aksh fjalë popullore 
krahinore sjell një emërtim të ri, të panjohur 
për gjuhën e përbashkët (le të themi, vetësí të 
qenët i vetëm e pa krahë, i vermë që mbillet 
në pranverë: grun i verm, kapatherem kapem 
e zihem keq me dikë, syfortë që nuk druhet 
të të dalë përpara, edhe pse të ka bërë diçka 
të keqe, rrugëtisht në rrugë e sipër etj.), sjell 
një nocion të ri (p.sh., përlutem = i lutem 
shumë dikujt për diçka), sjell një kuptim të 
ri, të panjohur (p.sh., fjala dhe në “Fjalorin e 
gjuhës shqipe” / 2006 ka pesë kuptime; por 
sipas një kumtimi gojor nga Beqir shehu, në 
të folmen e Kalasë së dodës ka një kuptim 
të panjohur: njësi më e vogël se krahina, 
me veçori të vetat natyrore, etnografike e 
gjuhësore, nënkrahinë) ose një ngjyresë të re 
kuptimore, të panjohur, (p.sh., arbënesh në 
të folmen e ujemujës është edhe shqiptar/ në 
dallim nga evgjiti, cigani etj: ishte martaue 
ni arbnesh me ni xhipk) zëvendëson një fjalë 
të huaj të panevojshme (p.sh., tëhollëse për 
palare; sipas një kumtimi gojor nga duro 
ibrahimi, fjala gjallon në të folmen e Fushës 
së shehrit) etj.

a ka në të folmen e dibrës fjalë e shpre-
hje popullore me të tilla vlera? Besojmë, ka 
shumë. sepse jemi një popull me kulturë të 
lartë materiale e shpirtërore. le të përmen-
dim punën në bujqësi, ndërtimtari, zejtari 
etj. Këtu do të gjejmë profesionalizma pa 
fund. emërtimet e veshjeve e të pjesëve 
të veshjeve, të zakoneve e të traditave (et-
nografizmat) janë një tjetër fushë e pasur. Po 
kaq të pasura janë emërtimet që vijnë nga 
lojërat popullore (tipi luejmë kujas / hanas). 
emërtimet popullore të bimëve të egra (et-
nobotanizmat), të zogjve, të kandrrave etj. 
(etnozoologjizmat), të ngjyrave, të njerëzve 
sipas dukës a sipas vetive morale janë, 
gjithashtu pa fund. Gjeografia jonë gjuhë-

sore sjell edhe sinonime (fjalë me kuptim të 
afërt) për gjuhën e përbashkët letrare. Kra-
haso, p.sh.: lëpardhë për daulinë; mëlliskë 
për mëllenjë; triskë për tricël; teposhte për 
tatëpjetë; sypafjetëm për syhapur, vigjilent; 
kalashtoj për përkëdhel; udhoj për përudh; 
përtokëz për cung, kërcu; kërçep; kacipup e 
pupas për galiç; pacanjegull për pasrregull 
etj.. edhe fjalë që plotësojnë çerdhen fjalë-
formuese (tipi kacadrehen//gjuha letrare 
njeh vetëm kacadre. edhe grupe të caktuara 
fjalëformuese që tregojnë shpirtin e së fol-
mes (p.sh., formimet më –aj: kopshtnaj(të), 
rrugënaj(të),  vathnaj(të), më –sh: ngathsh, 
kalbsh etj.). 

Por edhe fjalë me kuptime të krye-
hershme (p.sh., në të folmen e ujemujës, 
nxit i fryj zjarrit a trazoj zjarrin që të ndizet 
/ e ka edhe Budi). edhe fjalë të vjetra (tipi 
jes) ose të vjetruara (tipi kumbojnë kodër e 
zhveshur që e rreh era gjithandej: kam fjet 
mram si n’kumojn). Këto kuptime mund 
të gjurmohen në toponime, sidomos në 
minitoponime (emërtime visesh, arash, 
ujërash etj.), në folklorin tradicional etj. 
shprehjet frazeologjike, fjalët e urta e prov-
erbat janë një tjetër pasuri e së folmes për 
gjuhën e përbashkët letrare. te këto mund 
të shquash edhe mënyrën e motivimit të 
tyre, por mënyra e motivimit është pasuri 
gjuhësore. shih, p.sh., motivimin te: i baj 
lak dikujt a diçkaje = i bëj bisht; si thesi, 
mielli = si peri, gëzofi; dita ka sy e nata 
ka veshë = fusha ka sy e mali ka veshë; 
kur s’ke magjar, pse ban “ush”? = kur s’ke 
pula, pse bën “ish”?; s’bahet edhi sqap për 
nji ditë – s’majmet pata për nji ditë; ti aga, 
unë aga, po samarin kush e mba? = ti zot 
e unë zot, po dhinë kush e kullot?; mos 
shti kripë n’groshën e huej! = mos hidh 
kripë në gjellë të botës!; etj. edhe te fjalët 
e përbëra, që shënojnë njerëz sipas vetive 
fizike a morale shquhet mënyra e motivimit 
të tyre (krahaso: fytyrëbrymë, fytyrëbëlsimë, 
fytyrëkërpudhë, zemërflori, zemërkalbtë, 
zemërthirr etj.). e, thënë ndryshe, te ky mo-
tivim shihet mënyra si mendon dibrani.

Po të shtonim diçka më shumë për to-
ponimet, shprehjet frazeologjike, fjalët e urta  
e proverbat, mund të themi:

tek toponimet (emërtimet e vendeve) 
është e folmja e dikurshme dhe e folmja 
e sotme (krahaso, p.sh., emërtimet dhe 
formimet e tyre gjuhësore: tejzë fshat në 
Kalanë e dodës, si Prevezë, Qytezë etj.; 
Bashnjarë lagje në katundin sllovë, turq-
isht bash = agá). Nëse një fshat ka 100 

toponime (ndoshta, edhe 150), atëherë 
fjalori i toponimeve të dibrës do të ishte 
mjaft i madh. Me mbledhjen e tubimin e 
toponimeve në një fjalor toponimesh, me 
një gur vrasim dy zogj, sepse kemi gjetur 
edhe fjalë, të ashtuquajtura të rralla, që 
na duhen për fjalorin me fjalë e shprehje 
popullore. si? ja, si: vendet emërtohen 
sipas konfiguracionit të përcaktuar nga një 
mbiemër, që tregon pozitën gjeografike, 
natyrën, ngjyrën e dheut etj. Ka emërtime 
vendesh me emra kafshësh, bimësh (p.sh., 
Linishte = ara ku është mbjellë dikur liri), 
sipas lëndës që mbizotëron në përbërjen e 
tyre, sipas ndonjë objekti të ndërtuar atje, 
sipas një marrëdhënieje të caktuar (histo-
rike) pronësie / tipi Paraspore, sipas një 
ngjarjeje që ka ndodhur atje etj. emërtimet 
e rrjedhave ujore (me emrin përrue etj.) 
janë një tjetër zë për fjalorin e toponimeve 
dhe një tjetër pasuri për fjalorin me fjalë e 
shprehje popullore. Në parantezë: edhe nga 
patronimet - mbiemrat e njerëzve, sidomos 
nga ata profesionalë mund të zbulojmë 
fjalë (tipi Çaushi, Mezini, Saraçi, Spahia, 
Kapexhia). Në defterin kadastral turk të vitit 
1467, në ujemujë të dibrës dalin mbiemra 
të tillë familjesh: Buzuzije, Gjasht/e/iglishti 
= Buzëziu, Gjashtëgishtëshi - formime krejt 
shqipe. del edhe Zografi. Zografi është me 
prejardhje të huaj, por është me rëndësi 
përmbajtja kuptimore e mbiemrit - profe-
sioni: zograf = piktor (ikonash e afreskesh). 
Ky profesion është i vitit 1467. e njihte edhe 
ujmuja e dibrës - zona midis veleshicës, 
drinit e përroit të Gramës.

Shprehjet frazeologjike kanë figurshmëri 
të lartë e janë të pëlqyeshme në letërsinë 
artistike, në publicistikë etj. (krahaso, p.sh. 
m’ka rrjedhë koci ujë dhe kam vuajtur 
shumë; bajnë si arrat në thes dhe bëjnë 
shumë zhurmë; çan kullat e bardha dikush 
dhe është shumë i zoti e shumë trim). Ka 
nga ato që janë edhe barasvlerëse të fjalëve 
(p.sh., kur të çelje lisi thatë = kurrë, asn-
jëherë). ato zgjerojnë vargjet sinonimike 
frazeologjike (krahaso, p.sh., si magjari 
n’duhan / e dibrës dhe si qeni në rrush / 
e gjuhës letrare; folën n’arë e n’vneshtë 
dikush / e dibrës dhe flet kodra pas bregut 
/ e gjuhës letrare; del si lisi para farkës (para 
sharrës) / e dibrës dhe shkon si cjapi te 
kasapi e gjuhës letrare). Brenda shprehjeve 
frazeologjike mund të gjallojnë edhe fjalë a 
kuptime vendore (lokale), ndoshta, edhe të 
kryehershme. 

Fjalët e urta e proverbat janë njësi shumë 
të rëndësishme komunikimi për figursh-
mërinë që kanë e për mësimet e urtësinë 
që përcjellin (shih, p.sh.: shif lisin e hyn 
në hije; lisi rrzuem nuk ban hije; lisit i 
matet hija kur rrzohet; thesi bosh nuk rri 
në kambë; mos e prek gjarpnin me krande 
se e ke për t’zezën tande; zbardh faqen 
tande, t’zbardhish faqen e t’tjerëve). Në 
përbërjen e tyre ka edhe idioma – aq të 
pëlqyeshme për shkrimtarínë, publicistikën 
etj. (shih, p.sh., kaçita (= kafshata) e huej 
– grill në gojë / grill në gojë – idiomë). 
Ndryshe nga shprehjet frazeologjike, fjalët 
e urta e proverbat i ruajnë pothuajse të 
pandryshueshme ndërtimet sintaksore. Kë-
sisoj, prej tyre vijnë edhe vlera të sintaksës 
popullore. Fjalët e urta e proverbat nuk kanë 
kufizime stilistike, çka do të thotë se duke 

Ftesa e parë është për një Fjalor për të 
folmen e dibrës. Ftesa e dytë është për 
mbledhjen dhe tubimin e toponimeve 

(emrave të vendeve) të dibrës. Më pas, edhe 
për toponimet – një fjalor. do të shpjegojmë 
shkurt vlerën dhe dobinë e këtyre dy punëve 
të mëdha.

e folmja e dibrës bën pjesë në nëndi-
alektin e gegërishtes qendrore. është një e 
folme konservative në disa aspekte. Por e 
zhvilluar brez pas brezi në punë të fjalorit 
(leksikut) të saj. Këtë e tregon edhe tabloja e 
saj shumë e gjerë jashtëgjuhësore e çdokush 
mund ta shohë atë (kemi parasysh shtëpitë 
e odat e dibrës, pastërtinë shembullore / 
vetëm një fakt: në dibër nuk mund të kishte 
dhomë bashkëshortore pa hamam, veshjet 
e nuseve, tentenet (= dantellat), ojnat e 
teminat, gatesat, kuviset e bendet, fejesat e 
martesat etj.etj.).

ç’pasuri fjalësore (leksikore) ruan kjo e 
folme? si mund të pasqyrohet ajo në një 
libër, që quhet fjalor? sa e vlefshme do të 
ishte kjo pasuri për gjuhën e përbashkët 
letrare? si mund t’i rikthehet popullit kjo 
pasuri si mjet kulture? të gjitha këtyre 
pyetjeve mund t’u përgjigjeshim me një 
fjali: duhet hartuar dhe botuar një fjalor i 
së folmes së dibrës. Me vlera të pallogarit-
shme për gjuhën tonë të përbashkët, siç do 
ta shtjellojmë shkurt pak më poshtë. edhe 
për tablonë jashtëgjuhësore, që u përmend 
më lart, sepse siç dihet, gjithçka formësohet 
me gjuhë, me fjalë. Gjuha është institucion 
kulturor dhe ruan trashëgiminë kulturore 
ligjërimore të bashkësisë. Kurse fjalori është 
visari i gjuhës, visari i kësaj trashëgimie. 
Fjalori është me vlerë të pallogaritshme 
edhe për dialektologjinë e shqipes (sepse 
shembulli, që ilustron përdorimin e fjalës 
a të kuptimit, jepet tërësisht sipas së folmes 
e përveçohen kështu dukuritë dialektore e 
krahinore), për etimologjinë (prejardhjen 
e fjalëve) e historinë e fjalës shqipe (p.sh., 
i vokërr = i vogël – fjalë e dibrës, e ka 
edhe arbërishtja; gjuhëtar = gojëtar - fjalë e 
dibrës, edhe Bogdani e ka me këtë kuptim; 
piç = pëlqyer -  fjalë e dibrës; krahaso në 
anglisht pinch; etj.), falë asaj që ka ruajtur 
kjo e folme.

ç’vlera mund të vijnë për gjuhën e 
përbashkët letrare shqipe nga e folmja e 
dibrës? siç dihet, për arsye gjuhësore dhe 
jashtëgjuhësore, të folmet krahinore të shq-
ipes kanë shërbyer e shërbejnë si burime të 

nëse një fshat ka 100 toponime 
(ndoshta, edhe 150), atëherë 
fjalori i toponimeve të Dibrës 
do të ishte mjaft i madh. 
me mbledhjen e tubimin 
e toponimeve në një fjalor 
toponimesh, me një gur vrasim 
dy zogj, sepse kemi gjetur edhe 
fjalë, të ashtuquajtura të rralla, 
që na duhen për fjalorin me fjalë 
e shprehje popullore.
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a ka në të folmen e Dibrës fjalë 
e shprehje popullore me të tilla 
vlera? Besojmë, ka shumë. sepse 
jemi një popull me kulturë të 
lartë materiale e shpirtërore. le 
të përmendim punën në bujqësi, 
ndërtimtari, zejtari etj. këtu do 
të gjejmë profesionalizma pa 
fund. emërtimet e veshjeve e të 
pjesëve të veshjeve, të zakoneve 
e të traditave (etnografizmat) 
janë një tjetër fushë e pasur.

Ftesa e parë është për një Fjalor për të folmen e Dibrës. 
Ftesa e dytë është për mbledhjen dhe tubimin e toponimeve 
(emrave të vendeve) të Dibrës.

Prof.dr. hajri shehu*

ftesë 
Të punojmë së bashku për një fjalor të 
të folmes dhe toponimisë së Dibrës*

pazëvendësueshme për pasurimin e fjalorëve 
shpjegues kombëtarë të gjuhës së përbash-
kët letrare. Një ndër arsyet gjuhësore është 
kjo: Në të folmet e shqipes rron një pasuri e 
madhe fjalësore, e cila, për arsye historike 
është pasqyruar në mënyrë të kufizuar e 
josimetrike në botime të ndryshme letrare ar-
tistike etj. Kjo do të thotë që kjo pasuri ende 
nuk e ka fituar “të drejtën e qytetarisë” në 
gjuhën e përbashkët letrare. Që ta fitojë këtë 
të drejtë, duhet të pasqyrohet, sidomos në 
fjalorë e prej këtej, në letërsinë artistike, në 
tekstet shkollore, në fjalorët terminologjikë, 
në mjetet e informimit masiv etj. Kur ndodh 
kjo? Kjo ndodh kur aksh fjalë popullore 
krahinore sjell një emërtim të ri, të panjohur 
për gjuhën e përbashkët (le të themi, vetësí të 
qenët i vetëm e pa krahë, i vermë që mbillet 
në pranverë: grun i verm, kapatherem kapem 
e zihem keq me dikë, syfortë që nuk druhet 
të të dalë përpara, edhe pse të ka bërë diçka 
të keqe, rrugëtisht në rrugë e sipër etj.), sjell 
një nocion të ri (p.sh., përlutem = i lutem 
shumë dikujt për diçka), sjell një kuptim të 
ri, të panjohur (p.sh., fjala dhe në “Fjalorin e 
gjuhës shqipe” / 2006 ka pesë kuptime; por 
sipas një kumtimi gojor nga Beqir shehu, në 
të folmen e Kalasë së dodës ka një kuptim 
të panjohur: njësi më e vogël se krahina, 
me veçori të vetat natyrore, etnografike e 
gjuhësore, nënkrahinë) ose një ngjyresë të re 
kuptimore, të panjohur, (p.sh., arbënesh në 
të folmen e ujemujës është edhe shqiptar/ në 
dallim nga evgjiti, cigani etj: ishte martaue 
ni arbnesh me ni xhipk) zëvendëson një fjalë 
të huaj të panevojshme (p.sh., tëhollëse për 
palare; sipas një kumtimi gojor nga duro 
ibrahimi, fjala gjallon në të folmen e Fushës 
së shehrit) etj.

a ka në të folmen e dibrës fjalë e shpre-
hje popullore me të tilla vlera? Besojmë, ka 
shumë. sepse jemi një popull me kulturë të 
lartë materiale e shpirtërore. le të përmen-
dim punën në bujqësi, ndërtimtari, zejtari 
etj. Këtu do të gjejmë profesionalizma pa 
fund. emërtimet e veshjeve e të pjesëve 
të veshjeve, të zakoneve e të traditave (et-
nografizmat) janë një tjetër fushë e pasur. Po 
kaq të pasura janë emërtimet që vijnë nga 
lojërat popullore (tipi luejmë kujas / hanas). 
emërtimet popullore të bimëve të egra (et-
nobotanizmat), të zogjve, të kandrrave etj. 
(etnozoologjizmat), të ngjyrave, të njerëzve 
sipas dukës a sipas vetive morale janë, 
gjithashtu pa fund. Gjeografia jonë gjuhë-

sore sjell edhe sinonime (fjalë me kuptim të 
afërt) për gjuhën e përbashkët letrare. Kra-
haso, p.sh.: lëpardhë për daulinë; mëlliskë 
për mëllenjë; triskë për tricël; teposhte për 
tatëpjetë; sypafjetëm për syhapur, vigjilent; 
kalashtoj për përkëdhel; udhoj për përudh; 
përtokëz për cung, kërcu; kërçep; kacipup e 
pupas për galiç; pacanjegull për pasrregull 
etj.. edhe fjalë që plotësojnë çerdhen fjalë-
formuese (tipi kacadrehen//gjuha letrare 
njeh vetëm kacadre. edhe grupe të caktuara 
fjalëformuese që tregojnë shpirtin e së fol-
mes (p.sh., formimet më –aj: kopshtnaj(të), 
rrugënaj(të),  vathnaj(të), më –sh: ngathsh, 
kalbsh etj.). 

Por edhe fjalë me kuptime të krye-
hershme (p.sh., në të folmen e ujemujës, 
nxit i fryj zjarrit a trazoj zjarrin që të ndizet 
/ e ka edhe Budi). edhe fjalë të vjetra (tipi 
jes) ose të vjetruara (tipi kumbojnë kodër e 
zhveshur që e rreh era gjithandej: kam fjet 
mram si n’kumojn). Këto kuptime mund 
të gjurmohen në toponime, sidomos në 
minitoponime (emërtime visesh, arash, 
ujërash etj.), në folklorin tradicional etj. 
shprehjet frazeologjike, fjalët e urta e prov-
erbat janë një tjetër pasuri e së folmes për 
gjuhën e përbashkët letrare. te këto mund 
të shquash edhe mënyrën e motivimit të 
tyre, por mënyra e motivimit është pasuri 
gjuhësore. shih, p.sh., motivimin te: i baj 
lak dikujt a diçkaje = i bëj bisht; si thesi, 
mielli = si peri, gëzofi; dita ka sy e nata 
ka veshë = fusha ka sy e mali ka veshë; 
kur s’ke magjar, pse ban “ush”? = kur s’ke 
pula, pse bën “ish”?; s’bahet edhi sqap për 
nji ditë – s’majmet pata për nji ditë; ti aga, 
unë aga, po samarin kush e mba? = ti zot 
e unë zot, po dhinë kush e kullot?; mos 
shti kripë n’groshën e huej! = mos hidh 
kripë në gjellë të botës!; etj. edhe te fjalët 
e përbëra, që shënojnë njerëz sipas vetive 
fizike a morale shquhet mënyra e motivimit 
të tyre (krahaso: fytyrëbrymë, fytyrëbëlsimë, 
fytyrëkërpudhë, zemërflori, zemërkalbtë, 
zemërthirr etj.). e, thënë ndryshe, te ky mo-
tivim shihet mënyra si mendon dibrani.

Po të shtonim diçka më shumë për to-
ponimet, shprehjet frazeologjike, fjalët e urta  
e proverbat, mund të themi:

tek toponimet (emërtimet e vendeve) 
është e folmja e dikurshme dhe e folmja 
e sotme (krahaso, p.sh., emërtimet dhe 
formimet e tyre gjuhësore: tejzë fshat në 
Kalanë e dodës, si Prevezë, Qytezë etj.; 
Bashnjarë lagje në katundin sllovë, turq-
isht bash = agá). Nëse një fshat ka 100 

toponime (ndoshta, edhe 150), atëherë 
fjalori i toponimeve të dibrës do të ishte 
mjaft i madh. Me mbledhjen e tubimin e 
toponimeve në një fjalor toponimesh, me 
një gur vrasim dy zogj, sepse kemi gjetur 
edhe fjalë, të ashtuquajtura të rralla, që 
na duhen për fjalorin me fjalë e shprehje 
popullore. si? ja, si: vendet emërtohen 
sipas konfiguracionit të përcaktuar nga një 
mbiemër, që tregon pozitën gjeografike, 
natyrën, ngjyrën e dheut etj. Ka emërtime 
vendesh me emra kafshësh, bimësh (p.sh., 
Linishte = ara ku është mbjellë dikur liri), 
sipas lëndës që mbizotëron në përbërjen e 
tyre, sipas ndonjë objekti të ndërtuar atje, 
sipas një marrëdhënieje të caktuar (histo-
rike) pronësie / tipi Paraspore, sipas një 
ngjarjeje që ka ndodhur atje etj. emërtimet 
e rrjedhave ujore (me emrin përrue etj.) 
janë një tjetër zë për fjalorin e toponimeve 
dhe një tjetër pasuri për fjalorin me fjalë e 
shprehje popullore. Në parantezë: edhe nga 
patronimet - mbiemrat e njerëzve, sidomos 
nga ata profesionalë mund të zbulojmë 
fjalë (tipi Çaushi, Mezini, Saraçi, Spahia, 
Kapexhia). Në defterin kadastral turk të vitit 
1467, në ujemujë të dibrës dalin mbiemra 
të tillë familjesh: Buzuzije, Gjasht/e/iglishti 
= Buzëziu, Gjashtëgishtëshi - formime krejt 
shqipe. del edhe Zografi. Zografi është me 
prejardhje të huaj, por është me rëndësi 
përmbajtja kuptimore e mbiemrit - profe-
sioni: zograf = piktor (ikonash e afreskesh). 
Ky profesion është i vitit 1467. e njihte edhe 
ujmuja e dibrës - zona midis veleshicës, 
drinit e përroit të Gramës.

Shprehjet frazeologjike kanë figurshmëri 
të lartë e janë të pëlqyeshme në letërsinë 
artistike, në publicistikë etj. (krahaso, p.sh. 
m’ka rrjedhë koci ujë dhe kam vuajtur 
shumë; bajnë si arrat në thes dhe bëjnë 
shumë zhurmë; çan kullat e bardha dikush 
dhe është shumë i zoti e shumë trim). Ka 
nga ato që janë edhe barasvlerëse të fjalëve 
(p.sh., kur të çelje lisi thatë = kurrë, asn-
jëherë). ato zgjerojnë vargjet sinonimike 
frazeologjike (krahaso, p.sh., si magjari 
n’duhan / e dibrës dhe si qeni në rrush / 
e gjuhës letrare; folën n’arë e n’vneshtë 
dikush / e dibrës dhe flet kodra pas bregut 
/ e gjuhës letrare; del si lisi para farkës (para 
sharrës) / e dibrës dhe shkon si cjapi te 
kasapi e gjuhës letrare). Brenda shprehjeve 
frazeologjike mund të gjallojnë edhe fjalë a 
kuptime vendore (lokale), ndoshta, edhe të 
kryehershme. 

Fjalët e urta e proverbat janë njësi shumë 
të rëndësishme komunikimi për figursh-
mërinë që kanë e për mësimet e urtësinë 
që përcjellin (shih, p.sh.: shif lisin e hyn 
në hije; lisi rrzuem nuk ban hije; lisit i 
matet hija kur rrzohet; thesi bosh nuk rri 
në kambë; mos e prek gjarpnin me krande 
se e ke për t’zezën tande; zbardh faqen 
tande, t’zbardhish faqen e t’tjerëve). Në 
përbërjen e tyre ka edhe idioma – aq të 
pëlqyeshme për shkrimtarínë, publicistikën 
etj. (shih, p.sh., kaçita (= kafshata) e huej 
– grill në gojë / grill në gojë – idiomë). 
Ndryshe nga shprehjet frazeologjike, fjalët 
e urta e proverbat i ruajnë pothuajse të 
pandryshueshme ndërtimet sintaksore. Kë-
sisoj, prej tyre vijnë edhe vlera të sintaksës 
popullore. Fjalët e urta e proverbat nuk kanë 
kufizime stilistike, çka do të thotë se duke 

Ftesa e parë është për një Fjalor për të 
folmen e dibrës. Ftesa e dytë është për 
mbledhjen dhe tubimin e toponimeve 

(emrave të vendeve) të dibrës. Më pas, edhe 
për toponimet – një fjalor. do të shpjegojmë 
shkurt vlerën dhe dobinë e këtyre dy punëve 
të mëdha.

e folmja e dibrës bën pjesë në nëndi-
alektin e gegërishtes qendrore. është një e 
folme konservative në disa aspekte. Por e 
zhvilluar brez pas brezi në punë të fjalorit 
(leksikut) të saj. Këtë e tregon edhe tabloja e 
saj shumë e gjerë jashtëgjuhësore e çdokush 
mund ta shohë atë (kemi parasysh shtëpitë 
e odat e dibrës, pastërtinë shembullore / 
vetëm një fakt: në dibër nuk mund të kishte 
dhomë bashkëshortore pa hamam, veshjet 
e nuseve, tentenet (= dantellat), ojnat e 
teminat, gatesat, kuviset e bendet, fejesat e 
martesat etj.etj.).

ç’pasuri fjalësore (leksikore) ruan kjo e 
folme? si mund të pasqyrohet ajo në një 
libër, që quhet fjalor? sa e vlefshme do të 
ishte kjo pasuri për gjuhën e përbashkët 
letrare? si mund t’i rikthehet popullit kjo 
pasuri si mjet kulture? të gjitha këtyre 
pyetjeve mund t’u përgjigjeshim me një 
fjali: duhet hartuar dhe botuar një fjalor i 
së folmes së dibrës. Me vlera të pallogarit-
shme për gjuhën tonë të përbashkët, siç do 
ta shtjellojmë shkurt pak më poshtë. edhe 
për tablonë jashtëgjuhësore, që u përmend 
më lart, sepse siç dihet, gjithçka formësohet 
me gjuhë, me fjalë. Gjuha është institucion 
kulturor dhe ruan trashëgiminë kulturore 
ligjërimore të bashkësisë. Kurse fjalori është 
visari i gjuhës, visari i kësaj trashëgimie. 
Fjalori është me vlerë të pallogaritshme 
edhe për dialektologjinë e shqipes (sepse 
shembulli, që ilustron përdorimin e fjalës 
a të kuptimit, jepet tërësisht sipas së folmes 
e përveçohen kështu dukuritë dialektore e 
krahinore), për etimologjinë (prejardhjen 
e fjalëve) e historinë e fjalës shqipe (p.sh., 
i vokërr = i vogël – fjalë e dibrës, e ka 
edhe arbërishtja; gjuhëtar = gojëtar - fjalë e 
dibrës, edhe Bogdani e ka me këtë kuptim; 
piç = pëlqyer -  fjalë e dibrës; krahaso në 
anglisht pinch; etj.), falë asaj që ka ruajtur 
kjo e folme.

ç’vlera mund të vijnë për gjuhën e 
përbashkët letrare shqipe nga e folmja e 
dibrës? siç dihet, për arsye gjuhësore dhe 
jashtëgjuhësore, të folmet krahinore të shq-
ipes kanë shërbyer e shërbejnë si burime të 

nëse një fshat ka 100 toponime 
(ndoshta, edhe 150), atëherë 
fjalori i toponimeve të Dibrës 
do të ishte mjaft i madh. 
me mbledhjen e tubimin 
e toponimeve në një fjalor 
toponimesh, me një gur vrasim 
dy zogj, sepse kemi gjetur edhe 
fjalë, të ashtuquajtura të rralla, 
që na duhen për fjalorin me fjalë 
e shprehje popullore.

për bashkëpunim
viti 2018 është përvjetor edhe për shkollën pedagogjike të peshkopisë. 

është ajo shkollë që e mbushi vendin me mësues. secili prej tyre mund të 
ishte autor i Fjalorit për të folmen e zonës. 

u rindërtuar sipas standardit (gjuha letrare e 
përpunon fjalën popullore krahinore sipas 
normës, por pa e shfytyruar atë), mund të 
përdoren në të gjitha stilet funksionale të 
gjuhës së përbashkët letrare, sidomos në 
letërsinë artistike e në publicistikë  / edhe 
si sinonime me ato të gjuhës letrare (le të 
themi, me nji t’rame të sëpatës / me nji 
sëpatë: s’pritet lisi me nji sëpatë / me nji 
të rame të sëpatës sinonim me me një të 
rënë të penës: s’bëhet diçka me një të rënë 
të penës; n’arrën si ka koka shtijnë n’gurë 
sinonim me lisin n’kodër e rreh era; mos 
shko n’zabel pa kmesë sinonim me mos 
shko në pyll pa sëpatë. Kjo është një vlerë 
tjetër për gjuhën tonë letrare.

Po pasthirrmat e tingullimitimet? ato 
janë një klasë më vete fjalësh sepse nuk 
formohen gjithsido, por sipas disa rregul-
lave e kufizimeve të caktuara. Nga tingul-
limitimet formohen fjalë të tjera (krahaso 
bum  bumllon, gum  gumllon, praf  
prafllon,  ft(ë)rr ftorr), çka do të thotë se 
sjellin edhe vlera prejardhjesore fjalëfor-
muese.

vetëm kaq? jo. Pasuri tjetër e së folmes së 
dibrës janë edhe urimet. edhe eufemizmat 
(eufemizmi është fjalë ose shprehje që për-
doret në vend të një fjale a të një shprehjeje 
tjetër, të cilën nuk duam ta përmendim / 
p.sh., farkofsh për gjarpër, e paemna për 
rrebull etj.). edhe replikat e bendet e odave 
dibrane. edhe emërtimet e banorit sipas 
vendbanimit a prejardhjes (tipi luznak, ho-
meshas). e pse, jo – edhe vulgarizmat e mall-
kimet, që janë karakteristike për ligjërimin 
e thjeshtë në raste zemërimi e mërzitie. 
Ka edhe më shumë se kaq. është si puna e 
detit: Kur zhytesh, e sheh sa i thellë është. 
Nga gjuha e popullit gjithherë veç mund të 
marrësh. vetëm se duhet zgjatur dora, siç 
e zgjatim për të ulur degën e pemës për të 
marrë kokrrat. 

a do ta lëmë këtë pasuri të madhe të 

dibrës të humbasë? themi të humbasë, 
sepse largimet nga vendlindja, përzierjet 
e popullsisë dhe mërgimet jashtë vendit 
bëjnë punën e tyre. Bartësit e kësaj së fol-
meje – aktualë dhe historikë, aq të mirë, 
aq punëtorë e aq kuvendarë janë bujq, 
blegtorë, ndërtues etj. a nuk na takon ne 
mësuesve të gjuhës ta tubojmë këtë pasuri 
në një libër që quhet fjalor? a nuk na ta-
kon ne mësuesve të gjuhës t’ua rikthejmë 
këtë pasuri dibranëve si mjet kulture? e, jo 
vetëm atyre, por edhe të tjerëve. Po. edhe të 
tjerëve. sepse fjalorët marrin e japin. Fjalori 
ynë do të merrte nga e folmja e dibrës, por 
do t’ia jepte një fjalori shpjegues kombëtar, 
ose një letrari, publicisti, terminologu etj. 
e kështu, aksh fjalë do ta fitonte atë “të 
drejtën e qytetarisë” në gjuhën e përbashkët 
letrare shqipe. atëherë, të organizohemi e 

të ndajmë detyrat! sipas zonave natyrore 
e etnografike-gjuhësore. Sipas së folmeve. 
themi sipas së folmeve sepse në të vërtetë, 
brenda dy dibrave ka disa të folme. ato 
lidhen si pjesa me të tërën. e tëra është e 
folmja e Dibrës. Pjesët janë, le të themi, 
e folmja e Reçit dhe e dardhës, e Katër 
Grykëve, e lurës, e shehrit (dibra e Madhe 
mund të ketë disa të folme) dhe e Fushës 
së shehrit (Maqellara), e Grykës së Madhe 
(Zerqan, Peladhi etj.), e Grykës së vogël 
(shupenzë etj.), e Bulqizës, e Katundeve 
të epra, e çidhnës, e Kalasë së dodës, e 
Muhurrit dhe e Qafë-Murrës, e luznisë, e 
katundeve përreth Peshkopisë, e ujemujës 
etj. Një a dy mësues për çdo zonë, që do 
të thotë një a dy hartues për çdo fjalor, për 
t’i tubuar pastaj sipas kërkesave shkencore 
leksikografike në një të vetëm - “Fjalor me 

fjalë e shprehje popullore nga e folmja e 
dibrës”, me 15 000-20 000 fjalë, përveç 
shprehjeve frazeologjike, fjalëve të urta e 
proverbave. 

Botanistët kërkojnë të zbulojnë bimë e 
specie bimësh deri në himalaja. Mirë bëjnë. 
Por, para se të shkojnë në himalaja, nund 
të shkojnë në Gramë dhe të kërkojmë e të 
zbulojnë lule e specie lulesh. Gjuhëtarët, 
ashtu si botanistët e kanë Gramën në dibër 
me të gjitha lulet e saj. deri tani janë botuar 
dy fjalorë nga e folmja e dibrës: “Fjalor me 
shprehje e njësi frazeologjike nga dibra”, 
nga Mevlud Buci dhe “Fjalor me fjalë e 
shprehje popullore nga ujemuja”, nga h. 
shehu. dimë që duro ibrahimi ka punuar 
dhe besojmë, e ka gati për botim “Fjalorin 
etnografik të Dibrës”. Duhet të jetë, me 
siguri një punë e bukur. Por në dibër e 
tek e folmja e dibrës ka ujëvara. e, në 
këto ujëvara nuk mund të shkohet me një 
shimatës. tek ujëvarat shkohet me enë të 
mëdha. atëherë, kthehesh i mbushulluar. 
Por duhet shpejtuar. të shpejtojmë se jemi 
me vonesë! Kur të dalë Fjalori, me rezultate 
aq bindëse, besoj se do të lumturohemi. 
sepse kemi gjetur e kemi botuar perla. dhe 
për një gjë i siguroj bashkautorët e Fjalorit: 
do t’i bëjë për vete kjo punë, sapo ta nisin. 
dhe nisja do të jetë shumë e mirë sepse ka 
edhe një model për të (është Fjalori i uje-
mujës). Dhe siç dihet, fillimi i mirë është 
gjysma e punës.

viti 2018 është përvjetor për skënder-
beun. viti 2018 është përvjetor edhe për 
shkollën Pedagogjike të Peshkopisë. është 
ajo shkollë që e mbushi vendin me më-
sues. secili prej tyre mund të ishte autor i 
Fjalorit për të folmen e zonës. atëherë, le të 
bëhemi autorë e bashkautorë të këtij Fjalori! 
Përvjetorët përkujtohen  me më shumë punë 
e me më shumë vepra se zakonisht. le të 
na gjejnë, atëherë këta përvjetorë në punë 
për hartimin e “Fjalorit me fjalë e shprehje 
popullore nga dibra”! jemi të bindur që 
drejtoritë arsimore në Peshkopi, Bulqizë e 
dibër do të na ndihmojnë në këtë punë kaq 
të madhe e kaq të vlefshme. Ndoshta, edhe 
gazeta “Rruga e arbrit”, duke hapur një ru-
brikë - qoftë edhe gjysmë kolone për fjalë e 
shprehje popullore nga dibra, me mendimin 
që, sidomos letrarët t’i marrin dora - dorës, 
pa pritur botimin e Fjalorit. Pse, cili do të 
ishte ai letrar që nuk do të lumturohej, kur 
t’i shihte në gazetë e kur t’i skedonte, b. f., 
këto dy shprehje frazeologjike të dibrës: ha 
re dikush (= është shumë i zoti) dhe të ha 
dhevin nër kambë dikush (= është shumë 
i pabesë)?

* Titulli është i redaksisë. Ata që janë 
të interesuar t’i bashkëngjiten kësaj nisme, 
mund të komunikojnë përmes kontakteve të 
redaksisë së gazetës që gjenden në faqen e 
parë, ose mund ti shkruajnë direkt prof.dr. 
Hajri Shehut në emailin: hajri.shehu@gmail.
com ose celular: 068 444 3902

Keni ndonje shqetesim per te ndare 
me komunitetin? 

S h k r u a n i  n ë  g a z e t ë !  B a S h k ë p u n o  e d h e  t i !

< rrugaearberit@gmail.com >

pasuri tjetër e së folmes së 
Dibrës janë edhe urimet. 
edhe eufemizmat (eufemizmi 
është fjalë ose shprehje që 
përdoret në vend të një fjale a 
të një shprehjeje tjetër, të cilën 
nuk duam ta përmendim / p.sh., 
farkofsh për gjarpër, e paemna 
për rrebull etj.). 
edhe replikat e bendet e odave 
dibrane. edhe emërtimet e 
banorit sipas vendbanimit 
a prejardhjes (tipi luznak, 
homeshas). 
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reportazh

Nga hysen kosovrasti
               

Që kur ishim në gjimnaz, në vitet e 
60-ta, për profesor të gjuhës shqipe 
kishim Mahmud hysën, një person-

alitet me plotëkuptimin e fjalës, ligjërues me 
të gjitha tiparet e që mund t’i ketë një pedagog 
i mirëfilltë , me njohuri te rralla. Në një orë 
mësimi, na sugjeroi, jashtë programit shkol-
lor  për çdo ditë të mbajmë ditar. Me shumë 
respekt dhe dashuri u morëm vesht se do të 
veprojmë. ditari lexoheshte, shpeshherë, nga 
nxënësit që mbanin numrin në regjistër dhe 
që përkonte me datën e asaj dite.

dhe mua kjo mu bë shprehi. edhe sot nuk 
mund t’i ndahem… Kështu veprova edhe më 
22 nëntor të vitit të kaluar kur vizituam Manas-
tirin, qytetin e hershëm shqiptar, i cili sot është 
tjetërsuar, qytetin ku u shkrua alfabeti me 36 
germa te arta, alfabeti i Gjuhës shqipe.

dy ditë para se të nisemi “delegacioni” i orga-
nizuar nga komuna e dibrës, për në akademinë 
kushtuar 109 vjetorit të Kongresit të Manastirit, 
lexova në gazetën 55, që botohet në tiranë një 
artikull që më tërhoqi. Në faqen 12 më ra në 
sy një përurim i librit “ Malli për vendlindjen 
time” të autorit Klaudio Findiku nga shijaku. 
sipas shkrimit të autorit Mark Kalaj, Klaudio 
i ri po përjeton emigracion larg familjes, larg 
qytetit të lindjes, larg shokëve dhe dëshiron 
të kthehet e të jetojë në vendlindjen e tij të 
dashur. sa Klaudio ka nga shqipëria e trojet e 
tjera shqiptare që enden nëpër botë? shumë. 
shumë, saqë pushtetarët tanë nuk e dinë ose 
bëhen se nuk kanë informacion. Kështu tretet 
rinia jonë, thuajse në të gjitha kontinentet, gjer 
edhe në japoni ku ka dibranë. edhe unë e kam 
përjetuar të njejtin fat i dashur Klaudio. si i ri, me 
shkëputje, kam punuar në Beograd, Gjermani, 
Greqi dhe së fundmi në amerikën e largët, në 
shtetin më demokratik të botës, ku edhe jam 
qytetar i përhershëm. atje kam gjakun t’im dhe 
me qindra e qindra të afërm… të përgëzoj për 
dëshirën që ke. Qoftë dëshira tënde edhe për 
të rinjtë kurbetqarë… Kthehu, se unë nuk jam i 
zhgënjyer, sepse kurbeti, nëse mund ta quajmë 
ashtu, dashtë e padashtë, na çkombtarizon. e, ne 
kemi nevojë që rinia ta gjejë vehten në vendin 
e vetë, aty “ ku i ka rënë koka”, pavarësisht, e 
përsërisë, se pushtetarët nuk e thithin atë. Po na 
largohet truri shqiptar. Por, po ta kthejme kokën 
në te kaluarën sot jemi goxha më mirë. dhe do 
të bëhet edhe më mirë!

i shkrova këto rreshta, sepse edhe Manas-
tiri, qyteti i Konzujve dhe i Kongresit të alfa-
betit ka qenë dikur i shqiptarëve, ku përbënin 
mbi 70% të popullsisë, duke i përfshirë edhe 
fshatrat në jug me Greqinë, si Megjitli, ostrec, 
llazhec, drevenik, stegovë, etj. Manastirasit 
bashkë me prespanët sot kanë “pushtuar” 
qytete në australi, Kanda, amerikë, etj. sot 
në Manastir rrallë, ama shumë rrallë, mund 
t’i drejtohesh shqip, biles të shohin edhe me 
përbuzje…

të shumtë janë shkrimtarë e historian që 
kanë shkruar për Kongresin e Manastirit që 
vendosi themelet e gjuhës shqipe të bukur. 
edhe poeti emigrant Klaudio Findiku në librin 
“Malli për vendlindjen time” nuk e harron 
këtë datë historike, siç vepronin rilindasit në 
diasporë. citojmë disa vargje: “thurrën fjalë 
me germa ari/ Germa gjaku, germa loti/ Prej 
këtu buciti zëri/ shqipërinë e çeli Zoti”. 

dhe, ne të organizuar nga Kuvendi Komu-
nal i dibrës së Madhe, u grumbulluam pranë 
tij, më 22 nëntor, u nisëm për atje ku i “thurrën 
fjalë me germa ari”, në Manastirin që në vitin 
1908 mbylli një epokë të tërë në historinë e 
kulturës shqiptare, ku mendjet më të ngritura 

Në manastir, ku lindi alfabeti i gjuhës 
shqipe dhe “qyteti i Konsujve”

të kombit shqiptar bënë një alfabet sa më të për-
shtatshëm për gjuhën shqipe dhe të përbashkët 
për gjithë shqiptarët anë e kënd botës.

ora dymbëdhjetë… ulemi në autobus… 
-Nisemi, se kemi goxha rrugë- thotë Bashkim 

Mashkulli, Kryetar i Këshillit të Kuvendit Komu-
nal të dibrës, udhëheqës i grupës, ish i burgosur 
politik, si student i Prishtinës, pjesmarrës në 
demostrata për të drejtat e shqiptarëve e që vuajti 
6,5 burg në sistemin komunist.

lamë pas godinën e komunës si një nuse në 
ditën e martesës dhe përballë saj nivelin zero të 
Fabrikës së Qilimave, ku punonin 1080 punëtor, 
më shumë femra, nëna e goca te reja, siç na ka 
njoftuar ish drejtori Ramazan Ballanca… Nuk 
ka familje në dibër e rrethinë që nuk hëngri 
bukën e këtij kombinati. Por, politika destruk-
tive me një dorë të zezë, grupe grupe i flaku 
puntorët në rrugë. Mallkimet, sidomos e nënave 
që i ushqyen fëmijet me qumësht nga mundi e 
djersa në këtë kombinat, dëgjoheshin deri në 
kupë të qiellit…

le t’i kthehemi përimtimit. Nëse tirana ka 4 
rrugë kryesore, të durrësit, elbasanit, Kavajës 

dhe ajo e dibrës, dibra e Madhe ka 3 rrugë 
dhe 3 lagje. lagjen e inqarit, Bajrambegut dhe 
dervish Mustafa , ndërsa rrugët, ajo e Peshko-
pisë, Gostivarit dhe strugës. Ne marrim këtë të 
fundit. Pasi dalim nga parku i kuvendit, kalojmë 
të unaza aty pranë  dhe drejtohemi Bulevradit 
iliri, me dy drejtime dhe dy korsi, i cili i dha 
një frymëmarrje qendrës të qytetit. Në fund të 
bulevardit, te unaza e dytë, aty pranë Xhamisë 
së sahatit, Xhamia e Ruzhdi latës dhe furra e 
Lutfi Nuredinit marrim përsëri majtas, pra në 
drejtim të strugës.

Në të dalë nga qyteti, te stadiumi i “Korabit”, 
ku është ngritur një mëhallë me shtëpi të reja 
moderne, me nga tre e katër kate, ndër të cilat 
edhe nga “amerikanët”, që ose nuk u hapën dy-
ert asnjëherë, ose u kyçën për t’u hapur vetëm 
gjatë sezonit verorë, për disa ditë. Fatkeqësi! 
Kalojmë mbi digën e liqenit, aty ku dikur ishte 
ura e spiles, e “përqafoheshin” drini i Zi me 
Radikën plakë, nga erdhi hajredin Pasha për në 
Gjuricë, por nuk i doli mirë… Me Konferencën 
e londrës famekeqe këta dy lumenj ndajnë 
trojet shqiptare gjer te Reshani. Nga diga, në të 

djathtë si në pëllëmbë të dorës duken disa fshatra 
të Gollobordës, të cilat edhe sot nuk mund të 
lëvizin në rrugën më të shkurtër për në shehër. 
Nga këtu, një përpjetë e lehtë e rrugës, uturin 
autobusi në asfaltin e ri të Malit vrabiç, i cili edhe 
ky nda kufirin në mes Gollobordës dhe Zhupës, 
ku dikur në fshatin Koxhaxhik behëj pazari i 
gjësë së gjallë nga të dy anët. Kur permendëm 
Koxhaxhikun na u kujtua Kalaja e svetigradit, 
Kalaja e Skënderbeut… Dhe fillon biseda 

-Kemi të drejtë të mburremi ne  dhe të jemi 
kryelartë me figurën e Skëndërbeut, sepse ai është 
dibran, hero kombëtar, por në dibër zhvilloi disa 
beteja nga të cilat 17 i fitoi,- thotë, prof. Qeram 
lleshi. Kompozitori, Nazim Kaba na jep disa 
shembuj të këngëve që kendohen për krietrimin 
tonë legjendar, ndërsa dr. afrimi, që kishte punuar 
në Zhupën e epërme, ku përfshihen tetë fshatra, 
me nostalgji kujton shtatë vitet e punës. – “unë 
e kam vizituar disa herë kalanë, i shërbeva atij 
komuniteti turk që kam kujtimet më të mira. 
Përvoja e mjekut të vetëm atje, më ndihmoi në 
specializim. Kam miq e shokë që sa herë vijnë në 
dibër më vizitojnë”- shprehet me krenari.

duke zbritur dyshezën janë fshatrat Xhepishtë 
dhe otishan. edhe këto të Gollobordës, por 
kufiri i nda. 

-Këtu kam punuar si mësuese e fiskulturës,- 
thotë mr. Yllka cemena, që tani është asistente 
në Fakultetin “ Nënë tereza” në shkup. Yllka 
është karatiste. Ka marrë disa medalje të larta në 
gara si në Maqedoni, Kosovë e më gjërë…

ecim nëpër grykën e drinit të Zi, i cili buron 
në liqenin e ohrit, mu në mes të strugës, duke 
gjarpëruar nëpër një natyrë të mrekullueshme, 
piktoreske në mes maleve. Këtu është edhe udha e 
shkëputur nga ajo via egnatia që lidhte stambollin 
me durrësin. Nëpër ketë udhë erdhën  edhe disa 
delegatë për në Kongresin e dibrës në vitin 1909. 
Nga kjo luginë shkuan edhe delegatët e dibrës 
për atje ku jemi nisur ne. Në Kongres, nga treva 
e dibrës,  muarrën pjesë hasan Moglica, haxhi 
vildan efendi dibra, don Nikollë Kacori, Riza 
Beu dibra etj. Ndaj, dibra ka pse të mburret. Me 
të drejtë thotë historian i madh Kristo Frashëri: …
pa historinë e dibrës nuk mund të shkruet histo-
ria e shqiptarëve”. Ndërsa historiani i palodhur 
dibran Mois Murra, që ka dhënë një kontribut të 
vecantë për Dibrën dhe figurat historike të saj, 
këto ditë na dhurroi një libër voluminoz me titull 
“ dibra nga antikiteti në Munarki” që është për 
cdo lakmi. shkëputëm disa fjali nga parathënia: 
“ dibra është krahina që ka pësuar hemorragjinë 
më të rëndë të kombit shqiptar… dibranët, ashtu 
si gjithë shqiptarët kanë bërë përpjekje mbinjerë-
zorë për clirim. dibranët kanë arësye ta kthejnë 
kokën prapa, kudo që janë, sepse kanë një histori 
që shumë vende të botës po ta kishin nuk do të 
pushonin së krenuari…”

dhe ndërsa autobusi përdredhonte luginën 
e drinit të Zi unë meditoja për qëllimin e ud-
hëtimit…

Rruga nga dibra gjer në Manastir na u duk 
sa prej te ura e spiles, ne ende kështu i themi, 
atje te diga e liqenit,  gjer te hani i Musës. Kom-
pozitori Nazim, dr.afrimi  dhe dr.abdul Koleci 
na mbajtën gjallë me barcoleta e “muhabete 
dibrane”.

Manastiri i bukur. shtëpi ku pallatet gërsheto-
hen me dy arkitektura. e vjetra më e bukur se 
kullat shumëkatëshe… autobusi na ndalon për-
ballë shtëpisë së Kongresit. ajo sot ka festë, si në 
vitin 1908. vendi ku jemi ndaluar na nda lumi 
dragoi, një lum i vogël, që lidhet me një urë, aty 
ku qëndrojmë. i afrohemi shtëpisë… është dita 
e fundit e ketij manifestimi, 22 Nëntori. shumë 
njerëz të grumbulluar para Muzeut të Kongresit. 
Pershëndetemi me disa të njohur. Bashkimi me 
më shumë. Kishte nga të gjitha trojet shqiptare. 

Komisioni prej 11 vetësh që u dhanë fuqi të plota për të vendosur një alfabet.

Disa dibranë që vizituan edhe sallën e komisionit që vendosi alfabetin e përbashkët.
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reportazh

Nga hysen kosovrasti
               

Që kur ishim në gjimnaz, në vitet e 
60-ta, për profesor të gjuhës shqipe 
kishim Mahmud hysën, një person-

alitet me plotëkuptimin e fjalës, ligjërues me 
të gjitha tiparet e që mund t’i ketë një pedagog 
i mirëfilltë , me njohuri te rralla. Në një orë 
mësimi, na sugjeroi, jashtë programit shkol-
lor  për çdo ditë të mbajmë ditar. Me shumë 
respekt dhe dashuri u morëm vesht se do të 
veprojmë. ditari lexoheshte, shpeshherë, nga 
nxënësit që mbanin numrin në regjistër dhe 
që përkonte me datën e asaj dite.

dhe mua kjo mu bë shprehi. edhe sot nuk 
mund t’i ndahem… Kështu veprova edhe më 
22 nëntor të vitit të kaluar kur vizituam Manas-
tirin, qytetin e hershëm shqiptar, i cili sot është 
tjetërsuar, qytetin ku u shkrua alfabeti me 36 
germa te arta, alfabeti i Gjuhës shqipe.

dy ditë para se të nisemi “delegacioni” i orga-
nizuar nga komuna e dibrës, për në akademinë 
kushtuar 109 vjetorit të Kongresit të Manastirit, 
lexova në gazetën 55, që botohet në tiranë një 
artikull që më tërhoqi. Në faqen 12 më ra në 
sy një përurim i librit “ Malli për vendlindjen 
time” të autorit Klaudio Findiku nga shijaku. 
sipas shkrimit të autorit Mark Kalaj, Klaudio 
i ri po përjeton emigracion larg familjes, larg 
qytetit të lindjes, larg shokëve dhe dëshiron 
të kthehet e të jetojë në vendlindjen e tij të 
dashur. sa Klaudio ka nga shqipëria e trojet e 
tjera shqiptare që enden nëpër botë? shumë. 
shumë, saqë pushtetarët tanë nuk e dinë ose 
bëhen se nuk kanë informacion. Kështu tretet 
rinia jonë, thuajse në të gjitha kontinentet, gjer 
edhe në japoni ku ka dibranë. edhe unë e kam 
përjetuar të njejtin fat i dashur Klaudio. si i ri, me 
shkëputje, kam punuar në Beograd, Gjermani, 
Greqi dhe së fundmi në amerikën e largët, në 
shtetin më demokratik të botës, ku edhe jam 
qytetar i përhershëm. atje kam gjakun t’im dhe 
me qindra e qindra të afërm… të përgëzoj për 
dëshirën që ke. Qoftë dëshira tënde edhe për 
të rinjtë kurbetqarë… Kthehu, se unë nuk jam i 
zhgënjyer, sepse kurbeti, nëse mund ta quajmë 
ashtu, dashtë e padashtë, na çkombtarizon. e, ne 
kemi nevojë që rinia ta gjejë vehten në vendin 
e vetë, aty “ ku i ka rënë koka”, pavarësisht, e 
përsërisë, se pushtetarët nuk e thithin atë. Po na 
largohet truri shqiptar. Por, po ta kthejme kokën 
në te kaluarën sot jemi goxha më mirë. dhe do 
të bëhet edhe më mirë!

i shkrova këto rreshta, sepse edhe Manas-
tiri, qyteti i Konzujve dhe i Kongresit të alfa-
betit ka qenë dikur i shqiptarëve, ku përbënin 
mbi 70% të popullsisë, duke i përfshirë edhe 
fshatrat në jug me Greqinë, si Megjitli, ostrec, 
llazhec, drevenik, stegovë, etj. Manastirasit 
bashkë me prespanët sot kanë “pushtuar” 
qytete në australi, Kanda, amerikë, etj. sot 
në Manastir rrallë, ama shumë rrallë, mund 
t’i drejtohesh shqip, biles të shohin edhe me 
përbuzje…

të shumtë janë shkrimtarë e historian që 
kanë shkruar për Kongresin e Manastirit që 
vendosi themelet e gjuhës shqipe të bukur. 
edhe poeti emigrant Klaudio Findiku në librin 
“Malli për vendlindjen time” nuk e harron 
këtë datë historike, siç vepronin rilindasit në 
diasporë. citojmë disa vargje: “thurrën fjalë 
me germa ari/ Germa gjaku, germa loti/ Prej 
këtu buciti zëri/ shqipërinë e çeli Zoti”. 

dhe, ne të organizuar nga Kuvendi Komu-
nal i dibrës së Madhe, u grumbulluam pranë 
tij, më 22 nëntor, u nisëm për atje ku i “thurrën 
fjalë me germa ari”, në Manastirin që në vitin 
1908 mbylli një epokë të tërë në historinë e 
kulturës shqiptare, ku mendjet më të ngritura 

Në manastir, ku lindi alfabeti i gjuhës 
shqipe dhe “qyteti i Konsujve”

të kombit shqiptar bënë një alfabet sa më të për-
shtatshëm për gjuhën shqipe dhe të përbashkët 
për gjithë shqiptarët anë e kënd botës.

ora dymbëdhjetë… ulemi në autobus… 
-Nisemi, se kemi goxha rrugë- thotë Bashkim 

Mashkulli, Kryetar i Këshillit të Kuvendit Komu-
nal të dibrës, udhëheqës i grupës, ish i burgosur 
politik, si student i Prishtinës, pjesmarrës në 
demostrata për të drejtat e shqiptarëve e që vuajti 
6,5 burg në sistemin komunist.

lamë pas godinën e komunës si një nuse në 
ditën e martesës dhe përballë saj nivelin zero të 
Fabrikës së Qilimave, ku punonin 1080 punëtor, 
më shumë femra, nëna e goca te reja, siç na ka 
njoftuar ish drejtori Ramazan Ballanca… Nuk 
ka familje në dibër e rrethinë që nuk hëngri 
bukën e këtij kombinati. Por, politika destruk-
tive me një dorë të zezë, grupe grupe i flaku 
puntorët në rrugë. Mallkimet, sidomos e nënave 
që i ushqyen fëmijet me qumësht nga mundi e 
djersa në këtë kombinat, dëgjoheshin deri në 
kupë të qiellit…

le t’i kthehemi përimtimit. Nëse tirana ka 4 
rrugë kryesore, të durrësit, elbasanit, Kavajës 

dhe ajo e dibrës, dibra e Madhe ka 3 rrugë 
dhe 3 lagje. lagjen e inqarit, Bajrambegut dhe 
dervish Mustafa , ndërsa rrugët, ajo e Peshko-
pisë, Gostivarit dhe strugës. Ne marrim këtë të 
fundit. Pasi dalim nga parku i kuvendit, kalojmë 
të unaza aty pranë  dhe drejtohemi Bulevradit 
iliri, me dy drejtime dhe dy korsi, i cili i dha 
një frymëmarrje qendrës të qytetit. Në fund të 
bulevardit, te unaza e dytë, aty pranë Xhamisë 
së sahatit, Xhamia e Ruzhdi latës dhe furra e 
Lutfi Nuredinit marrim përsëri majtas, pra në 
drejtim të strugës.

Në të dalë nga qyteti, te stadiumi i “Korabit”, 
ku është ngritur një mëhallë me shtëpi të reja 
moderne, me nga tre e katër kate, ndër të cilat 
edhe nga “amerikanët”, që ose nuk u hapën dy-
ert asnjëherë, ose u kyçën për t’u hapur vetëm 
gjatë sezonit verorë, për disa ditë. Fatkeqësi! 
Kalojmë mbi digën e liqenit, aty ku dikur ishte 
ura e spiles, e “përqafoheshin” drini i Zi me 
Radikën plakë, nga erdhi hajredin Pasha për në 
Gjuricë, por nuk i doli mirë… Me Konferencën 
e londrës famekeqe këta dy lumenj ndajnë 
trojet shqiptare gjer te Reshani. Nga diga, në të 

djathtë si në pëllëmbë të dorës duken disa fshatra 
të Gollobordës, të cilat edhe sot nuk mund të 
lëvizin në rrugën më të shkurtër për në shehër. 
Nga këtu, një përpjetë e lehtë e rrugës, uturin 
autobusi në asfaltin e ri të Malit vrabiç, i cili edhe 
ky nda kufirin në mes Gollobordës dhe Zhupës, 
ku dikur në fshatin Koxhaxhik behëj pazari i 
gjësë së gjallë nga të dy anët. Kur permendëm 
Koxhaxhikun na u kujtua Kalaja e svetigradit, 
Kalaja e Skënderbeut… Dhe fillon biseda 

-Kemi të drejtë të mburremi ne  dhe të jemi 
kryelartë me figurën e Skëndërbeut, sepse ai është 
dibran, hero kombëtar, por në dibër zhvilloi disa 
beteja nga të cilat 17 i fitoi,- thotë, prof. Qeram 
lleshi. Kompozitori, Nazim Kaba na jep disa 
shembuj të këngëve që kendohen për krietrimin 
tonë legjendar, ndërsa dr. afrimi, që kishte punuar 
në Zhupën e epërme, ku përfshihen tetë fshatra, 
me nostalgji kujton shtatë vitet e punës. – “unë 
e kam vizituar disa herë kalanë, i shërbeva atij 
komuniteti turk që kam kujtimet më të mira. 
Përvoja e mjekut të vetëm atje, më ndihmoi në 
specializim. Kam miq e shokë që sa herë vijnë në 
dibër më vizitojnë”- shprehet me krenari.

duke zbritur dyshezën janë fshatrat Xhepishtë 
dhe otishan. edhe këto të Gollobordës, por 
kufiri i nda. 

-Këtu kam punuar si mësuese e fiskulturës,- 
thotë mr. Yllka cemena, që tani është asistente 
në Fakultetin “ Nënë tereza” në shkup. Yllka 
është karatiste. Ka marrë disa medalje të larta në 
gara si në Maqedoni, Kosovë e më gjërë…

ecim nëpër grykën e drinit të Zi, i cili buron 
në liqenin e ohrit, mu në mes të strugës, duke 
gjarpëruar nëpër një natyrë të mrekullueshme, 
piktoreske në mes maleve. Këtu është edhe udha e 
shkëputur nga ajo via egnatia që lidhte stambollin 
me durrësin. Nëpër ketë udhë erdhën  edhe disa 
delegatë për në Kongresin e dibrës në vitin 1909. 
Nga kjo luginë shkuan edhe delegatët e dibrës 
për atje ku jemi nisur ne. Në Kongres, nga treva 
e dibrës,  muarrën pjesë hasan Moglica, haxhi 
vildan efendi dibra, don Nikollë Kacori, Riza 
Beu dibra etj. Ndaj, dibra ka pse të mburret. Me 
të drejtë thotë historian i madh Kristo Frashëri: …
pa historinë e dibrës nuk mund të shkruet histo-
ria e shqiptarëve”. Ndërsa historiani i palodhur 
dibran Mois Murra, që ka dhënë një kontribut të 
vecantë për Dibrën dhe figurat historike të saj, 
këto ditë na dhurroi një libër voluminoz me titull 
“ dibra nga antikiteti në Munarki” që është për 
cdo lakmi. shkëputëm disa fjali nga parathënia: 
“ dibra është krahina që ka pësuar hemorragjinë 
më të rëndë të kombit shqiptar… dibranët, ashtu 
si gjithë shqiptarët kanë bërë përpjekje mbinjerë-
zorë për clirim. dibranët kanë arësye ta kthejnë 
kokën prapa, kudo që janë, sepse kanë një histori 
që shumë vende të botës po ta kishin nuk do të 
pushonin së krenuari…”

dhe ndërsa autobusi përdredhonte luginën 
e drinit të Zi unë meditoja për qëllimin e ud-
hëtimit…

Rruga nga dibra gjer në Manastir na u duk 
sa prej te ura e spiles, ne ende kështu i themi, 
atje te diga e liqenit,  gjer te hani i Musës. Kom-
pozitori Nazim, dr.afrimi  dhe dr.abdul Koleci 
na mbajtën gjallë me barcoleta e “muhabete 
dibrane”.

Manastiri i bukur. shtëpi ku pallatet gërsheto-
hen me dy arkitektura. e vjetra më e bukur se 
kullat shumëkatëshe… autobusi na ndalon për-
ballë shtëpisë së Kongresit. ajo sot ka festë, si në 
vitin 1908. vendi ku jemi ndaluar na nda lumi 
dragoi, një lum i vogël, që lidhet me një urë, aty 
ku qëndrojmë. i afrohemi shtëpisë… është dita 
e fundit e ketij manifestimi, 22 Nëntori. shumë 
njerëz të grumbulluar para Muzeut të Kongresit. 
Pershëndetemi me disa të njohur. Bashkimi me 
më shumë. Kishte nga të gjitha trojet shqiptare. 

Komisioni prej 11 vetësh që u dhanë fuqi të plota për të vendosur një alfabet.

Disa dibranë që vizituan edhe sallën e komisionit që vendosi alfabetin e përbashkët.

i mbështetur për muri na bën me 
shenjë gazetari i palodhur i Manastirit, 
Qenan hasani, që shërbeu për 35 vjet 
në gazetat “ Flaka e vëllazërimit”, e 
cila më vonë u quajt “ Flaka “ , gjersa 
u ndërpre nga sllavo maqedonasit. 
vazhdoi te “Fakti” dhe së fundmi te 
“Koha”. Mbron me ngulm të drejtën 
e shqiptarëve të Manastirit me rre-
thinë, për të qenë të barabartë e jo 
të diskriminuar. ashtu sic shkruante 
ai vetëm Zoti e mbrojti… Nje pjesë 
të shkrimeve i zgjodhi për botim te 
libri “ Kronisti i vetmuar në qytetin 
e Konzujve” që u prit me shumë res-
pekt… Bashkë me Qenanin i afrohemi 
pllakës përkujtimore të mermertë, 
e ngjitur para hyrjes, që flet për ato 
ditë të bujshme ku shkruhet: “Në 
këtë shtëpi prej 14 deri 22 Nentor 
1908-ën u mbajt Kongresi i Manastirit  
i atdhetarëve shqiptarë, në të cilin u 
pranua alfabeti i tanishëm shqip”. 
Pranë saj bëjmë nga një fotografi 
kujtimi. Ne dibranët, të pandarë, tani 
pa Qenanin, se ishte pak shëndetligë, 
futemi në shtëpinë Muze, tre katëshe. 
Në të hyrë tingujt e violinave që lua-
jnë disa goca, të emocionojnë… si 
në ekran na shfaqet salla ku u tubuan 
delegatët e ardhur nga trojet shqiptare 
si dhe nga turqia, Rumania, Greqia, 
amerika e largët, egjipti, italia, etj prej 
datës 14 gjer më 22 Nëntor 1908. Në 
kongresë morën pjesë 50 delegatë. 
u shndërrua në kuvend mbarëkom-
bëtar. 32 delegatë me të drejtë vote 
si: Gjergj Fishta, luigj Gurakuqi, sotir 
Peci, Mithat Frashëri, shahin Kolonja, 
dhimitër Buda, Ndre Mjeda, Gjergj 
K. Qiriazi, Bajram F. topulli, Nyzhet 
vrioni, Grigor M. cilka, Nikollë Ka-
cori, Fehim Zavaljani, dhimitër Mole, 
Rrok Berisha, thoma avrani, hilë 
Mosi, akil eftimiu, adham shkaba, 
Mati llogoreci, aziz Beu, shefqet 
Frashëri, simon shuteriqi, leonidha 
Naco, Zenel Glina, Sami Pujani, Refik 
Toptani, Milah Grameno, Hafiz Ibra-
him efendiu, emin haxhiu, Rau Beu, 
selahedin Beu. 

Nismëtar për thirrjen e kongresit 
u bë “Klubi Bashkimi” i Manastirit. 

Shtëpia e Alfabetit të Gjuhës Shqipe 1908 

Dibranët në sallën e madhe të Shtëpisë së Kongresit

delegatët ishin lëvrues të gjuhës shq-
ipe, gazetarë, shkrimtarë, veprimtarë 
të levizjes kombëtare. Kongresi, nga 
gjiri i tij, zgjodhi një komision nga 11 
antarësh i përbërë nga përfaqësues 
të tri alfabeteve kryesore që ishin në 
përdorim të kohës –alfabeti i stambol-
lit, alfabeti i shoqërisë Bashkimi dhe 
i shoqërisë “agimi” të shkodrës. hil 
Mosi dhe luigj Gurakuqi propozuan 
që të krijohet një alfabet i ri , i përshtat-
shëm për të gjithë e të mos i mbetet 
hatri askujt. Ky konstatim u përkrah 
edhe nga disa përfaqësues dhe cështja 
e alfabetit t’i besohej komisionit të 
zgjedhur nga Kongresi.

Ne i vizitojmë ambientet e shtëpisë 
Muze, sallat ku janë bërë diskutime, 
ndonjëherë edhe të ashpra, për ven-
dosjen e një alfabeti të vetëm të gjuhës 
shqipe që e kemi sot me 36 germa, 
alfabeti zyrtar, që e paraqiti Mjeda 
me variantin latin… vazhdojmë viz-
itën. Bëjmë fotografi në sallën ku 11 
anëtarët e komisionit janë derdhur 
në silikon të bazuar tek një fotografi 
e asaj kohe nga Kel Marubi. Bashkimi 
me Yllkën i nderojnë me nje buketë 
me lule në emër të pjesmarrësve nga 
dibra. duke shëtitur nëpër muze të 
bëhet zemra mal, lexojmë vendimin 
e komisionit për alfabetin e gjuhës 
shqipe, shohim dërrasën e zezë ku 
luigj Gurakiqi shkroi shkronjat shq-
ipe dhe komisioni firmosi alfabetin e 
gjuhës shqipe. Këtu foli edhe haxhi 
vildan efendi dibra që vlerësoi në 
mënyrë të vecantë vendimin e Kon-
gresit. ai thotë: “shqiptari zgjodhi 
latinishten me disa shtesa për gjuhën 
e vet… shkrimi është ai instrument për 
lartësimin e kombit, ndërsa feja është 
një gjë që i perket zemrës…le të mos 
harrojmë, të gjithë jemi bij të ademit, 
kemi një prind dhe një atdhe”.

dalim nga shtëpia e Kongresit Muze 
me mbresa të thella. Përgjatë kohë nuk 
do të harrohen ato momente kur nëpër 
mure sheh fotografi dhe pikturat e del-
egatëve që vulosën alfabetin e Gjuhës 
shqipe. Në të dalë, para se të marrim 
rrugën për te shtëpia e Kulturës, atje 

ku do të mbahet akademia kushtuar 
Kongresit, një shoqërues i hasanit na 
përshëndetën në gjuhën maqedone, 
Kirijas Risto, banor i Manastirit dhe nip 
i Kristo Qiriazit nga tirana. “Më vjen 
keq që ne e humbëm gjuhën shqipe, 
sepse rrethanat na diktuan ashtu, po 
mburrem që jam shqiptar, sepse kam 
edhe gjak shqiptari. të afërmit e mi 
janë në tiranë… shtypshkronja e Ma-
nastirit, që nuk dihet ku ka përfunduar, 
ishte pronë e Klubit “Bashkimi” të 
shtëpia jonë…”- thotë Ristoja. Qenani 
nxjerr nga çanta librin e posabotuar 
dhe disave nga ne na dhuroi nga një 
libër. autografet i kishte bërë që në 
shtëpi. Na sugjeron të lexojmë disa 
vargje nga vjersha e poetit Nuhi vinca, 
përfshi në reportazhin “ shtëpitë i 
dogjën, por jo edhe historinë e qytetit”. 
Më vonë, gjatë akademisë në shtëpinë 
e Kulturës e lexova reportazhin, ku 
vinca e kishte titulluar vjershën “Pël-
lumbat e abetares”. ja disa vargje: “ 
Një pëllumb në abetare/ të gjallë e 
pash vetë/ nëpër faqe me dritare/ hapet 
fletë e fletë…”.

u nisëm për në sallën e Pallatit të 
Kulturës në qendër të Manastirit ku 
mbahet akademia solemne për Kon-
gresin e Manastirit. salla e pallatit 
e stolisur, tamam për një festë. Një 
ambient fantastik. Në skenë artistët e 
akademisë së arteve të Muzikës nga 
tirana që entuziazmuan të pranishmit. 
salla e mbushur plot me të ftuar. Fun-
skionar nga më të lartët të shtetit. ishte 
këtu kryeministri i Maqedonisë, Zoran 
Zaevi, që përshëndeti të pranishmit 
me fjalë të ngrohta. duartrokitjet nuk 
munguan. Folën edhe nënministri 
hazbi lika, kryetarja e tetovës prof. 
Teuta Arifi, e cila falenderoi kryetaren 
e Manastirit, Natasha Petrovska për 
përkujdesin e muzeut. Ndër të tjera ajo 
tha, se edhe ne femrat mund të bëjmë 
punë të mira si kryetar të komunave. 
Në sallë është edhe lideri i Bdi-së dhe 
komandanti i përgjithshëm i uçK-së 
në vitin 2001, z.ali ahmeti.

Kur bisedonim me Qenanin na 
informoi se për momentin në godiën 
e alfabetit punojnë gjashtë punonjës 
bashkë me drejtorin Noer arsllani. 
Kongresi i Manastirit është vula e gjuhës 
shqipe që hapi dyert e institucioneve 
arsimore e kulturore kombëtare, gjuha 
që i bashkoi edhe më tepër shqiptarët, 
pa dallim feje e krahine. Më 20 Nëntor 
u hap tribuna shkencore kushtuar 109 
vjetorit të kongresit dhe 10-vjetorit të 
themelimit të institutit të trashëgimisë 
shpirtërore e Kulturore të shqiptarëve 
në shkup, ku për drejtor është një 
puntor shkencor i nderuar , dr.skënder 
asani. Në tribunën shkencore foli edhe 
presidenti i Republikës së shqipërisë 
z.ilir Meta, ku ndër të tjera theksoi: “ 
Kongresi i Manastirit është një ngjarje 
shumë e rëndësishme, sepse e për-
shpejtoi mbajtjen e ngjarjes akoma 
edhe më të rëndësishme, pavarësinë 
e shqipërisë. Me këtë alfabet u shkrua 
dokumenti i Pavarsisë së shqipërisë më 
28 nëntor 1912, u nënshkrua deklarata 
e Pavarsisë së Kosovës më 17 shkurt 
2008, me këtë alfabet u shkrua shqip 
edhe Marrëveshja e ohrit e 13 gushtit 
të 2001…”

Manastiri sot frymoi shqip si para 
të pesëdhjetave të shekullit të kaluar 
kur filloi të praktikohet plani i Çubrill-
oviqit për dëbimin e shqiptarëve në 
turqi nga trojet e tyre etnike. Ndaj, sot 
Manastiri është i cunguar në të katër 
anët për shqiptarët…

Rrugës në të kthyer nga erdhëm, aty 
pak para mesnatës, komentojmë përsh-
typjet dhe mbresat që na i la vizita. 

   

Nga abdurahim ashiku

• Njerëz të lirë që dhanë jetën gal-
erive të kromit...

•  Njerëz të burgosur që dolën në 
“liri” në një mënyrë që askujt mos i 
ndodhtë...

• Njerëz që kur hynin galerive 
uronin: “Dalshim shëndoshë”...

Gjakhumbur e jetëharruar, mbled-
hur në një libër që tash pesë vjet askush, 
nga ata “kushët lart”, nuk e ka marrë në 
dorë, pa le ta shfletojë, të lexojë jetët 
e të kërkojë gjakun pikuar e rrjedhë 
honeve të errëta të nëntokës.

Mbase ky libër duhet të ishte (dhe të 
jetë) në tryezën e atyre që ”shkruajnë e 
shuajnë germa e fjalë” në tepër të për-
folurin “projekt-ligj” në këto 27 vite... 
“statusin e minatorit”!

Ymer Keta, minator, shkrimtar, 
publicist NjeRi me germa kapitale 
duke iu drejtuar pesë vjet të shkuara, 
në 65 vjetorin e Minierës së Kromit të 
Bulqizës, lexuesve (mirë do të ishte t’i 
drejtohej Kuvendit) shënon:...

“Në ato ditë të vështira, kur pushka 
me gjalmë kërciste në male për çlirimin 
e vatanit e gjaku i derdhur mbushte 
lumenj, nuk pati më shumë viktima se 
sa në Minierate Kromit Bulqizë e Batër, 
apo edhe në ato të bakrit e të qymyrit, 
pas çlirimit, lubi e pangopur në jetë 
njerëzish varrosën minatorë në galeritë 
e nëntokës, por edhe në sektorë të mbi-
tokës jo pak djem nënash nga zonat e 
dibrës, të Matit, të Mirditës dhe nga e 
gjithë shqipëria”.

Gazetar e publicisti sali Ymeri, 
njohës i minierës së Bulqizës si punon-
jës i “avari shpëtimit” duke pyetur se si 
lindën këto kujtime shkruan... 

“ e marr me mend se ç’ka për-
jetuar ky ish minator, sot shkrimtar, në 
moshën më të bukur, kur ka punuar në 
galeritë e minierës në vitet 1969-1975, 
në ato mëngjese, pasdite apo turne nate 
në ato galeri të frikshme. autori kujton 
ato shokë, miq e të afërm, me të cilët 
përshëndetej në fillim të turnit: “dalshim 
shëndoshë”!....

dalshim shëndoshë! 
Një fjali që edhe legjendat dridhen 

e ngrijnë qelizash rrëfimore.
dalshim shëndoshë!... 
edhe në luftë, në ato beteja që e kanë 

shkatërruar shoqërinë njerëzore, kjo 
fjali nuk është shkruare dëgjuar të dilte 
nga kordat zanore njerëzore.

Këto 434 faqe libri, me qindra 
fotografi e skica, afro 500 portrete e 
emra heronjsh të nëntokës, nuk mund 
t’i shkruante askush, nuk mund t’i do-
kumentonte njeri i gjallë pa një shpirt 
të madh, pa sy që shpërthejnë liqenin 
e lotëve brazdave të pleqërisë, nuk 
mund t’i dokumentonte askush që nuk 
e ka përjetuar në shpirt fjalinë “dalshim 
shëndoshë” sa Ymer Keta.

Nuk do t’i bënte vetëm, por me miq 
e me shokë jetuar honesh të errëta të 
nëntokës së Bulqizës, Batrës, shkallës, 
cërujës, selishtës, tërnovës, Rubikut, 
Kurbneshit...

e lotët përsëri do të mbushnin fjalët 
e tregimeve, si në një krua që rrjedh 
me shkumë...

Shfletoj librin dhe në sy më vijnë 
heronj të nëntokës, nga ata që i dhanë 
jetë e zhvillim dhe nga ata që dhanë 
gjak të pastër rinor...

Njerëz të lirë që dhanë jetën galerive 
të kromit...

Njerëz të burgosur që dolën në 
“liri” në një mënyrë që askujt mos i 
ndodhtë...

Ymer Keta i ka bërë bashkë me të 
njëjtin respekt dhe përkushtim...

dhe vijnë e radhiten një nga një...
Xhavit hatibi dhe todo Maço që 

një ditë të ftohtë të 18 shkurtit 1948, 
në krye të 30 minatorëve nga Mirdita, 
Mati e Dibra, ndezën fitilat dhe bënë 
që Mali i duriçit të jehojë...

Ferit alla, Bujar Pata, Kamber duriçi, 
Kujtim Gjoka, Bukurosh Koçi... e të tjerë 
që i vunë shpatullat ndërtimit të mini-
erës së Bulqizës, fabrikës së pasurimit të 
kromit e ndërtimeve të mëdha kapitale 
që çuan në deri Një milionë e dyqind 

Kujtesë
Gjakhumburit e jetëharruarit 

në kërkim të floririt...

në vlerësim të heronjve të nëntokës, 
në 70 vjetorin e minierës së kromit Bulqizë.

mijë tonë krom në vit për eksportet shq-
iptare, flori që ndërtoi Shqipërinë, por 
nuk arriti kurrë të ndërtojë Bulqizën, 
Batrën, Krastën, Klosin, Burrelin... 

Ymeri, në 434 faqe të “heronjve të 
nëntokës”, siç i quan ai, hap një faqe që 
duhet lexuar germë për germë.

Nga të gjithë, por në veçanti nga ata 
që kanë në dorë dhe në mendje t’i venë 
ata në piedestalin e lavdisë dhe ta venë 
veten në hulli të mirësisë...

Pa vështrimin mbi këtë “germë”, të 
vënët përjetësisht nën tokë dhe pasard-
hësit e tyre në dy breza...

Pa barazinë e tyre njëlloj me ata që 
u persekutuan nga diktatura...

Pa një vlerësim në “Nenin 1” të 
statusit të Minatorit si heronj që dhanë 
e nuk morën asgjë...

demokracia për të cilën pushtetarët 
e lartë të të dy krahëve dhe pjella e tyre 
Kuvendi nuk do të jetë kurrë demokraci, 
kurrë barazi në të drejtën themelore 
të njeriut.

Ministri i financave doli disa ditë më 
parë dhe deklaroi njohjen e vjetërsisë 
së të burgosurve për efekt pensioni (nuk 
e specifikoi në ordinerë e politikë) “dy 
vjet për një vit” ?!

Faqeve të gazetave, “lajm të parë” 
e “listë në vijim” jepen çdo ditë mil-
iarda lekë dëmshpërblime për nipër e 
stërnipër të të persekutuarve të regjimit 
të kaluar a thua se edhe ata kanë qenë 
në punë të detyruar galerive të kromit 
e bakrit apo të internuar fushave të 
Myzeqesë. Kjo, deri në atë masë të 
shkronjës sa njeriu i thjeshtë ka filluar 
të thotë hapur “deri kur do të paguaj 
unë për to?”. dhe për “kë do të paguaj?” 
sepse në listat publike marrin dëmsh-
përblim edhe ata që kanë vrarë, kanë 
vjedhë, përdhunuar e shkelur ligjet 
e kohës. dhe ndonëse tash një çerek 
shekulli kërkohen të hapen “dosjet e 
sigurimit”, asnjëherë nuk është kërkuar 
të hapen “dosjet e gjyqit”, dosje që me 
siguri atë që qëlloi policin në kokë për 
ti marrë jetën nuk do ta cilësonte kush 
hero e martir të demokracisë...

Nuk e di pse sot, 18 shkurt 2018, 
mora heronjtë e nëntokës, mallin dhe 
brengën që lanë pas, vendin e tyre në 
një kohë pa vend, udhëtova në shkro-
një të Ymerit thellësive të nëntokës e 
majave të maleve, aty ku nxirret flori e 
atje ku kërkohet flori, atje ku jepet jetë 
e atje ku humbet jetë...

Nuk  e di pse brodha me këto shpir-
tra që flasin fshatrave të Dibrës me lot 
në sy në shkronjë të Ymer Ketës që qan 
për të gjithë por kthehet e qan edhe 
për vete, për pesë njerëzit e gjakut të 
tij:ademin, Bujarin, Mehmetin, izetin 
dhe limanin... që i ka përcjellë me lot 
e dhimbje në botën pa botë.

Nuk e di pse u ndala më shumë 
Grykës së Madhe e Grykës së vogël, 
Fushë Bulqizës e vajkalit që kanë 
derdhë mbi gurit e kromit aq gjak sa nuk 
ka derdhë asnjë fshat i shqipërisë këto 
vite lufte pa armë e pa armik...

Nuk e di pse e fiksova shikimin në 
rrëfenjën për isuf sulën që la pas shtatë 
fëmijë. Pyeta veten ku janë dhe si u 
rritën ashtu siç pyeta veten për më të 
riun e nëntorit 2017, liman Ketën, që 
iku duke lënë një vocërrak 3 vjeç e një 
nuse të re në dilemën “të rrosh apo të 
mos rrosh”!

i thashë vetes së ai fëmijë, ajo nënë 
e re duhet të ketë status të plotë me 
të paktën të barabartë me fëmijën e 
familjen e një polici rënë në krye të 
detyrës. 

Me pension e hapësirë për studime 
përballuar nga shoqëria...

Pse jo? Kryeministri të bëhet “Plak i 
vitit të Ri” me “thesin e dhuratave” në 
krah grykave të galerive...   

i thashë vetes se boll kemi ngrit 
grumbuj floriri e derdhë lot mbi bare 
varresh të harruar e të freskët...

Qeveria, e harruara qeveri, të hartojë 
sa më shpejt ligjin për “statusin e Mina-
torit”, dhe Kuvendi ta dekretojë: “hynë 
në fuqi menjëherë”.

Kështu mbase ua lehtësojnë paksa 
barrën e jetës atyre që u dogjën në 
shpirt për ata që ikën e nuk do të kthe-
hen kurrë.
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Nga shemsi ManjanI*

Shtatëdhjetë vjet më parë, në shtator të 
vitit 1948, hapi dyert shkolla e parëe 
mesme në Dibër, shkolla pedagogjike, 

që rrezatoi dritën e dijes në gjithë zonën ver-
ilindore, një ndër zonat më të prapambetura 
deri në atë kohë në gjithë Shqipërinë.

Qëllimi i shkrimit, aq sa e lejon hapësira e 
një artikulli, është sensibilizimi në kohë për 
të përkujtuar këtë 70-vjetor të asaj shkolle që 
ishte elita e parë për përgatitjen e mësuesve 
të zonës dhe për gjenerimin e personaliteteve 
vendase, të munguar prej shumë vitesh. Është 
dëshirë e kërkesë kjo e përsëritur e ish-ped-
agogjikasve që punuan me përkushtim gjatë 
gjithë jetës së tyre në detyrën fisnike të më-
suesisë dhe e gjithë banorëve mirënjohës për 
ta të zonës verilindore.

viti 1948, kur u hap shkolla pedagogjike 
e Dibrës, e gjeti këtë rreth me afro 90% të 
popullsisë analfabete, vetëm me 14 mësues 
me arsim të mesëm pedagogjik që kishin 
mbaruar Normalen e elbasanit. Rrethet e 
tjera verilindore,edhe më keq se Dibra. Për 
të lexuar apo për të shkruar një letër qëllonte 
të bridhje nga  një fshat në tjetrin. Në ato pak 
shkolla të hapura deri në atë kohë jepnin më-
sim, përveç mësuesve të mësipërm, shumë 
të tjerë pa arsim përkatës, të përzgjedhur 
për këtë detyrë, ndonjëri ish-pjesëmarrës 
në luftën Nacionalçlirimtare, të cilët me 
përkushtim, duke mësuar vetë më parë, 
mësonin dhe nxënësit e tyre. vendimtare në 
funksionimin e këtyre shkollave kanë qenë 
mësuesit me arsim përkatës, apo me përvojë, 
të ardhur kryesisht nga rrethet e elbasanit e 
të Shkodrës, dy qendrat kryesore arsimore 
e kulturore të vendit. Ndihma e parë e tyre, 
sidomos nga mësuesit e ardhur nga elbasani, 
i ka fillesat në vitin 1923-1924në shkollën 
e Kastriotit, që quhej shkollë plotore me 6 
klasa, pas së cilës mund të vazhdoje shkollë 
të mesme. Nga kjo shkollë, ndonjëri do të 
punonte si mësues. Ndihma do të vazhdonte 
dhe shumë vite më vonë, nga kërkesat në 
rritje me hapjen e shkollave 7-vjeçare,kur 
ky arsim u bë i detyrueshëm pas vitit 1963, 
dhe me fillimin e hapjes, po në këtë kohë,të 
shkollave të mesme në të gjitha rrethet. Pop-
ulli i zonës verilindore u është mirënjohës 
përjetë mësuesve të rretheve të sipërpër-
mendura apo dhe të ndonjë rrethi tjetër për 
kontributin e dhënë për të, duke punuar larg 
familjes, duke u përballur dhe me vështirësitë 
e njohura të atyre viteve.

Dy-tre vite para se të hapej shkolla peda-
gogjike, si kudo, dhe në këtë zonë kishte fillu-
ar të funksiononte ndonjë shkollë plotore me 
pak nxënës, me ndërtesa të papërshtatshme. 
Në qytetin e Peshkopisë, në vitin 1946 u 
hap konvikti, kryesisht për nxënës dibranë 
e matjanë(në Mat nuk kishte shkolla unike) 
apo dhe për ndonjë fëmijë që kishte mbaruar 
shkollën fillore (ciklin e ulët) me rezultate të 
shkëlqyera, fëmijë të familjeve të varfra përf-
shirë dhe fëmijë dëshmorësh, që dëshironin 
të vazhdonin shkollën 7-vjeçare. Kushtet në 
konvikt ishin të vështira në çdo drejtim: për 
ushqimin, strehimin e studimin. 

Në mars të vitit 1947, rastësisht mësuam 
se po hapeshin themelet për ndërtimin e një 
shkolle të mesme. Më pas na u tha se ajo do 
të ishte shkollë pedagogjike ku do të kishim 
mundësinë të vazhdonim ne pas mbarimit të 
unikes, për t’u bërë mësues. Ky lajm i papritur 

e i pamenduar më parë ngjalli një gëzim të 
papërshkrueshëm te ne të gjithë. edhe më 
shumë u gëzuan prindërit tanë, shumica 
analfabetë, kur,gjatë përqafimit,në vizitat 
e radhës, dëgjuan lajmin tonë të gëzuar se 
do të bëheshim mësues. u shfaq menjëherë 
interesimi i tyre për vërtetësinë e këtij lajmi, 
qëu përhap shpejt prej prindërve tanë dhe tek 
të afërmit kudo ku ishin,me t’u kthyer pranë 
familjes gjithë gëzim e krenari. Atmosfera e 
gëzueshme në shkollë e konvikt bëri që të 
përballonim më me lehtësi vështirësitë që na 
kishin çuar deri në  mendimin e gabuar për 
të braktisur konviktin e shkollën unike pa e 
mbaruar atë.

Ndërtesa e re e pedagogjikes u ngrit në 
afatin e caktuar e me cilësi në fushën ku 
ndërkohë kishte filluar dhe ndërtimi i qytetit 
të ri të Peshkopisë. Specialistët gollobordas 
dibranë,prej vitesh me përvojë në ndërtimet 
e veprave në gjithë Shqipërinë, ndërtuan 
shkollën e mrekullueshme. Kjo pohohet në 
çdo takim të ish-pedagogjikasve, sa herë bie 
fjala. Ndërtesa ishte ndoshta më e mira deri 
atëherë në të gjithë vendin, gjë që e shpreh-
nin dhe mësuesit e ardhur  për të dhënë më-
sim nga qytetet mëdha të Shqipërisë. Shkollë 
me tre kate, me 12 klasa mësimi të vendosura 
vetëm nga njëra anë duke lejuar dritë dhe në 
korridoret e gjëra nga ku dukeshin oborri dhe 
fushat sportive nga ana e pasme e saj, pales-
tra dhe ushtrimorja, gjithashtu me tre kate. 
Dhomat dhe ambientet e tjera për konvikt 
plotësonin çdo nevojë duke filluar nga mensa 
e kuzhina në katin përdhes me hapësirën e 
duhur e me dritë të mjaftueshme. Ndërtimi 
i kësaj shkolle qe një investim i madh me 
prioritet për zhvillimin e arsimit në këtë zonë 
të prapambetur.

Dy klasat e para që filluan mësimin në 
këtë ndërtesë, përbëheshin kryesisht nga 
ne nxënësit konviktorë dibranë e matjanë 
që kishim mbaruar uniken, pjesa tjetër të 
ardhur nga Kukësi, një vit më vonë dhe nga 
Tropoja. Klasat e shumta të mbetura bosh do 
të vazhdonin të përdoreshin përkohësisht nga 
shkolla 7-vjeçare e vetme e qytetit për nevoja 
të ngutshme. Numri i nxënësve sa vinte e 
shtohej duke krijuar dhe klasa paralele. Nga 
mesi i viteve’50-të erdhën për herë të parë 
dhe vajza nga Dibra e Burreli, konviktore, 
ndonjë dhe e jashtme (kështu quheshin jo 

i të rinjve të zonës verilindore, moshës së 
energjisë, ëndrrave, përpjekjeve, shpresave 
e dëshirave, kryesorja përgatitja arsimore e 
kulturore, garanci për të ecur me sukses drejt 
arritjeve të reja të papara deri atëherë. Ata, 
krahas vazhdimit të punës së nderuar fisnike 
të mësuesit, vit pas viti do të vazhdonin dhe 
shkollat e larta, institutet pedagogjike dhe 
universitetet brenda dhe jashtë vendit. Do 
të ishin të parët në drejtimin e shkollave e 
institucioneve të tjera arsimore e kulturore, 
shefa seksionesh e institucionesh të tjera 
jashtë arsimit, sipas përgatitjes duke bërë 
emër kudo ku punuan  e drejtuan, brenda 
e jashtë rretheve të tyre. Të njohur janë 
disa personalitete, ish-pedagogjikas të kësaj 
shkolle, deri akademikë, deputetë, ministra, 
pedagogë në universitetet e vendit, diplo-
matë, ushtarakë, shkrimtarë, gazetarë e 
kryeredaktorë në gazetat lokale e qendrore, 
historianë, artistë, sportistë, shumë prej tyre 
me tituj  të lartë shkencorë. Dhjetëra të 
tjerë me kontribute për disa vite drejtues në 
komitetet ekzekutive e të partisë në rrethe e 
qendër, përfshirë dhe organizatat e masave, 
siç quheshin në atë kohë. Ndonëse dihen e 
njihen, nuk përmenden emra, shifra e hollë-
sira të tjera për kontributet e pedagogjikave 
në çdo rreth, gjë që mendohet se do të bëhet 
në vijim në shkrimet që do të botohen dhe në 
4-5 kumtesat modeste që do të mbahen nga 
përfaqësues të çdo rrethi të zonës verilindore, 
ditën e takimit jubilar në Peshkopi.

Së fundi, dëshiroj të ritheksoj se është de-
tyrim moral i kuadrove kryesorë të pushtetit, 
duke filluar nga Ministria përgjegjëse për 
arsimin, drejtoritë arsimore në rrethe, depu-
tetët e rretheve përkatëse e shumë të tjerë 
për ta përkujtuar këtë përvjetor. Do të jenë 
aty ish-pedagogjikase mësuesit e tyre, disa 
shumë të moshuar, mbi 80-vjeçarë, që kanë 
mbetur si lisa të rralluar, të përmalluar për 
ish-nxënësit e tyre e për njëri-tjetrin. Përveç 
këtyre, do të ketë të ftuar nga këto zona e 
rrethe të tjera. Komisioni që do të ngrihet 
me përfaqësues nga gjithë rrethet e zonës 
verilindore, me pjesëmarrjen edhe të një 
specialisti me përvojë nga Ministria e Arsimit,  
mundësisht dibran, që njeh rrugën e arritjet 
e kësaj shkolle, do të përcaktojë detyrat 
konkrete për çdo rreth të zonës, kuptohet 
më të shumta për rrethin e Dibrës, si pritësi 
i mysafirëve të nderuar. Gazetat, kryesisht 
ato lokale, në shembullin e gazetës “Rruga 
e Arbrit” që, ashtu siç bëri shumë lobing me 
shkrimet analitike dhe cilësore për rrugën 
me të njëjtin emër, të organizojnë punën për 
të pasur sa më shumë shkrime me tematika 
nga më të ndryshmet, kujtime për punën, 
veprimtarinë e jetën e ish-nxënësve të kësaj 
shkolle. Është rasti që biznesmenët e rretheve 
të verilindore, ndonjëri ish-nxënës apo i afërti 
ish-pedagogjikasve, të japin kontributin e tyre 
për këtë takim, duke treguar dashurinë dhe 
respektin për shkollën,për arsimin dhe për 
arritjet e fëmijëve të tyre.

e rëndësishme është që përvjetor i këtij 
viti, me të veçantat e tij si “viti i Skënder-
beut” dhe i vazhdimit të ndërtimit të Rrugës 
së Arbrit, të festohet sa më bukur dhe me 
madhështi, ashtu siç qe madhështor kon-
tributi i shkollës pedagogjike për Dibrën dhe 
zonën verilindore.

*Ish nxënës, mësues e drejtor i shkollës pedagog-
jike dhe shef i seksionit të arsimit e kulturës në Dibër.  

konviktorët) nga qyteti i Peshkopisë apo 
ndonjëra nga rrethe të tjera me prindër me 
punë në Dibër. Ishin dallëndyshet e para vaj-
za që, me arritjet dhe ndikimin e tyre, luajtën 
rolin kryesor në këto zona për emancipimin 
e gruas në të ardhmen. 

Në fillim,mësuesit erdhën nga rrethe të 
tjera. Drejtori i parë i shkollës qe Rexhep 
Kacadej nga elbasani, i cili sapo kishte mba-
ruar me rezultate të shkëlqyera Institutin 
Pedagogjik 2-vjeçar në Tiranë. Pas tij, Pandi 
cici, korçar, mbaruar studimet në francë. 
Të dy qëndruan në këtë detyrë nga një vit. 
Më gjatësi drejtor qëndroi shkodrani Shefik 
osmani që sapo kishte mbaruar studimet në 
Institutin Pedagogjik gjithashtu me rezultate 
të larta. Ai ishte drejtor dhe kur dolën dy 
maturat e para në vitet 1952 dhe 1953, kur 
disa nga ne do të fillonim studimet e larta në 
Institutin Pedagogjik dy- e katërvjeçar, ndon-
jëri dhe jashtë shtetit në Bashkimin Sovjetik. 
filluan të dilnin kuadrot e parë me arsim të 
lartë për zonën. Pas drejtorit Shefik osmani, 
drejtorë deri në mbyllje të pedagogjikes do 
të ishim ne, dibranët.

Shkolla pedagogjike e Dibrës do të kishte 
pasur më shumë rezultate në përgatitjen e 
kuadrit, nëse nuk do të ishte bërë gabimi, 
i pranuar më vonë, mbyllja dhe hapja disa 
herë me ndërprerje disavjeçare, gjithmonë 
me urdhër të Ministrisë së Arsimit. u mbyll 
në vitin 1967, pas 19 vitesh, u rihap në vitin 
1972 e kështu me radhë,u mbyll më 1976-
ën, u rihap më 1984-ën, u mbyll përsëri më 
1990-ën, u rihap më 1998-ën, një klasë e 
atashuar pranë shkollës bujqësore dhe u 
mbyll përfundimisht në vitin 2008. Kjo do 
të ndikonte për keq jo vetëm për numrin e 
mësuesve që do të përgatiteshin, por dhe për 
cilësinë e punës në vazhdimësi pas rihapjeve, 
nga zbehja e përvojës së fituar gjatë 19 viteve 
të para pa ndërprerje. Me gjithë ndërprerjet e 
mbylljen e saj me pasojat e mësipërme, ajo 
mbeti e vlerësuar dhe e radhitur pas Shkollës 
Normale të elbasanit, “Shkollës së Kombit” 
duke pasur parasysh cilësinë, si edhe zonën 
së cilës i dha kontributin e saj. Pas disa viteve, 
kur filluan të dilnin mësuesit e parë të këtyre 
anëve, banorëve u pëlqente ta quanin “uni-
versiteti i zonës verilindore”.  

Kjo ishte shkolla e parë e mesme ku filloi 
në baza të shëndosha nga themeli formimi 

Shkolla Pedagogjike e Dibrës, vatër e 
ndritur e dijes për gjithë zonën verilindore

arsimMe rastin e 70-vjetorit të shkollës pedagogjike të Dibrës
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Që në fillim Sheza Balliu dallohet jo vetëm në aspektin profesional, por dhe në aspektin njerëzor. Ajo 
tregoi profesionalizëm të lartë dhe njëkohësisht shfaqi cilësitë më të mira të karakterit të saj si njeri.botim

sheza Balliu ka lindur më 1 nëntor 1944. 
ajo është pasardhësja e vetme e ismail 
Qerim alushanit, dëshmor i atdheut, dhe 

Rrahime Qazim Fushës nga fusha e Gjerbësit 
të tomoricës. sheza është rritur jetime, pasi 
babai i saj u vra në luftë me bandën e diver-
santëve të hamit Matjanit në 23 Maj të vitit 
1947, ndërsa nëna e saj u “vra” nga zakoni 
i kohës, sipas të cilit ajo nuk kishte asnjë të 
drejtë të kujdesej për mirërritjen dhe fatin e 
mëtejshëm të vajzës të saj 3-vjeçare...

Për këtë ngjarje një detaj të dhimbshëm 
tregon dr. ajli alushani, i cili, atëherë në 
moshën 8 ose 9 vjeç, ka qenë dëshmitar. 
ajliu tregon: “Më kujtohet si sot ajo ditë. 
ata e kishin hipur Rrahimen në një kalë. 
Kur u ndodhën para shtëpisë tonë, mbasi aty 
kalonte rruga, te çezma, Rrahimja u hodh 
nga kali mbi gurin e madh që ne i thoshim 
“Guri i shtegut” dhe e kapi atë me dy duart, 
sepse nuk donte të ikte, por rezistenca e saj 
ishte e kotë. Një dorë burri e fuqishme e 
merrte si të ishte leckë dhe e vendoste mbi 
kalë. Kjo skenë u përsërit disa herë. Më ka 
mbetur në mendje ai krah muskuloz, leshtor 
si krah gorille, ndërsa Rrahimja e shkretë që 
qante papushim, e tretur nga dhimbja, para 
tij  më dukej si  fëmijë. Ketë skenë ja kam 
treguar shezes në vitet 60-të, kur ajo ishte 
në moshë madhore dhe nuk e kishte takuar 
asnjëherë nënën e saj. Që në atë kohë tre-
gonin se xhaxhai i Rrahimes në fillim i tha 
asaj “hajde me ne se nëna është sëmurë” por 
ajo, duke kuptuar të vërtetën refuzoi, filloi të 
qante, mori vajzën në gji dhe nuk e lëshonte 
atë. Por ai i ndau me dhunë. ja kështu ka 
ndodhur, një ndarje çnjerëzore e një nëne 
nga vajza e saj 3-vjeçare, një ngjarje shumë 
e dhimbshme”.

sheza duke folur për jetën e saj tregon: 
”unë e rrita pa dashurinë prindërore, por 
nën kujdesin e gjyshërve, xhaxha Isufit dhe 
hallë sheribasë. Për babain tim, ismailin, të 
vërtetën e mësova gradualisht duke u rritur 
dhe isha shumë krenare, ndërsa për nënën 
atë pak informacion që mora ishte i pasaktë 
dhe kjo pjesë më dhëmb e më trishton, sepse 
mendoja se ajo më kishte braktisur. të 
vërtetën për nënën time unë e mësova vonë, 
atëherë isha në universitet. Rrethanat dhe 
mundësia për të takuar nënën time u krijuan 
në vitin 1966. Më vjen keq që nënën time 
të mirë nuk munda ta takoja më herët; që 
edhe unë në fëmijërinë dhe rininë time të 
përjetoja dashurinë e saj”. Për disa minuta 
Sheza emocionohet dhe nuk mund të flasë, 
por njëkohësisht për këtë pjesë ajo rezervo-
het të shprehet. “...Nuk ishte shkruar që unë 
të takoja më herët nënën time dhe për këtë 
fajësoj kohën, por, ndoshta, dhe njerëzit që 
për këtë gjë u treguan të padrejtë”.

sheza vazhdon tregon: “shkollën 7-vjeçare 
e bëra në Gjerbës, ndërsa në vitin 1958 fillova 
studimet në shkollën e mesme mjekësore 
në Tiranë. Mbështetjen financiare e kisha të 
siguruar nga shteti, pasi përfitoja nga Ismaili 
që ishte dëshmor. Mbasi përfundova shkollën 
e mesme me rezultate shumë të mira, në vitin 
1962 fillova studimet e larta për mjekësi në 
Fakultetin e Mjekësisë në tiranë, të cilin e 
mbarova   me sukses në vitin 1967 dhe po 
këtë vit u diplomova si mjeke e përgjithshme. 
Periudha e shkollës së mesme dhe asaj të lartë 
ka qenë për mua koha kur unë mora kulturën 
dhe edukimin profesional. Kjo ka qenë një 
periudhë rilindje për mua, pasi edukimi dhe 
pjesëmarrja në jetën sociale krijuan te unë 
personalitetin e duhur për të ecur më tej me 

historia e Sheza Balliut, jetimja nga 
Skrapari që u bë nuse dhe deputete në Dibër

sukses në rrugën e jetës”. 
Pastaj, sheza tregon për shokun e jetës 

së saj, njeriun e mirë dhe të mirënjohurin, 
dibranin tush Balliu, si dhe për takimin 
me nënën e saj në vitin 1966. “Me tushin, 
në fakultet kemi qenë në të njëjtin grup, u 
njohëm qysh në vitin 1962. Në vitin 1965 
tushi më kërkoi për shoqe jete. Ne e njihnim 
mirë njëri tjetrin prandaj unë pranova. Ne 
e shpallëm lidhjen tonë dhe një vit më pas 
u fejuam. Ndërkohë, unë kisha mësuar të 
vërtetën për nënën time, prandaj vendosa 
ta takoj atë. Në këtë kohë Rrahimja ndodhej 
në fshatin Zerec të Korçës, pasi, natyrisht, 
prindërit e saj e kishin rimartuar. Me brengë 
në zemër, kundër dëshirës së saj, ajo kishte 
pranuar fatin e ri i cili kësaj here, për Rrahi-
men, ishte treguar zemërgjerë. ajo kishte 
ndërtuar një familje të re dhe kishte katër 
fëmijë, tre djem dhe një vajzë si dhe gëzonte 
respekt dhe mirëkuptim nga i shoqi. vajta 
në Gjerbës bashkë me tushin, i cili i kërkoi 
Isufit se donte të takonte nënën e Shezës. 
Isufi i befasuar, pasi u mendua pesë minuta 
e miratoi kërkesën. ditën tjetër u nisëm për 
në Zerec, ishim katër veta, xhaxha Isufi, 
tushi, unë dhe Resuli. Për herë të parë pas 

rreth 19 vjetësh mu krijua mundësia të takoja 
nënën time. 

Me sytë e mbushur me lot sheza tregon: 
“takimin me Rrahimen e kam të vështirë 
ta përshkruaj me fjalë. Kur u afruam para 
shtëpisë ata kishin dalë dhe po na prisnin, 
ndërsa Rrahimja ishte shumë e emocionuar 
dhe e përmalluar. Kur më takoi ajo vetëm më 
puthte, më ledhatonte dhe qante. dhe kështu 
kaloi gjithë ajo natë, ajo nuk mu nda për asnjë 
moment. Këmbët e mia u lanë nga lotët e saj. 
Në një kornizë në mur ndodheshin fotografitë 
e saj me Ismailin si dhe një fotografi e imja 
kur isha 2 vjeç. ajo grua me dinjitetin dhe 
cilësitë e saj kishte fituar respektin e bash-
këshortit, të familjarëve, të afërmve dhe të 
gjithë fshatit. Por jo vetëm kaq, ajo ju kishte 
treguar fëmijëve historinë e saj dhe kishte 
edukuar te ata dashurinë për motrën e tyre 
të madhe të cilën ata nuk e kishin parë asn-
jëherë. Pritja që na bënë ishte sa e shkëlqyer, 
aq dhe e mirëpritur. Në atë darkë festive, 
për të na nderuar e respektuar, bashkëshorti 
i Rrahimes kishte ftuar miq dhe të afërm. Na 
pritën me shumë kënaqësi e përzemërsi dhe 
po kështu na përcollën me nderim shumë 
të madh. Prej asaj dite unë u bëra me nënë, 
prandaj vendosa e ruajta lidhje të ngushta me 
atë, vëllezërit dhe motrën. 

Nëna ndërroi jetë para 3 vjetësh, ndërsa 
me vëllezerit e motrën bëhemi shumë. ata 
më duan dhe më respektojnë. Për të për-
shkruar takim me nënën time duhet të isha 
shkrimtare”- përfundon sheza tregimin për 
takimin me nënën e saj. Megjithatë edhe për 
kaq sa tregoi ne mund të mësojmë e kuptojmë 
shumë  për jetën e shezës dhe të nënës së saj 
Rrahimes dinjitoze, e cila ishte e lumtur për 
familjen e re, por një brengë malli e vjetër, për 
shezën e vogël, nuk e lejonin të lumturohej 
plotësisht. Rrahimja kishte mall të madh dhe 
nostalgji për kohën dhe jetën me ismailin, 
sepse ata e donin shumë njeri tjetrin. 

Në vitin 1967, sheza me tushin diplomo-
hen për mjekësi dhe fillojnë punë në qytetin 
e Peshkopisë. Që në fillim Sheza dallohet 
jo vetëm në aspektin profesional por dhe në 
aspektin njerëzor. ajo tregoi profesionalizëm 
të lartë dhe njëkohësisht shfaqi cilësitë më të 
mira të karakterit të saj si njeri. ajo në mar-
rëdhënie me pacientët u dallua për komuni-
kim të ngrohtë, humanizëm, fjalën e mirë që 
të shëron, sjelljen miqësore dhe përkushtim 
maksimal për kurimin e pacientëve deri në 
shërimin e plotë tyre. Kur njerëzit kishin 
nevojë për ndihmën e doktoreshë shezës ajo 
ishte në gatishmëri në çdo moment. dhëmb-
suria ndaj jetës së njeriut dhe buzëqeshja 
ishin virtyte të saj, prandaj Sheza fitoi dashuri-
në dhe respektin e të gjithë dibranëve. 

Në vitet 1972-73, sheza specializohet në 
fushën e neurologjisë. vlerat e saj njerëzore 

ajo i tregoi edhe në familje si bashkëshorte 
dhe nënë shëmbullore. tushi tregon se i jam 
mirënjohëse shezës për kujdesin që tregoi 
ndaj prindërve të mi të moshuar, sepse ishte 
ajo që i mori ata nga fshati në shtëpinë tonë 
të vogël në Peshkopi. sheza kudo rrezatonte 
mirësi, profesionalizëm dhe personalitet. Për 
të gjitha këto vlera sheza zgjidhet deputete në 
Kuvendin e shqipërisë për katër legjislatura 
rresht, nga viti 1974 deri në vitin 1990. Nga 
viti 1983 – 1984 sheza ka kryer detyrën e 
drejtores në spitalin e Peshkopisë. Por në 
suksesin e shezës meritë të veçantë ka dhe 
bashkëshorti i saj, i cili e ndihmoi atë, pa 
asnjë rezervë në familje ashtu dhe drejtim të 
përmbushjes të detyrave të saj si në fushën 
profesionale ashtu dhe atë shoqërore. Në 
vitin 1991 sheza me tushin transferohen në 
tiranë ku punuan në profesionin e tyre, deri 
sa dolën në pension në vitin 2000. sheza dhe 
tushi krijuan një familje të shëndoshë që ishte 
çelësi dhe baza kryesore për të gjitha arritjet 
dhe sukseset e tyre. ata lindën, rritën dhe 
edukuan dy vajza anilën dhe erisën. 

Mjeku i shquar tush Balliu ka dhënë një 
kontribut të konsiderueshëm në procesin e 
zhvillimit të mjekësisë në zonën e dibrës, 
jo vetëm si mjek higjenist por dhe si drejtues 
për 8-vjet, në sektorin e shëndetësisë të këtij 
rrethi. Përshkrimi i këtij kontributi është pjesë 
e jetëshkrimit të këtij njeriu të mirë dhe spe-
cialisti të dalluar. unë e mbaj mend tushin 
që herën e parë që ai ka ardhur në Gjerbës, 
në vitin 1967. ai tregoi vlerat dhe kulturën e 
tij në të gjitha takimet dhe bisedat me njerëzit 
e afërt të shezës dhe të gjithë gjerbësllinjtë 
që njohu, prandaj fitoi respektin e të gjithëve. 
Me çdo bashkëbisedues në çdo rrethanë tushi 
tregonte inteligjencën dhe kulturën e tij, por 
njëkohësisht ishte dhe shumë i këndshëm, 
i qeshur, i vëmendshëm në biseda dhe i 
respektueshëm. Ai arrinte të dilte “fitues” në 
ballafaqimin me kushërinjtë e shezës, ose 
ndryshe qeflinjtë e rakisë, Hysenin, Sinanin 
etj. sepse çdo ngacmim të tyre e kalonte me 
sportivitet.. 

Babai im, Bektashi kishte kënaqësi të 
veçantë kur takohej me tushin, sepse e donte 
dhe e respektonte. ai e cilësonte tushin si 
dhëndrin më të mirë të alushanëve. 

sheza ka një kujtim interesant nga Pesh-
kopia. “Kur vajta për herë të parë në Pesh-
kopi dibranët nuk arrinin ta shqiptonin emrin 
‘sheza’, sepse ky emër atje nuk përdorej si 
antroponim. ata nuk e kishin dëgjuar ndon-
jëherë këtë emër sepse është emër i rrallë, 
ndërsa kur ika nga Peshkopia mora vesh se 
emrin ‘sheza’ e kishin 7 apo 8 vajza. Pra, unë 
çova dhe lashë atje edhe emrin tim – tregon 
ajo duke qeshur. “Në vitin 1994 unë me 
tushin vajtëm në Peshkopi te disa miqtë tanë. 
Gjatë drekës dëgjoja herë pas here shprehjen: 
‘sheza na sill një broke ujë’ – prandaj  kjo gjë 
më tërhoqi vëmendjen, pasi për një moment 
mendova se më drejtoheshin mua. Pak më 
vonë pyeta se kujt i drejtohen. Më thanë se 
i thërresin një vajze e cila quhet sheza. Kur 
u largova e përqafova atë vajzë dhe e pyeta 
pse quhej sheza? ajo u përgjigj: ‘Prindërit më 
thirrën kështu, sepse këtu në Peshkopi dikur 
ka jetuar një mjeke shumë e mirë që quhej 
sheza’. e lashë për në fund këtë ndodhi inte-
resante, për të njohur më mirë motrën tonë 
sheza dhe  gjurmët e pashlyeshme që ajo ka 
lënë në dibër.       

(Marrë nga libri i sapopublikuar “Alushanët 
e Gjerbësit –Jetëshkrime” me autor Nesim 
Alushanin, botimet “Naimi”)

Sheza me bashkëshortin,Tush Balliu.

“kur vajta për herë të parë në 
peshkopi dibranët nuk arrinin 
ta shqiptonin emrin ‘sheza’, 
sepse ky emër atje nuk përdorej 
si antroponim. ata nuk e kishin 
dëgjuar ndonjëherë këtë emër 
sepse është emër i rrallë, ndërsa 
kur ika nga peshkopia mora vesh 
se emrin ‘sheza’ e kishin 7 apo 
8 vajza. pra, unë çova dhe lashë 
atje edhe emrin tim...
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Nga mevlud Buci

Pamëdyshje e them qartazi se letërsia 
bashkëkohore dhe shoqëria shqiptare 
ka në dorë një vepër të re, një roman 

social-shoqëror që si i thonë prek në plagë, 
aty ku gëlon jeta e njerëzve të thjeshtë. 
Besoj se është i motivuar fakti sesi romani 
i shkrimtarit dogjan dervishi është pasqyra 
e kohës, pasqyra e dukurive të jetës e mbi 
të gjitha vetingu, i demokratahurës (apo siç 
thoshte i madhi dritëro i demoshkërdhatërisë 
shqiptare). dogjan dervishi në këtë roman 
të dytë bën diagnozën e sistemit, realizon 
me qartësi ide, mesazhe, pasqyron vlera, 
personazhe me botë të pasur e përkushtim 
për jetën, për drejtësinë, për demokracinë e 
vërtetë, për vlerat e dritën e shpirtit, dritën 
rrezatuese të dashurisë njerëzore.

***
vetëm një intelektual i përkushtuar i drejtë 

i thjeshtë e human besimtar e shpirtbardhësi 
si dogjan dervishi – arrin të na japë talli-
realiste të jetës bashkëkohore, personazhe 
me vlerë motive që pasqyrojnë të vërtetën 
nëpërmjet përshkrimit, dialogut e shprehjeve 
të spikatura, domethënëse e filozofike.

***
dogjan dervishi lindur në lugjej të dibrës 

më 29.03.1943. Ka punuar si gjeolog deri në 
vitin 1975 në rrethin e dibrës. Pasi mbaroi 
fakultetin ekonomik punoi si kryetar i degës 
së planit në minierën e kromit Bulqizë deri 
në vitin 1980. Nga miniera transferohet 
në ish Komitetin e Partisë dibër ku punon 
në sektorin ekonomik deri në vitin 1986. 
Në vitet 1982-1983 mbaroi kursin e lartë 
të ekonomisë politike. emërohet drejtor 
në ndërmarrjen e bonifikimit dibër dhe 
punon deri në vitin 1989. Pas ndryshimit të 
sistemit punon në Komunitetin Mysliman 
të Shqipërisë si drejtor finance dhe pastaj 
si financier në strukturat e këtij institucioni. 
Fisi dervishi, kullat e dervishëve të lugjejve 
kanë vllazërim me dardhën dhe lukanin e 
Dibrës. Ky fis i madh arbëror ka nxjerrë burra 
të kararereve, të besës të bujarisë e të men-
çurisë, si plaku i kullës, elez dervishi, sali 
dervishi, gjeologun e shkrimtarin dogjan 
dervishi, këngëtarin e talentuar sherif dervi-
shi, mësuesin islam derivshin, qëndrestarin 
e intelektualin shaban dervishi, poetin e 
mirënjohur ilmi dervishi e plot të tjerë. Fis e 
gen trimëror, bujar e pendëblertë për kohën 
e kombin e brezat.

***
Romani “shpresë e thyer” ka një titull 

metaforik një titull që shpërfaq dramat dhe 
realitetin e njerëzve të thjeshtë të një populli 
të shumëvuajtur nga vetëshpërdoruesit, nga 
tradhtarët e besimit nga karrierstët e trefytyrë-

romani “Shpresë e thyer”, 
“Vetingu” i demokratahurës shqiptare

sisë nga çakenjtë e politikës (pordhithikës – 
siç i thonë lukanjakët e dibrës, njerëzit vital 
të trimërisë e të punës “dogjan dervishi” 
shkruan recensenti i nderuar Kiço Kokreva, 
- është një vëzhgues i hollë dhe proza e 
tij rrjedh nga një fantazi e lirë përmes një 
ndërgjegje të pastër duke përfaqësuar kështu 
dëshirat e njerëzve të thjeshtë që kërkojnë 
një botë të drejtë, me humane të krijuar nga 
shpresa që duhet të jenë të mëdha... Proza-
tori merret me shtresat më të nëpërkëmbura 
të shoqërisë me pensionistët, rangjet sho-
qërore, kanë qenë dikush e sot ndodhen në 
zgrip ekzistencial, njerëz që mezi nxjerrin 
kafshatën e gojës, pastaj kalon tek tablo 
të tjera me teknikën e ndërkëmbimet të 
pamjeve drejt lidhjes se një boshti tematik, 
që ka të bëjë me gjendjen dhe shpresën 
për ndryshimin e saj. Kjo traumë shoqërore 
vërtet si një makth dhe krijon frymën e ro-
manit, i cili lexohet përmes një gjuhe gati .... 
dhe me ndikim në formimin e një përfytyrimi 
të caktuar mbi absurditetin, politikës dhe të 
dilemave të tjera sociale... (f. 4).

Ky roman i shkruar me ndjenjë e dlirësi 
rrok temën e ditës aktualitetin shqiptar, bën 
diagnozën e politikës, zbardh si i thonë an-
tivlerat në krye të partive e të pushtetit, na 
jep si në pëllëmbë të dorës vlerat e njerëzve 
të thjeshtë, dramat, bukuritë e dashurisë, 
mençurinë e bijve të popullit, dilemat e 
përpjekjet në detyrë të atyre që e ndjejmë 
peshën e rëndë të saj. çdo personazh mbart 
një botë, shpërfaq mesazhe jete, mesazhe 
të dritës së karakterit. sokol Morina, bash-
këshortja e ndarë nga jeta Zamfira, i biri 
arben shkreli, pensionisti i varfër doktori i 
shkencore në bujqësi, ngjitja dhe dashuria 
e Arben Shkrelit janë fillimi dhe vijimësia 
e romanit. .... shpirtërore të sokol shkrelit, 
drama e vetmisë, ndarja nga jeta e Zamfirës, 
dialogu me shokun e vjetër astrit seferi të 

ngjallin emocion shpërfaqin dritë shpirti, 
dritë intelektuale, dëshmojnë se ç’ka sjell 
politika shterpë.

“Fol dhe çlirohu, astrit, po të dëgjoj:
(thotë sokol Morina – M.B.)
“Këta politikanë, të cilët fati na i ka sjellë 

në krye të pushtetit, qofshin të majtë apo të 
djathtë janë kontingjenti më i pamoralshëm 
që mund të ketë kombi ynë, më i paaftë dhe 
kontigjenti më antikombëtar dhe, më tej, më 
antinjerëzor. ata nuk kanë ndjeshmëri njerë-
zore. është lumpeni i shoqërisë dhe këtu po 
e mbyll bisedën, i dashur... (f. 13).

Biseda mes dy shokësh përmban sinqer-
itet, dëshmi vuajtjesh, dëshmi dhimbje si dhe 
na japin tablo të politikës mafioze, pabesinë 
e politikanëve të etur për karrierë, vjedhje e 
shthurje (trinom këtë që e provon jeta çdo 
ditë - M. B.).

autori dervishi ndërmjet udhës së per-
sonazheve pasqyron udhët e jetës, udhët 
njerëzore, dritën e shpirtit, të besimit e 
të dashurisë. Mjaft bukur, me realizëm e 
çiltërsi na jepet dashuria (lidhja) midis ar-
ben shkrelit e Katerina Priftit. Portretizimi i 
arbenit dhe i Katerinës, zbulimi e përshkrimi 
i ndjenjave, vlerave e çiltërsisë së tyre tregon 
sesi duhet të jetë njeriu në liri, sesi duhet të 
triumfojë e mira e bukura dashuria. Bisedat, 
dlirësia e mendimeve, detajet e përshkruara 
midis lidhjes arben – Katerinë dëshmojnë se 
shkrimtari e intelektuali i shquar z. dervishi 
është njohës i thellë i psikologjisë vëzhgues 
i hollë i jetës, mjeshtër i fjalës dhe i dialogut 
ku me realizëm e besueshmëri zbulon botën 
e brendshme të personazheve, na jep mesa-
zhe të çmuara, mesazhe të dritës së shpirtit, 
portrete model por shoqërinë tonë të lodhur 
nga tranzicioni i stërgjatur, nga politika (por-
dhitika) pa fryt, pa moral, pa dinjitet e pa 
prova vërtetësie, pa prova përparimi në liri 
(demokratahura – demoshkërdhatorkraci). 

dilemat meditimet, shpirtdrita dhe vlerësimi 
i detyrës dhe e msiionit të arben shkrelit 
janë moto a intelektualët me vlera, të aty që 
ngjitet, por nuk harron popullin, nuk harron 
burimin si i thonë, është ai që nuk joshet 
nga pozita, nuk bie pre e “të madhit” në 
fushatën katrahurë, në fushatën rrasahipas. 
Meditimi i intelektualit arben shkreli është 
një monument drejtësie, është një dritë në 
tunelin katrahurë të politikanëve të sotëm, 
llafollog, interesaxhi e të pa moral politik dhe 
njerëzor: shkrimtari dervishi ky bir human e 
dinjitoz i lugjejt, ky gen i atdhetarisë dhe di-
turisë shkruan: për arben shkrelin: “... duhej 
që të luante rolin e dyfytyrësit, gënjeshtarit, 
të mashtronte, të trumbetonte dhe të prem-
tonte pa kandar. Por duke monologuar në 
vetveten, ai shtronte pyetjen:

- a mund të kthehem në një njeri lider, 
me dy fytyra, duke shkelur mbi origjinën, 
trashëgiminë familjare dhe parimet me të 
cilat jam edukuar, rritur e formuar? (f. 27).

Pasqyrë e njeriut të vlerave, e atij që nuk 
e josh pozita, pamerita por mediton, vepron 
dhe është vetvetja. Personazhi i arben shkre-
lit është ndër më të realizuarit në letërsinë 
bashkëkohore, në prozën aktuale.

shkrimtari e intelektuali virtuoz dogjan 
dervishi ka jetuar, mësuar, ka provuar e 
para dhimbjet popullore, pabesinë e super-
dredhitë e politikës shqiptare, ndaj ka ditur 
që në roman të na japë pensionistin, intelek-
tualin human, burrin e urtë, sokol shkreli, 
shkencëtarin e vuajtur që kërkon në kazana 
astrit seferin, lidhjet dashurore, veteranin 
dhimbjet, detaje jetësore që na pasqyrojnë 
shpirtin, dramat atë ç’ka, ka shkaktuar e 
shkakton politika (pordhitika – M. B.) anti-
jetës, antikombëtare shqiptare. Monologu i 
gjetur në tavolinën e astrit seferit dëshmon 
të vërtetën aktuale, çnjerëzore:

... o pushtetar epshshfrenuar
si kërkon të më komandosh mua
Kur s’komandon epshet e tua?!
si kërkon të kesh kaq pushtet
si të turresh si pushtues
a si ujk i tërbuar?
si kërkon të drejtës shtet
Kur dhe fëmijën tënde se ka drejtuar?
si kërkon ti famë dhe emër
tek këta njerëz me plagë në zemër?!

Personazhet si Meri lame, lami Meneshi, 
tasim elezi, Resmi Kurti, artur Bori, Ramie 
sula, Rudina selimi, Kastriot Kota, plot të 
tjerë na japin mesazhe, ide dhe prova të 
mirësisë njerëzore, prova, përrallë një poli-
tikë të shfrenuar e të politikanëve pa shpirt, 
të pa dinjitet, të cilët mashtrojnë popullin më 
fisnik, i cili u votëbeson e ata shpërdorojnë 
mirësinë, besimin. Në faqen 100 shkrimtari 
human fisniku, njeriu i besimit, gjeologu 
pendëdritë dogjan dervishi citon të madhin 
Konica: “Në qoftë se shqipëria do të vdiste 
një ditë, në pllakën e varrit do të shkruhej 
epitafi: “Shqipërinë e krijoi zoti, shpëtoi nga 
rastësia dhe e vdiqën politikanët” (f. 100). 
sa domethënëse e aktuale, sa e çmuar dhe 
dritëdhënëse... Romani “shpresë e thyer” pa 
mëdyshje dal nga një pendë e ndritur, nga një 
intelektual, gjeolog, besimtar, human e dritë 
praruar, siç është dogjan dervishi i dibrës. 
çdo lexues, çdo studiues, çdo intelektual, i 
përkushtuar për kombin e breznitë pas rilex-
imit me shpirtin e mirësisë do ta konkludojë 
se romani “shpresë e thyer”, është “vetingu” 
i demokratahurës shqiptare...

ky roman i shkruar me ndjenjë 
e dlirësi rrok temën e ditës 
aktualitetin shqiptar, bën 
diagnozën e politikës, zbardh 
si i thonë antivlerat në krye të 
partive e të pushtetit, na jep si 
në pëllëmbë të dorës vlerat e 
njerëzve të thjeshtë, dramat, 
bukuritë e dashurisë, mençurinë 
e bijve të popullit, dilemat e 
përpjekjet në detyrë të atyre që 
e ndjejmë peshën e rëndë të saj. 
Çdo personazh mbart një botë, 
shpërfaq mesazhe jete, mesazhe 
të dritës së karakterit. 

autori Dervishi 
ndërmjet udhës 
së personazheve 
pasqyron udhët 
e jetës, udhët 
njerëzore, dritën e 
shpirtit, të besimit 
e të dashurisë. 
mjaft bukur, me 
realizëm e çiltërsi 
na jepet dashuria 
(lidhja) midis arben 
shkrelit e katerina 
priftit. portretizimi 
i arbenit dhe i 
katerinës, zbulimi 
e përshkrimi i 
ndjenjave, vlerave 
e çiltërsisë së tyre 
tregon sesi duhet 
të jetë njeriu në 
liri, sesi duhet të 
triumfojë e mira e 
bukura dashuria. 

recensë
Disa mendime rreth romanit të dytë 
të shkrimtarit dibran Dogjan Dervishi
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Nga mevlud Buci

Pamëdyshje e them qartazi se letërsia 
bashkëkohore dhe shoqëria shqiptare 
ka në dorë një vepër të re, një roman 

social-shoqëror që si i thonë prek në plagë, 
aty ku gëlon jeta e njerëzve të thjeshtë. 
Besoj se është i motivuar fakti sesi romani 
i shkrimtarit dogjan dervishi është pasqyra 
e kohës, pasqyra e dukurive të jetës e mbi 
të gjitha vetingu, i demokratahurës (apo siç 
thoshte i madhi dritëro i demoshkërdhatërisë 
shqiptare). dogjan dervishi në këtë roman 
të dytë bën diagnozën e sistemit, realizon 
me qartësi ide, mesazhe, pasqyron vlera, 
personazhe me botë të pasur e përkushtim 
për jetën, për drejtësinë, për demokracinë e 
vërtetë, për vlerat e dritën e shpirtit, dritën 
rrezatuese të dashurisë njerëzore.

***
vetëm një intelektual i përkushtuar i drejtë 

i thjeshtë e human besimtar e shpirtbardhësi 
si dogjan dervishi – arrin të na japë talli-
realiste të jetës bashkëkohore, personazhe 
me vlerë motive që pasqyrojnë të vërtetën 
nëpërmjet përshkrimit, dialogut e shprehjeve 
të spikatura, domethënëse e filozofike.

***
dogjan dervishi lindur në lugjej të dibrës 

më 29.03.1943. Ka punuar si gjeolog deri në 
vitin 1975 në rrethin e dibrës. Pasi mbaroi 
fakultetin ekonomik punoi si kryetar i degës 
së planit në minierën e kromit Bulqizë deri 
në vitin 1980. Nga miniera transferohet 
në ish Komitetin e Partisë dibër ku punon 
në sektorin ekonomik deri në vitin 1986. 
Në vitet 1982-1983 mbaroi kursin e lartë 
të ekonomisë politike. emërohet drejtor 
në ndërmarrjen e bonifikimit dibër dhe 
punon deri në vitin 1989. Pas ndryshimit të 
sistemit punon në Komunitetin Mysliman 
të Shqipërisë si drejtor finance dhe pastaj 
si financier në strukturat e këtij institucioni. 
Fisi dervishi, kullat e dervishëve të lugjejve 
kanë vllazërim me dardhën dhe lukanin e 
Dibrës. Ky fis i madh arbëror ka nxjerrë burra 
të kararereve, të besës të bujarisë e të men-
çurisë, si plaku i kullës, elez dervishi, sali 
dervishi, gjeologun e shkrimtarin dogjan 
dervishi, këngëtarin e talentuar sherif dervi-
shi, mësuesin islam derivshin, qëndrestarin 
e intelektualin shaban dervishi, poetin e 
mirënjohur ilmi dervishi e plot të tjerë. Fis e 
gen trimëror, bujar e pendëblertë për kohën 
e kombin e brezat.

***
Romani “shpresë e thyer” ka një titull 

metaforik një titull që shpërfaq dramat dhe 
realitetin e njerëzve të thjeshtë të një populli 
të shumëvuajtur nga vetëshpërdoruesit, nga 
tradhtarët e besimit nga karrierstët e trefytyrë-

romani “Shpresë e thyer”, 
“Vetingu” i demokratahurës shqiptare

sisë nga çakenjtë e politikës (pordhithikës – 
siç i thonë lukanjakët e dibrës, njerëzit vital 
të trimërisë e të punës “dogjan dervishi” 
shkruan recensenti i nderuar Kiço Kokreva, 
- është një vëzhgues i hollë dhe proza e 
tij rrjedh nga një fantazi e lirë përmes një 
ndërgjegje të pastër duke përfaqësuar kështu 
dëshirat e njerëzve të thjeshtë që kërkojnë 
një botë të drejtë, me humane të krijuar nga 
shpresa që duhet të jenë të mëdha... Proza-
tori merret me shtresat më të nëpërkëmbura 
të shoqërisë me pensionistët, rangjet sho-
qërore, kanë qenë dikush e sot ndodhen në 
zgrip ekzistencial, njerëz që mezi nxjerrin 
kafshatën e gojës, pastaj kalon tek tablo 
të tjera me teknikën e ndërkëmbimet të 
pamjeve drejt lidhjes se një boshti tematik, 
që ka të bëjë me gjendjen dhe shpresën 
për ndryshimin e saj. Kjo traumë shoqërore 
vërtet si një makth dhe krijon frymën e ro-
manit, i cili lexohet përmes një gjuhe gati .... 
dhe me ndikim në formimin e një përfytyrimi 
të caktuar mbi absurditetin, politikës dhe të 
dilemave të tjera sociale... (f. 4).

Ky roman i shkruar me ndjenjë e dlirësi 
rrok temën e ditës aktualitetin shqiptar, bën 
diagnozën e politikës, zbardh si i thonë an-
tivlerat në krye të partive e të pushtetit, na 
jep si në pëllëmbë të dorës vlerat e njerëzve 
të thjeshtë, dramat, bukuritë e dashurisë, 
mençurinë e bijve të popullit, dilemat e 
përpjekjet në detyrë të atyre që e ndjejmë 
peshën e rëndë të saj. çdo personazh mbart 
një botë, shpërfaq mesazhe jete, mesazhe 
të dritës së karakterit. sokol Morina, bash-
këshortja e ndarë nga jeta Zamfira, i biri 
arben shkreli, pensionisti i varfër doktori i 
shkencore në bujqësi, ngjitja dhe dashuria 
e Arben Shkrelit janë fillimi dhe vijimësia 
e romanit. .... shpirtërore të sokol shkrelit, 
drama e vetmisë, ndarja nga jeta e Zamfirës, 
dialogu me shokun e vjetër astrit seferi të 

ngjallin emocion shpërfaqin dritë shpirti, 
dritë intelektuale, dëshmojnë se ç’ka sjell 
politika shterpë.

“Fol dhe çlirohu, astrit, po të dëgjoj:
(thotë sokol Morina – M.B.)
“Këta politikanë, të cilët fati na i ka sjellë 

në krye të pushtetit, qofshin të majtë apo të 
djathtë janë kontingjenti më i pamoralshëm 
që mund të ketë kombi ynë, më i paaftë dhe 
kontigjenti më antikombëtar dhe, më tej, më 
antinjerëzor. ata nuk kanë ndjeshmëri njerë-
zore. është lumpeni i shoqërisë dhe këtu po 
e mbyll bisedën, i dashur... (f. 13).

Biseda mes dy shokësh përmban sinqer-
itet, dëshmi vuajtjesh, dëshmi dhimbje si dhe 
na japin tablo të politikës mafioze, pabesinë 
e politikanëve të etur për karrierë, vjedhje e 
shthurje (trinom këtë që e provon jeta çdo 
ditë - M. B.).

autori dervishi ndërmjet udhës së per-
sonazheve pasqyron udhët e jetës, udhët 
njerëzore, dritën e shpirtit, të besimit e 
të dashurisë. Mjaft bukur, me realizëm e 
çiltërsi na jepet dashuria (lidhja) midis ar-
ben shkrelit e Katerina Priftit. Portretizimi i 
arbenit dhe i Katerinës, zbulimi e përshkrimi 
i ndjenjave, vlerave e çiltërsisë së tyre tregon 
sesi duhet të jetë njeriu në liri, sesi duhet të 
triumfojë e mira e bukura dashuria. Bisedat, 
dlirësia e mendimeve, detajet e përshkruara 
midis lidhjes arben – Katerinë dëshmojnë se 
shkrimtari e intelektuali i shquar z. dervishi 
është njohës i thellë i psikologjisë vëzhgues 
i hollë i jetës, mjeshtër i fjalës dhe i dialogut 
ku me realizëm e besueshmëri zbulon botën 
e brendshme të personazheve, na jep mesa-
zhe të çmuara, mesazhe të dritës së shpirtit, 
portrete model por shoqërinë tonë të lodhur 
nga tranzicioni i stërgjatur, nga politika (por-
dhitika) pa fryt, pa moral, pa dinjitet e pa 
prova vërtetësie, pa prova përparimi në liri 
(demokratahura – demoshkërdhatorkraci). 

dilemat meditimet, shpirtdrita dhe vlerësimi 
i detyrës dhe e msiionit të arben shkrelit 
janë moto a intelektualët me vlera, të aty që 
ngjitet, por nuk harron popullin, nuk harron 
burimin si i thonë, është ai që nuk joshet 
nga pozita, nuk bie pre e “të madhit” në 
fushatën katrahurë, në fushatën rrasahipas. 
Meditimi i intelektualit arben shkreli është 
një monument drejtësie, është një dritë në 
tunelin katrahurë të politikanëve të sotëm, 
llafollog, interesaxhi e të pa moral politik dhe 
njerëzor: shkrimtari dervishi ky bir human e 
dinjitoz i lugjejt, ky gen i atdhetarisë dhe di-
turisë shkruan: për arben shkrelin: “... duhej 
që të luante rolin e dyfytyrësit, gënjeshtarit, 
të mashtronte, të trumbetonte dhe të prem-
tonte pa kandar. Por duke monologuar në 
vetveten, ai shtronte pyetjen:

- a mund të kthehem në një njeri lider, 
me dy fytyra, duke shkelur mbi origjinën, 
trashëgiminë familjare dhe parimet me të 
cilat jam edukuar, rritur e formuar? (f. 27).

Pasqyrë e njeriut të vlerave, e atij që nuk 
e josh pozita, pamerita por mediton, vepron 
dhe është vetvetja. Personazhi i arben shkre-
lit është ndër më të realizuarit në letërsinë 
bashkëkohore, në prozën aktuale.

shkrimtari e intelektuali virtuoz dogjan 
dervishi ka jetuar, mësuar, ka provuar e 
para dhimbjet popullore, pabesinë e super-
dredhitë e politikës shqiptare, ndaj ka ditur 
që në roman të na japë pensionistin, intelek-
tualin human, burrin e urtë, sokol shkreli, 
shkencëtarin e vuajtur që kërkon në kazana 
astrit seferin, lidhjet dashurore, veteranin 
dhimbjet, detaje jetësore që na pasqyrojnë 
shpirtin, dramat atë ç’ka, ka shkaktuar e 
shkakton politika (pordhitika – M. B.) anti-
jetës, antikombëtare shqiptare. Monologu i 
gjetur në tavolinën e astrit seferit dëshmon 
të vërtetën aktuale, çnjerëzore:

... o pushtetar epshshfrenuar
si kërkon të më komandosh mua
Kur s’komandon epshet e tua?!
si kërkon të kesh kaq pushtet
si të turresh si pushtues
a si ujk i tërbuar?
si kërkon të drejtës shtet
Kur dhe fëmijën tënde se ka drejtuar?
si kërkon ti famë dhe emër
tek këta njerëz me plagë në zemër?!

Personazhet si Meri lame, lami Meneshi, 
tasim elezi, Resmi Kurti, artur Bori, Ramie 
sula, Rudina selimi, Kastriot Kota, plot të 
tjerë na japin mesazhe, ide dhe prova të 
mirësisë njerëzore, prova, përrallë një poli-
tikë të shfrenuar e të politikanëve pa shpirt, 
të pa dinjitet, të cilët mashtrojnë popullin më 
fisnik, i cili u votëbeson e ata shpërdorojnë 
mirësinë, besimin. Në faqen 100 shkrimtari 
human fisniku, njeriu i besimit, gjeologu 
pendëdritë dogjan dervishi citon të madhin 
Konica: “Në qoftë se shqipëria do të vdiste 
një ditë, në pllakën e varrit do të shkruhej 
epitafi: “Shqipërinë e krijoi zoti, shpëtoi nga 
rastësia dhe e vdiqën politikanët” (f. 100). 
sa domethënëse e aktuale, sa e çmuar dhe 
dritëdhënëse... Romani “shpresë e thyer” pa 
mëdyshje dal nga një pendë e ndritur, nga një 
intelektual, gjeolog, besimtar, human e dritë 
praruar, siç është dogjan dervishi i dibrës. 
çdo lexues, çdo studiues, çdo intelektual, i 
përkushtuar për kombin e breznitë pas rilex-
imit me shpirtin e mirësisë do ta konkludojë 
se romani “shpresë e thyer”, është “vetingu” 
i demokratahurës shqiptare...

ky roman i shkruar me ndjenjë 
e dlirësi rrok temën e ditës 
aktualitetin shqiptar, bën 
diagnozën e politikës, zbardh 
si i thonë antivlerat në krye të 
partive e të pushtetit, na jep si 
në pëllëmbë të dorës vlerat e 
njerëzve të thjeshtë, dramat, 
bukuritë e dashurisë, mençurinë 
e bijve të popullit, dilemat e 
përpjekjet në detyrë të atyre që 
e ndjejmë peshën e rëndë të saj. 
Çdo personazh mbart një botë, 
shpërfaq mesazhe jete, mesazhe 
të dritës së karakterit. 

autori Dervishi 
ndërmjet udhës 
së personazheve 
pasqyron udhët 
e jetës, udhët 
njerëzore, dritën e 
shpirtit, të besimit 
e të dashurisë. 
mjaft bukur, me 
realizëm e çiltërsi 
na jepet dashuria 
(lidhja) midis arben 
shkrelit e katerina 
priftit. portretizimi 
i arbenit dhe i 
katerinës, zbulimi 
e përshkrimi i 
ndjenjave, vlerave 
e çiltërsisë së tyre 
tregon sesi duhet 
të jetë njeriu në 
liri, sesi duhet të 
triumfojë e mira e 
bukura dashuria. 

recensë
Disa mendime rreth romanit të dytë 
të shkrimtarit dibran Dogjan Dervishi

Kujtesa për figurën e madhe të Islam Ramës 
jeton bashkë me emrin dhe vlerat e tijprofil / sport

Nga Defrim methasani

Nuk thonë kot, që njeriu vdes, por kurrë 
emri i tij… islam Rama (Kosova) prej 
afro katër vitesh na mungon, por emri, 

buzëqeshja, gjurmët dhe historia që ai bëri në 
dibër, nuk shuhet nga kujtesa në adresën e njërit 
prej figurave më të nderuara të sportit në Dibër. 
islami ka kuriozitetin që mbante dy mbiemra, 
Rama dhe Kosova. Një histori kjo që vlen të 
tregohet që në startin e këtij shkrimi homazh, 
për pasionantin e sportit, që iu përkushtua si 
pakkush në vitet e jetës së tij. Babai i islamit, 
ishte njëri prej zejtarëve më të mirë në dibër, 
që kish ardhur nga Gjakova në tiranë e më pas 
në pazarin e dibrës, aty ku qeleshet dhe shajaku 
i tij ishin me famë. ai u martua po me një vajzë 
gjakovare, por që vinte nga tirana dhe tashmë 
ishte e vetmja vajzë që nga kryeqyteti, marto-
hej në dibër. Babai i islamit quhej hajrulla, 
por që shumica e thërrisnin, Kosova. Kësisoj 
edhe islamit, duke i thirrur djali i atij tregtarit 
nga Kosova, i mbeti edhe mbiemri i dytë, islam 
Rama (Kosova)…

Por cila është historia e tij sportive, një his-
tori që shkruajti edhe emrin e tij në panteonin e 
artë të atyre që bënë historinë e sportit dibran. 
islami ose lami, që në rininë e tij, ishte djaloshi 
futbollist që do të vishte fanellën e Korabit. Pas 
mbarimit të shkollës pedagogjike në Peshkopi, 
ai edhe pse i ri, krijon një personalitet që i 
shërbeu mjaft, duke e caktuar edhe kujdestar 
konvikti krahas karrierës sportive. Por zanafilla 
e tij me futbollin nis në vitin 1956-1957 me 
trajner Mark toptanin dhe ky sport do ta bënte 
të paepur islamin që të luante deri në vitin 1971 
e më pas edhe të gjykonte e drejtonte në stol. 
Kulmi i islamit ishte viti 1962, kur Korabi doli 
për herë të parë në kategorinë e parë dhe mes 
dibranëve të paktë në atë foto suksesi, shquhej 
edhe islam Rama, krahas shemsi Manjanit, tax-
hedin Shehut dhe Lutfi Manjanit. Kësisoj, fusha 
e sportit, do të kthehej shtëpi e dytë për lamin, 

Pasionanti i sportit dibran

që nuk do të ndalej në pasionin e tij, tashmë 
edhe si mësues i edukimit fizik në Peshkopi,  
Zall-dardhë, Reç dhe së fundmi në Kastriot. 
Pas lënies së futbollit, ai do të ishte edhe zv/
trajner me ekipin e të rinjve të Korabit, por një 
vlerë e shtuar e bibliografisë së tij, padyshim 
mbeti ajo e gjykimit. islam Rama (Kosova), ishte 
gjyqtari i parë i kategorisë së parë nga dibra, 
që do të ndikonte mjaft edhe në përgatitjen e 
emrave të rinj në kolegjumin dibran. ai u tra-
jnua në tiranë dhe për shumë vite bashkë me 
disa djem të tjerë, ishin pjesë e një kolegjumi 
të dalluar në gjykimin e futbollit shqiptar. Në 
anketën e vitit 2000 në Peshkopi, islam Rama 
(Kosova), shpallej mes 11 futbollistëve më të 
mirë të të gjithë kohërave, me trajner Bexhet 
shehun. dashamirësit e futbollit në dibër 
mbajnë mend lojtarin elegant, që në 15 vite 
karrierë të futbollit nuk humbi një penallti. 
Gjithnjë, ai finalizonte me sukses dhe mbahej 
si njeriu i penalltive. 

FamilJa sportive rama 
Dhe miqtë e tiJ

jo vetëm islami, por mjaft protagonistë të tjerë 
mbajnë firmën e mbiemrit Rama dhe miqve të tij 
Bardulla. vetë bashkëshortja e islamit, pikërisht 
vjollca Bardulla Rama, ishte njëra prej qitësve të 
njohura të ekipit të Korabit. vëllai i islamit, luani, 
dha kontributin e tij modest, ashtu si miku i tij 
Atliu dhe nipi  Dashi, afirmuan vlerat e tyre në 
futbollin dibran. Ndërkaq që po kaq të afirmuar 
ishin në basketbollin e Korabit, vëllezërit Përpa-
rim dhe Flamur Bardulla, që ishin edhe kunetërit e 
islamit. Pra, duket se një dinasti sportive rrethonte 
mjeshtrin e sportit islam Rama Kosova, që Korabin 
dhe dibrën i kishte idhujt e jetës së tij.

pa harruar punën pasionante në shkollën “demir 
Gashi” në Peshkopi. spartakiadat apo veprimtaritë 
e shumta shkollore kishin kontributin e vyer të 
mësues islamit që punonte shumë jashtë orëve 
të mësimit.

veprimtari i shquar sportiv

shpesh në palestrën e volejbollit të Korabit 
kur luanin vajzat, në sekretari gjithnjë do të shi-
hje veprimtarin e palodhur islam Rama. ai me 
saktësinë e tij shënonte pikët dhe behej pjesë e 
rëndësishme e një gare, që natyrisht kur fitonte 
skuadra e të madhit Bashkim lala gëzonte shumë. 
islami aktivizohej edhe në mjaft sporte të tjera 
dhe kudo që merrte përsipër, mundohej të bënte 
më të mirën.

takimi im i FunDit

Një vit përpara se të ndahej nga jeta, mësova 
për sëmundjen e tij dhe, natyrisht, detyrimi im 
nuk mund të më linte larg islamit në ato momente 
të vështira. Paraliza e kish dobësuar dhe ndrysh-
uar shumë imazhin potent të një kolosi sportiv 
si ai, por asesi mendjen e kthjellët dhe zemrën 
e mirë të tij. sytë m’u mbushën me lot, por nuk 
e dhashë veten përpara tij, për të mos kuptuar 
vuajtjen time, por duke ruajtur mbresat e mira dhe 
kujtimet e bukura që më bashkuan shpeshherë me 
këtë personalitet të sportit dibran. jam i sigurt që 
historia e sportit në klubin Korabi, emrin e islam 
Rama (Kosova), do ta mbajë në vitrinën e saj, si 
një meteor i pashuar…

si e kanë nJohur islamin ish 
koleGët, traJnerët Dhe sportistë 

në kluBin koraBi?

Por, si e kanë njohur islamin ish kolegët, 
trajnerët dhe sportistë në klubin Korabi. Xhelil 
cibaku, Mjeshtër i Merituar i sportit,  është njëri 
prej tyre, që nxiton të thotë fjalët e mira në adresë 
të islamit. ai e quan simbol të qytetarisë dibrane 
këtë meteor të pashuar të sportit, duke treguar se 
ka qenë njëri prej futbollistëve më përfaqësues të 
klubit sportiv Korabi. ai pohon faktin se lëvizja 
sportive fizkulturore dhe ajo olimpike, mban edhe 
firmën dhe kontributin madhor të tij në rrethin e 
dibrës. Gjithashtu, cibaku pohon faktin se islam 
Rama Kosova ishte një figurë universale e sportit, 
hokatar dhe gazmor, që ndërtoi ura miqësie në 
sportin dibran.

islami ose lami, që në 
rininë e tij, ishte djaloshi 
futbollist që do të vishte 
fanellën e korabit. pas 
mbarimit të shkollës 
pedagogjike në peshkopi, 
ai edhe pse i ri, krijon një 
personalitet që i shërbeu mjaft, 
duke e caktuar edhe kujdestar 
konvikti krahas karrierës 
sportive. Por zanafilla e tij me 
futbollin nis në vitin 1956-1957 
me trajner mark toptanin dhe 
ky sport do ta bënte të paepur 
islamin që të luante deri në vitin 
1971 e më pas edhe të gjykonte 
e drejtonte në stol.

Islam Rama Kosova, veprimtaria e tij futbollistike 
me Klubin Korabi

Vjollca Rama Bardulla, ish qitëse e Korabit, 
bashkëshortja e Islam Ramës.

mësuesi pasionat Dhe 
zBulues talentesh

Shumë talente të sportit dibran kanë firmën 
e një pune disavjeçare që islam Rama Kosova 
bëri si mësues i edukimit fizik në disa prej shkol-
lave në qytet dhe në fshat. ai kurrë nuk hezitoi 
të punonte deri në skajet e largëta të dibrës, si 
Reç, Zall-dardhë, apo vitet e fundit në Kastriot, 
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Nga arsIM kOLarI

Nga populli u kurorëzua me epitetet 
“Bilbil i Pollogut” dhe “Bleta e Pol-
logut”, e metëvërtetë ajo ishte dhe 

do ngelet “bilbil” që nuk i shterret zëri në 
vesh të popullit të vet, dhe bletë që gjithë 
nektarin e mbledhur nga trashëgimia jonë, 
e shfaqi në skenat ku debutoi 50 vjet me 
radhë. Hanife Sejfulla Reçani, veç se është 
“bilbil” dhe “bletë” e Pollogut, është edhe 
bijë e lumës, trevës me vyrtyte të larta kom-
bëtare shqiptare. Ishte e bija e Sahit Myrtës 
– Keçës, familje kjo me tradita e zakone tip-
ike malësore shqiptare. Gjyshi Ismail Keça, 
bashkë me dy djemtë Sahitin dhe Malën 
për shkak të kushteve të vështira, në vitin 
1934 u shpërngulën nga Shkinaku (Grykë - 
Çajë) i lumës, duke kapërcyer Korabin dhe 
dolën në fushën e Pollogut, konkretisht në 
Gostivar. Këtu u pritën mjaft mirë nga ven-
dasit, ashtu si qindra matjanë e dibranë që u 
shpërngulën në këtë periudhë. Pikërisht në 
këtë ambient, lindi dhe u rrit Hanife Keça.

   Ajo këngën e pat trashëguar nga familja 
e saj, të cilët e vazhduan traditën e tyre edhe 
pas shpërnguljes nga luma, ku në odat e 
burrave, përveç kuvendeve, muhabeteve e 
shakave, ia merrnin edhe këngës. Gjyshi, 
Ismaili qe mjeshtër për lojë me çifteli, babai 
Sahiti gjithashtu luante në çifteli, ndërsa 
xhaxhai në lahutë. Motrat e saj, fatimja e 
Xhemilja, si dhe vajzat e xhaxhait lemja 
dhe Sevdija, kishin zë bilbili dhe i binin 
dajres. vëllezërit Bajrami, Halimi, bashkë 
me djalin e xhaxhait Hakikun këndonin 
gjatë përcjelljes së gjyshit me çifteli.  Tal-
enti i motrave nuk mundi të promovohej 
më, shkaku se u martuan nëpër ambiente 
ku nuk kultivohej kënga. Hanifja u martua 
në moshë fare të re, diku si 17 vjeçare, por 
bashkëshortin, profesorin e nderuar të gjim-
nazit të Gostivarit feim Sejfullai-Reçani, 
e pat përkrahësin më të madh të saj, i cili 
realisht rridhte nga një familje me vyrtyte 
kombëtare. Talenti i saj u zbulua herët, si 
nxënëse e klasës së dytë apo të tretë, gjatë 
manifestimit të këngëve dhe valleve të pio-
nerëve në podiumin e vendosur në rrafshin 
e leunovës dhe Niqvirovës, komuna e 
Mavrovës. Si 12 vjeçare, bashkë me shoqen 
e saj nga Gostivari Hidajete vishka, të cilat 
u veçuan nga mësuesi i tyre i parë, i ndjeri 
Xhemail Pollozhani, së bashku edhe me 
mësuesen dibrane lamika Bollçishta Kërliu, 
morën pjesë në organizime të ndryshme në 
Mavrovë, ku Hanifja hodhi hapat e para 
si këngëtare. Përveç kësaj, Hanife Sejfulla 
Reçani dallohej si një vajzë shembullore 
dhe e shkëlqyer në mësime, gjë e cila i 
ndihmoi të krijonte portretin e saj si artiste, 
qysh në moshë fare të vogël.

   Profesor lorenc Andoni, në vitet e ’60-ta 
qe redaktor i muzikës në Radio Prishtinën. 
Ai duke gjurmuar për këngëtare tjera me 

vlera, meqenëse numri i tyre ishte i pakët 
(njiheshte vetëm Nexhmije Pagarusha, Nafije 
Smahoviqi, pak më vonë liljana Çavolli...), 
kishte hasur në emrin e Hanifes. Hanifja në 
këtë periudhë si duket kishte pushuar paksa 
nga angazhimet artistike, dhe lorenci me të 
hetuar këtë shkon drejt e në shtëpinë e saj. 
Këtu pritet me tradita të larta lumjane nga 
bashkëshorti dhe nga Hanifja vetë, e profesor 
lorenci nënvizon se Hanifja duheshte detyri-
misht të vjen të inçizojë në Radio Prishtinën, 
por ajo si 20 vjeçare, me dy fëmijë atëkohë 
Teutën e Ilirin, s’pranoi duke potencuar se 
e ka mbaruar punën me këngën. Në këtë 
moment, i shoqi feimi, i kthehet: “Do të dëg-
josh këngë, ndaj duhet edhe të këndosh...”. 
lorenci, pasi e has dëshirën e flaktë të saj 
për të kënduar, i thotë se udhëtimi për në 
Prishtinë do i sigurohet me makinë speciale, 
e pas këtyre fjalëve, i shoqi feimi, i thotë: “oj 
lumjane, populli ynë shkon përpara, kurse ti 
don ta shpiesh prapa... Koha jonë është kohë 
e përfytirimit tipik, kohë e kthesave ku popul-
li e legjenda përmes këngës shtojnë vlerat e 
komunikimit... Kënga shekullore rinohet tek 
fjala e popullit, këto thesare duhet të barten 
brez pas brezi...”. fjalët e të shoqit, si duket 
u bënë frymëzim dhe shtysë që Hanifja të 
vazhdojë rrugëtimin artistik, për të përm-
bushur kështu amanetin e të parëve. 

   Në Prishtinë pritet ngrohtësisht, ku i 
inçizoi dy këngët më të popullarizuara të 
saj: “Bien tri daire” dhe “Dil aty ku dole 
mbramë”. Pas inçizimit të këngës së parë, ajo 
merr një kompliment nga producenti i radios, 
duke i thënë se ka qenë e shkëlqyer. Ky qe 
një emocion i veçantë, i cili derdhi talentin 
e artistes sonë gjatë inçizimit të këngës së 

“Prej Tetove në Gostivar”, etj. Në vitin 1970 
u shpall “Këngëtare e vitit” për interpretimin 
e këngëve të Pollogut e të Sharrit. u nderua 
me disa çmime e mirënjohje, por më e fun-
dit iu dha një vit më parë nga presidenca e 
Kosovës “Medalja Presidenciale e Meritave”. 
Debutoi në Maqedoni, Kosovë, Shqipëri, por 
edhe nëpër shumë shtete tjera të evropës, ku 
duartrokitjet nuk kishin të ndalur.

   Kur është fjala te Hanife Sejfulla Reçani, 
çdokush që merr guximin të flet për vlerat e 
saj, duhet të mendohet mirë. Është e vështirë 
të gjesh një artist me një bagazh artistik të 
mbushur vetëm me suksese. Rasti i Hanifes 
ndryshon nga gjithë të tjerët, pothuajse 
të gjitha krijimet e saj janë bërë hite, janë 
frymëzim i brezave të rinj artistik dhe që 
realisht i rezistuan dhe vazhdojnë t’i rezis-
tojnë çdo furtune të kohës. faktorët e një 
fenomeni të këtillë janë të shumtë: fillimisht 
malli i shkëputjes nga mëmëdheu (luma) e 
një familjeje me tradita të mëdha atdhetare 
plot 83 vjet më parë, vokali i magjishëm i 
kësaj artistjeje, të cilën artiste e bëri vetë 
talenti i saj dhe e ngriti lartë populli që dijë 
të vlerësojë atë që i përkushtohet atij, më 
pastaj edhe gjetja e temave që e preokupo-
nin shoqërinë shqiptare, përpunimi i tyre 
në mënyrë magjepsëse që pushtoi dejet e 
shpirtin e kombit, por edhe thirrja që i bëri 
popullit të vet që të mos harrohet tradita 
kombëtare e të luftohet për mbrojtjen e saj. 
Kulmin e saj e arriti në vitet ’60-’70 kur një 
plejadë e mirë artistësh dolën nga ai sistem 
monist, por nga kjo fatkeqësi, lindi mrekullia: 
populli ynë shënon histori me brezin e këtyre 
artistëve... Sado që t’jua ndryshonin bashkë-
kohanikeve të Hanifes emërtimet: Gonxhe 
Manaj në Gonxhe Manakovska, Mirvete 
Bellova ta prezantonin si Mirvet Bellovska, 
apo Nafie Stojkut t’i thonin Nafije Stojkoviç, 
aq më tepër kulturës shqiptare do t’i gufon-
te dëshira për të luftuar në përmirësimin e 
gjendjes së popullit shqiptar. Të veçantë e 
bënin edhe momentet kur i ofronin pagesë 
për ta paguar nëpër manifestime, e ajo, ashtu 
siç ishte, përgjigjej: “unë nënçmohem nëse 
më paguani, sepse i këndoj popullit tim. 
Asnjë artist nuk duhet ta sakatojë këngën e 
bukur shqipe për para...!”. Këngët emblemë 
të saj do ngelen: “Bien tri daire”, “Prej Tetove 
në Gostivar”, “Moj fusha e Korabit”, “I hipa 
pamporit”, “Kënga e çobanit”, “Dil aty ku 
dole mbramë”, “Pse je hidhnu ti me mue”, 
etj. Në repertoarin e saj kemi një pasuri prej 
afro 200 këngësh, njëra më e suksesshme se 
tjetra. vitet e fundit të jetës i kaloi pranë gjirit 
familjar, ashtu e sëmurë në shtratin e vdekjes, 
ku përkujdesje pat vetëm nga bashkëshorti, 
fëmijët e familjarët. Zemra e saj pushoi së 
rahuri më 17 nëntor 2017, duke lënë pas 
vetes fëmijët, familjen, neve që e vlerësojmë 
thesarin e saj artistik, mbi të gjitha, la pas një 
boshllëk të pazëvendësueshëm në zemrën e 
artit të kombit tonë.

babait të saj “Dil aty ku dole mbramë”. 
    Në vitin 1964, bashkë me vëllain Halim 

Keça, Hanifja merr pjesë në manifestimin 
garues midis Koçanit e Gostivarit, ku nën 
përcjelljen me kitarë të të vëllait, marrin 
vendin e parë, duke nderuar kështu jo vetëm 
qytetin e lindjes, por gjithë krahinën veriore.  

   vitin 1971 vjen ftesa përsëri nga prof. 
lorenc Andoni dhe Isak Muçolli për të in-
çizuar këngë të tjera. Tashmë, Hanifja e pat 
më të lehtë, meqenëse ishte popullarizuar 
tej mase dhe publiku kërkonte ta dëgjonte 
edhe me këngë të tjera. Pas kësaj, punëtorët 
e uDB-së e akuzojnë pse ka kënduar në 
Prishtinë e jo në Shkup, ndaj u trasua inicia-
tiva e Talat Avçes dhe e muzikologut Ismail 
Hoxha që ta ftojnë për të inçizuar në Radio 
Shkupin. Të parën këngë për ta inçizuar e 
caktuan “Për midis pazarit të Durrësit” dhe 
kënga e dytë që planifikohej ishte “Mori cucë 
matjane”. Atëherë, z.Hoxha i thotë Hanifes 
së këto dy këngë, me të dëgjuar, i ka ndalu-
ar Bllago Ivanov nga Radio Shkupi. Siç pat 
rrëfyer vetë artistja, ishte prekur nga vendimi 
që ishte marrë, por e pat ngushëlluar veten 
me arsyen se metëvërtetë ndryshonte cilësia 
e inçizimit nga ajo e Radio Prishtinës, kur 
dijmë se melosin shqiptar, në Radio Shkupin 
mundoheshin me çdo kusht ta kthenin në 
muzikë bullgare. Realisht, Hanifja hasi në 
ndihmesë të madhe nga kryeredaktori i Radio 
Shkupit Talat Avçe, i cili bashkë me babain 
dhe të afërmit e saj, e ndihmuan Hanifen që 
të shkolloheshte në formimin e zërit të saj. 
Ai fillimisht e paskësh dëgjuar inçizimin e 
Hanifes realizuar nga Parashqevi Maleska, 
kështu e fton atë në ambientet e radios që 
drejtonte.

   Hanife Sejfulla Reçani bashkë me sho-
qërinë “Besa” të Gostivarit, në vitin 1985 
ishin ftuar të vizitonin Shqipërinë, e mes 
artistësh të tjerë, në këtë udhëtim qenë: luan 
Hajra, Nazmie Hoxha, fitim Domi (humor-
ist), Shaban Çekaj, etj. fillimisht Hanifja nuk 
e pranoi këtë oferët për dy arsye: e para, 
se duheshte të udhëtojë pa bashkëshortin 
dhe e dyta, sapo i kishte ndërruar jetë i ati. 
Megjithëkëtë, nëna e saj bëhet shkaktare që 
ajo të shkojë dhe në kthim e sipër, nga malli 
i Shqipërisë, t’i sjellë një grusht dheu. Ajo, 
në Tiranë i kishte djemtë e hallës, te të cilët i 
pëlqeu një lule kaktusi, të cilën nënës do t’ia 
çonte si “selam” nga mëmëdheu. Kushërinjtë 
ia dhuruan me gjithë dëshirë, por e gjithë 
lumturia që ndjeu Hanifja, u shua në kufi, ku 
gjithë çka patën, forcat policore ua hodhën 
pa pikë mëshire. Bashkë me Shaban Stafajn 
dhe Maksut Deharin e themeluan shoqërinë 
“Besa” të Gostivarit, e cila funksionoi fuq-
ishëm 8 vjet me radhë.  u paraqit me këngë 
dedikuar fatit të femrës shqiptare, për kurbe-
tin, që u bë fat kolektiv dhe plagë e pashëruar 
për shqiptarët, por një pjesë të mirë të reper-
toarit të saj e përbëjnë edhe këngët lirike, siç 
kemi: “Dukanja”, “Pse je hidhnu ti me mua”, 

Hanife Sejulla Reçanin - zëri i këngës së pavdekshme
kulturë

Rruga  e  Arbër i t  -  a ty  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!
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Nga Besnik  Lami

Në fillim të muajit nëntor, krejt papritur u nda 
nga kjo jetë në moshën 75 vjeçare Gani Lami, 
person i njohur e i respektuar në tërë zonën e 

Bellovës e në mbarë Dibrën, Hero i Punës Socialiste. 
Nuk ishte i sëmure, përkundrazi, i shëndetshëm e plot 
gjallëri, por një atak e ndau Ganiun nga jeta dhe gjiri i 
ngrohtë i familjes. U nda nga jeta Ganiu në një kohë kur 
ai po u gëzohej  nipërve e mbesave të vogla, kur djemtë 
e tij kishin akoma nevojë për fjalën e tij të ngrohtë e të 
mençur dhe metodën e organizimit të punës e të jetës 
në familje.

Ganiu lindi në fshatin Zagrad me 1942 në një 
familje të varfër fshatare, por të ndershme e patriote, 
që përkrahu e ndihmoi LANÇ. Vetë xhaxhai i Ganiut, 
Maliqi, atëherë i ri në moshë, rroku armët e u bashkua 
me shokët në Brig.18  Sulmuese në luftë për çlirimin e 
vendit. Pas mbarimit të shkollës fillore në fshat, Ganiu iu 
fut punës në bujqësi për të ndihmuar sadopak familjen 
e tij të varfër. Pas formimit të kooperativës bujqësore 
me 1967, Ganiu u dallua si punëtor i palodhur në 
brigadë, si aktivist shoqëror. Ishte në kulmin e moshës, 
rreth 25 vjeç. Në punë e sipër Ganiu u dallua edhe për 
aftësi organizative, për sensin praktik të organizimit të 
punës dhe për komunikim të ngrohtë me njerëzit. Si i 
ri i shkathët dhe punëtor i dalluar, Ganiu fitoi respektin 
e fshatarëve, të brigadës dhe, pa bërë 2-3 vjet punë 
si punëtor i thjeshte, u zgjodh nga brigada e fshatit 
brigadier në fillim të viteve ‘70. Këtë detyrë Ganiu e 
kreu me sukses për rreth 20 vjet rresht. Falë aftësive 
të tij drejtuese e menaxhuese si dhe vullnetit të tij për 
punë, shpejt brigada e arave e Zagradit me brigadier 
Gani Lamin, u bë brigada më e dalluar në Bellovë dhe 
nga më të dalluarat në rreth. Ai arriti të marrë nga 400 
kv patate për ha dhe nga 40 kv grurë për ha. Po ku i 
arriti këto rezultate Ganiu? Jo në fusha pjellore, por 
në shpate e pllaja malesh. Këto rezultate në prodhim 
Ganiu i ruante dhe i rriste nga viti në vit falë punës së tij 
organizuese, farërava të zgjedhura, drenazhimit të tokës 
e punës shkencore  në prodhim. Për punën e palodhur të 
Ganiut e arritjen e rezultateve të larta në grurë e patate 
ka shkruar shtypi i kohës. Shpesh ka folur dhe media 
e kohës, ku Ganiu përmendej si flamurtar i arritjeve të 
rezultateve të larta në prodhim.

Me punë e shpirt sakrifice, me sjellje prej babaxhani e 
masoviku Ganiu fitoi respektin e dashurinë e punonjësve 
dhe të mbarë shoqërisë në fshat e kooperativë. Në fund 
të viteve ‘70 Ganiut ju ngarkua dhe detyra e sekretarit të 
byrosë të partisë në kooperativë. Edhe këtë detyrë Ganiu 

Njeri e kuadër i mirë, punëtor i palodhur
Ganiu ishte i dashur dhe i respektueshëm 

me njerëzit, por dhe banoret e zonës, të 

vjetër e të rinj, e donin dhe e respektonin 

atë. Këtë dashuri, respekt dhe keqardhje 

për vdekjen e tij të papritur e tregoi 

dhe varrimi i tij në Sukth me 3 nëntor, 

ku kishin ardhur shumica e banorëve të 

zonës së Bellovës, por dhe nga Peshkopia, 

Tirana e Durrësi për t’i dhënë Ganiut 

lamtumirën e fundit. 

e kreu me devotshmëri e përgjegjësi mbi 10 vjet e ca 
deri në fund të viteve  ‘80 të shekullit të kaluar. 

Duke kontaktuar shpesh e për ditë me kuadro të 
Partisë e të pushtetit në rreth Ganiu përfitoi shumë, u 
aftësua si kuadër, bëri si të thuash një shkollë të dytë, 
fitoi nga arti i takimit me njerëzit. Ai s’kishte shumë 
shkollë, po vetë jeta dhe puna e shkolloi dhe e aftësoi 
si drejtues masovik i punëve të partisë e të bujqësisë 
në kooperativë. Ai ishte njeri i thjeshtë si gjithë të 
tjerët, i dashur e i komunikueshëm me të gjithë. Po t’i 
drejtoheshe Ganiut për një hall a problem, ai bëhej si i 
thonë copë për ta zgjidhur hallin, tregohej i gatshëm e 
i papërtuar për të ndihmuar.

Fama e tij si brigadier i dalluar, me rezultate të larta 
në kulturën e patates qe përhapur jo vetëm në Dibër, 
por në gjithë Shqipërinë. Për punë të mirë e arritje të 
rezultateve të larta në prodhim, Gani Lami si njeri i 
thjeshtë i punës, në fillim të viteve ’80 fitoi titullin e 
lartë Hero i Punës Socialiste. 

Aq shumë u aftësua Ganiu, saqë në fund të viteve ‘80 
kreu dhe detyrën e kryetarit të kooperativës bujqësore 
Bellovë për dy vjet rresht. S’kishte kuadër e inspektor 
në rreth që të mos e njihte e respektonte Ganiun. Ai me 
punë e mirësjellje fitoi jo vetëm titullin e brigadierit të 
dalluar në punë, por dhe titullin e drejtuesit masovik, 
të dashur e të papërtuar në popull. S’kishte gëzim e 
hidhërim në fshat apo zonë që Ganiu të mos e ndante 
me banorët e zonës ku punoi e drejtoi për rreth dy 
dekada. 

Në çdo hall e vështirësi ai u gjindej pranë 
bashkëfshatarëve të tij. Pas prishjes së sistemit socialist 
Ganiu shkoi pas djemve, la vendlindjen, fshatin e 
tij të dashur, Zagradin, e shkoi me banim në Sukth 

të Durrësit. Iku, si i thonë fjalës, me lot ndër sy, se 
pjesën më të bukur të jetës e kaloi në fshat, ia kushtoi 
zhvillimit e përparimit të fshatit, të ekonomisë bujqësore, 
elektrifikimit të zonës në fund të viteve ‘60, ndërtimit të 
objekteve social-kulturore në  fshatra në fillim të viteve 
‘70, hapjes së tokave të reja e deri tek eksperimentimi 
shkencor në kulturat bujqësore. Ganiu la Zagradin, la 
Bellovën në këto 15 vitet e fundit, por ai kurrë nuk i 
shkëputi lidhjet me fshatin e zonën ku u lind, u rrit, ku u 
edukua  e u formua si njeri e kuadër. Për çdo sëmundje 
apo vdekje në zonë apo në Peshkopi Ganiun e kishe 
pranë. Vinte që nga Sukthi dhe takonte e ngushëllonte 
bashkëfshatarët e zonës në çdo fatkeqësi familjare, duke 
lehtësuar dhimbjen e tyre. Ai kaloi 15 vjet në Sukth, 
por kurrë nuk i ndërpreu për asnjë çast  lidhjet e tij me 
fshatin e zonën.

Unë, autori i këtyre radhëve, në shkurt të 2006 bëra 
një operim të vështirë në Tiranë. Ndenja në spital rreth 
një muaj e gjysëm. Pasi dola nga spitali, u ktheva në 
shtëpi. Nuk kaluan shumë ditë dhe  Ganiu më erdhi 
në shtëpi për vizitë. Nuk e prisja, se me Ganiun s’jemi 
një fis, por jemi nga dy fshatra të ndryshëm. S’më lidh 
asgjë me Ganiun, përveç mbiemrit. M’u bë qejfi, se ai 
respektonte e vlerësonte njerëzit e kuadrot e zonës. Sa 
herë që Ganiu vinte në Peshkopi nga Durrësi, takohej 
e përshëndetej me njerëzit. I pyeste për shëndetin e 
familjet e tyre. Edhe pse tranzicioni i gjatë e i vështirë 
i përçau e i degdisi njerëzit brenda e jashtë Shqipërisë 
Ganiu nuk e humbi sensin e njeriut të dashur, popullor 
e babaxhan.

Kush dëgjoi se ka vdekur Ganiu, u step, u hidhërua 
e u habit se ai ishte i shëndetshëm, i gjallë e dinamik, 
i dashur e i komunikueshëm me njerëzit. Kështu e 
kanë fundin njerëzit e mirë e zemërbardhë. Ata vdesin 
papritur, pa vuajtje e mundime. 

Ganiu ishte i dashur dhe i respektueshëm me njerëzit, 
por dhe banoret e zonës, të vjetër e të rinj, e donin dhe 
e respektonin atë. Këtë dashuri, respekt dhe keqardhje 
për vdekjen e tij të papritur e tregoi dhe varrimi i tij në 
Sukth me 3 nëntor, ku kishin ardhur shumica e banorëve 
të zonës së Bellovës, por dhe nga Peshkopia, Tirana e 
Durrësi për t’i dhënë Ganiut lamtumirën e fundit. 

I paharruar qofte kujtimi yt, o Gani Lami, o njeri i 
dashur e i thjeshtë, o punëtor i palodhur e masovik 
popullor.

Le të shërbejë ky shkrim si një homazh për jetën e këtij 
njeriu të respektuar e të nderuar nga shoqëria.

Fama e tij si brigadier i dalluar, me 

rezultate të larta në kulturën e patates qe 

përhapur jo vetëm në Dibër, por në gjithë 

Shqipërinë. Për punë të mirë e arritje të 

rezultateve të larta në prodhim, Gani 

Lami si njeri i thjeshtë i punës, në fillim të 

viteve ’80 fitoi titullin e lartë Hero i Punës 

Socialiste. 
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Programi Rajonal për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD) financohet nga Bashkimi 
Evropian dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) në gjashtë vende të 
Ballkanit Perëndimor, përfshirë: Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën*(Të gjitha referencat 
lidhur me Kosovën duhet të kuptohen në përputhje të plotë me Rezolutën 1244 (1999)), ish-Republikën 
Jugosllave të Maqedonisë, Malin e Zi dhe Serbinë. Qëllimi i përgjithshëm i programit ReLOaD është që 
të fuqizojë demokracitë pjesëmarrëse dhe procesin e integrimit në BE në Ballkanin Perëndimor, duke e 
fuqizuar shoqërinë civile që të jetë pjesë e proceseve të vendimmarrjes si dhe duke kontribuar dhe mundë-
suar një mjedis ligjor dhe financiar inkurajues për shoqërinë civile.

Qëllimi specifik i këtij programi është fuqizimi i bashkëpunimit ndërmjet njësive të pushtetit lokal dhe 
shoqërisë civile në Ballkanin Perëndimor, duke inkurajuar zbatimin e modelit te suksesshëm të realizuar 
në Bosnje dhe Hercegovine lidhur me financimin e organizatave të shoqërisë civile (OSHC) nga buxheti 
i pushtetit lokal ne përputhje me prioritet lokale

Programi ReLOaD do të promovojë sinergji ndërmjet njësive të pushtetit lokal dhe OShC-ve duke kon-
tribuar në rritjen e cilësisë së jetesës në rreth 50 njësi të pushtetit vendor në gjithë Ballkanin Perëndimor 
të cilat priten të përfshihen dhe të kenë përfitime direkt në procese vendimmarrëse, gjithëpërfshirëse dhe 
transparente. Programi do ë zbatohet për një periudhë 36 mujore. ReLOaD në Shqipëri pritet të zbatojë 
rreth 50 projekte të OSHC-ve në 12 bashkitë  partnere dhe të ofrojë shërbime të përmirësuara dhe të 
shumëllojshme për qytetarët që marin shërbime në këto bashki.

Bashkia Dibër dhe programi ReLOaD fton të gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC-të) në Shqipëri 
që të paraqesin projekt-propozime që janë në përputhje me objektivat zhvillimore të Bashkisë Dibër dhe 
janë në përputhje me prioritetet e përcaktuara më poshtë:

Përfshirja sociale me fokus te fëmijët me nevoja të veçanta
Të drejtat e njeriut, me fokus në fuqizimin ekonomik të grave në nevojë dhe të rinjve
Zhvillimi i mjedisit të qëndrueshëm në mbështetje të ekoturizmit
Shuma e fondeve për projektet e miratuara do të jetë prej 650.000 Lek deri 4.500.000 Lek.
OShC-të lejohen që të dorëzojnë më shumë se një projekt propozim për aq kohë sa shuma e përgjithshme 

e ndarë nuk kalon shumën prej 8.000.000 Lek gjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit ReLOaD (deri në janar 
2020). 

Bashkia rezervon të drejtën të mos i alokojë të gjitha fondet që ka në dispozicion në rast se pro-
jekt-propozimet e paraqitura nuk i plotësojnë kriteret e përcaktuara. Kohëzgjatja e secilit projekt mund 
të shkojë nga 6 deri në 12 muaj. Projektet e përzgjedhura duhet të zbatohen në periudhën nga Mars 2018 
deri në Shkurt 2019

PËRSHTATSHMËRIA/PRANUESHMËRIA: Pjesëmarrja në këtë thirrje publike është e hapur, në 
baza të barabarta, për të gjitha OShC-të e regjistruara zyrtarisht (shoqata/organizata apo fondacion) në 
përputhje me ligjet dhe rregulloret e në fuqi në Shqipëri. Të gjitha organizatat e shoqërisë civile të intere-
suara mund të gjejnë informata të hollësishme rreth kushteve për aplikim si dhe për kriteret për financimin 
e projekteve në Udhëzimin për Aplikant, që është pjesë përbërëse e dokumentacionit të thirrjes publike.

DOKUMENTACIONI: Dokumentacioni i aplikimit për thirrjen publike të Bashkisë Dibër do të jetë i 
disponueshëm nga 15.01.2018 pas dërgimit të një kërkese me e-mail në adresën bashkiadiber@gmail.com, 
ku duhet ta citoni emrin e organizatës së interesuar; ose duke u paraqitur personalisht në:

Bashkia Dibër, Sektori i Kulturës Edukimit Komunikimit dhe Çështjeve Gjinore
Bulevardi :“Elez Isufi” 8301 Peshkopi
Të gjitha informatat e nevojshme, si dhe një version elektronik i paketës së aplikimit mund të gjendet 

edhe në ëeb-faqen zyrtare të Bashkisë Dibër:  “http://ëëë.dibra.gov.al” si dhe në ëeb-faqen e UNDP 
“http://ëëë.al.undp.org”.

Sesionet informuese (ditët e hapura) lidhur me këtë ftesë me OShC-të e interesuara për të aplikuar do 
të mbahen në Bashkinë Dibër me datën 01.02.2018 në ora 11 pranë Bashkisë Dibër.

Pyetje rreth ftesës publike mund të bëhen përmes e-mail adresës  registry.al@undp.org, duke iu referuar 
thirrjes publike. Pyetjet mund të dërgohen deri me 13.02.2018, ndërsa përgjigjet do të jepen me shkrim 
brenda 3 ditëve pune që nga data e pranimit të pyetjeve përkatëse. Për qëllime transparence, përgjigjet 
do t’u dërgohen gjithashtu të gjithë aplikantëve të mundshëm, ose do të botohen në faqen e internetit të 
bashkisë dhe/ose UNDP.

DORËZIMI I APLIKIMEVE: Aplikimet e plotësuara (me të gjithë dokumentet mbështetëse) duhet 
të dorëzohen në tri (3) kopje të shtypura dhe një kopje elektronike (CD apo USB), të vendosura në një zarf 
të vulosur mbi të cilin është shkruar referenca e thirrjes publike, përmes postës zyrtare apo personalisht, 
gjatë ditëve të punës (e hëne – e premte), nga ora 09:00 deri ora 15:00, në adresat në vijim:

Bashkia Dibër, Bulevardi :“Elez Isufi” 8301 , Peshkopi
Afati për dorëzimin e aplikimeve është data  16.02.2018, ora 15:00. Aplikimet e dorëzuara pas këtij afati 

do të  merren parasysh vetëm nëse vula postare tregon se data dhe koha e dërgimit ka qenë para mbylljes së 
afatit zyrtar. Pjesa e jashtme e zarfit duhet të përmbajë titullin e thirrjes për dorëzimin e propozimeve, emrin 
dhe adresën e plotë të kandidatit, emrin e plotë të projektit dhe mbishkrimin “Të mos hapet përpara hapjes 
zyrtare.” Formulari për regjistrimin e dokumentacionit të pranuar lëshohet nga përfaqësuesi i bashkisë. Të 
gjithë aplikantët që kanë paraqitur propozime, pavarësisht nëse pranohen ose jo, njoftohen me shkrim për 
vendimin e marrë për projekt-propozimin e tyre brenda 30 ditësh nga mbyllja e thirrjes publike. Rezultatet 
do të publikohen në faqen e internetit të bashkisë,  në tabelën e njoftimeve të bashkisë, dhe në  ëeb-faqen 
e UNDP-së ëëë.al.undp.org.

PAKETA E DOKUMENTAVE TE APLIKIMIT, Versioni elektronik i paketës së aplikimit mund 
të shkarkohet në fund të njoftimit në faqen http://rrugaearberit.com/njoftime/

BASHKIA DIBËR NË PARTNERITET ME PROGRAMIN ReLOaD SHPALL:

THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIMIN E 
PROJEKT PROPOZIMEVE NË PROGRAMIN RAJONAL PËR DEMOKRACINË LOKALE 

NË BALLKANIN PERËNDIMOR (ReLOaD)

ëëë.rrugaearberit.com
na ndiqni online, falë ndihmës së z. agim Deva, të 

cilin e falenderojmë për ndihmën dhe përkushtimin.
Informacioni për faqen online: info@rrugaearberit.com 

Informacioni për versionin e printuar:  rrugaearberit@gmail.com 

Përdor KoNTAKT PAGe për pyetje dhe sygjerime.

Shtyp butonin “nDIhMO eDhe tI” që gjendet në faqen e parë në 
versionin online për tu abonuar dhe kontribuar në botimin e gazetës, ose 

kontakto me redaksinë.  Çdo kontribut bëhet publik.

Çdo lloje kontributi shkon në masën 100% në llogarinë e gazetës në 
Tiranë/Shqiperi në mënyrë të sigurtë përmes PayPal. 

Ëebsite është një kontribut në shërbim të botimit të gazetës “Rruga e 
Arbërit”, lobimit për ndërtimin e rrugës me të njëjtin emër, që do lidhë 

Tiranën me pjesën tjetër të Ballkanit në lindje të Shqipërisë, si dhe 
zhvillimin e Dibrës dhe krahinave përreth.

Bëj pajtimin tënd me 

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.

BëjU pjesë e gazetës
me një shKrim...

një aBonim online 
ose në print...

kushton vetëm 600 lekë në vit. . . 

email :  rrugaearberit@gmail .com

Më shumë mund të shikoni në 

faqen e gazetës në FB: 

Rruga e Arbërit

ose ndiq linkun: 

goo.gl/1bq2r6


