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aktualitet: Banorët e Kërçishtit, Rabdishtit dhe Radomirës po rrisin interesin dhe investimet në
infrastrukturën turistike, por rruga që të çon në këto fshatra mbetet pengesa kryesore.

Infrastruktura, pengesë për zhvillimin e turizmit

S

abri Shahini nga Rabdishti i Dibrës
ka disa muaj që ka filluar ta kthejë
shtëpinë e tij në bujtinë. Por tani që
fshati është shpallur një ndër 100 fshatrat
me perspektivë zhvillimin e turizmit, ai
po nxiton që punimet t’i kryejë sa më
shpejt.
Shahini ka përfituar një grant rreth
18 mijë euro nga SARED, një program
mbështetës për bujqësinë dhe zhvillimin
ekonomik në zonat e pazhvilluara të
Shqipërisë, program i cili ka filluar në
vitin 2014, me mbështetjen e përbashkët
të qeverisë gjermane dhe daneze. Nga ky
projekt deri më tani në rrethin e Dibrës
kanë përfituar mbi 30 fermerë, me një
grant mbi 365 mijë eurosh.
(Lexoni në faqet 2-3)

Vlerësimi

Shaban Bitri, inxhinieri
i respektuar, dibrani
me vlera të spikatura

60-vjetori i lindjes

arkeologji

Vlerësime
për jetën,
veprimtarinë
shkencore,
kontributet dhe
librat e botuar
nga prof. dr.
Shaban Sinani

Më shumë
Adem Bunguri,
libra të botuar, laureat i çmimit
se sa vite pune “Dea Dardanicae”
Dritëro Agolli: Në jetën time, që nuk është aq e pakët,
kam njohur shumë nga këto dy kategori njerëzish. Mes tyre kam
njohur edhe Shaban Sinanin, këtë burrë të imët që më kujton
Vladimir Proppin, profesorin tim në Universitetin e Leningradit,
sot Sankt-Petërsburg, njërin nga teoricienët më të mëdhenj të
folklorit, autorin e famshëm të veprës “Morfologjia e përrallës”,
e njohur në gjithë botën. Edhe Proppi ishte një burrë i imët dhe
me një zë të butë si të Shabanit. Ne thoshim për Proppin: “Gjithë
trupi i tij është kthyer në tru”. Dhe unë, sa herë e shoh Shabanin,
pa dashur përsëris fjalët që thoshim për Proppin.

“Kosova për ne andej kufirit ka qenë një mollë e ndaluar. Kosova ka një pasuri të jashtëzakonshme arkeologjike, që është një
burim dhe një arkiv i jashtëzakonisht i pasur që na jepet në dorë
për të evidentuar historinë ndonjëherë të deformuar antike të
Kosovës”, ka thënë Bunguri.

Lexoni në faqet 8-9

Lexoni në faqet 10-11

Në brendësi:
Lugina e Setës, një nga shtigjet turistike
që nuk duhet humbur Pesëdhjetë milionë euro për Lurën...
Menaxhimi me efektivitet dhe transparencë i Ndërmarrjes së
Llixhave në Peshkopi Zëri i qytetarëve të Bulqizës në mbrojtje
të pasurive natyrore “Autoktonët” e Dibrës Talentet e Dibrës
mbeten në “errësirë” Shkolla “Myslim Shehu”, një model që duhet
ndjekur nga shkollat e tjera Shën Gjergji, festa e gjelbërimit
Olta Lami: Dibranët janë njerëz artdashës dhe shumë punëtorë
Asllan Keta: Më shumë se Partinë, dua Shqipërinë Ambasadori
i vogël i Dibrës Dr. Ahmet Alliu, mjeku i parë i Dibrës Ismail
Shulku, ushtaraku madhor i Frontit Verilindor Xhavit Gasa, poeti
i dhimbjes dhe i mallit për vendlindjen Krijimtari nga Anisa Tufa,
Jahe Fida dhe Astrit Balliu

Më shumë mund të shikoni në faqen e gazetës
në FB: Rruga e Arbërit ose ndiq linkun:
https://tinyurl.com/lcc3e2f

Nga Prof. dr. Edlira Haxhiymeri

Ë

shtë kënaqësi e veçantë për mua që në emër
të Shoqatës së Intelektualëve Dibranë të uroj
nga zemra mikun tonë, shokun tonë, dibranin
me vlera të spikatura, inxhinierin e respektuar
zotin Shaban Bitri, për nominimin e tij “Qytetar
nderi i Dibrës”. Shabani është biri i nderuar e i
respektuar i fshatit Blliçe. Në këtë trevë patriotike të Çidhnës, pellgut të Drinit, në shpinë të
Lurës e përballë Korabit madhështor, u lind dhe
u formua si karakter Shaban Bitri.
Lexoni në faqen 12

Bëj një abonim
online ose në print.
Kushton vetëm 600 lekë në vit.
email: rrugaearberit@gmail.com

Njoftohen lexuesit tanë në Durrës,
se gazetën tonë mund ta gjejnë
pranë rrjetit të librarive Dyrrah

Bej “Like” dhe “Share”. Pajtohu dhe qëndro me
gazetën #rrugaearberit më pranë #Dibrës!
cyan magenta yelloë black 1

Të dhëna arkeologjike
nga Çidhna e Poshtme
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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.
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Gjendet në treg gjatë gjithë muajit Maj
Redaksia e gazetës falënderon lexuesit dhe
bashkëpunëtoret e saj për mesazhet dhe shkrimet e sjella
për botim.
Kujtojmë bashkëpunëtorët, të cilët duan që shkrimet e tyre
të botohen patjetër në numrin e radhës, të konfirmojnë më
parë sjelljen e materialit në numrat e telefonit të redaksisë ose
emailin e gazetës.
Shkrimet refuzohen për botim vetëm në rast se merrni
përgjigje me email. Për çdo rast tjetër shkrimet priten për
botim në numrat e radhës.
Shkrimet në redaksi për numrin e radhës priten deri më
datë 20 të muajit, përveç rasteve të bashkëpunëtorëve të
rregullt.
Gjithashtu, ju kujtojmë bashkëpunëtorëve se shkrimet
deri në dy faqe daktilografike kanë përparësi botimi.
Gjithashtu, kujtojmë se çdo shkrim i botuar
në një media tjetër apo rrjete sociale nuk ka
përparësi botimi.
Ju lutemi, shkrimet që vijnë përmes email-it, të
kenë patjetër zanoren “ë”.
Ju falënderojmë që jeni pjesë e gazetës!

Botues:
Musa Riçku
Bujar Karoshi
Shaqir Skarra
Editor i faqes online: Agim Deva
Korrespondentë të përhershëm:
Abdurahim Ashiku
Osman Xhili
Alban Tufa
Hysen Likdisha
Samet Zagradi
Defrim Methasani
Grehans Uka
Arsim Kolari
Kontribuan për këtë numër:

Edlira Haxhiymeri
Adem Bunguri
Naim zoto
Jahe Fida
Bernard zotaj
Mirdash Alku
Zenel Shehi
Nazmi KOÇI
Mevlud buci
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:

aktualitet

Infrastruktura, pengesë
për zhvillimin e turizmit
Banorët e Rabdishtit, Kërçishtit
dhe Radomirës po rrisin interesin
dhe investimet në infrastrukturën
turistike, por rruga që të çon
në këto fshatra mbetet pengesa
kryesore.
Nga Bujar Karoshi
Rabdishti gati për turistët, por
rruga mbetet problem

S

abri Shahini nga Rabdishti i Dibrës
ka disa muaj që ka filluar ta kthejë
shtëpinë e tij në bujtinë. Por tani që
fshati është shpallur një ndër 100 fshatrat
me perspektivë zhvillimin e turizmit, ai
po nxiton që punimet t’i kryejë sa më
shpejt.
Shahini ka përfituar një grant rreth
18 mijë euro nga SARED, një program
mbështetës për bujqësinë dhe zhvillimin
ekonomik në zonat e pazhvilluara të
Shqipërisë, program i cili ka filluar në
vitin 2014, me mbështetjen e përbashkët
të qeverisë gjermane dhe daneze. Nga ky
projekt deri më tani në rrethin e Dibrës
kanë përfituar mbi 30 fermerë, me një
grant mbi 365 mijë eurosh.
Sabri Shahini, që të përfitojë nga
grantet e SARED i duhet të investojë
edhe nga buxheti i tij familjar rreth
40% të shumës, si dhe të ruajë faturat e
shërbimeve të kryera, kështu që ai i mban
në një dosje të veçantë. Rikonstruksioni
përfshin ndërtimin e dhomës së pritjes,
dy dhoma gjumi, kuzhinën dhe banjot e
shtëpisë, vendosjen e një paneli diellor,
etj. Kështu që shumë shpejt shtëpia do të
ketë një kapacitet pritës prej 8 personash
dhe në një kohë të afërt kapaciteti do të
dyfishohet.
“Turizmi është e ardhmja”, - thotë
Shahini, që më parë ka pasur një dyqan
në fshat, por që po e mbyll gradualisht,
jo vetëm për shkakun e uljes së fuqisë
blerëse, por edhe për faktin se fitimet janë

Sabri Shahini në njërën nga dhomat që po e përshtat si dhoma e miqve.

shumë të vogla në krahasim me mundin
dhe kohën e punës. Shahini gradualisht
po mendon edhe për guidat që do të
bëjnë mysafirët e tij, si marshimet në
mal, etj.
Por si Shahini nuk mendojnë të gjithë
në fshat. Një banor thotë se duket se ka
më shumë fjalë se vepra. Ai mendon
se pushteti lokal dhe organizatat që po
përpiqen të ndihmojnë, duhet të jenë
më të qartë në investimet në ndërtimin
e rrugës, rreth 5 km, që lidh fshatin me
qytetin e Peshkopisë.
Javën e fundit të prillit në Rabdisht
ishte përfaqësuesi i USAID/Albania
Dennis Wesner së bashku me kryetarin
e bashkisë së Dibrës, Muharem Rama.
Kryetari i Bashkisë u bëri thirrje
banorëve që të ruajnë traditën e gurit,
të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin për të
përmirësuar infrastrukturën rrugore në
fshat, pastrimin dhe shumë shpejt do ta

Lugina e Setës, turizmi
përballet me vështirësi

N

Raiffeisen Bank
Rruga e Arberit
Nr. llog. në lekë: 0010036640
IBAN: AL44 2021 1219 0000 0000 1003 6640

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

kemi Rabdishtin një destinacion turistik.
Ndërsa përfaqësuesi i USAID/Albania
vlerësoi mikpritjen dhe peizazhin e
mrekullueshëm të fshatit, por bëri thirrje
për më shumë shtëpi pritëse, shtigje
turistike dhe një kujdes më të madh për
traditën, pastrimin.
Banorët, të gatshëm për të rritur
investimet turistike në fshat, i kërkuan
kryetarit të bashkisë investime për ujin e
pijshëm, kanalizimet e ujërave të zeza,
sidomos për asfaltimin e rrugës që lidh
Rabdishtin me Peshkopinë.
“Kur i pyet thonë se do bëhet edhe
rruga, ata thonë se përderisa qeveria
e ka shpallur fshat turistik, do të bëje
edhe rrugën. Nuk ka dhe nuk do të ketë
turizëm pa ndërtimin e rrugës”, thotë një
banor që nuk dëshiron të identifikohet.

Shtëpia e Haki Golecit në Rabdisht, e cila po rikonstruktohet për t’u kthyer në një bujtinë
pritëse për turistët.

ë fshatin Arras, 17 km larg nga
Rabdishti, Vladimir Marku ka
vite që punon dhe mendon për
turizmin. Ai ofron më së shumti guidat
që nisin nga Arrasi në drejtim të Lurës
e Selishtës, por edhe guida në Korab,
rafting në Dri apo ture me biçikleta që
shkojnë në Kukës, Tropojë, Shkodër e
Mal të Zi.
Vladimiri nuk ka përfituar grante nga
donatorë. Pyetjes se a ka marrë ndonjë
ndihmë nga shteti apo donatorët, ai
përgjigjet: “Ndihma kam marrë në ide,
jo në vlera monetare”.
Për kthimin e tij në shtëpi pritëse ai ka
investuar vit pas viti mbi 15 mijë euro.
Aktualisht ka një kapacitet pritëse prej
10 vendesh dhe së shpejti do të shkojë
deri në 16 vende.
Planet e Vladimirit janë më të qarta.
Këtë vit planifikon të ketë mbi 40 ditë
punë si guidë turistike, nga të cilat 36
ditë janë parapaguar.
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reportazh

Gra të fshatit Kërçisht duke diskutuar me përfaqësues të bashkisë në lidhje me përgatitjen
për kthimin e fshatit në një destinacion turistik. Foto: Facebook/Dibra Turizëm dhe Traditë

Shtëpia pritëse e Vladimir Markut në Arras.

Lumi i Setës, me ujërat e ftohtë dhe
kanionet e thepisura janë tërheqës për
turistët në perspektivë, por ndërtimet e
HEC mbi të po e dëmtojnë turizmin në
këtë rajon.
Vladimiri nuk dëshiron të flasë për
këtë, por thotë se “një turist vjen për të
parë natyrën, jo hidrocentralet”.
Vitin e kaluar mbi 250 turistë i kanë
vizituar kanionet e Setës. “Të gjithë janë
të mrekulluar prej saj, por edhe janë
mërzitur kur kanë mësuar se këto mund
të dëmtohet nga ndërtimi i HEC”, thotë
Vladimiri.
Në lidhje me ndërtimin e HEC mbi
Setë, një gjyq po zhvillohet në gjykatën
administrative të Tiranës për anulimin
e saj. Ambietalistët pretendojnë se
ndërtimi i tij do të prishë ekosistemin në
zonë, pasi HEC do të marrë ujin dhe do
të degradojë natyrën e luginës.
Më 27 prill 2018, Vladimiri priti
përfaqësuesit të USAID/ Albania, z.
Dennis Wesner, i cili shoqërohej
nga ekspertë të ALCDF dhe Zyrës së
Informimit Turistik, të cilët vizituan
Luginën e Setës, duke parë fermën e
peshkut, Kepin e Xhitetit, Shpellën e
Kloknezhës, dhe Sopanikën me ujëvarën
e mrekullueshme.
Besnik Alku nga Fondacioni Shqiptar
i Zhvillimit të Kapaciteteve Lokale ALCDF, thotë se ndërtimi i HEC-eve në
zonat me perspektive turistike e pengon
zhvillimin e turizmit, por në rastet kur
kjo nuk mund të ndalohet, lind nevoja
e një dialogu mes investitorëve dhe
banorëve të zonës, për të investuar në
infrastrukturën e shtigjeve turistike.
Shtegu Setës është një nga pesë shtigjet
turistike të evidentuara nga projekti
Dibra- Turizëm dhe Traditë, i cili fillon
nga Drini deri në Liqenin e Luleve në
Lurë.

natyrën, kulturën dhe mjedisin. Projekti
po financohet nga USAID/Albania dhe
Qeveria Suedeze dhe po zbatohet nga
ALCDF në bashkëpunim me partnerët
lokalë, Bashkinë e Dibrës dhe CNVP.
Për momentin është hapur një thirrje për
aplikime në infrastrukturën akomoduese
të shtëpive pritëse me një fond prej 40
mijë dollarësh, që bashkë me investimet
nga vetë banorëve parashikohet të kapë
shifrën 100 mijë dollarë.
“Deri tani kemi qenë në fazën e
ngritjes së projektit, që do të thotë që
forumi Dibra Turistike është krijuar,
është funksional dhe ka hartuar draftin
e strategjisë për zhvillimin e turizmit në
territorin e Dibrës, thotë Besnik Alku.
Sipas tij, kjo strategji do të diskutohet
shumë shpejt me komunitetet lokale
dhe do të marrë miratimin e këshillit
bashkiak.
“Në Rabdisht dhe Kërçisht, thotë Alku,
komuniteti ka ecur përpara në lidhje me
projektet për ndërtimin e infrastrukturës
turistike. Janë zhvilluar takimet në
komunitet dhe kanë zgjedhur komisionin
e zhvillimit të turizmit, si dhe janë duke
përcaktuar prioritetet për përmirësimin e
infrastrukturës në fshat, si pjesë e planit
të zhvillimit”.
Sipas Alkut, po në kuadër të projektit
D2T, janë përcaktuar pesë shtigjet
kryesore turistike dhe po punohet
për krijimin e hartave, broshurave
informuese dhe projektet e ndërhyrjes
me infrastrukturën e duhur.
Shtegu i Setës nga Drini në Lurë;

ai i Korabit nga Radomira në Korab; i
Gramës nga Kastrioti në Gramë; Lugina
e Shërimit nga Peshkopia në bjeshkët e
Rabdishtit dhe Skërtecit si dhe i Kërçinit
nga Kërçishti në Hinoskë, janë pesë
shtigjet turistike që rekomandohen për
turistët, dhe sipas Alkut, së shpejti do të
plotësohen me programe itineraresh nga
1 dhe 5 ditore.
D2T deri më tani ka kontaktuar mbi
290 subjekte me perspektivë zhvillimin
turistik; prej të cilëve 150 janë prodhues
dhe 70 shitës shërbimesh, si dhe shumë
shpejt do të vihen në veprim të shërbimit
turistik mbi 20 gra dhe mbi 15 guida
turistike të certifikuara.
Nën objektin e programit janë edhe
liqenet akullnajorë të Lurës dhe Kacnisë,
turizmi kurativ i llixhave, ai i historisë si
dhe kulturës dhe artit.
“Në gjurmët e Skënderbeut dhe
Kastriotëve” dhe “Oda Dibrane”, janë dy
projektet e tjera që pritet të zhvillohen në
të ardhmen, me qëllim nxitjen e turizmit
në Dibër.
Alku thotë se Zyra e Informacionit
Turistik në Peshkopi është në funksion
të plotë, e gatshme të ofrojë informacion
për turizmin në rajon si dhe shumë shpejt
do të jetë edhe në web.

“North Green Association” është një
organizatë tjetër, e cila me mbështetjen
e “Lëviz Albania” po zbaton një projekt
në Dibër që quhet “Gjurmë të Gjelbërta

për Dibrën”. Ditët e fundit të prillit,
organizata ndërmori një aksion për
pastrimin e përroit të llixhave nga mbetjet
urbane, duke nisur nga Rabdishti.
Por nuk janë vetëm plehrat pengesë
për zhvillimin e turizmit në rajon.
Infrastruktura rrugore është një pengesë
kryesore, por më e rëndësishmja është
mënyra e shërbimit.
“Megjithëse dibranët dallohen për
mikpritjen, ata nuk janë të gatshëm të
ofrojnë shërbimet në këtë drejtim. Gratë
dhe vajzat, sidomos në zonat rurale, janë
të përjashtuara nga ky lloj shërbimi”,
thotë një guidë lokale. Guidat lokale
tregojnë se kur çojnë turistë në këto
vende, marrin me vete edhe familjarë
të tyre për të shërbyer, pasi gratë dhe
vajzat e shtëpive pritëse në këto zona,
nuk shërbejnë.
Gjithashtu, guidat lokale thonë
se shërbimi i hotelerisë nuk është
bashkëpunues. Disa hotele i rrisin
çmimet, pavarësisht se në kohën e
prenotimit kanë dhënë oferta më të mira.
Po ashtu, ushqimi nuk është shpesh
ai i reklamuari. Në vend të pijeve
tradicionale, si dhallë, lëng thanë apo
raki, shtëpitë pritëse ofrojnë pije ma gaz
dhe birra.
Por kjo problematikë nuk duket
shumë shqetësuese në krahasim me
infrastrukturën rrugore. Sepse banorët e
këtyre anëve besojnë se “uji që lëviz pihet”, ndaj edhe kur turistët të shtohen
në këto anë, kujdesi për mjedisin dhe
natyrën do të rritet.

Z. Dennis Wesner nga USAID/ Albania dhe shoqëruesit e tij nga ALCDF gjatë një vizite në
luginën e Setës, njëri nga shtigjet turistike të evidentuara nga projekti Dibra: Traditë dhe
Turizëm. Foto: Facebook/Dibra Turizëm dhe Traditë

***
Organizatat joqeveritare dhe pushteti
lokal, me qëllim rritjen e biznesit të
turizmit në rajon kanë hartuar edhe disa
ditë festive gjatë vitit. Tani së shpejti do
të jetë Festa e Qershive, dhe më pas
disa festa të tjera si Festa e Shëngjergjit,
Festa e Drinit, Festa e të Vjelave, Oda
Dibrane, ndërsa më parë ishte Dita e
Verës e shumë të tjera. Por të gjitha këto
festa kanë mbetur jashtë vëmendjes së
qytetarëve dhe medias qendrore, për
shkak të infrastrukturës së dobët që lidh
rajon me kryeqytetin. Autoritetet dhe
bizneset me fokus turizmin besojnë
shumë se me ndërtimin e Rrugës së Arbrit
këto festa do të jenë më gjallëruese dhe
turizmi do të ketë rritje të shpejtë. Por,
deri atëherë, sakrifica është e vetmja
mënyrë për t’i mbajtur bizneset e tyre të
hapura dhe shpresat e gjalla.

Problematika

D2T: Dibra, Turizëm
dhe Traditë

D

2T është një projekt tjetër që
po punon shumë me nxitjen e
investimeve në Turizëm në Rabdisht,
Kërçisht dhe Radomirë.
“D2T – Dibra, Traditë dhe Turizëm”
është një projekt tjetër specifik që po i
dedikohet zhvillimit të turizmit. Projekti
ka filluar vitin e kaluar dhe ka një buxhet
prej më shumë se 1 milion dollarë,
me synim zhvillimin e këtij sektori,
sidomos agroturizmit, në harmoni me
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Janë një mori pyetjesh që mund ngrihen por më kryesorja është:
A e ka vlerësuar qeveria dhe ka ndërmarrë një vendim të drejtë për punimet në këtë
zonë? A janë marrë parasysh mendimet e specialistëve dhe banorëve të zonës?
Nga Grehans UkA

T

urizmi për çdo person jep mundësinë të
vizitojë shumë zona nga afër. Mësojnë
historinë, kulturën dhe shijojnë natyrën
të cilat janë të ndërthurura në mënyrën më
të mirë të mundshme për qëllimet turistike.
Turizmi ndikon në zhvillimin e zonës që
vizitohet.
Arrasi është një ndër zonat në Dibër, që ka
vlera turistike të pakrahasueshme. Çdo turist
që zgjedh ta vizitojë është rikthyer përsëri,
sepse natyra dhe mjedisi arrin “ta mbërthejnë” turistin për të qëndruar për disa ditë e
për tu rikthyer përsëri. Për këtë ndikon edhe
pozita gjeografike që është hallka lidhëse
mes natyrës, historisë dhe kulturës. Si njësi
administrative është e përbërë nga fshatrat
e Arrasit, Sinë e Sipërme dhe e Poshtme, si
dhe Grykë Nokë. Gjithashtu, kryqëzohen dy
lumenjtë Drini Zi dhe Seta dhe pas shpine
janë Kurora e Lurës dhe Maja e Rrunjës.
Për të shkuar në Arras, dikur duhej të përshkoje rrugën e nacionale Peshkopi-Kukës, e
njohur si Rruga Rinia, e cila kalonte përkrah
Drinit të Zi dhe prekte shumë fshatra që
ofrojnë një peizazh të mrekullueshëm. Një
distancë prej 20 kilometrash, që mund të
përshkohet me makinë ose me biçikletë,
përveç peizazhit të Drinit të Zi, përballë
shijon peizazhin që të ofron vargmali KorabKoritnik. Gjithashtu, është edhe rruga rrëzë
Korabit për në Arras, që është në një distancë
prej 10 kilometrash, përshkohet lehtësisht
me biçikletë. E veçanta e kësaj rruge është që
kalon pranë pikës ku kryqëzohen lumenjtë
Seta dhe Drini i Zi. Të dy rrugët që të çojnë
drejt Arrasit kalojnë rreth brigjeve të Drinit,
duke mos të të lënë kohë për të menduar
përveç peizazhit që ke përpara.
Me të mbërritur në fshat shikon një peizazh
fantastik, ku shtëpitë fillojnë nga brigjet rreth
Drinit dhe Setës e ngjiten në kodrat ngjitur. Pesiazhi bëhet akoma më tërheqës ngaqë shikon
që kullat tradicionale të punuara me gurë janë
të shpërndara mes pyjeve të dendura, dhe
gjithçka sikur vjen nga lashtësia. Qëndrojmë
në shtëpinë e Vladimir Markut, një kullë e
vjetër e përshtatur për turistët. Më pas vendosim të bëjmë një shëtitje nëpër fshat. Vizitën
e parë e bëjmë pranë Rezervatit të Peshkut e
ngritur si biznes familjar nga Bajram Krashi
buzë lumit të Setës. Ngjitur me rezervatin
është një Restorant i vogël i menaxhuar nga
Drin Krashi me të vëllanë. Në bisedë me ta
kupton sa mirë kanë shfrytëzuar mjedisin
përreth duke punësuar edhe banorë të zonës.
Gjatë shëtitjes duket qartë edhe mikpritja e
banorëve, të cilët të përshëndesin, pavarësisht
moshës. Gjatë darkës në shtëpinë e Vladimirit,
përveç+ bukës së shtëpisë dhe asortimenteve
të tjera, na gëzon prania e gjyshit të shtëpisë.
Gjyshi i Vladimirit, 85 vjeç, është simpatik në
bisedat tona. Me inteligjencën dhe kujtesën
që ka na tregon histori që nga fëmijëria e tij,

Në Muzeun e Kastriotëve, Sinë.

turizëm

Lugina e Setës, një nga shtigjet
turistike që nuk duhet humbur

Lugina e Setës.

të cilat lidhen me kanunin, historinë apo dhe
+çështje sociale të tjera. Të gjitha historitë që
tregon duket sikur po i përjeton në moment.
Në ditën e dytë të qëndrimit, zgjedhim të
vizitojmë Muzeun e Sinës. Gjatë kësaj vizite
njihemi me historinë e familjes Kastriotëve
dhe Heroin Kombëtar Gjergj Kastriotin.
Gjithashtu, njihemi me gjurmët e kalasë
apo dhe me të dhënat historike që lidhen
me periudhën e Skënderbeut në zonë. Duke
lënë pas Muzeun e Sinës ngjitemi në Kepin
e Xhitetit në rrugën drejt Çidhnës. Është
një Gurë që mbart histori, si dhe një pikë
vështrimi interesant. Po të ngitesh në majën
e këtij Guri ke një pamje të plotë të zonës,
sidomos Luginën e Setës; ndërsa në largësi
duket Mali i Korabit i zbardhur nga dëbora
akoma. Për këtë gurë tregohet që në kohën
e Skënderbeut shërbente për 2 gjëra, së pari
si pikë lajmëruese për ushtrinë në rast sulmi.
Së dyti shërbente si pikë ku matej burrëria e
ushtarëve për në ushtri dhe nëse ishin gati
për tu martuar.
Në ditën e tretë vizita vazhdon drejt
Grykës së Setës dhe tek Shpella e Sopanikës.
Gryka e Setes ndodhet në sektorin e mesëm
të rrjedhjes së Setës (degë e Drinit të Zi) 700

Ujvara e Sopanikës.

Rezervati i peshkut, Arras.

m mbi nivelin e detit. Përfaqëson një kanion
në gëlqerorë, të formuar nga veprimtaria erozive e lumit me të njëjtin emër, degë e majtë
e lumit Drin i Zi. Është i gjatë rreth 1.5 km,
i thellë rreth 150 m dhe i gjerë rreth 4-7 m
ndërsa thellësia i kalon 90 – 100 m. Ka shpate
të thepisura. Në të njëjtën kohë përbën edhe
një ekosistem interesant karstik. Ka vlera
shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike,
hidrologjike e biologjike), didaktike, kulturore, ekologjike dhe turistike. Ajo që e bën
tërheqës peizazhin janë ujëvarat e shumta që
varen nga lartësitë, si dhe bimësia që gjendet
në kurrizin e çdo shkëmbi. Po të vazhdosh
akoma më në thellësi andej nga rrjedh uji,
të afron akoma më shumë drejt Gurë Lurës,
si dhe Parkut kombëtar të Lurës.
Burimi dhe shpella e Sopanikes ndodhet në afërsi të fshatit Çidhën, në lartësinë
rreth 400 m mbi nivelin e detit. Gjithashtu,
është pranë Kanionin të Setës. Përbën një
burim karstik me prurje 150 l/sek., që del
në kontaktin litologjik midis gëlqerorëve
dhe terrigjenëve dhe një shpellë karstike
ende të paeksploruar. Ka ujë të pastër dhe
të ftohtë. Krijon një mjedis shumë tërheqës.
Kanë vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike), kulturore, didaktike
dhe turistike.

Për turistët që duan të vazhdojnë rrugën
drejt Parku Kombëtar të Lurës, përveç+
pjesës me makina, mund të vazhdoj sipër
Kanionit të Setës. Është një rrugë që pas çdo
hapi të jep një pamje të re dhe të sfidon me
lartësinë ku gjendesh. Ajo që bie në sy është
peizazhi që duket në pjesën e sipërme të
Kanionit të Setës. I rrethuar nga një sfond gri
i majave përreth, ku në njërën anë duket Lura
dhe në anën tjetër, përballë duket Korabi. Ky
lloj shtegu sugjerohet për turistët që guxojnë
të bëjnë Aventura dhe të sfidojnë terrenin e
veten e tyre.
Por gjatë turit në këtë itinerar është vlerësuar edhe numri i lartë i monumenteve historike, natyrore dhe kulturore, të cilat gjendet
në thellësi të zonës dhe përshtaten më së
miri me mjedisin përreth. Sot gjatë vizitave
në këtë zonë shikojmë punime në Kanionin
e Setës për ndërtimin e centraleve energjike.
Deri tani nuk ka pasur asnjë vlerësim mbi
ndryshimin e ekosistemit dhe pasojat për
zhvillimin e turizmit pas përfundimit të
punimeve. Janë një mori pyetjesh që mund
ngrihen por më kryesorja është: A e ka vlerësuar qeveria dhe ka ndërmarrë një vendim
të drejtë për punimet në këtë zonë? A janë
marrë parasysh mendimet e specialistëve dhe
banorëve të zonës?

Prill 2018 - 5

nr.

144
144

aktualitet

Opinion

Menaxhimi me efektivitet dhe trasparencë
i Ndërmarrjes së Llixhave në Peshkopi

Pesëdhjetë milionë
euro për Lurën...

M

enaxhimi me efektivitet
dhe trasparence i
Ndermarjes se Llixhave
ne Peshkopi, është një nga çështjet
prioritare të Dibrës pasi lidhet me
një pasuri turistike kryesore të
kësaj zone. Pikërisht, shoqata GLV
“Dibra Turistike”, me mbështetje
nga projekti PACT “Partnerë së

nga të gjitha trevat e Shqipërisë,
Kosova dhe Maqedonia, duke
frekuentuar Llixhat, kryesisht ne
sezonin e Vjeshtës dhe Pranverës.
Shumë biznese, hotele dhe
shtëpi pritëse janë ndërtuar në
lagjen e Llixhave që u shërbejnë
pushuesve me paketë të plotë që
nga akomodimi, ushqimi dhe deri

plotësisht për këto ambjente, pasi
vetë ndërmrja duhet të kujdeset për
to me fondet e veta.
Ndryshimet në bashki,
kanë prekur edhe drejtuesit e
ndërmarrjes, të cilët nuk është
se kanë një sistem të dhënash
për investimet dhe +farë është
bërë më parë, por vetëm flasim

bashku kundër korrupsionit“, të
financuar nga Bashkimi Evropian
në Shqipëri, nëpërmjet ANTTARC
(Qendra Kombëtare Burimore e
Trajnimit dhe Asistencës Teknike)
po zbaton një nismë të tillë për të
kontribuar në menaxhimin efektiv
të kësaj ndërmarje. Qëllimi i
nismës është “Luftimi i korupsionit
dhe abuzimit në Ndërmarjen e
Llixhave në Peshkopi nëpërmjet
krijimit të një sitemi menaxherial
dhe administrative të përgjegjshëm,
i kontrollushëm dhe transparent”.
Llixhat e Peshkopisë janë
burimi natyrorë kryesorë dhe më i
famshëm i Dibrës, që shfrytëzohet
për vetitë e tyre kurative. Cilësia e
ujit të llixhave të Peshkopisë është
nga më të mirat në Evropë, që kanë
një temperaturë rreth 40ºC, me një
përmbajtje kripërash sulfurike dhe
gazrash të tretura në to.
Mendohet se aktiviteti kurativ
në ujërat termale të qytetit të
Peshkopisë ka filluar që në vitet
1600, dhe ne vitet 1870 filluan të
përdoren dhe të mirëmbahen nga
komuniteti i “teqesë së Peshkopisë”,
dhe në vitin 1928, filloi të përdoret
me pagesë nga bashkia e qytetit.
Sot kemi nje kompleks balnearë,
i ndërtuar në vitin 1953, dhe
rikonstruktuar në 1989, ku ka
mjedis për larje me vaska dhe
kabinete të terapive të veçanta.
Rreth 12,000 pushues në vit, vijnë

tek terapia e banjës. Me cmime
shumë konkuruese nga 10-14 Euro
në ditë.
E nëse të gjitha këto janë mundësi
më e mirë për të pasur një zonë të
zhvilluar dhe piktoreske, që në
pamjen e parë cdo vizitorë pëson
një zhgënjim.
Ndërtimet pa një plan, duket
sikur ja marrin shpirtin kësaj lugine
të mrekullueshme, që për vlerat e
saj njihet si “Lugina e Shërimit”.
Rruga e prishur dhe mjedisi pa
asnjë lulishte dhe lehtësirë urbane
nuk e justifikojnë vlerat turistike të
këtij vendi.
Komplkesi balnearë i Llixhave,
megjithëse punon me kapacitet
të plotë në gjithë sezonin turistik,
ambjentet dhe godinat e tij kanë
pamjen e një ngrehine që po
rrënohet.
Shërbimet dhe cilësi ka mbetur
në vend dhe në disa aspekte cilësia
ka ulje. Fluksi i madh i pushuesve
ne sezonin turistik ka bërë që
shfrytëzimi i tyre të jetë maksimal
që nga mëngjesi deri në darkë,
biles ka raste që ka edhe herët në
mëngjes që në orën 4.
Çmimi prej 150 leke për vendasit
dhe 250 lekë për vizitorët, është i
lartë duke e krahasur me të ardhurat
e banorëve.
Sipas administratorëve të
ndërmjes së Llixhave, investimet
nga bashkia kanë munguar

për mungesat dhe nuk është se
ka një projekt se si do jenë në të
ardhmen. Të gjithë ankohen për
mungesë fondesh nga shteti apo
nga donatorët.
Bashkia, si pronarja e këtij
kompleksi nuk është se ka me
shumë qef këtë temë pasi ndërmarja
nuk është se dorëzon të ardhura të
kënaqshme në bashki. Ato presin
që ndërmarja të sjellë, dhe jo më
që bashkia të investojë.
Më të “rafinuarit” e administradës
së bashkisë nuk pronocohen,
por shpjegojnë që ka mungesë
ligjore për menaxhimin e mirë të
Llixhave, dhe nuk ka një sistem të
përcaktuar mirë të menaxhimit të
tij, duke qenë këto faktorë të keqadministrimit të kësaj ndërmarje.
Qytetarët e quajnë veten me
fat që kanë llixhat afër, por për
menaxhimin e tyre mendojnë se
ka abuzim dhe korupsion.
Çarë duhet me bërë me llixhat
që të jenë me të vërtetë një vend
piktoresk dhe një qendër kurative?
Kjo kërkon një projekt për
gjithë parkun rekreativ të “Luginës
së Shërimit”, duke filluar nga
rehabiliti i ndërtimeve, ndërtimi i
rrugicave për amatorët e ecjes, pika
soditje, kënde lojrash, ambjente
me lulishte dhe stola, dhe kjo është
detyrë e bashkisë.
Për të rritur efecencën ne
menaxhimin e ndërmarjes së Llixhave
që të jetë një burim të ardhurash për
bashkinë, dhe tu shërbejë më cilësi
frekuentuesve duhet të ketë një
sistem trasparent dhe të kontrolluar
të menaxhimit financiarë. Vetëm
kështu do të rregullohet imazhi i
kësaj ndërmarje.
Mirdash Alku

Nga Abdurahim AshikU

Q

afa e Mërkurthit ndan Dibrën me Mirditën, më saktë Lurën me Mirditën...
Nga maja e saj shoh dredhat e
rrugës që zbret drejt Kurbneshit.
Nga maja e saj, pas një rrotullimi
njëqind e tetëdhjetë gradë shoh
teposhtën që zbret bjeshkëve të KrejLurës, shtëpitë me qoshe mermeri të
kuq shkulur nga shkëmbi që merr i
pari rrezet e diellit (mbase për këtë
është bërë edhe i kuq) për ti zbritur e
ngjitur sekonda më pas Arrëmollës,
Pregjë Lurës...
Rrotullohem përsëri njëqind e
tetëdhjetë gradë dhe në sy më vjen
një pamje e bukur e freskët ku era
e ziftit përzihet me atë të luleve të
pranverës...
Rruga sapo është ngjitur në
Qafë.
E vizuar bukur...
Me shenja rrugore që shkëlqejnë...
Gjashtë metra e gjerë...
Nuk më besohet...
I them një njeriu që si edhe unë
ia ka ngulur sytë pamjes.
- Më picko të lutem.
- Më pickoi.
- Fort, fort.
Ndjeva dhimbje sa mishi nën
këmishën krah shkurtër u skuq si
të lyhej me bojë.
-Faleminderit!- i them. Nuk
qenkam në ëndërr...
Poshtë, trasesë që zbret për në
Krejë Lurë për të marrë Zabelin
e Nikës e për tu ngjit në Lurën e
Vjetër, makinat e rënda, buldozerët, kreperët, rulot...vazhdojnë
ec e jakët në një garë kush t’ia
kalojë njerës e kush t’ia lëshojë
vendin tjetrës...
Një tabelë e madhe më ngop
sytë...
Një hartë gjarpëruese më merr
me vete për të më ngjitur në të
përpjetat e liqeneve të Lurës.
Skema e rrugës, midis kurorave
të pishave dhe gjelbërimit pranveror, e gjerë gjashtë metra, vizuar e
bardha mbi të zezë, më flladit duke
ma mbushur gjoksin me aromën e
luleve të Livadhit të Gjergjit e pesë
liqeneve që si kurorë i mblidhen
Liqenit të Madh, Liqenit të Koçekut,
me një gojëdhënë shtojzovallesh
nga më të bukurat.
E lë hartën...
Marr rrugën ulur në ndenjësen
e parë të një makine tank nga ata
që s’pyesin për gurë e shkrepa në

rrugë. Ecja dhe pas më vinte asfalti
i zi dhe vizat e bardha mbërthyer
pas tij...
Syri më kish kapur një oaz
mes pyjeve që dikur i kam ra mes
përmes për tu ngjitur kreshtës nga
ku Zall-Gjoçajn e tërë luginën e
Matit e merr në dorë si të marrësh një thëllëzë të sapodalë nga
guaska e vezës.
I kalova të gjithë liqenet njeri
pas tjetrit: të Ziun, të Kallabës, të
Luleve... Ishin tërë ngjyra ndryshe
nga fotot e arkivit tim bardh e zi
fiksuar një gjysmë shekulli më
parë... Në Fushë të Pelave po
zbriste duke fishkëlluar helikat një
helikopter i bardhë.
Në qendër një pistë uljeje
shtruar mbi dërrasa pishe dhjetë
centimetra të trasha nuk i kishte
lënë vend betonit aq të dëshiruar
e lakmuar nga qeveritarët.
Rreth e qark popull, shumë
popull. Kishin ardhur jo vetëm
nga kurbeti brenda vendit, nga
Bathorja, Kamza e Këneta e Durrësit... por edhe nga Amerika,
Kanadaja, Australia... Nga Evropa
po e po, nga ajo e Mesdheut dhe
nga ajo e rrethit polar.
Nga helikopteri zbriti një njeri
i gjatë. Aq i gjatë ishte sa u kërrus
fort për të dalë nga dera e makinës
fluturuese...
Mikrofonat ia afruan aq afër
gojës sa dukej se po i zinin
frymën.
Kamerat filmuese dhe fotografuese fiksonin historinë...
Nuk dëgjova gjë nga ato që
tha...
Atë çast ra zilja e telefonit...
Ishte Aleksi që si çdo ditë më
ftonte të pimë kafe në sheshin para
kishës Agio Nikolao, sipas stilit
gjerman “secili nga xhepi i vet”,
nga një euro ekspresi...
U vonova dhe kafja e porositur
si gjithnjë nga ai, ishte ftohur...
Hyra në internet dhe pashë se
ato pesëdhjetë milionë euro që
Evropa i akordonte Shqipërisë për
ndërtimin e rrugëve ishin për...
Nuk po e them.
Pse ta them kur nuk ishin për
Lurën, Perlën e perlave të bukurive shqiptare, një ndër bukuritë e
shumta të Dibrës që unë i kam me
vete në mërgim nëpërmjet fotove
bardh e zi?
Edhe po ta them nuk ia vlen,
thjesht se për të nuk ka zëra ta
lakojnë, nuk ka veshë ta dëgjojnë,
nuk ka sy ta shikojnë...
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aktualitet

“Zëri i qytetarëve të Bulqizës”, është i fortë
dhe në mbrotje të drejtave dhe pasurive të tyre.

Zëri i qytetarëve të
Bulqizës në mbrojtje
të pasurive natyrore

Z

ëri i qytetarëve të Bulqizës nuk
është i dëgjuar, megjithëse vetë Fjala
“Bulqizë” vjen nga zëri që “bulxhet”,
dhe kjo lidhet më grykën e madhe ku shtrihet
territori i Bulqizës.
Që zëri i qytetarëve të Bulqizës të jetë më
i fortë dhe të “bulxhet” më fortë, Federata
e Pyjeve dhe Kullotave ka ndërmarrë një
nismë, që të mobilizojë banorët e Bulqizës
në mbrojtje të të drejtave dhe pasurive
natyrore.
Projekti “Zëri i Qytetarëve te Bulqizës”,
mbështetur nga Fondet e Delegacionit
Europian, nëpërmjet projektit #PACT
(Partnere Se bashku Kunder Korrupsionit),
nëpërmjet qendres #ANTTARC (Qendra
Kombëtare Burimore e Trajnimit dhe
Asistences Teknike), dhe po zbatohet ne
Bulqize nga Federata e Pyjeve dhe Kullotave
Komunale – Diber.
Ky projekt ka për qëllim që të kontribojë
në ngritjen e zërit të qytetarëve të Bulqizës në

Projekti kërkon të
Mobilizimin e qytetarëve të
Bulqizës për të kërkuar të
drejtat e tyre, të minatorëve
dhe në mbrojtje të pasurive
natyrore duke bashkëpunuar
me qytetarët, organizatat
e shoqërisë civile, median
sociale për të avokuar dhe
influencuar në nivel lokal
dhe qendror për Bulqizën
dhe pasuritë e saj, për
statusin e minatorit dhe
rentën minerare.

www.facebook.com/ecovolis

Njoftime
mbrojtje të interesave dhe pasurive natyrore
të tyre.
Projekti kërkon të Mobilizimin e qytetarëve
të Bulqizës për të kërkuar të drejtat e tyre,
të minatorëve dhe në mbrojtje të pasurive
natyrore duke bashkëpunuar me qytetarët,
organizatat e shoqërisë civile, median
sociale për të avokuar dhe influencuar në
nivel lokal dhe qendror për Bulqizën dhe
pasuritë e saj, për statusin e minatorit dhe
rentën minerare.
Në kuadër të këtij projekti është krijuar
grupi i punës «Zëri i Bulqizës» me përfaqësues
nga shoqëria civile, autoritet vendore, media
lokale, sindikata e minatorëve, rinia dhe
përfaqësues të komunitetit.
Deri tani ky grup ka bërë disa takime, dhe
ka mbledhur të dhëna dhe fakte për situatën
e pasurive natyrore në Bulqizë, gjendjen
ekonomiko sociale të banorëve të Bulqizës,
dhe ka përgatitur një strategji avokimi dhe
lobimi.

Pjesë e strategjisë dhe aktiviteteve
të projektit është edhe përgatitja e një
dokumentari televiziv rreth situatës aktuale
të shfrytëzimit të burimeve natyrore në
Bulqizë që do transmetohet në median
sociale dhe median lokale.
Gjithashtu do të mbahen tryeza dialoguese
me grupet komunitare më të prekura,
takime me deputetet si dhe do të hartohet
një rezolutë për të dërguar tek organet
vendimmarrëse për statusin e minatorit dhe
rentën minerare si dy çështje që duhet të
aprovohen dhe të përfitohet sa më shumë nga
qytetarët e Bulqizës. Kulmimi i aktiviteteve
do të jetë më një protestë paqësore nga të
gjithë qytetarët e Bulqizës për çështjet dhe
vëmendjen e vendimmarrësve për Buqizën
jo vetëm në fushata elektorale.
Ky është “Zëri i qytetarëve të Bulqizës”,
më i fortë dhe në mbrotje të drejtave dhe
pasurive të tyre.
Zenel shehi

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
rastet 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
ëëë.rrugaearberit.com

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.
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bujqësi
Nga Osman Xhili

S

hpesh flitet për gjëra të vjetra që vijnë
nga lashtësia, kala, objekte kulti e plot
gjëra të tjera antike. Flitet për vlerat e
tyre dhe si mund t’i ruajmë ato nga harresa e
gërryerjet e kohës. Ka dhe një kategori tjetër,
bile këto janë të gjalla, bimë, pemë dhe
kafshë, që shpesh nuk dimë prej ku dhe kur
kanë ardhur në vendin tonë, në rrethin tonë,
në fshatin tonë dhe ne do t’i përmbledhim
me termin “autoktone”.

Një përshkrim mbi frutat dhe bimët që rriten në
Dibër, që janë origjinale në formë dhe shije

Autoktonët e Dibrës

Mistri GUshtAk
Quhet “misri gushtak” ngaqë ka lidhje pak
a shumë me kohën e pjekjes së tij në muajin
gusht. Dallohen dy lloje: i kuq dhe i bardhë.
Ka cikël të shkurtër që varion nga 86 deri në
90 ditë. Kokrra është kompakte, e ngjeshur,
qelqore dhe e pasur me aminoacide. Ka
cilësi shumë të mira për bukë dhe vlera të
mira dietike.
Duke qenë se ka vlera të larta gjenetike,
ky lloj misri mund të shërbejë për kryqëzime dhe studime të ndryshme. Kocani është
i vogël dhe nuk zë më tepër se 16 deri 18
përqind të peshës së kallirit, nga 22 dhe 26
përqind, që kjo shifër shkon te hibridet.
Ky lloj misri ka zakonisht 6 rreshta dhe
mendohet të ketë ardhur nga Austria. Specialisti dhe studjuesi Zaim Rina, thotë se gjyshi i tij, Ramë Rina e ka mbjellë në Muhurr
për herë të parë. Prodhimi mesatar i tij nuk
shkon më shumë se 4 – 5 kv për hektarë,
duke shfrytëzuar shumë mirë plehun organik të hedhur në tokë. Disa eksperimente
janë bërë në fermën e Tomor Kaloshit në
Kandër, por, gjithsesi mund të quhet shumë
e paktë.
FAsUlJA e hershMe e PeshkOPisë
Shkon e bashkëshoqëruar me misër. Është
e bardhë, qelqore, ku çdo bishtajë ka rreth
5 – 6 kokrra. Zihet lehtë dhe ka tregues të
mirë organo leptikë. Kokrrat nuk janë shumë
të mëdha. Mund të përmendim dhe fasulen
e Çidhnës, që është pak më e rrumbullakët.
Fasulja ka përshtatshmëri në zona dhe mikrozona, si dhe në mikroklima të ndryshme.
sPeci i BArDhë i GJOricës
Është një bimë e fuqishme, e hapur në
anësore, me shumë degë dhe lartësi 60 – 70
centimetër. Ka një frut poçebardhë deri në
ngjyrë të verdhë, me lëkurë të hollë ka katër
brinjë që fillojnë tek maja e lules. Ka tregues
të mirë të shijes dhe një shkëlqim natyral.
Fshatarët e zonës e përdorin dhe për turshitë
e dimrit apo të mbushur me gjizë. Sot e gjen
shumë rrallë në Gjoricë te fermeri Pëllumb
Osmani, apo diku tjetër.
lAkrA kOkëBArDhë
Kultivimi i saj shkon shumë mirë në zona
të freskëta, me lagështirë të bollshme ajrore
dhe tokësore. Prodhimi i farës është mirë të
bëhet në lartësi 900 deri 1000 metra. Pesha
e një kokrre mund të shkojë deri 10 - 12 kilogramë, kurse prodhimi i saj, deri 1000 kv
për hektarë. Është me një strukturë kompakte
dhe ngjyrë të bardhë.
DOMAte ZeMërkAU
Është shumë cilësore dhe e përshtatur
shumë mirë në Dibër. Ka trup të madh dhe
nxjerr shumë kërcej prodhues, pesë deri në
gjashtë, nga të cilët, mund të lëmë dy ose
tre. Lartësia e tyre shkon deri në dy metra.
Gjethja është e gjelbërt, e madhe me push,
i cili gjendet dhe në trupin e tij. Fruti ka një
madhësi deri 800 gram dhe formën e zemrës
së kaut, nga ka marrë dhe emrin. Tuli është i

kuq, i mbushur, i shijshëm dhe plot lëng me
shkëlqim. Ka një kapacitet prodhues 500 –
600 kv për hektarë.
JONXhA e tOMiNit
Ky lloj, ka pasur përshtatje të mirë jo
vetëm në Dibër, por dhe në gjithë vendin,
por fatkeqësisht, sot ka pak ekzemplarë. Janë
futur lloje sllovene dhe serbe, që shpesh
vijnë të pa trioruar dhe që kanë problem me
kuskutën. Lloji i Tominit është tipike e gjelbër, me trup të madh, arrin lartësinë 60 – 80
centimetra, me shumë kërcej që rezultojnë
produktivë. Gjethja ka ngjyrë të gjelbërt të
ndezur, me një brez të bardhë. Bima ka kapacitet të madh prodhues, sidomos në vitin
e dytë dhe të tretë. Mbillet deri në lartësinë
900 metër dhe është shumë e qëndrueshme
në kushte të thatësirës. Jep 5 – 6 kositje kur i
plotëson kushtet, dhe një masë të njomë 500
- 600 kunjtalë për hektarë. Fara e jonxhës
është plloçake, e verdhë, me një prodhim
6 – 8 kv për hektarë. Dikur ishte monopol i
shtetit dhe kishte rregulla të forta në trajtimin
dhe administrimin e saj.
MOllA e MUstAFes
Pema ka një trup të madh dhe nënshartesë
të egër, me të cilën ka shumë afinitet. Është
shumë rezistente dhe ndaj thatësirës, duke
qenë se sistemi rrënjor i saj depërton deri në
dhjetë metra thellësi. Kurora është e hapur
në formë ombrelle. Kokrra është e madhe,
jeshile në të kuqe, ku e kap dielli. Me shërbime dhe kushte të mira agronomike, jep
prodhim të përvitshëm, ku një rrënjë mund
të shkojë 8 – 10 kv. Si nënshartesë, mirë
është të përdoret mollçina. Kurse distancat
deri në tetë me tetë metra. Është shumë rezistente ndaj kromës dhe kalbëzimit, duke mos
kërkuar më shumë, se dy tre spërkatje. Kjo
krijon mundësi për prodhimin bio të saj, gjë
shumë e kërkuar nga tregjet dhe konsumatorët. Vlen të përmendet fermeri i pasionuar,

Rushit Doda, në Kastriot, që ka ruajtur katër
dynymë me mollë, të kultivarëve autoktonë.
Ai disponon një fidanishte ku ka shartuar
disa lloje autoktone, me vlera, për ti shtuar
akoma në prodhimin e gjërë.
MOllA e treNës
Ky lloj molle është kultivuar në shekuj
nga banorët e fshatit Trenë, në komunën e
Melanit, por gjendet dhe në fshatrat rrotull
tij. Për nga rezistenca ndaj sëmundjeve dhe
kalbëzimit është njësoj si molla e Mustafes,
por madhësia dhe pesha e saj është më e
vogël. Ndryshon dhe forma, që është më
e hollë dhe më e zgjatur. Mund të rrojë në
kushte jo frigoriferike deri në muajt prill
dhe maj.
MOllA e krOsë
E gjejmë të kultivuar në zonën e Gjoricës
dhe kryesisht në lagjen Krose, nga ku ka marrë dhe emrin. Është një pemë me përmasa
shumë të mëdha, deri në shtatë metër lartësi
dhe një perimetër kurore të konsiderueshëm.
Frutat janë të një madhësie mesatare, me një
tul relativisht të fortë, që e ruan të tillë, gati
gjithë dimrit. Si e tillë, paraqet cilësi shumë
të mira si për transport e ruajtje të frutit.
Është shumë rezistente ndaj sëmundjeve,
gati pa qenë nevoja për spërkatje të ndryshme. Agronomi me eksperiencë, Xhemail
Grana, ka shartuar disa rrënjë, për ta ruajtur
e shumuar këtë kultivar.
QershiA e ZeZë e lUZNisë
Është një qeshi me trup të madh dhe që
prodhon shumë e çdo vit. Fruti është kompakt, i madh dhe me ngjyrë të zezë. Reziston
shumë mirë ndaj kalbëzimit, i krahasuar me
llojin Burlat. Distancat e mbjelljes mund
të shkojnë deri tetë metër me tetë. Shkon
shumë mirë në toka të kuqe me ekspozim
nga dielli.

DArDhA e liçANke
Është kultivar vendi, që shkon shumë mirë
me nënshartesë të egër. I pëlqen lartësitë
700 – 800 metër mbi nivelin e detit. Ky lloj
ka shije të veëantë organo leptike. Ruhet
gjatë dhe në tejpjekje, tuli merr ngjyrë kafe.
Pothuajse nuk spërkatet fare dhe kjo gjë e
klasifikon automatikisht në produktet bio.
Gjethet i ka më të vogla se kultivarët e tjerë
dhe me formë rrumbullake.
tAJGA e kUQe
Është më e përhapur në rrethin e Matit në
zonën e Suçit dhe Kurdarisë. Është lloj me
rritje të fuqishme, që shkon shumë mirë dhe
si pjergull apo erekë. Preket pak nga hiri dhe
akoma më pak nga vrugu. Ka cikël të gjatë
vegjetacioni, ndaj pëlqen shumë ditët me
diell. Veshuli është i kuq, gjysëm i shkrifët
dhe ka kokërr të madhe. Pesha e një veshuli
shkon deri në 600 gram. Ka prodhim të përvitshëm dhe piqet deri në fund të tetorit.
***
Këto janë disa bimë e pemë autoktone
të qarkut të Dibrës, që gjithsesi meritojnë
një studim akoma më të kujdesshëm. Mund
të ketë dhe lloje të tjera si molla e Vilës në
Sllovë, ajo e Radoveshit në Ostren, apo
rrushi Karpushi në Melan. Shumica e tyre
paraqesin jo vetëm interes studimor, por
dhe ekonomik, pasi prodhimi i tyre është
konkurrues, dhe në raport me llojet e reja
me rendiment të lartë.
Po qe se, këtu shtojmë kërkesat e tyre më
të pakta për ujë, rezistencën ndaj sëmundjeve dhe dëmtuesve, numrin më të vogël
të spërkatjeve dhe të qenit pranë emërtimit
“bio”, i bëjnë këto lloje të preferuara dhe
shumë interesante. Me pak më tepër punë,
pasion, dhe pak më tepër para, ato do ti
kishim dhe për shumë kohë në përdorim.
Në të kundërt, do të përmendeshin vetëm
në tregimet e legjendat popullore.
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në kuadër të 60-vjetorit të lindjes: Vlerësime
për jetën, veprimtarinë shkencore, kontributet
dhe librat e botuara nga prof. dr. Shaban Sinani

në jetën time, që nuk është aq e pakët,
kam njohur shumë nga këto dy kategori
njerëzish. mes tyre kam njohur edhe
Shaban Sinanin, këtë burrë të imët që
më kujton Vladimir proppin, profesorin
tim në universitetin e leningradit, sot
Sankt-petërsburg, njërin nga teoricienët
më të mëdhenj të folklorit, autorin
e famshëm të veprës “morfologjia e
përrallës”, e njohur në gjithë botën.
edhe proppi ishte një burrë i imët dhe
me një zë të butë si të Shabanit. ne
thoshim për proppin: “gjithë trupi i tij
është kthyer në tru”. Dhe unë, sa herë e
shoh Shabanin, pa dashur përsëris fjalët
që thoshim për proppin.
DritërO agOlli

R

ruga e formimit dhe vetëformimit të
Shaban Sinanit në antropologji dhe
më gjerë, në albanologji, rezulton
me studime për etnicitetin në trashëgiminë
joshkrimore të shqiptarëve (tri monografi
të botuara); me studime për traditën e
dorëshkrimeve dhe shkrimeve parashqipe
në kulturën e vendit (tri monografi të botuara); me studime për praninë kulturore dhe
mbrojtjen e hebrenjve në Shqipëri përgjatë
dy mijëvjeçarëve (tri monografi të botuara);
disa studime të tjera për shtresime, nënshtresime e mbishtresime të kulturave joshqiptare në pasurinë shpirtërore kombëtare
(tre libra). Paralelisht më këto, prof. dr. Shaban Sinani ka vijuar kërkimet në historinë e
letërsisë, me pesë monografi të botuara dhe
disa përmbledhje studimesh, që kritika i ka
cilësuar shqyrtime antropologjike.
Teza e doktoratës në fushën e antropologjisë kulturore me titull “Mitologji
në eposin e kreshnikëve” është mbrojtur
nga Shaban Sinani në vitin 1998. Kjo tezë
e përpunuar dhe e zhvilluar më tej si libër
ka njohur disa botime dhe ribotime, duke
shërbyer si tekst bazë për degën përkatëse
në universitetet shqiptare.
Cilësi e studimeve të Sh. Sinani është
ndërdisiplinoriteti. Etnosi shqiptar në
trashëgiminë gojore, kodikët e Shqipërisë
dhe vendi i tyre në traditën botërore të shkrimeve, sjelljet etnotipike të shqiptarëve ndaj
të huajve (hebrenjtë, kulturat e vendeve fqinje, kulturat e ardhura me perandoritë ku
është përfshirë populli shqiptar), letërsia në
periudhën totalitare dhe kushtëzimet e saj
me traditat dhe autorët më të rëndësishëm
të mëhershëm, janë disa prej fushave në
të cilat janë ndërthurur dije të albanologjisë
nga antropologjia, etnokultura, gjuhësia,
historia, burimologjia dhe letërsia.
Janë mbi 35 libra të botuar nga Shaban
Sinani deri tani (po aq sa janë vitet në librezën e tij të punës), prej të cilëve mbi 20
janë studime monografike. Disa prej tyre
janë botuar e ribotuar disa herë, dy prej tyre
edhe në gjuhë të huaja.
Prof. dr. Shaban Sinani ka drejtuar projekte shkencore ndërqeveritare, qeveritare
dhe institucionale, duke përfshirë projekte
të BE-së. Ai është hartues programesh universitare për ciklin master e doktoratura për
lëndët: histori shkrimesh e dorëshkrimesh,
folkloristikë e krahasuar, mitologji, trashëgimi arkivistike, etnokulturë, histori e thelluar
dhe problemore e letërsisë.
Shaban Sinani, lindur më 16 prill 1958,
në një nga fshatrat e Lurës së bukur të Dibrës, është një nga njerëzit dhe studiuesit
e rrallë të kulturës dhe shkencës shqiptare.
Për të janë bërë plot vlerësime dhe karakterizime, por mund të veçohen disa prej tyre
tani në 60-vjetorin e lindjes së tij:

Më shumë libra të
botuar, se sa vite pune
plotësohet, kritiku nuk e ndjek veprën në
krijimin e vitpërvitshëm të saj; ai e vështron
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7 korrik 1997, Tiranë
Por vjen një kohë që ndryshku i kujtesës i mbulon, dhe ata humbin në shkurret e
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Në jetën time, që nuk është aq e pakët, “Extra”,
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njerëzish. Mes tyre kam njohur edhe Shaban Sinanin, këtë burrë të imët që më kujton
Vladimir Proppin, profesorin tim në Universitetin e Leningradit, sot Sankt-Petërsburg,
njërin nga teoricienët më të mëdhenj të folklorit, autorin e famshëm të veprës
“Morfologjia e përrallës”, e njohur në gjithë botën. Edhe Proppi ishte një burrë i imët
dhe me një zë të butë si të Shabanit. Ne thoshim për Proppin: “Gjithë trupi i tij është
kthyer në tru". Dhe unë, sa herë e shoh Shabanin, pa dashur përsëris fjalët që thoshim
për Proppin.
Unë e kam njohur Shabanin që kur ishte student. Ai vinte shpesh me Teodor Kekon
në klubin e Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve dhe në redaksinë e gazetës
“Drita”...

DritërO agOlli: “gjithë trupi i tij
ëShtë kthyer në tru”

Ka njerëz që në një çast shkëlqejnë dhe ti
kujton se me këtë shkëlqim do të mbeten në
kujtesën tënde edhe duke i takuar rrallë.
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(Nga pasthënia e librit të Shaban Sinanit me titull “Pengu i moskuptimit”, botimet
“Extra”, Tiranë 1977).

është kthyer në tru”. Dhe unë, sa herë e
shoh Shabanin, pa dashur përsëris fjalët që
thoshim për Proppin.
Unë e kam njohur Shabanin që kur
ishte student. Ai vinte shpesh me Teodor
Kekon në klubin e Lidhjes së Shkrimtarëve
dhe Artistëve dhe në redaksinë e gazetës
“Drita”...
(nga parathënia e shkruar për librin e
Sh. Sinanit “Kosova në syrin e ciklonit”,
botimet “Dritëro”, Tiranë 1999)
Shembëlltyrë e njeriut
Si “qenie menDimi
naim Zoto, botues:
Që nga vitet-’80-të e këndej, “njeriu i lindur për gjuhësi”, siç e pati cilësuar profesori
ynë, Shaban Demiraj, autorin e këtij libri në
kohën që e udhëhiqte për tezën “Ndajfoljet
përemërore në gjuhën shqipe”, Shaban Sinani është një shembëlltyrë e asaj që duhet
të jetë fati njerëzor si “qenie mendimi”.
Duke qenë se ai ka një trup të imët, shpesh
ne, miqtë dhe kolegët e tij, kemi thënë si
populli: “edhe floriri i vogël është”, duke
nënkuptuar peshën dhe bukurinë e fjalës
në penën e tij...
Ismail Kadare nderohet kur për të shkruan një penë si ajo e Shaban Sinanit.
(nga recensioni i librit “Pengu i moskuptimit”, botimet “Extra”, Tiranë 1997)
StuDiueSi i kaDareSë
nga dr. nerimane kamberi, Prishtinë
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Ismail Kadare nderohet kur për të shkruan një penë si ajo e Shaban Sinanit.
Shaban
Sinanin, këtë burrë të imët që më
kujton Vladimir Proppin, profesorin tim
në Universitetin e Leningradit, sot SanktPetërsburg, njërin nga teoricienët më të
mëdhenj të folklorit, autorin e famshëm të
veprës “Morfologjia e përrallës”, e njohur
në gjithë botën. Edhe Proppi ishte një burrë
i imët dhe me një zë të butë si të Shabanit.
Ne thoshim për Proppin: “Gjithë trupi i tij
(nga recensioni i librit “Pengu i moskuptimit”, botimet “Extra”, Tiranë 1997)

Shaban Sinani sjell në studimet letrare
të sotme shqiptare një mënyrë “ndryshe”,
të veçantë, të të qasurit ndaj një vepre dhe
autorit të saj: përmes gjuhës së dokumentit,
në formë letrash dhe raportesh të ruajtur
në arkiva shtetërore, si dëshmi e një kohe
pa kohë, ku të ishe shkrimtar nuk ishte gjë
e lehtë dhe ku të ishe Kadare kishte një
peshë të rëndë: letërsi dokumentuese, siç
e quan poeti Visar Zhiti. Ky cilësim, pra,
përbën veçantinë e studimit të Sh. Sinanit
për veprën e Kadaresë. Studiuesi e rivendos
veprën dhe autorin në historinë e letërsisë
shqipe, si dhe në historinë e Shqipërisë. Ai
zhvillon këtë pyetje: çfarë janë raportet e
letërsisë dhe diktaturës, raportet e shkrimtarit me pushtetin totalitar.
( Sipas: Akte të Seminarit Ndërkombëtar
për Gjuhë, Letërsi dhe Kulturë Shqiptare;
Prishtinë 2012, nr. 31, vëllimi II, f. 215-218)

“për Shembull,
prOfeSOr Shaban Sinani”
(john l. Withers ii,
Ambasador i SHBA në Shqipëri)
Roli i Shqipërisë për të shpëtuar hebrenjtë
nga tmerret e holokaustit nuk është i njohur
aq sa meriton. Është diçka me të cilën të
gjithë shqiptarët mund të krenohen. Shqipëria mund të bëjë gjithmonë më shumë për
t’i treguar botës historinë e vet të shkëlqyer
për të parandaluar persekutimin e hebrenjve në tokën e saj. Disa shqiptarë janë duke
bërë pikërisht këtë. Për shembull, profesor
Shaban Sinani. Punimet e tij të shumta dokumentojnë që edhe në vitet më të errëta të
Holokaustit, në Shqipëri ndodhi një bashkim
i të gjitha kaheve politike dhe besimeve fetare - antifashistë dhe profashistë, komunistë
dhe nacionalistë, myslimanë dhe të krishterë,
besimtarë dhe jobesimtarë - për t’u siguruar
që asnjë hebreu të strehuar në Shqipëri nuk
do t’i hynte gjemb në këmbë.
27 janar 2010
“një mOnument ShkrimOr për
kOmbin Shqiptar”
Dr. hysen matoshi,
drejtor i Institutit Albanologjik, Prishtinë
Libri i Shaban Sinanit “Shqiptarët dhe
hebrenjtë” shquhet kundruall sprovave
tona të sotme historiografike për faktin se
ofron të dhëna të shumta dokumentare
lidhur me materien që e trajton, sikundër
që, në këtë drejtim, nuk lë anash as kontributet e autorëve të tjerë. Dokumentet e
shumta shoqërohen me konstatime të qëndrueshme, me sinteza që vënë në pah faktin
e pamohueshëm se si një popull i përndjekur gjeti te shqiptarët dhe te strukturat e
tyre shtetërore strehën e shpëtimit. Mund të
thuhet me gojën plot se autori, me librin e
tij, e ka ngritur një monument shkrimor për
kombin shqiptar, gurët e të cilit janë dokumentet arkivore dhe të dhënat e përdorura
nga burime të ndryshme. Monografia për
hebrenjtë në Shqipëri hedh drite mbi të
vërtetën e plotë, mbi një të vërtetë që, parë
në kontekstin e zhvillimeve të kohës, është
unike; e cila, përveçse është dokumentuar
gjithanshëm, mund të thuhet se, në saje të
elokuencës që i karakterizon përgjithësisht
shkrimet e Shaban Sinanit, është interpretuar mjeshtërisht.
(Gazeta “Shqip”, 30 janar 2012)
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John l. Withers ii: shqipëria mund të bëjë gjithmonë më shumë për t’i treguar botës historinë e vet të shkëlqyer për
të parandaluar persekutimin e hebrenjve në tokën e saj. Disa shqiptarë janë duke bërë pikërisht këtë. Për shembull,
profesor shaban sinani. Punimet e tij të shumta dokumentojnë që edhe në vitet më të errëta të holokaustit..
NJë leXiM ANtrOPOlOGJik
i VePrës së kADAresë
Nga prof. dr. Francesco Altimari,
Universiteti i Kozencës, Itali

“sPrOVë shkeNcOre e ANAliZës
Dhe VlerësiMit”
Prof. dr. Aleksandër Meksi

hierONyMi: Në letërsiNë ArBëreshe
Prof. dr. klara kodra,
Qendra e Studimeve Albanologjike, Tiranë

Është një fakt tashmë i njohur dhe i pranuar nga të gjithë se në tërësinë e dëshmive
të trashëgimisë kulturore dhe historike të
shqiptarëve një vend me rëndësi zënë dhe
kodikët e kultit të krishterë, të cilët, për
nga numri, koha e shkrimit, vlerat dhe faktin e ruajtjes së tyre nga besimtarët mund
të bëjnë çdo popull të krenohet. Pikërisht
ky evidentim dhe vlerësim i gjithanshëm
i kësaj pasurie është dhe përmbajtja e
monografisë së Shaban Sinanit, e cila është
sprovë shkencore e paraqitjes, analizës dhe
vlerësimit të përbashkët të veprave të kësaj
gjinie që janë ruajtur deri sot.

Monografia “Hieronymi: në letërsinë
arbëreshe” i prof. dr. Shaban Sinanit është
ndërdisiplinor. Aty historia e letërsisë,
letërsia e krahasuar, historia e mirëfilltë,
antropologjia dhe gjuhësia i japin dorën
njëra-tjetrës në gërmime, thellime dhe zbulime. Ky fryt i ri i pjekur dhe i shijshëm i
talentit të studiuesit, të befason me zbulimet, rivlerësimet dhe këndvështrimet e reja
të disa çështjeve. Ky libër sjell ndihmesë
për një vështrim më të plotë, madje për një
rivlerësim të figurës vigane të Jeronim de
Radës. Mbi të gjitha studiuesi e lidh figurën
e arbëreshit të shquar me disa çështje të riperiodizimit të historisë së letërsisë shqipe.

NJë kODik i kODikëVe, POr eDhe
i DisA kODeVe të shQiPtArisë
Prof. dr. Ardian kyçyku
Prof. dr. Shaban Sinani, përkundër vështirësive të panumërta, ka kryer një punë vigane,
prej scrib-i, duke shmangur natyrshëm konceptin materialist të hulumtimit të historisë
dhe të kulturës, me një stil të kthjellët, që
nuk mund të keqkuptohet e as të lerë vend
për mëdyshje. Ai ka punuar në heshtje dhe
përkushtim, njëlloj sikur të mbante një Kodik
të Kodikëve të Shqipërisë, ku gjenden të dhëna shpesh vegimtare për Kishën si ruajtëse të
Kujtesës, për vendin që zënë letërsia, historia
dhe tekstologjia në kulturën e një kombi, për
mënyrën si duhen hartuar e zbatuar rregullat
e qeverisjes së qyteteve, nenet e vllazërive
të tipit esnafor, për historinë se si një komb,
shpesh i mbajtur peng mes padijës dhe idealizmit, hyn në Shkrim falë gjuhës së vet - dhe
në vëmendjen e botës falë shkrimit, për rolin
e pazakontë të Mërgatës në mbrujtjen dhe
mbrojtjen e letërsisë, për një riperiodizim të
drejtë të kësaj të fundit...
Për fat, pikërisht në kohëra të tilla (të
vështira) dalin në dritë, pavarësisht se sa të
dukshme bëhen, vepra me rëndësi parësore
për kulturën dhe dijen e një kombi. Një
libër i tillë është “Kodikët kronografikë të
Shqipërisë” (Shkrime dhe dorëshkrime prej
Rilindjes Europiane deri në Rilindjen Kombëtare) i profesorit Shaban Sinani, shkencëtar
i përkushtuar dhe i pajisur jo vetëm me vullnet të pazakontë, por edhe me një paanësi,
të cilën do të duhej t’ia kishin zili, në mos po
t’ia përvetësonin mjaft shkencëtarë tanët, fqinjë e më tej. Pas një përvoje shumëvjeçare
në botën e hulumtimeve shkencore dhe
pas mbi dhjetë vitesh punë me librin e mësipërm, kur shtrohet çështja e ecurisë dhe
fatit të (dorë)shkrimeve me vlerë, autori e
shpreh qartë mendimin e vet: “Zhvillimet
kulturore dhe mendore, edhe në periudhat
më të rrepta, i tejkalojnë kufijtë gjeografikë,
krahinorë, shtetërorë”.
Bukuresht, shtator 2014

shABAN siNANi hAP PersPektiVA
të reJA kërkiMi
Prof. dr. Matteo Mandalà,
Università di Palermo, Itali.
Monografia e prof. dr. Shaban Sinanit “Hieronymi: në botën arbëreshe” është qartësisht e frymëzuar prej figurës dhe veprës së
Jeronim De Radës, por zgjeron me ambicie
kufijtë, duke e përfshirë botën arbëreshe në
kompleksitetin e shumëfishtë të historisë
së kulturës së saj. Rezultati është një pikëpamje origjinale dhe inovative, do të thosha
enciklopedike, duke marrë në konsideratë
bibliografinë e plotë, të pasur dhe të veçantë
të përdorur nga autori, që hap perspektiva
të reja kërkimi dhe që, në të njëjtën kohë,
vlerëson në përputhje me traditën më të
mirë shkencore në fushën humaniste, linjat
kërkimore të shtjelluara në dekadat e fundit.
Duke përdorur në mënyrë jokonvencionale teknikat metodologjike të shkollave
të ndryshme, të kombinuara ndërmjet tyre
jo për të shkaktuar mbivendosje të tepërta,
por, në të kundërt, për të nxitur analiza
joparagjykuese të aspekteve të ndryshme
të trajtuara, libri shfaqet në formën e tij
shumëkëndëshe si një refleksion organik i një
periudhe të gjatë historike (shek XVIII-shek.
XXX). I mbështetur mbi kontributet e vlefshme të dhëna nga figura prestigjioze të kulturës arbëreshe (dhe jo vetëm) të këtij harku
kohor dhe, mbi të gjitha, mbi fenomenet
kulturore të ndezura nga iluminizmi dhe të
zhvilluara nga shekulli i nacionalizmave, që
duke arritur kohët ditët tona ripropozohen,
nën një format modern, tematika të rëndësisë së veçantë: ndër këto ajo e identitetit
përkundër tendencave homogjenizuese të
globalizimit. Botimi i këtij libri do të përbëjë
një progres domethënës në përhapjen e një
njohjeje më të qendrueshme dhe të siguritë
të De Radës dhe të botës arbëreshe.
(nga recensioni për librin “Hieronymi:
në botën arbëreshe”, botim i Akademisë së
Shkencave të Shqipërisë, Tiranë, 2016)

Libri i Shaban Sinanit Mite dhe demonë
në veprën e Kadaresë tenton të ofrojë një
lexim kryesisht në rrafshin antropologjik të
veprës së Kadaresë, me referencë parësore
mitet e botës shqiptare, mitet e lashtësisë
antike, mitet zanafillëse dhe universale; po
ashtu dhe arketipet dhe stereotipet tradicionale në Ballkan dhe në një hapësirë më
të gjerë europiane. Duke shquar raportet e
njeriut shqiptar me tjetrin: në histori e në
fqinjësi, studiuesi e sheh veprën e Ismail
Kadaresë si një letërsi identifikuese të shqiptarëve në raporte të brendshme dhe sidomos të jashtme. Të gjitha meritat letrare të
I. Kadaresë janë të pandashme prej gjuhës
shqipe, por gjuha shqipe nuk u bë kurrë
ishull dhe kufi për të.

Profesor Shaban Sinani, e gjithë familja
e tij, pa asnjë mëdyshje, që shumë vite
para fillimit të luftës do të ishte njëri nga
figurat prominente të paraqitjes së luftës,
mbështetjes së saj dhe, tashmë duhet thënë,
shtëpia e tij e vogël në katin e katërt do të
ishte njëra nga bazat më të rëndësishme.
Në të cilën, jo rrallë herë, jo vetëm zhvilloheshin takime të rëndësishme, por edhe
strehoheshin mjete moderne të logjistikës
luftarake. Banesa e tij ishte strehë për të
gjithë ilegalët, që nga luftëtarët e orëve të
para e deri tek pjesëtarët e afërt të familjes
së Adem Jasharit. Dhe kjo është bërë duke
sakrifikuar nga vetja, pa asnjë lloj shpërblimi si mund të mendohet padenjësisht sot.
Sipas: http://www.gazetadita.al/27-prill-2015/
PrOFeciA e teODOr kekOs;
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Para disa ditësh pata rastin të takoj dy
dashamirës të librave të Shaban Sinanit, njëri
AUtOr i Pesë MONOGrAFiVe Për Pesë prej të cilëve, student, që më kishte telefonuar për t’i gjetur librin “Etnos në epos”. Duke
shkriMtArët Më të rëNDësishëM
pirë kafe me këtë rast, tjetri, pra, ai më të ciProf. dr. Ali Xhiku
lin e gjeta studentin, një burrë rreth 60 vjeç,
i afërm i studentit, më surprizoi me pasionin
Kontributi i Shaban Sinanit në fushën e
për librat, veçmas për ata që ne i quajmë “alhistorisë së letërsisë, siç është vërejtur nga banologji”, libra për historinë e shqiptarëve,
kritika, ruan pikëvështrimin antropologjik. kulturën dhe gjuhën shqipe. Në një moment,
Ai është autor i pesë monografive, për katër ky më thotë: “A të bëj një pyetje? ... Unë lexprej shkrimtarëve më të rëndësishëm të oj shumë libra të kësaj natyre, por kam vërehistorisë së letërsisë shqipe: Ismail Kadare jtur që shumica e autorëve vendosin para
(Mite dhe demonë në veprën e Kadaresë); emrit gradën që kanë; d.m.th., “dr.”, “prof.”,
Dritëro Agolli (‘Njerëzit e krisur’ të Dritëro “akademik” etj. Ky miku yt, Shabani, që ka
Agollit); Martin Camajt (Camaj i paska- bërë libra të mrekullueshëm sipas meje, pse
juar) dhe Jeronim de Rada (Hieronimi: në nuk e përdor titullin në librat që boton? Unë
botën arbëreshe). Shaban Sinani ka për- e di që është profesor, akademik. A punon
funduar gjithashtu një studim monografik në Akademi të Shkencave...”.
për Migjenin (Teksti biblik në veprën e
“Profesor është, - i them, - por akademik
Migjenit). Përveçse tentime rezultative për jo!”.
të verifikuar statusin e këtyre shkrimtarëve
“Si, jo?”, - bënë të habiturin të dy. “Shanë kushtet e hapjes së historisë së letërsisë, ban Sinani nuk është akademik!? Po kush
pas kapërcimit të hierarkive të trashëguara, është akademik atëherë!?... Unë kam lexuar
z.
Sinani
ka parashtruar
mendime
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Autor
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me interes për riperiodizimin e historisë
së e fundit që thotë me emër e mbiemër: akadeProf. dr. Ali Xhiku
letërsisë kombëtare. Këtyre kontributeve u mik Shaban Sinani”. I thashë mikut se Zijai
Kontributi i Shaban Sinanit në fushën e historisë së letërsisë, siç është vërejtur nga
bashkohen edhe përmbledhjet me studime: është shkrimtar, kurse romani i tij një vepër
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albanologjisë, ende ky studiues punëshumë e fjalëpak nuk është anëtar i Aka
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(Nga
i Rexhep
Qoses
e
(Nga libri
i Rexheplibri
Qoses “Tronditja
e shekullit
1”, botim i “Tronditja
Institutit Albanologjik,
Prishtinë 2014, f. 295. )
shekullit 1”, botim i Institutit Albanologjik,
Prishtinë 2014, f. 295. )
“NDër ZërAt Më të NJOhUr të
lUFtës Për kOsOVëN”
Bedri islami, kryetar i Lëvizjes Popullore të
Kosovës (LPK), themeluese e UÇK
Personalitete të shquara të jetës intelektuale në Shqipëri kanë më tepër se sa hisen
e tyre në luftën e Kosovës. Shaban Sinani
është ndër zërat më të njohur të luftës për
Kosovën. Për më tepër, është ndër të parët
dhe më i fuqishmi. Analisti më i mirë që
kishte Shqipëria, njeriu që refuzonte vendet
e ofruara me kushtin që të hiqte dorë nga
mbështetja e UÇK-së...

Përgatiti: Naim Zoto, botues
i librave të prof. Shaban Sinanit

Naim Zoto, botues i librave të prof. Shab
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Mikrozona e çidhnës së Poshtme që përbën objektin e këtij punimi, e përbërë nga
fshatrat çidhën e Poshtme dhe Grykë-Nokë, shtrihet në veriperëndim të Fushë çidhnës,
në krahun e majtë të Drinit të Zi.

studim

Të dhëna arkeologjike nga Çidhna e Poshtme
Nga Prof. dr. Adem BUNGURI

Z

ona e Çidhnës shtrihet në pjesën veriore
të pellgut të Peshkopisë, në të dy anët
e Drinit të Zi, në një pozitë gjeografike
të përshtatshme. Ajo përbëhet nga 16 fshatra
dhe përfaqëson një nga zonat më interesante
arkeologjike dhe etnologjike të rajonit të Dibrës.
Vetë emri “Çidhën” i saj, rrjedh, siç do të ceket
më poshtë, nga onomastika ilire, dhe përkatësisht nga kalaja e shek. VI m. Kr. e quajtur “Kithinas”, që ndodhet në qendër të kësaj zone. Kjo
zonë gëzon kushte të mira klimatiko-tokësore
që kanë stimuluar banimin e pandërprerë të saj,
duke filluar që nga periudhat më të hershme të
prehistorisë. Për vlerat dhe monumentet e saj
arkeologjike, kjo zonë ka tërhequr prej kohësh
vëmendjen e studiuesëve. I pari midis tyre është
H. Sadiku, i cili në shënimet e tij të viteve 70’
të shekullit të kaluar, i referohet vendbanimit
të periudhës romake të Fushë-Alies në vendin
e quajtur “Xhiret e Përnezhe”, në bregun e
djathtë të Drinit të Zi, ku sipas tij janë gjetur
mure, mozaikë e koloneta tullash1. Kontributi i
tij do të pasurohej më vonë nga I. Kaca, puna e
pasionuar e të cilit do të regjistronte disa site të
rëndësishëm arkeologjike, si Kronëzat (FushëAlie), Kodra e varreve (Kodër-Leshe), Kepi i
qytetit(Arras), kalaja e Skënderbeut (Çidhën e
Poshtme)2 etj.
Mikrozona e Çidhnës së Poshtme që përbën
objektin e këtij punimi, e përbërë nga fshatrat
Çidhën e Poshtme dhe Grykë-Nokë, shtrihet
në veriperëndim të Fushë Çidhnës, në krahun
e majtë të Drinit të Zi. Ajo gjendet në një fushë
të sheshtë me origjinë liqenore, që ka marrë
formën e sotme në fund të pliocenit dhe fillim të kuaternarit3. Ajo është vendosur midis
Runjës së Lurës dhe kanionit të Gjalicave në
perëndim, masivit të Tërthores në lindje dhe
grykës së Setës në jug. Në veri, nëpërmjet një
terreni te valëzuar kodrinor, të përçarë nga përroi i Grykë - Nokës, kalohet në qafën e Pratit
(1000 m), që e lidh atë me Lurën dhe më tej
me Mirditën. Vetëm në jug-lindje ky depresion gati i mbyllur malor, çahet nga gryka e
Setës në fshatin Arras, tek “Kepi i Qytetit”, nga
kalon rruga që e lidh atë me Fushë-Çidhnën
dhe pellgun e Peshkopisë dhe, më tej, me atë
të Dibrës (Fig. 1).
Punimi që po paraqesim, mbështetet në një
verifikim informacioni të kryer nga autori në
vitin 19834, si dhe në disa gjetje të tjera rasti.
Gjetjet arkeologjike do të jepen sipas kriterit
kronologjik.

Fig. 1. Hartë e Dibrës dhe e Çidhnës së Poshtme.

1.ePOkA e eNeOlitit
Kjo epokë përfaqësohet vetëm nga dy profile
kupash me fakturë të hollë dhe lustër të zezë.
Ato janë gjetur në hyrje të Çidhnës së Poshtme,
në fushën e vogël të Macdhovës, në anën veriore të fortesës së “Kepit të qytetit”5. U takojnë

varianteve të njohura të kupave eneolitike me
trup sferik dhe buzë të anuara nga jashtë, dhe
me profil në trajtë S-je. Kjo e fundit është zbukuruar në supe nga një thimth i vogël plastik
(Tab. I, 1-2). Kupa të njëjta ose të ngjashme,
janë gjetur në vendbanimet eneolitike të Shqipërisë (Gradec, Nezir III, Maliq II a-b)6, Rrafshit
të Dukagjinit (Hisar I-II)7 etj.
2. PeriUDhA e VONë e BrONZit
a. Sëpatë bronzi
Kjo periudhë njihet nga një sëpatë bronzi
e tipit shkodran e gjetur në fortesën “Kepit të
qytetit”, në hyrje të Çidhnës së Poshtme. Sëpata ruhet në Muzeun Historik të Peshkopisë
(Më tej: MHP). Nr. inv. 934, gjatësia 19.5
cm, gjatësia e tehut 13 cm, gjerësia e presës 6
cm, pesha 850 gr. (Tab. I, 3, Fig. 7, 1). Sëpata
është e plotë, e punuar mirë dhe e veshur me
një patinë të gjelbër. Tehu i saj, me kurriz të
përkulur lehtë, zgjerohet gradualisht në drejtim
të presës paksa konvekse, e cila e ka skajin e
sipërm pak të ngritur. Ai përshkohet nga vrima
eliptike e bishtit (2.5 x 3 cm), e cila në mesin
e saj ka dy të thelluara horizontale për fiksimin
më të mirë të tij. Në anën e jashtme përforcohet
nga tre nervura plastike horizontale me profil
gjysëm sferik. Në pjesën fundore ai përfundon
me një kreshtë trapeziodale me prerje paralele
dhe gjatësi 2.20 cm, ndërsa në drejtim të tehut
mbyllet nga një thep i vogël në trajtë mamuzi.
Sëpata e Çidhnës së Poshtme përfshihet në
grupin e gjerë të sëpatave të tipit shkodran, të
përhapura në një areal të gjerë të Shqipërisë
veriore e përreth saj8. Ajo përfaqëson një variant
të ri të këtij tipi sëpatash, që shquhet nga tuni
me nervura plastike, gryka pothuajse eliptike,
ndryshe nga sëpatat e tipit klasik shkodran me
grykë të rrumbullakët dhe presa paksa konvekse,
elemente këto që do ta afronin këtë ekzemplar
me grupin e sëpatave kronologjikisht më të
vona të tipit shqiptaro-dalmat. Në këtë aspekt,
ajo përfaqëson një variant të ndërmjetëm dhe
një hallkë ndërlidhëse midis këtyre dy tipeve
kryesorë të sëpatave iliro-adriatike9. Meqenëse
sëpatat e tipit shkodran datohen rreth shek. XII
p. Kr, ndërsa ato shqiptaro-dalmate rreth shek. X
p. Kr10, dhe pasi tiparet morfologjike të sëpatës
së Çidhnës e zbresin kronologjinë e saj, si kohë
më të mundshme do të mendonim të paktën
fundin e shek. XII p. Kr. ose fillimin e shek.
XI p. Kr. Sëpata e Çidhnës është kështu një e
dhënë tjetër në mbështetje të hipotezës së prof.
F. Prendit mbi zhvillimin tipologjik autokton të
këtij tipi sëpatash dhe prodhimin lokal të tyre në
zonat mineralmbajtëse të Shqipërisë veriore11,
pavarësisht nga ndikimet prej modeleve lindore
kaukaziane12, apo dhe nga rrethi i kulturës
Monteoru (Moldavi)13. Në mbështetje të kësaj
pikëpamje duhet të sjellim në kujtesë një veçori
interesante morfologjike të sëpatave të këtij
tipi. Kështu të gjithë ekzemplarët e sëpatave
shkodrane të njohur deri më sot në Shqipëri,
ndryshe nga ato shqiptaro-dalmate, nuk janë
krejtësisht të njëjtë dhe ndryshojnë midis tyre
në detaje të veçanta morfologjike, që lidhen
me hollësi të modelimit të tyre gjatë derdhjes.
Fakti që çdonjera nga gjetjet e derisotme të këtij
tipi sëpatash përfaqëson një variant më vete, të
papërsëritshëm në asnjë rast, tregon jo vetëm
për evolucionin e brendshëm që pëson ajo,
por edhe për prodhimin e tyre nga disa qendra
lokale metalurgjike. Sëpata e Çidhnës shënon
kufirin më lindor të përhapjes së sëpatave
shkodrane në brendësi të vendit tonë. Gjetja
e saj në një zonë të thellë, në shtegun që lidh
pellgun e Peshkopisë me Çidhnën e Poshtme
e më tej me Lurën e pellgun e Fanit (Mirditë),
dokumenton këtu praninë këtu të një rruge
tradicionale, të paktën që nga etapa finale e
bronzit të vonë.
b. Fortifikim prehistorik.
Kreshta shkëmbore që mban emrin “Kepi
i qytetit”, ngrihet në trajtë të një piramide
natyrore në krahun e majtë të Setës, në fshatin
Arras, buzë shtegut të vetëm që lidh fushën e

Çidhnës së Poshtme me pellgun e Peshkopisë.
Me rëniet e thikta në tri anë dhe mbrojtjen nga
lumi i Setës në juglindje, kjo kreshtë formon një
fortesë të mirëfilltë natyrore (Fig. 2-3). Fortifikimi
natyror është plotësuar edhe me mure mbrojtëse
prehistorike, që sot ruhen vetëm në trajtë gjurmësh fragmentare, në shpatet juglindore të saj,
ku gjenden disa tarraca të ngushta e sheshe të
përshtatshme banimi. Ato janë ndërtuar me
gurë të mëdhenj të papunuar, të lidhur në të
thatë, dhe, në trakte të shkëputura me gjatësi
2-3 m, ruhen deri në lartësinë 1- 2 rreshta, ose
0.60-0.80 m (Fig. 4). Gjetja në shpatet e kësaj
kreshte e sëpatës së bronzit të përmendur më
lart e daton fortifikimin prehistorik që ruhet aty,
në periudhën e vonë të bronzit dhe e klasifikon
atë si fortifikim prehistorik të tipit Gajtan14.

Fig. 4. Trakt i murit prehistorik tek “Kepi i Qytetit”.

Fig. 5. Pamje nga vendbanimi “Vneshta e Kolës”.

Fig. 2. Pamje e përgjithshme e fortesës “Kepi i
Qytetit”.

3. PeriUDhA QytetAre ilire
(shek . iV - i P. kr)
Gjetjet e kësaj periudhe janë shumë të pakta
dhe vijnë nga dy pika të Çidhnës së Poshtme,
përkatësisht nga “Vneshta e Kolës” dhe “Kepi
i qytetit”.

Fig. 3. Pamje veriore e fortesës “Kepi i Qytetit”.

a. Me emrin “Vneshta e Kolës” (ose “Lenishte”) njihet një tarracë thuajse eliptike me
sipërfaqe te sheshtë rreth 10 ha. Ajo ndodhet
në pjesën veriore të Çidhnës së Poshtme, midis
rrugës automobilistike dhe lagjes “Cani”, në
jug, dhe shkollës 9-vjeçare të fshatit, në veri.
Tarraca ka lartësi absolute 620 m dhe relative 10-15 m, si dhe një pozitë zotëruese mbi
fushën përeth, mbi të cilën zbret me një pjerësi
të theksuar, veç anës perëndimore ku kjo pjerrësi zbutet mjaft (Fig. 5).
Nga hapja e një kanali të thellë ujitës ne vitin
1983, që e përshkoi atë në anën jugore, lindore
dhe veriore, janë zbuluar disa fragmente enësh
me përkatësi kohore të ndryshme. Periudhës
qytetare ilire i takojnë disa fragmente enësh
balte dhe një enë bronzi e tipit hidrie. Fragmentet e enëve të periudhës në shqyrtim u gjetën në
pjesën lindore të tarracës Ato janë të punuara
me çark dhe kanë fakurë të hollë. Balta e tyre
është shumë e pastër, me ngjyrë të verdhë në
rozë, pjekje të plotë, me gjurmë verniku kafe
në të zezë në faqen e jashtme. Ato u takojnë
një kupe gjysmësferike dhe fundit të një kantari
(Tab. I, 4, 6), dhe përfaqësojnë importe bregdetare, me sa duket, të Dyrrahut15. Prodhimit
vendas të kësaj periudhe i takon fragmenti
i një kupe gjysëmsferike me buzë të kthyera
nga brenda, me baltë okër, të përzier me rërë
të imtë dhe faqe të lëmuar dobët, formë kjo e
rëndomtë për poçerinë ilire të kësaj periudhe
(Tab. I, 5).
Në anën lindore të “Vneshtës së Kolës”
kanali zbuloi edhe një enë bronzi të tipit
hidrie, me nr. inv. 1364, pjesë e inventarit të
ndonjë varri ilir të shkatëruar (Tab. I, 8; Fig. 7,
2). Ena është e dëmtuar tek supet dhe pjesën e
sipërme të buzëve. Ka trup gjysëmsferik, qafë
të shkurtër, grykë cilindrike dhe një vegjë tip

fluture që u gjet e shkëputur. Është e zbukuruar
me teknikën e ngulitjes me motive gjeometrike.
Kompozimi zhvillohet sipas konceptit të
zonalitetit vertikal, në 5 breza dekorativë, të
veçuar nga një ose dy vija paralele. Përfaqëson një enë luksi, prodhim i zejtarisë greke, e
përdorur si enë pijeje nga shtresat e pasura të
këtij vendbanimi të periudhës qytetare ilire.
Enë të tilla të ngjashme janë zbuluar në tumat
e Matit dhe ato të Çinamakut, ku janë datuar
në shek. III-II p.Kr. 16.
b. Sipërfaqja e fortesës së njohur me emrin
“Kepi i qytetit”, është tërësisht shkëmbore, dhe
aq sa është e admirueshme si fortesë17, aq është
e pamundur si qendër e përhershme banimi.
Dy fragmente të vogla enësh të periudhës
qytetare ilire, të gjetura midis shkëmbinjëve
të kësaj fortese, përkatësisht një paret ene i
lyer me dy shirita verniku të zi dhe një buzë
ene (Tab. I, 7, 9) janë fare pak për të supozuar
banimin permanent të saj në periudhën në
shqyrtim. Vendbanimi i kësaj periudhe duket
se ka qenë shtrirë si në shpatet dhe në tarracat
e ngushta në juglindje të fortesës së “Kepit të
qytetit” e deri në bregun e majtë të lumit të
Setës, ashtu edhe në anën veriore të saj, ku
hapet një tarracë e gjerë, e mbrojtur nga erërat
e veriut dhe mjaft e përshtatshme për banim, e
njohur me emrin “Shashari i Ruse”, megjithëse
ky i fundit, deri tani, nuk ka dhënë gjetje të
lidhura me periudhën në shqyrtim.
Deri vonë, kjo fortesë ruante trakte të fortifikimit të saj antik18. Ato kanë qenë vendosur
në faqen juglindore të fortesës, buzë lumit të
Setës, që ishte dhe pjesa më e ekspozuar ndaj
sulmeve. Muret e kësaj periudhe ishin ndërtuar
me blloqe të mëdhenj gurësh të lidhur në të
thatë (Fig. 6). Ato, së bashku me toponimin
“Kepi i qytetit” dëshmojnë për ekzistencën aty
të një vendbanimi të fortifikuar të periudhës
ilire, si dhe për karakterin mbrojtës të kësaj
fortese në funksion të Çidhnës së Poshtme.
Mendimet e shprehura për lokalizimin e
qytetit ilir Oaenea në Çidhnën e Poshtme19,
deri tani pa mbështetje arkeologjike, bazohen
kryesisht në përshkrimin e Livit, sipas të cilit
Oaenea ishte qyteti më i fortifikuar penest, i
mbrojtur nga njera anë prej lumit Artatus dhe
nga ana tjetër, prej nje mali shumë të lartë që
mezi kalohej20. Përveç pozicionit strategjik të
Çidhnës së Poshtme, në rrugëkalimin e shkurtër
që lidhte pellgun e Dibrës dhe të Peshkopisë
(Penestinë) me pellgun e Fanit (viset piruste)
dhe më tej, me Lezhën dhe Shkodrën (Labeatinë), (“transitus et labeatis”), mendimet
e mësipërme janë ndikuar edhe nga përqasja
fonetike e emrit Artatus me emrin e fshatit të
sotëm Arras, buzë lumit të Setës dhe fortesës
së “Kepit të qytetit” si dhe nga mali i mezikalueshëm i Runjës në perëndim të tyre. Pa dashur
të hyjmë në diskutimin e kësaj çështjeje, theksojmë se lokalizimi i qytetit Oaenea mbetet i
diskutueshëm midis studiuesve. Mendimi ynë
është se një qytet i rëndësishëm si Oaenea,
vështirë se mund të lokalizohet në një zonë të
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thellë e pothuaj të izoluar, siç është Çidhna e
Poshtme, dhe aq më pak në fortesën e “Kepit
të qytetit”. Për aq sa njohim deri më sot, mendojmë se në Çidhnën e Poshtme, përkatësisht
në Vneshtën e Kolës, duhet të ketë patur një
vendbanim të hapur të tipit qytezë të periudhës
qytetare ilire, mbrojtja e të cilit, sigurohej nga
fortesa e “Kepit të qytetit” në hyrje të kësaj
zone.

çmimet e tilla jepen për të vlerësuar punën e juaj dhe jam mirënjohës për punën tuaj.
Ministria do të gjejë rrugë të reja për të qenë me ju. Në vazhdimësi do të rrugëtojmë
bashkë për ta ruajtur trashëgiminë tonë të çmuar kulturore” u shpreh ministri Gashi.

Vetitë MjekueSe periudhë.
të ujit
të LLixhaVe
Për rëndësinë e saj në sistemin

ADeM BuNguri, laureat i çmimit
“Dea Dardanicae” në Kosovë

Fig. 6. Trakt i murit helenistik tek “Kepi i Qytetit”.

4. PeriUDhA ANtike rOMAke
(shek. i-iV M.kr)
Kjo periudhë u bë e njohur nga inventari
i disa varreve të shkatëruar, të zbuluar në
shpatin jugor të Kodrës së Krashit, në lagjen
më periferike të Çidhnës së Poshtme21, rreth 1
km në jug të tarracës së “Vneshtës së Kolës”.
Kanali ujitës, me thellësi rreth 1.00 m, kishte
shkatëruar disa varre të ndërtuara me gurë, të
cilët u gjetën të hedhur poshtë kanalit. Ato
duket se i përkasin nekropolit të vendbanimit
të periudhës romake. Prej inventarit të tyre,
mundëm të mbledhim tre objekte metalike dhe
disa fragmente enësh.
Objektet metalike
1. Tokëz rrypi (Tab.II, 8, Fig. 7, 3). Përbëhet
nga një pllakë monolite bronzi, me strukturë të
palëvizshme, e punuar me derdhje. Ka gjatësi
5cm dhe gjërësi 4.7 cm. Është e zbukuruar në
faqen e jashme me ngulitje: mbajtësja e rrypit
me vija paralele, dhe mbërthyesja e tij me
rrathë të vegjël dhe pikëzime gjysmërrethore
të vargëzuara përgjatë brinjës së harkuar të
saj. Tokëza të tilla kanë qenë në përdorim në
periudhën e shek. II-IV m. Kr. Ajo është krejt
identike me një tokëz rrypi të varrit nr.1 të
nekropolit të Zgërdheshit, të datuar në gjysmën
II të shek.IV m.Kr.22 dhe me një tokëz të tillë,
të zbuluar në vendbanimin shumështresor të
Çukës së Vrbjanit pranë Prilepit në Pelagoni,
të datuar në shek. II-III m. Kr23.

Fig. 7. Objekte bronzi nga Çidhna e Poshtme.

2. Dy thika hekuri (Tab. II, 5-6). Janë mjaft
të dëmtuara nga korrozioni. I takojnë tipit
njëtehësh me bisht të drejtë. Bishti ka prerje
paralele, ndërsa presa është e mysët ose e drejtë
dhe ka prerje trekëndëshe. Gjatësia e tyre është:
14.8 -18.4 cm, gjatësia e bishtit 3-9.5 cm dhe

Në mjediset e Muzeut të Kosovës, u
organizua më 28 mars 2018 ceremonia
e ndarjes së çmimeve në fushën e
trashëgimisë nga ana e Ministrisë së
Kulturës, Rinisë dhe Sportit.
Sipas vlerësimit të Jurisë Profesionale,
Adem Bungurit, iu nda Çmimi për
Veprimtari jetësore “Dea Dardanicae”.
“Nuk kam dyshim që juria profesionale
ka vendosur drejt. Çmimet e tilla jepen
për të vlerësuar punën e juaj dhe jam
mirënjohës për punën tuaj. Ministria do
të gjejë rrugë të reja për të qenë me ju.
Në vazhdimësi do të rrugëtojmë bashkë
për ta ruajtur trashëgiminë tonë të çmuar
kulturore” u shpreh ministri Gashi.
Adem Bunguri u shpreh në këtë
veprimtari se është kënaqësi e veçantë
që po nderohet me këtë çmim e veçmas
që këto çmime po ndahen në vitin kur
Kosova mbush dhjetë vite shtetësi.
gjërësia e presës: 3-3.4 cm. Thika të tilla, të
rëndomta për periudhën romake, vazhdojnë të
përdoren edhe në periudhën e vonë antike24.
Fragmente enësh
Fragmentet e enëve, pjesërisht të restaurueshme, janë të punuara me çark. Nga lloji
i brumit dhe ngjyra e sipërfaqes, ndahen në
dy grupe:
a. enë me brum gri të hirtë.
b. enë me brum okër në të kuqe.
a. Enët e grupit të parë, kanë brum argjilor
gri, të përzier me rërë të imët, pjekje të mirë
dhe të njëtrajtshme. Faqja e brendshme është
e viaskuar, ndërsa ajo e jashtme, pas lëmimit,
është lyer me lustër gri, që nga shkalla e
pjekjes, ka marrë tone të çelta ose më të errëta.
Tri janë format bazë të këtij grupi: kotruvet,
ojnohetë dhe kanat.
1. Kotruve (Tab. I, 10) Lartësia e ruajtur: 16
cm, diametri i trupit: 16 cm.
Ruhet pjesërisht. Ka trup sferik, grykë të
ngushtë cilindrike dhe vegjë shiritore, që ruan
vetëm fillimin e saj në shpatulla. Fundi konkav
mbyllet me një thimthë të vogël plastike në
mes të tij, veçori e hasur ne enë të shek. IV m.
Kr.25. Në faqen e brendshme ruan gjurmë të
serës së shkrirë, dukuri e konstatuar edhe në
raste te tjera të shek. III-IV m. Kr, si në Gjoricë,
Symizë, Zharrë etj. Në pjesën qëndrore të trupit
zbukurohet nga dy breza vijash te holla çarku.
Një enë e ngjashme e këtij tipi është gjetur
në varrin nr.1 të nekropolit të Zgërdheshit, e
shoqëruar nga një fibul e tipit kryq, që e daton
atë në shek. IV m. Kr.26.
2. Ojnohe (Tab. I, 11) Lartësia: 13 cm, diametri i trupit: 15.5 cm dhe ai i fundit: 9.2 cm.
Ruhet pjesërisht. Ka trup sferik në trajtë vorbe,

“Kosova për ne andej kufirit ka qenë një
mollë e ndaluar. Ajo që dua të them unë
pa e zgjatur është se Kosova ka një pasuri
të jashtëzakonshme arkeologjike që është
një burim dhe një arkiv e jashtëzakonisht e
pasur që na jepet në dorë për te evidentuar
historinë ndonjëherë të deformuar antike
të Kosovës”, ka thënë Bunguri.
Juria profesionale ka qenë në përbërje
të Nuri Bexheti – historian, Shafi Gashi
– arkeolog, Arben Hajdari – arkeolog,
Mimoza Dugolli – arkitekte dhe Vlorë
Fetaj-Berisha – studiuese e folklorit. Në
emër të Jurisë foli Nuri Bexheti i cili tregoi
për arsyetimet dhe vlerësimet për punën
e të nominuarve për këto çmime. Ai
konkretisht tregoi se Bunguri është njëri nga
klasikët më të mëdhenj të arkeologjisë.
“Shquhet me tezën e tij ku argumenton
me këmbëngulësi për lidhjen e botës
dardane me atë ilire”, u shpreh Bexheti.
grykë trifletëshe me lëfyt të spikatur dhe fund
të sheshtë, karakteristike për shek.III m. Kr. Me
këtë tip ene lidhet edhe fragmenti i një fundi të
thelluar, me thimthë plastike në mes të tij, që
datohet në shek.IV m. Kr. (Tab. II, 2).
3. Kanë e restauruar pjesërisht (Tab. II, 1). Trup
në trajtë dardhe dhe fund konkav, me thimthë
plastike të thyer në qendër. Gryka e shkëputur
ka trajtën e një hinke të profiluar, ndërsa vegja
shiritore, përshkohet nga dy ulluqe të cekta gjatësore. Një kanë identike, por me brum okër të kuq,
është gjetur në varrezën e Gjoricës së Poshtme,
e datuar në shek. III-IV m. Kr.27, ndërsa në tumat
e Burelit, enë analoge shoqërohen me konekst
të shek. III-IV m. Kr.28 etj.
b. Në enët e grupit të dytë, me brum argjilor
të kuq, veçojmë dy fragmente enësh të importuara nga punishtet romake provinciale. Brumi
i tyre është shumë i pastër dhe pjekja e plotë.
Pas lëmimit, janë lyer me lustër të kuqe tulle,
në imitim të modeleve afrikano-veriore të
shek.III-IV m. Kr29. Riprodhojne kupa të tipeve
të ndryshme, me trup të viaskuar nga brenda
(Tab, II, 3-4). Ndeshen gjithashtu edhe parete
enësh të prodhimt vendas të zbukuruara me
vija rethore çarku, që datohen në shek. III-IV
m. Kr. (Tab. II, 7).
5. PeriUDhA e VONë ANtike
(shek.V-Vi M. kr.)
a. Kalaja e Çidhnës (Kithinas?)
Në këtë periudhë duket se është rifortifikuar
kalaja e “Kepit të Qytetit”, në hyrje të Çidhnës së Poshtme. Gjurmë shumë të dëmtuara
muresh të lidhura me llaç gëlqeror, me teknikë
opus incertum, ruhen në anën veriperëndimore
të kësaj fortese, ku mund të shihen edhe gjurmë
banesash, të cilat mund t’i përkasin të njëjtës

mbrojtës së luginës së Drinit të Zi që në periudhën e vonë antike përfshihej në provincën
Epirus Nova, kjo fortesë duket se regjistrohet
nga Prokopi i Cezaresë si një nga 32 kështjellat e ndërtuara nga Justiniani në këtë provincë,
me emrin Kithinas30. Mendojmë se jemi afër
të vërtetës nëse shprehemi për identifikimin e
kësaj kështjelle në rrënojat e fortesës së “Kepit
të qytetit” që njihet edhe si kalaja e Çidhnës.
Për këtë identifikim, përveç gjurmëve të mureve
të përmendura më lart, mbështetemi edhe në
parimin e barazimit fonetik Kithinas=Çidhën,
barazim që vlen për të dëshmuar formimin me
lëndë vendi të këtij makrotoponimi me origjinë
nga periudha e vonë antike.30
Materiali qeramik i kësaj periudhe përfaqësohet vetëm nga një ojnohe e plotë, e
zbuluar në shpatet lindore të Vneshtës së
Kolës nga hapja e kanalit ujitës të përmendur
më lart.31. Ajo ka trup të fryrë sferk me lartësi
17,5 cm, diametër 15,6 cm, grykë të ngushtë
trifletëshe me lëfyt të zhvilluar dhe fund të
sheshtë me diametër 8 cm. Vegja shiritore
me prerje eliptike, ngrihet pak mbi nivelin
e buzëve (Tab. II, 10). Ena është punuar me
çark, me brum argjilor të verdhë, të përzier
me grimca gëlqerore e silici, që dalin edhe në
sipërfaqen e enës të porozuar nga lagështira.
Zona e supeve zbukurohet nga dy vija të holla
çarku. Nga tiparet e përgjithshme morfologjike
e dekorative, mendojmë se i takon shek.V-VI
m. Kr., pa përjashtuar mundësinë e një datimi
më të vonë.
(vijon numrin e ardhshëm)
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Në hotel tirana international, ditën e shtunë më datë 28 prill,
u zhvillua ceremonia e dekorimit të z. shaban Bitri nga këshilli Bashkiak i Dibrës.

Shaban bitri, inxhinieri i respektuar,

dibrani me vlera të spikatura

Në Hotel Tirana International, ditën
e shtunë më datë 28 prill, u zhvillua
ceremonia e dekorimit të z. Shaban Bitri
nga Këshilli Bashkiak i Dibrës. Në këtë
veprimtari, e cila u organizua nga shoqata
Lidhja e Intelektualëve Dibranë, morën
pjesë anëtarë të shoqatës, kryetarët e shoqatave të tjera dibrane, deputetë, koleg e
miq të Shabanit.
Pas fjalës së prof. dr. Edlira Haxhiymeri, u shfaq një dokumentar rreth jetës
e punës së Shabanit në veprat, si dhe u
lexua një përshëndetje e ing. Faruk Kaba,
kryetar i Shoqatës së Inxhinierëve Konsulentë Shqiptarë, i cili solli përshëndetjet
e tij personale dhe shoqatës që ai me
vlerësime për punën e Shabanit. Më pas
foli z.Munir Hoxha, shok fëmijërie, i cili
vlerësoi aftësitë e Shabanit dhe në punën
e tij si inxhinier, duke theksuar se ky nder
që i bëhej ishte plotësisht i merituar.
Ing. Kujtim Bejtja vlerësoi te Shabani
kontributin e tij në ndërtimin e urave, jo
vetëm ato të infrastrukturës, por edhe në
jetë, duke u bërë simbol i bashkimit nga
jugu në veri.
Vlerësime për Shabanin dhanë edhe
Petrit Malaj, deputeti i Dibrës dhe Korcës
Përparim Spahiu e Hekuran Hoxhalli,
mbesa Sara, etj.
Shaban Bitri është edhe një mik dhe
donator herë pas here i gazetës sonë,
ndaj për lexuesin po sjellim fjalën e plotë
të prof. Edlira Haxhiymeri, kryetare e
shoqatës LID.
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Prof. Dr. edlira hAXhiyMeri

‘Jeta është kriteri i të vërtetave’,
dijeve me të cilat je mbrujtur në
universitet. këtë e ka përjetuar
edhe miku e shoku ynë i
respektuar shaban. inxhinier
apo kryeinxhinier ndërtimi,
përgjegjës sektori, drejtues
teknik, në kantieret e ndërtimit
në Pukë, Fushë Arrëz, Fierzë,
koman dhe kudo tjetër, është jeta
brilante e një njeriu pasionant,
këmbëngulës dhe i vendosur...

shtë kënaqësi e vçcantë për
mua që në emër të Shoqatës së
Intelektualëve Dibranë të uroj nga
zemra mikun tone, shokun tone,
dibranin me vlera të spikatura, inxhinierin
e respektuar zotin Shaban Bitri, për
nominimin e tij Qytetar nderi i Peshkopisë.
Shabani është biri i nderuar e i respektuar
i fshatit Bllice. Në këtë trevë patriotike
të Çidhnës, pellgut të Drinit, në shpinë
të Lurës e përballë Korabit madhështor,
u lind dhe u formua si karakter Shaban
Bitri. Shiu dhe bora, dielli përvëlues i
verës, rropatja për të ndihmuar prindërit
u ravijëzuan në trupin dhe karakterin e
një djaloshi të ajthëm. Burra, gra, fëmijë
të fshatit apo krahinës që rropateshin ditë
pas dite, muaj pas muaji dhe vit pas viti,
nuk mund të mos skaliteshin në memorien,
por edhe në karakterin e personalitetin e
djalit, inxhinierit e familjarit të ardhshëm.
Në AND-në e Shabanit u plazmuan natyra
e ashpër dhe e egër gjeografike e zonë,
por edhe qëndrueshmëria e vendosmëria
e atyre njerëzve të rreshkur nga vuajtjet e
sakrificat për mbijetesë, fjalë pak, me shikim
zhbirues, burra kuvendi e odash epike.
Babai i Shabanit, Qazimi, ishte njeri i
drejtë, udhëhiqej nga parimi “shtrij këmbët
sa ke jorganin”, me karakter të pastër
dhe i përkushtuar deri në vetmohim për

mbarëvajtjen e punëve të shtëpisë, larg
konflikteve, racional, bari i mirë i tufës së
vet, njeri praktik. Të gjitha këto cilësi të rralla
inspiroheshin tek personaliteti I Shabanit
në mënyrë krejt të natyrshme. Atyre u
bashkangjiteshin edhe vlerat e mëdha të
nënës Hirije, e cila me vetmohim, natë e
ditë, u përkushtohej fëmijëve me gatim, larje
e qepje të teshave. Përkushtimi i saj ishte
epik sepse i shërbente nga mëngjesi deri
në mesnatë një familjeje që gjallonte nga
6 fëmijë (Lutfiu, Shabani, Ruzhdiu, Zarja,
Latifi dhe Bilbili) dhe dy bashkëshortët, në
kushtet e vështira të kohës. Ajo ishte ana
tjetër e medaljes së familjes së respektuar
të Bitrajve.
Edhe pse bënin një jetë të varfër, si shumë
të tjerë, etja për dije e shkollim ishte një
zjarr i brendshëm për Shabanin, sikundër
edhe për shumë bashkëkohës të tij. Ai e
mbaroi shkollën 7 vjeçare në Fushë Alie,
me të gjitha notat 5, vlerësim maksimal për
kohën. Tashmë adoleshent, Shabani hodhi
vështrimin drejt shkollës së mesme. Me një
valixhe druri, me pak rroba në të, trokiti në
dyert e Teknikumit të Ndërtimit në Tiranë.
Edhe pse ishte me rezultate të shkëlqyera,
atij ju akordua vetëm një gjysëm burse,
por që me vullnetin e këmbënguljen që
e karakterizonte, arriti rezultate shumë të
mira në mësime dhe e fitoi bursën e plotë.
Tirana hapi një dritare të re, të madhe për
djalin e ardhur nga Çidhna. Ajo ishte një
univers krejt i ndryshëm nga vendlindja
e tij rurale. Në këtë univers po kaliteshin

“Almo konstruksion”, e drejtuar
nga inxhinieri i talentuar
shaban Bitri. Ajo po bëhej një
konkurruese e denjë në fushën
e ndërtimit. Ajo mori pjesë në
ndërtimin e veprave të shumta.
emri i mirë i kësaj kompanie,
hap pas hapi, po i kalonte
kufijtë e vendit tonë. Në vitin
2010 “Almo konstruksion” u
nderua me çmimin më të lartë
Ndërkombëtar të cilësisë në
kategorinë Platinium..



intuita, vendosmëria, besimi në vet-vete
dhe po projektohej personaliteti i inxhinierit
të ardhshëm. Fakulteti i inxhinierisë së
ndërtimit, maja e formimit të plejadës së
inxhinierëve të ndërtimit, arkitektëve e
drejtuesve të ndërtimit e gllabëroi të riun
Shaban Bitri, i cili u zhyt në detin e madh
të dijeve shkencore inxhinierike. Imagjinata
më çon në ditët dhe netët e pa gjumë të
Shabanit mbi telajot e projektimeve të
shumta, të skicave dhe projekteve, që
kërkon ky specialitet i nderuar, i diskutimeve
të shumta me kolegët dhe pedagogët
për mbrojtjen e tyre, kjo edhe për faktin
se në familjen time kam patur fatin e
mrekullueshëm të jetoja me tre inxhinierë:
Babain, një nga themeluesit e fakultetit të
inxhinierisë mekanike, vëllain dhe dajën,
që u diplomuan inxhinierë mekanikë.
Shabani nuk u tut nga përgjegjësia që
mori për t’u kalitur si specialist i respektuar
i ndërtimit dhe i kushtoi këtij qëllimi fisnik
gjithë kapacitetin e tij mendor e fizik.
Të gjithë e njohim dhe e përdorim në
biseda postulatin se ‘Jeta është kriteri i të
vërtetave’, dijeve me të cilat je mbrujtur në
universitet. Këtë e ka përjetuar edhe miku e
shoku ynë i respektuar Shaban. Inxhinier apo
kryeinxhinier ndërtimi, përgjegjës sektori,
drejtues teknik, në kantieret e ndërtimit
në Pukë, Fushë Arrëz, Fierzë, Koman dhe
kudo tjetër, është jeta brilante e një njeriu
pasionant, këmbëngulës dhe i vendosur, të
cilën e kanë ndjekur nga afër me kënaqësi
edhe shokët, miqtë e të afërmit e tij e që do
ta kishte zili çdo i ri sot, por edhe si motiv
nëse do të vendoste t’i hynte rrugës fisnike,
të bukur, por edhe të vështirë, të inxhinierit
të ndërtimit.
Ndryshimet e mëdha demokratike vunë
në provë shumë modele të reja jetese e
pune, cilësisht të ndryshme nga ato të
modelit socialist, model që, siç dihet, u
tregua ineficent dhe për rrjedhojë edhe
u zëvendësua në vitet ’90-të. Periudha e
tranzicionit vuri në provë grupe sociale
apo individë të ndryshëm se si ata do të
ambientoheshin me sistemin e ri kapitalist
në ekonomi, që po instalohej në vendin
tonë. Përvoja dhe eksperienca mungonte,
kjo rrjedhojë e më shumë se 50 viteve
letargjie komuniste. Por nuk mungonte
dëshira dhe vullneti i individëve, apo
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shaban Bitri është një nga aktivistët e palodhur e të spikatur të shoqatës së
intelektualëve Dibranë, themeluar nga i paharruari Prof. Nuri Abdiu.
“shabani ishte një djalë
punëtor i ndërgjegjshëm,
serioz në punë, e kishte
me pasion punën e
inxhinierit, e donte
profesionin” rrëfen
Drejtuesi i punimeve të
Fierzës ismail Ahmeti. ‘si
kryeinxhinier i kantierit
të prodhimit, shabani
shquhej për iniciativë
dhe këmbëngulës
për prodhimin e
disa betoneve me
karakteristika të veçanta
e cila ishte një punë e
mirëfilltë shkencore’,
kujton kujtim Bejtja.
‘si shaban Bitri është
vështirë të gjesh
inxhinier. Ai është një
ndër më të mirët në këtë
fushë’, nënvizon Faruk
kaba.
grupeve të caktuara, intuita dhe pasioni
për t’u futur në këtë sfidë të re ku, mund
të fitoje, por edhe mund të dilje i humbur.
Konkurrenca ishte elementi i ri, i cili kishte
munguar në sistemin socialist, por që ditë
pas dite po bëhej motori i modelit të ri
ekonomik. Inxhinieri i spikatur Shaban Bitri
nuk u tut nga sfida e re. Ai, së bashku me dy
ortakë, vendosën dhe themeluan shoqërinë
e ndërtimit “Jubica” në vitin 1994 dhe
dy vjet më vonë (1996) shoqërinë e dytë
të ndërtimit “Almo Konstruksion”, një
kompani ndërtimi kjo lider në vendin tonë.
Në terrenin e një ekonomie tregu, ku po
kërkohej gjithnjë e më shumë aktivizimi,
përfshirja dhe konkurrimi, në projekte të
ndryshme ndërtimi, “Almo Konstruksion”,
e drejtuar nga inxhinieri i talentuar Shaban
Bitri. Ajo po bëhej një konkurruese e denjë
në fushën e ndërtimit. Ajo mori pjesë në
ndërtimin e veprave të shumta. Emri i mirë
i kësaj kompanie, hap pas hapi, po i kalonte
kufijtë e vendit tonë. Në vitin 2010 “Almo
Konstruksion” u nderua me Çmimin më të
lartë Ndërkombëtar të Cilësisë në kategorinë
Platinium, akredituar për Arritje në Cilësi,
Aftësi Drejtuese, Teknologji dhe Risi, mes
65 kompanive nga vende të ndryshme të
botës.
Shabani nderohet e respektohet jo vetëm
për cilësitë e larta që ka manifestuar si
inxhinier ndërtimi, por edhe për tiparet
e spikatura dhe vlerat e një familjari
shembullor. Ai e zgjodhi shoqen e jetës,
Afrovitin, ose siç e thërrasim ne të tërë
Vitën tone të mirë, nga Jugu, nga Palasa.
Kjo lidhje martesore nuk ishte e para e këtij
lloji. Shumë kohë përpara tij këtë zgjedhje
e bëri i madhi Skënderbe që u martua më
të bijën e Gjergj Arianitit. Pas tij vijuan
shembuj të tjerë në historinë e Shqipërisë.
Por gjithkush nga ne mund të bënte pyetjen
e thjeshtë se çfarë i bashkoi Shabanin dhe
Vitën? Vita kishte kaltërsinë e dallgëve të
Jonit, kurse Shabani bardhësinë e borës dhe
madhështinë e Korabit. E përballuan jetën
me të mirat dhe vështirësitë që ajo mbart.
Dhe nuk mund të ndodhte ndryshe. Nga
ky çift bashkëshortësh shembullorë erdhën
ne jete dhe u rriten dy djem si petrita
(Mondi dhe Alfonsi) por edhe këmbëngulës
e të vendosur për të ecur në rrugën e
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prindërve.
Shumë nga shokët, kolegët apo të
afërmit kanë evidentuar cilësi të veçanta
të tij. “Shabani ishte një djalë punëtor i
ndërgjegjshëm, serioz në punë, e kishte
me pasion punën e inxhinierit, e donte
profesionin” rrëfen Drejtuesi i punimeve të
Fierzës ismail Ahmeti. ‘Si kryeinxhinier i
kantierit të prodhimit, Shabani shquhej për
iniciativë dhe këmbëngulës për prodhimin
e disa betoneve me karakteristika të veçanta
e cila ishte një punë e mirëfilltë shkencore’,
kujton Kujtim Bejtja. ‘Si Shaban Bitri është
vështirë të gjesh inxhinier. Ai është një ndër
më të mirët në këtë fushë’, nënvizon Faruk
Kaba. ‘I dashur, kërkues, i vëmendshëm, i
hapur ndaj sugjerimeve, komunikues me
këdo’, thekson Lefter Kashta. Edhe artisti
i mirënjohur Petrit Malaj evidenton një
cilësi të veçantë të Shabanit. ‘Prej këtij
burri kam mësuar se si mund të krijohet një
familje e shëndoshë dhe si mund të rriten
e të edukohen fëmijë të ndershëm e të
edukuar’.
Edhe shumë nga ju, të nderuar
pjesëmarrës në këtë takim, mund të evokoni
kujtime, mendime e vlerësime të veçanta
për njeriun e punës, familjarin e devotshëm.
Por, do të më lejoni që të evidentoj edhe
një anë tjetër të personalitetit të Shabanit.
Si kryetare e shoqatës së intelektualëve
dibranë, kam konstatuar, me kënaqësi,
faktin se Shabani nuk është nga ata që i
kthejnë shpinën krahinës nga kanë ardhur.
Jo. Ai i përket asaj race intelektualësh
e patriotësh që jetojnë shpirtërisht me
fshatin e lindjes, me Dibrën tonë të dashur.
Vitet që kemi kaluar së bashku në këtë
Shoqatë të nderuar, që në zanafillën e saj
e deri në ditët tona më kanë lënë mbresën
e thellë se Shabani është një nga aktivistët
e palodhur e të spikatur të kësaj shoqate të
nderuar, themeluar nga i paharruari Prof
Nuri Abdiu.
Ju kërkoj ndjesë në se fjala ime ishte
pak e gjatë, por ajo është shumë pak për të
evidentuar figurën e inxhinierit të talentuar,
dibranit të respektuar, që sot Këshilli
Bashkiak i Bashkisë së Dibrës e shpall
“Qytetar Nderi”.
E gëzofshi titullin e lartë, i dashur Shaban,
së bashku me familjen tuaj të respektuar!

Botime m&B

www.facebook.com/ M&B - Botime dhe Studio Grafike
Për porosi: botimemb@gmail.com/Cel: 069 20 68 603
www.mbbotime.com / I gjeni te libraria M&B (te Selvia),
Adrion (te Pallati i Kulturës), Libraria Fleta XXI (Peshkopi)
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poezi

Jahe Fida - Poezi
Talentet e
Dibrës mbeten
në “errësirë”
Çfarë do të thotë të jesh një talent?Talent
do të thotë të bësh diçka që jo të gjithë e
bëjnë. Ne jetojme në Dibër, në një vend
që është lënë jashtë vëmendjes.
Kjo nuk do të thotë që ne nuk dimë të
bëjmë asgjë dhe nuk kemi talente. Ashtu
si në çdo vend të Shqipërisë që ka plot
talente edhe në Dibër ato nuk mungojnë.
Dibra ka të rinj e të reja që këndojnë
shumë bukur dhe ato mund të triumfojnë
në skena të mëdha.
Valltarë shumë të mirë, por për shkak të
mentalitetit nuk kanë mundur të ndjekin
ëndrrën e tyre për t’u bërë balerinë.
Nxënës që me imagjinatën e tyre mund
të shkruajnë romane e të bëhen ndër
shkrimtarët më të njohur në të ardhmen.
Kush mund të thotë që në Dibër nuk
ekzistojnë gjenitë?!
Çfarë po ndodh me këto talente?
Ato po lihen jashtë vëmendjes së
çdokujt dhe askush nuk po e merr mundimin thjesht t’i testojë. Këto talente po
vuajnë pasojat negative të mentalitetit
dibran e përballë këtij mentaliteti po
gjunjëzohen.
A nuk është koha që ne të “ngrihemi”,
të çajmë përpara?
Të bëjmë atë që shumë para nesh nuk
e bënë dot?
Është pikërisht momenti që ne të
mblidhemi dhe me talentin tonë të bindim të tjerët se ne vlejmë dhe nuk do
të nënshtrohemi përpara traditave tuaja
dhe indiferencës së institucioneve që na
ndjekin nga pas si re të zeza!
Sarah DEDJA
Gjimnazi Maqellarë

Më shumë mund të shikoni në faqen e
gazetës në FB: Rruga e Arbërit
ose ndiq linkun:

https://tinyurl.com/lcc3e2f

Jahe Fida ka lindur me 20 gusht 1955
ne fshatin Grevë të qytetit të Peshkopisë.
Në vitin 1974 përfundoi shkollën e mesme
të Përgjithshme Peshkopi. Studimet universitare i mbaroi fill pas katër vitesh në
Tiranë.
Jahe Fida ka botuar një sërë librash nga
fusha të ndryshme si: Ekonomia e Tregut
dhe Sindikatat, Shteti-Punëdhënësi dhe Punëmarrësi, Kumtesa dhe refenca shkencore.
Ai është autori i vëllimeve poetike “Ëndërr e
tjerrë në vite” dhe “Vargjet pikojnë mall”.
Më 30 prill ai përuroi në Prishtinë librin
“Jeton Gona n’palë t’flamurit”, kushtuar
dëshmores Antigona Fazliun.

DO VIJË DHE NË NATË ME RE!
Ja dola në ballkon dhe tutje larg hedh vështrimin
drejt hënës pesëmbëdhjetshe, që bukur po ndriçon
magjishëm qielli yje mbushur plot, iu ndjej vezullimin
diku, diku tek një copëz qiell shikimi më ndalon.
Një… superyll më ngjanë, më i bukur ndër shoq
thellë, fort thellë meje depërton e mua më ngazëllon
më ngrohë, më mbush, dhe… sa fort më tërhoq
vetëm me të ndejta, asgjë tjetër syri s’më shikon!
Flokët mi përkëdhel fllad i lehtë i orëve të vona të natës
butë,butë dhe fytyrën e ballin më freskonte ëmbëlsisht
më ngjante me ëmbëlsinë e aromën e të shtrenjtës, nënës
sikur nga qielli zbriti, u ulë pranë meje prindërisht!
Një rigë loti nga syri doli, mbi faqe papritur më rra
ndofta pse desha ta shihja e të flisja një fjalë më nënën
s’ma foli, ndofta më pa, s’e pashë, përkëdheljen kujtim më la
sdesha të më largohej, por me iku, bashkë me yjet dhe hënën!
Qëndrova, qëndrova në ballkon, por hëna nuk ish, as yjet
dielli m’i përpiu, u zhduken, e unë si pash më nga ai çast
dita me diell në sy nuk më hyri, çdo gjë më ngjante me hijet
Sytë hodha nga qielli, u luta… u luta të më përsëritet ai rast.
E kam fiksuar mirë atë copëz qiell ku është ai yll
ku nëna rri zgjuar, na shikon nga lart, çmallet me ne
në ballkon do dal, ai yll do më vij dhe nëse nata vjen mbyll
magjishëm do vi, të na ngroh, përkëdhel, do vij’ dhe në natë me re!
24.04.2018.

NË QYTETIN E TRËNDAFILAVE, FOLA ME NAIMIN!
Erdha nga afër të pash,
të preka në atë bust të bardhë në Përmet,
pash, kudo, rrotull: pyjet gërxhet,
lulet e bukura pash dhe pse trandafilat s’kishin çel
pash atë lumë me zhurmitjen e rrall
dëgjova bylbilin në degëz të lulëzuar
e nga pakë më tutje më vinte blegërima e qingjit dëgjova…
pash… e vargu yt m’u ngjallë.
Ta recitova, ashtu alla jahe, ta recitova,
me pe, qeshe…, fytyra të shëndriti,
balli të mori pamje madhështore
dhe unë… dhe unë u ndjeva krenar për Përmetin tënd
për vendin që vargjet shkrove…
të shikoja dhe..
dhe më erdhi të falenderoj mësuesin që vargun tënd
më nxiti të mësoj…
Sa të drejt kishe patur
Sa bukur ai varg i shkonë Përmetit
do desha dhe unë një tjetër varg t’i kushtoja!
Të pash, të preka,
u çmalla me ty i madhi poet i kombit tim të premtova …
për Përmetin e trandafillave do hedh dhe unë vargëzim.
E di…
S’do më qortosh, nëse vargu do çaloj.
Ti do vlerësosh shpirtin tim,
t’imin përkushtrim!
Do vij Poeti madhështor…
Do vi në Përmet, në tëndin përvjetor
do cicëroj,
ashtu, si një zë në belbëzim.
Do vij, në tëndin përvjetor
këmbëkryq do ulem aty me Ty
ku vargu dhe portreti ytë ngjajnë më madhështor!
Do vi…!

QYTETI IM PESHKOPIA!
Fjalët janë të tepërta
për qytetin tim
është mrekulli
në të gjitha stinët
si në dimër me borë mbuluar
fustan nusërie
me vello të bardhë;
a në pranverë
mbushur me lule
me aromën e blirit të rall
edhe në behar
qyteti është mbret
të rrish në të
duket si ne perallë
ah!

Qyteti i blirit
I pastër qelibar
me rrënjen e vjeshtës
gjethet ngjyrë ari
ia shtojnë hijeshin
njerzit i ftojnë me tat ë rrinë
nën dritën e hënës
të ngopen me frymë
Ah!
Qyteti im
s’ke nevojë për fjalë
Të falem
krenohem
dhe për ty kam mall!
Tiranë 01.04.2015

AH MOR GJARPËRUSH,
NGA MALLI MË KALLE!
Ti moj vala e drinit, që Dibrën përshkon
Që nisë nga liqeni, takon Ohër, Strugë
eh, çfarë melodie të ëmbël lëshon
teksa përshkonë gjarpërueshën rrugë!
Me takon gjatë rrugës, radikë, Zall- Bulqizë
Mer aromë Maqëllare, Zogjaj e Grezhdan
hapërdisesh bukur kur përshkonë Gjoricë
futesh në ngushticë deri në Selan!
Hije nuk të ka ai shtrat i ngushtë
gjarpëron o Drinë i rrethu nga pllaja
si në ditë dimri, a në vapën Gusht
deri sa takon në t’kukesit meraja!
Por tashmë o lumë je më i zmadhuar
me degë të tjera, ti, më je bashkuar
me aromë dibre, ndjehesh i plotësuar
në luginën tënde histori përshkuar!
Me vete ke marë projin e Grevës, Malanit
Projin e Ravdishtit, Të grykës së Muhrës
Lumin e Setës që mbledh Katër Grykët,
përoin e Gjelagjeshtit dhe të Veleshicës!
Me degëzat e tua, ndjehesh zbukuruar
hije të ka kënga me atë ujë t’kulluar
që nga bjeshkët t’vjenë, nga kreshnikët male
Ah mor gjarpërush, nga malli më kalle!
Tiranë 05.04.2018
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Krijimtari nga Anisa Tufa
BOSH
E di se asgjë-ja ndodhet kudo
madje edhe në thellësinë e sinqeritetit
E di se edhe boshllëku ngjason me asgjë-në,
me hic-in.
Shumë gjera di për asgjë-në...
sa sirtaret e shpirtit nuk pranojnë dosje bosh,
dosje me asgjë.
Ia di kuptimin deri në rrenjë këtij dreqi
boshi, bosh...
e ndiej deri në pikën e fundit të qenies time
të cilën shkatërron dita ditës me asgjë-në e tij.
Bosh hapësirë e mbushur plot bosh,
vec bosh...
edhe pse-ja më ngelet bosh e mendimi me
ngelet një hic,
një lëmsh që nuk ka njeri që e zgjidh...
zaten boshin kurre asnje nuk e ka kuptuar,
as hic-in,
as asgje-në.
Fundja një ndjesi mbartin e përcjellin të
gjitha.
***
Rrekem të gjej një rrugë
në sosje të saj një fund si përrallë,
por rrugës rrekem më shumë të humb
shtegun:
çdo ditë si kungull mbi dallgë

TETË MARS
(tregim)
Sapo kisha mbaruar mësimin e së premtes
me plot shtatë orë rresht. Zhurmat e gjysmës
së ditës më vinin në vesh njëra pas tjetrës si
me dashtë mos më braktisin trurin tim tashmë
të bërë lëmsh prej shtatë orësh thuajse ferr.
Teksa ecja për të shkuar në stacion, vëreja
fytyra nga më të ndryshmet, fytyra që shprehnin moskokecarje për të ardhmen (kryesisht
të rinj), të tjera ishin që si në jerm, thua se
nuk e dinin se ku ishin as kush ishin. Kishte
madje fytyra të lëna pas dore nga lumturia.
Kishin kaluar në fazën e merzisë (halleve) që
realisht askujt nuk i mungonjnë. Qoftë dhe
një fëmijë shqetësohet për lodrën që luan
çdo ditë, e jo më një i rritur mos shqetësohet
për lojën që do i sjellin ditët e jetës.
Stacioni është pak larg nga shkolla dhe
si rrjedhojë mund të zbuloja kështu shumë
ndjesi njerëzish. Veç me një të parë në fytyrë,
dalloja qartë mes syve të një plaku vuajtet e
mërzitë e tij të vorbullës së jetes së padrejtë
që i kish pas siguruar, mendoj, komunizmi,
të cilin as nuk e kam njohur e as përjetuar.
I krahasoja me sytë e një të riu ato te
plakut dhe kishin diferencë kënaqësie pavarësisht se e favorizonte mosha situatën.
Plaku duhet të ketë pasur shpresë për një
ditë të ngrohtë dielli në të ardhmen, biles me
bindje e them se edhe ka punuar për këtë
(durim), kurse sytë e të riut kërkonin argëtim
duke e ditur mire se dhe vete argëtimin nuk
e siguronte ai. Kurrë nuk e kam kuptuar pse
ky vend është i tillë dhe me njerëz të tillë.
Madje as veten nuk e kuptoj.
Pa kuptuar kisha mbërritur në stacion.
Ishte makina e fundit, një makinë lloji FORD
8+1 ngjyre të kuqe. Shoferi ishte indiferent
me pasagjerët madje dhe me kolegët, shkurt
zëre se nuk egzistonte. Vendi i vetëm bosh
ishte në fund të fugonit, afer një gruaje aty
te të dyzetat. Ishte i vetmi njeri të cilit nuk
u mundova ta lexoj në sy biles as nuk mora

mundimin t’i flas pasi kisha kaluar një dite
thuajse ferri shtatë-orëshe. U ula pranë saj
me asnjë mendim verifikimi për sytë dhe
hallet që mund të kishte ajo. Në dorë mbaja
dhuratën që kisha blerë për mamanë time me
rastin e 8 Marsit. Edhe pse ajo nuk dukej si
dhuratë, e tille ish. Në pamje të parë të jepte
përshtypjen se në qesen ngjyrë blu të errët
me bulza shiu kishte përbrenda peceta tavoline. Nuk vonoi shumë dhe ajo pyeti:
- Sa ishte një letër tavoline moj?
-Nuk e di.- i thasheë.
- Pse, a nuk janë letra tavoline ato që ke
ne dorë?!
-Jo, është dhuratë për 8 Marsin.
-Aaaa dhuratë për 8 Mars! Epo miiire! Unë
thash se ç’ke aty ti.- më tha, tërë qesendi.
-Letrat më duket se kushtojnë... Nuk me
la të mbaroj:
- Jo jo vec doja të dija se çfarë ke aty. Po
unë e dija sa kushtojnë-sosi ajo.
E lash me kaq dhe nuk e zgjata më. Dukej
që ishte tepër kureshtare si çdo grua këtu në
Dibër. Makina u nis dhe deri në gjysmën e
rrugës nuk pipëtiu. Kur përsëri më pyeti:
- Si ta quajnë babin ty, se fytyrë e parë
më dukesh?
Une i thashe:
-Fatmir Quka.
- Jo nuk njoh njeri me atë emër. Po shkollën
pse nuk e bën në fshat po në qytet?
Kjo pyetja e fundit më kish ngacmuar deri
atëherë në cdo vajtje-ardhje dhe atë dië më
tingëlloi ndryshe. Ndjeja dëshiren të mos
shkoja në shkolle veç prej kësaj pyetjeje.
Justifikohesha gjithmonë se stafi mësimor
është më i mirë dhe çdokush bënte sikur
e besonte. Gjatë cdo pergjigjeje që i jepja
sytë e saj me shikonin gjithe dyshim. Dhe
ne kulmin e dyshimit bëri perseri nje pyetje
pergjigjen e së cilës nuk ia kurseva.
-Po ti vetëm vjen e shkon në shkollë? Nuk
ke asnjë shoqe me të cilëën shkon dhe vjen
nga shkolla?
-Jo nuk kam. Pse ca problemi ka?!
Pergjigjja ime kishte nje ton zeri si asnjëherë më parë, thua ti që kisha bërë vetëm
orën e parë të asaj dite e jo shtatë të tilla. Ajo
tha me një zë të mundur nga i imi duke më
parë shtrembër me sytë e saj të bërë zi nga
lapsi e rimeli të vënë kushedi se kur:
- Jo-jo kot pyta.
Dhe ktheu kokën në anën tjetër me
një inat mushke dhe nuk foli derisa zbriti
nga makina. Pas gjithë atyre përshtypjesh
që njerezit më dhanë me një të parë në
sy pershtypja më e madhe për mua ishte
kureshtja e tepërt e gruas. Se sa shumë dhe sa
pak interesohej ajo për mua. Në përgjithësi
njerëzit jo vetëm që nuk shohin hallet e tyre
për të parë një mënyrë zgjidhje në ta, por
të shtojne ty një hall tjetër duke folur për ty
gjera që nuk të përkasin. Thjesht hamendësojnë mbi jetën tënde, ta bëjnë jetën një
thashethemnajë sipas qejfit të tyre kur në
fakt nuk dinë asgjë.
Kam dëgjuar shume herë frazen “Kur nuk
mundesh me fol mirë, hesht” dhe realisht
është për t’u praktikuar nga kushdo, madje
dhe nga unë që mundohem të zbërthej
ndjenjat veç me një shikim në sy. Në shumë
raste ne nuk shohim në brendi dhe kjo na
bën gjithmonë paragjykues para çdo situate.
Ndoshta gruaja kushedi çe ka shtyrë, fundja
une per here te parë po e shihja.
Prill 2018

Astrit Balliu u lind në Muhurr të
Dibrës më 5 maj 1973. Për shkak
të varfërisë, në vitin e tretë gjimnaz,
ndërpreu shkollën duke marrë rrugën
e emigracionit, ashtu si shumë bashkëmoshatarë të tij. Prej 23 vitesh
jeton e punon në Greqi.
Pasioni i tij për të shkruar ka lindur që në fëmijëri, por ai do bëhej
i njohur për lexuesit me ardhjen e
mediave të reja.
Ai është autori i vëllimeve poetike
“Princesha ime” duke ia kushtuar
vajzës së tij dhe vëllimi të fundit “Jeta
nuk do gjurmë”.

TI S’SHKRUAN DOT FATE...!
Astrit Balliu u lind në Muhurr
të Dibrës më 5 maj 1973. Për
shkak të varfërisë, në vitin e tretë
gjimnaz, ndërpreu shkollën duke
marrë rrugën e emigracionit,
ashtu si shumë bashkëmoshatarë
të tij. Prej 23 vitesh jeton e punon
në Greqi.
Që në fëmijëri pasioni për të
krijuar vargje nuk i është shuar,
por vetëm vitet e fundit poezitë
e tij u bënë të njohura përmes
rrjeteve sociale si dhe në disa
gazeta.
Astriti është i martuar dhe ka një
vajzë, së cilës i kushtoi edhe librin e parë me poezi, të titulluar
“Princesha ime” (Albtipogra�ia, Tiranë, 2014).
“Jeta nuk do gjumë” është vëllimi i dytë poetik i tij.

S’di të qesh apo të qaj,
kujt t’i flas dhe kë të shaj?
S’di vërtet turp kush të ketë?
Por, lëndohem me këtë t’vërtetë.
Jo pra s’di se ç’duhet bërë?
Kur sheh është fëmijë akoma.
Ti i ngre pallate në rërë,
“n’llaç” ia fut ato duart e njoma.
E sheh dhe me vete thua,
-m’u rrit goca, u bë grua.
Kërkon t’i gjesh dhe burrë me lekë,
gjak s’ka parë ende në brekë...!
Ti kujton për t’mirë mundohesh,
i ndërton lumturinë gjoja.
Nis me mikun dhe krenohesh,
është mik leku, si nuk kujtohesh?
Ti mendon që gjithçka blihet,
sa turp që dhe dashurinë.
Përtej hundës s’sheh, kjo dihet,
se leku s’e bën njerinë...!
Dhe ndëton një jetë krejt boshe,
thua se e t’i je... zoti vetë!
I lë kaq ëndrra në një qoshe,
Se s’njeh dot një të vërtetë.
Dhe kur vjen problemet shtohen,
nga një, bëhen shumë më shumë!
sheh pasardhës të torturohen,
prapë thua -s’kam faj unë...!
Nis shan mik, dhe fatin shan,
ndoshta ndoshta dhe tët bijë.
Që ke faj vetë, dhe pse ta thanë,
“Egoja” jote s’do t’ia dijë!
S’kupton dot,-ti fate s’shkruan,
“mbyt” po vetë, tënden krijesë.
Ndaj me jetën kush mirë “s’luan”,
lumturi s’ka pse të presë...!
9 789928 172716

UNË KUJDESEM
PËR Ç’KA DUA!
Unë i ruaj këtu akoma,
të gjitha sa bëmë dhe thamë.
Dhëmbin shumë kujtimet tona,
sidomos premtimet,
kur në sy u pamë.
Unë i mbaj në zemër thellë,
gjithçka “lidh” dashurinë tonë.
Si një bimë që s’do të mbjellë,
veç kujdesem dhe mbin gjithmonë.
Unë, kujdesem për ç’ka dua
edhe kur “imja” s’mund të jetë.
Dashuri do të thotë për mua,
të shkojë atje ku e lumtur të jetë...!

BOTË E KALBUR!
Mund ti kesh “aty” të gjitha,
sa të duhen, e s’të duhen.
Po ja që prapë ti do të kërkosh,
gjëra që në fakt, as thuhen.
Mund të kesh plot materiale,
ndoshta shumë dhe njohuri.

Por s’kujtohesh kurrë që s’fale,
kjo sepse ti... je njeri!
Ndoshta po të fyej thua,
me të drejtë ndihesh i ofenduar.
Por as kjo s’më çudit mua,
se s’je human o i uruar!
Ndoshta...ndoshta,ku i dihet?
Ai i çmenduri të jem unë!
Por,dielli pas gishtit s’fshihet,
kjo botë është e kalbur shumë!

MË MJAFTON QË U KTHEVE TI...!
Ç’më vjen kështu me lotë në sy,
ç’ndihesh në faj e zënë?
Më thuaj në të tha kush ty,
fjalë të keqe që kam thënë!
Se ti nuk je jo për të qarë,
aq më shumë për t’u lënduar.
Mua sytë gati më ishin tharë,
se mos kthen duke përgjuar.
Se më mjafton që u ktheve pra,
sërish më dhe lumturinë.
Dhe të keqe jo, për mua s’ka,
të gjithë pra le t’a dinë.
Në qeshin tjerët o vajzë me mua,
as që më behet vonë.
Se e bëj jetën ashtu si unë dua
dhe ç’të duan le të thonë.
Sepse për veten jetoj unë,
kurrsesi jo për të tjerë.
Ty desha unë, asgjë më shumë,
e them për të fundit herë!

PSE VALLË ?
Dhe rri mendohem shpesh herë
pse fati mundëson të takohen.
Dy njerëz që ndjellin vetëm pranverë
ndërkohë, nuk i lejon që të bashkohen.
Dhe ashtu pa arsye, pa shkak
i zhyt të dy në stërmundime.
Mëshirë nuk tregon aspak,
i zhyt të dy në stërmundime.
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shkolla 9 vjecare “Myslim shehu” kamen falë përvojës së mësuesve renditet
në një nga shkollat model të Drejtorisë Arsimore rajonale Dibër
duke parë dhe analizuar faktorët tregues për rezultatet që ajo ka treguar.
Nga samet ZAGrADi

Ë

shtë një nga shkollat më të reja në rrethit,
por sot është një nga shkollat model të
qytetit të Peshkopisë. Bëhet fjalë për
shkollën 9 vjeçare “Myslim Shehu” që ndodhet në lagjen Aksion, Kamen. U ndërtua dhe
u hap më 13 nëntor të vitit 2003 me drejtor
Zabit Trupja, tashmë i ndjerë dhe me një staf
prej 24 mësuesish me emër dhe me një eksperiencë për të pasur zili. Viti i parë shkollor, viti
2003-2004 filluan mësimin 502 nxënës, 224
të arsimit fillor dhe 278 arsimit 9 vjeçar. Nëndrejtor i aso kohe ishte zoti Uzri Ziberi, mësues Afrim Tomja, Idriz Bulku, Gafur Markeci,
Beqir Osmani, Violeta Neziri, Skënder Torba
e shumë të tjerë, shumë prej këtyre tashmë
ato janë në moshë të pencionit.
Shkolla 9 vjeçare Kamen i është vënë
një emër i një prej mësuesve të parë dhe
të shquar dibran si Myslim Shehu. Ai ishte
mësues i parë pas viteve 30 dhe me profesionalizmin e tij, urtësinë dhe butësinë ka
lënë gjurmë në arsimin e rrethit të Dibrës. Ai
lindi në vitin 1930 nga një familje qytetare
dhe edukoi fëmijët e tij me virtytet më të
mira. Shkollimi dhe puna e Myslim Shehut
ka pasur një territor të gjerë. Nga nxënës në
Peshkopi me pas në Internatin e Kastriotit,
nxënës shembullor në shkollën “Harry
Fults” në Kavajë u panë tek ai prirje për tu
bërë nxënës shembullorë. I devotshëm dhe
i papërtueshëm, ai ka punuar si mësues nga
Mati, Bellova, Limjani, Herbeli, Muhurri,
Pilafe, Dohoshisht deri në Staravec. Profesor
Myslimi përveç profesionit të mësuesit ka
qenë dhe inspektor arsimi e shumë detyra
tjera që ka bërë gjatë jetës së tij.
Edhe përse është një shkollë relativisht e
re, ajo ka pasur dhe ka një kolektiv për të
pasur zili. Disa prej tyre sot janë në pension,
disa janë akoma mësues të kësaj shkolle e
disa drejtojnë institucione të rëndësishme
të administratës shtetërore dhe jo vetëm në

Shkolla “Myslim Shehu”, një model që
duhet ndjekur nga shkollat e tjera
Dibër. Përveç kësaj shumë nxënës të dalluar
që kanë përfaqësuar shkollën në olimpiada të
organizuara nga DAR dhe Ministria e Arsimit
duke u shpallur fitues, si nxënësi Roland
Plaku dhe Besa Delishi. Në vitin 2010 në
këtë shkollë vendoset busti i profesor Myslim Shehut ku morën pjesë personalitete të
shumtë të Dibrës, familjarë të tij, drejtues
institucionesh me rënëdësi në vend.
Sot, shkolla 9 vjecare “Myslim Shehu”
Kamen falë përvojës së mësuesve renditet
në një nga shkollat model të Drejtorisë
Arsimore Rajonale Dibër duke parë dhe
analizuar faktorët tregues për rezultatet që
ajo ka treguar. Teksa futesh në ambientet e
kësaj shkolle vihet re pastërtia dhe rregulli
që mbizotëron. Kjo falë bashkëpunimit
model mësues, nxënës, komunitet që për
hir të vërtetës nuk gjen në shumë shkolla më
të mëdha në rrethin tonë. Përkushtimi dhe
gatishmëria e çdo mësuesi për tu përgjigjur
nevojave mësimit këto mësues janë të gatshëm të bashkëpunojnë edhe jashtë orarit të
punës nëse do ishte nevoja. Bashkëpunimi
serioz dhe reciprok me DAR, Drejtorinë
Arsimore Rajonale Dibër dhe me organizata
të ndryshme ka bërë që kushtet ku mësojnë
fëmijët e lagjes Kamen, Aksion, Lushe,
Cipure, Staravec të jenë të mira dhe optimale
për të zhvilluar një orë mësimi.
Në ditët e sotme kjo shkollë është pasuruar me bazë materiale didaktike si tavolina,
stola, laborator fizike, kimie, biologjie dhe
mjete të tjera të përgatitura nga vetë mësuesit. Në vitin shkollor 2017/ 2018 vazhdojnë
mësimin 274 nxënës. Në 12 klasa do të ulen
këto nxënës ku mësim japin 20 mësues, 18

me arsim të lartë dhe 2 me arsim të mesëm
pedagogjik. Nga fillimet e shkollës e deri
më sot numri i nxënësve ka rënë ndjeshëm
për arsye të ndryshme. Pakësimi i numrit të
lindjeve vitet e fundit është bërë problem
për një numër të madh shkollash, duke u
ndikuar dhe nga lëvizja e popullsisë drejt
zonave urbane disa shkolla me përvojë dhe
histori janë drejt mbylljes. Shkolla “Shehat
Halili” Shimcan ishte shkolla që për fat të
keq u mbyll dhe për arsye gjeografike nxënësit e kësaj shkolle janë transferuar duke
zhvilluar mësimin pranë ambienteve të
shkollës Kamen. Stafi pedagogjik po përpiqet
maksimalisht që këto nxënës të integrohen
në programet dhe proceset mësimore të
shkollës.
Kjo shkollë është ndryshe nga të tjerat.
Gjallëria që zotëron çdo ditë në këtë shkollë
mbetet për tu admiruar. Koordinatorja e
qeverisë së nxënësve, njëkohësisht edhe
mësuese në këtë shkollë Dyshka Rustani
tregon se për ta çdo datë është e rëndësishme. Aktivitetet edukative me tematika të
ndryshme, aktivitete sportive, manifestime,
përvjetore, olimpiada brenda dhe jashtë
shkollës, bashkëpunime me shkolla dhe institucione të ndryshme mbushin kalendarin
e ngjeshur të aktiviteteve që kolektivi dhe
nxënësit e kësaj shkolle organizojnë. Punime
nga nxënësit paraqiten për komunitetin në
panaire dhe ekspozita të posaçme ku të
ftuar janë personazhe të të nivelit të lartë
në administratë dhe banorë apo prindër të
fëmijëve të kësaj zone. Libri nuk mbetet pas
në aktivitete ku organizohen ditët e librit,
ditë që libri zotëron çdo fjalë të tyre ditëve.

Kjo shkollë zotëron një bibliotekë të pasur
ku çdo nxënës ka fatin e mirë të ketë tituj të
rëndësishëm në duart e tyre. Si rrallë shkollë
mësuesit janë kujdesur që të krijojnë një
blog me emrin e shkollës ku paraqesin aty të
gjithë aktivitetet e zhvilluara për një publik
më të gjerë. Shkolla “Myslim Shehu” është
zgjedhur si shkollë pilote nga Ministria e
Arsimit ku këtë vit bën vitin e katërt pilotim
për programe të reja mësimore.
E pyetur se cili është sekreti i suksesit
të kësaj shkolle, edhe përse është kaq e
re, Dyshka Rustani thotë: “Harmonia mes
kolektivit, profesionalizmi i mësuesve të
vjetër dhe këmbëngulja për të mësuar e
mësuesve të rinj, për të qenë sa më produktiv dhe për të shfrytëzuar çdo aspekt për të
qenë pranë nxënësve. Dëshira e nxënësve
nxitur vazhdimisht nga stafi pedagogjik për
të qenë sa më aktiv, është ndoshta një nga
aspektet që shkolla jonë cilësohet nga ekspertët si shkollë model në qarkun e Dibrës.
Edhe përse jemi një nga shkollat më të reja
të qarkut, ne si kolektiv ndihemi krenar me
punën e palodhur të stafit dhe nxënësve tonë
që suksesin e shikojë vetë njerëzit, prindërit
dhe komunitetit ku ne punojmë”.
Shkolla “Myslim Shehu” nuk i ka shpëtuar
problemeve që të gjithë shkollat po i shqetëson ditët e sotme. Zhvendosja e popullsisë
në zonat urbane për një jetë më të mirë dhe
ulja e lindshmërisë ka bërë që numri I fëmijëve në shkolla të bie ndjeshëm dhe si pasojë
klasat kolektive bëhen gjithmonë e më të
pranishme. Kjo shkollë zhvillon mësimin në
dy turne, nuk ka klasa kolektive, por numri
i nxënësve ka rënë dukshëm.

Shën gjergji, festa e gjelbërimit
Nga Arsim kOlAri

N

jë thënie e stërpërsëritur është se jeta
shkruan romane. Mirëpo, kundruar nga
prizmi i jetës së rëndomtë, jeta duket
se “shkruan” më së shumti për veprimtarinë e
popullit. Derisa te popujt e tjerë për emancipimin dhe edukimin e popullatës janë kujdesur
institucionet arsimore, kulturore, shkencore
e administrative, ndër ne “ligjet e jetës” janë
krijuar pothuajse gjithandej ku është zhvilluar
jeta nën sisteme të ndryshme pushtuese. Jeta
e njeriut shqiptar u ndërtua mbi traditat e lëna
nga të parët, të cilat realisht i dhanë ngjyrime
dëshirës për ta trashëguar atdheun. Në mesin
e pasurive të trashëguara nga të parët, me të
drejtë qëndrojnë ritet e zakonet tradicionale.
Festat e motmotit lidhin jetën e shqiptarit me
natyrën dhe jetën e vendit.Si popull i vjetër,
shqiptarët i kanë ruajtur festat e motmotit:
Ditën e Verës, Nevruzin, Shën Gjergjin, Shën
Mitrin, etj. Festa e Shën Gjergjit kremtohet me
6 maj me kalendarin e sotëm Justinian apo
“allafranga” siç e quan populli, ndërkaq me
kalendarin Julian apo “allaturka” i bie të jetë
23 prill.
Duke u bazuar në enciklopedinë Katolike, e
cila mban qëndrimin në ekzistencën historike
të Shën Gjergjit, megjithëse pak dihet rreth
jetës dhe veprimtarisë se tij, del se ai u lind
në Nikomedia (Nicomedia, Izmit), rajon në
Turqinë e sotme. Shën Gjergji ka jetuar në
shekullin III (e. r.) ndërmjet viteve 275-303.
Prindërit e tij ishin të Krishterë, babai nga
Kapadokia (Cappadocia) kurse e ëma nga
Palestina. Edhe vetë Gjergji më vonë, pasi
që u bë ushtar romak, jetoi në Palestinë, ku
protestoi kundër persekutimit të krishterëve
cyan magenta yelloë black

nga ana e Romës pagane, ndaj u burgos dhe
u torturua por, qëndroi besnik ndaj besimit
të tij të krishterë. Me 23 prill 303 atij iu pre
koka në qytetin Lyda të Palestinës, ku edhe u
varros dhe akoma besohet të dihet varri i tij.
Si rezultat i torturave që përjetoi Gjergji gjatë
shekullit III dhe IV arriti të konsiderohet si “i
shenjtë” (saint-shën).
Pas zyrtarizimit të krishterimit, Shën Gjergji
u bë simbol dhe mbrojtës i ushtrisë bizantine
dhe shumë vendeve evropiane, për shkak se ai
ishte ushtari i parë profesionalist i krishterë në
Perandorinë Romake. Në vitin 1222, Këshilli
Kombëtar në Oksford shpalli 23 prillin “Dita
e Shën Gjergjit”, si ditë feste anekënd Anglisë.
Shën Gjergji festohet nga shumica e vendeve
me popullatë të krishterë, pjesë të Lindjes së
Mesme, tërë Evropa, SHBA dhe tej Oqeania.
Shumica e krishterëve: katolik dhe anglikan
manifestimin për nder të këtij martiri e njohin
si Saint George Day (Dita e Shën Gjergjit),
Ortodoksët poashtu e njohin si Dita e Shën
Gjergjit (në Lindje të Mesme dhe Afrikën
Veriore), si “Yuriev Den” (në Federatën Ruse
dhe ish Republikat e Bashkimit Sovjetik), si
dhe “Đurđevdan-Gjurgjovden” (tek sllavët
në përgjithesi), ndërsa për çudi protestantët,
të cilët veten e konsiderojnë si reformist të
kishës, në veçanti të asaj perëndimore, nuk
festojnë fare lidhur me Shën Gjergjin.
Edhe disa nga çifutët festojnë, respektivisht
vizitojnë varrin e Shën Gjergjit, duke konsideruar qytetin Lyda si vend ku është varrosur
profeti Elijah/Elisha (Iljasi apo Eljesai). Disa
nga muslimanët konsiderojnë Shën Gjergjin si
hazreti Hidri (Hızır, “i Gjelbëri”), respektivisht
një takim metafizik i Hidrit dhe Iljasit në kohën
e gjelbërimit, që përket me stinën e pranverës,

i njohur tek sufistët si “Hıdırelez”.
Ekziston një ngjashmëri sipërfaqësore
ndërmjet Shën Gjergjit dhe Hidrit në aspektin
gjuhësor ngase emri Gjergj (George) rrjedh nga
greqishtja e vjetër “georgeus” që do të thotë
bujk, ndërsa El Hidr nga arabishtja gjithashtu
do të thotë “i Gjelbëri”. Këtë festë pagane
ndër shqiptarët, disa studiues mundohen ta
emërtojnë si festë fetare, ndërkaq që ritet e
kësaj ditë-feste kanë të bëjnë me bimësinë,
blegtorinë dhe mirëqenien që i vjen shoqërisë
nga to. Kjo datë shënon ardhjen e një stine të
re, njëlloj si Shën Mitri (bie më 8 nëntor), e
që të dyja këto data ndajnë vitin në dy pjesë,
verë-dimër. Brezi i vjetër i ka njohur këto dy
data, të cilët thonin që gjashtë javë pas Shën
Gjergjit, kthejmë nga dimri (me kalendar i bie
21 qershori, dita më e gjatë e vitit), pas së cilës
realisht fillon të shkurtohet dita, e gjashtë javë
pas Shën Mitrit thonin, kthejmë nga vera (i bie
diku 21 dhjetori, dita më e shkurtër e vitit)...
Karakteristikat e kremtimit të kësaj feste
pranverore në Dibër dallojnë nga ato të trevave
tjera. Një ditë më përpara, më 5 maj bëhet “potkimi” apo ushqimi i luleve të ndryshme, kukurekut (luleborës), lule mëtinin, luleshëngjergjin
etj. Mes këtyre lloje lulesh, mblidhet edhe një
lloj barishtje e gjelbërt, delikate e ngjitëse, të
cilat ju ngjiten djemve dhe vajzave të reja me
qëllim që t’ju ngjitet fati nga pas e t’ju hapet fati
i jetës. Gjatë “potkimit” urohet: “Qofsh potku
për natë Shëngjergji e krye motmoti”. Në gjithë
Dibrën traditë është që në këtë ditë të therret
një qengj në çdo familje, e mishi përgatitet me
oriz të zier apo jufka, që për popullin dibran
njihet si “birjan me mish kinxhi”, të cilit për
aromë i futet “nanëjcë” (nenexhik). Përveç
kësaj, leshniku (qumësht me vezë) dhe petullat,



janë ushqime që karakterizojnë specialitetin
dibran gjatë festës së Shën Gjergjit. Herët në
mëngjes, tradita e don që grupe grash e të rinjsh
të shkojnë në Tabakane (vend i shenjtë në fushë
të Dibrës) të lajnë sytë, të mbushin ujë e të
lënë të holla, të ndezin nga një qiri me uratat
që të ligat të largohen nga mesi i familjes dhe
mbarësia të pushtojë çdo familje. Në kopshtet
e shtëpive, pranë luleve të trandofilit, në ujin e
mbushur në Tabakane, futen lloj-lloj barishtesh
e me vezë të kuqe lahen faqet për të qenë të
shëndetshëm gjatë gjithë vitit. Ekzistojnë me
dhjetra vargje këngësh kushtuar kësaj feste, të
cilat tregojnë gëzimin e lumturinë shpirtërore
që ndjen populli me ardhjen e kësaj date dhe
të mirat që ajo ka sjellur: Kukurek mër kukurek, Nana ton’ të na bon birek; Orgovan mër
orgovan, Nana ton’ të na bon birjan!...
Edhe kremtimi i festës së Shën Gjergjit ka
“hise” në pasurinë e folklorit tonë, të cilën i
madhi Gjergj Fishta e quajti “Ashti i Kombit”.
Festat e motmotit janë formë brilante dhe
shumë koncize e informimit të popullatës për
ardhjen e një stine të re. Ato bartin në vete
porosinë,afirmojnë vlera e qortojnë mosvlera.
Veç karakterit filozofik-edukativ, festat e motmotit përshkohen edhe me veçori argëtuese,
nëpërmjet së cilës populli edhe argëtohet, por
edhe bën thirrje që t’i përvishen punës për të
siguruar egzistencën, pastaj edhe për të luftuar
të jetojnë të lirë. Lidhur me këto motive të jetës,
poligloti ynë Faik Konica, është shprehur: “Të
mos i lëmë të humbasin këto festa të vjetra të
racës sonë. Nuk i bëjnë dëm njeriut. Sjellin
një gëzim të kulluar nëpër shtëpi. Në një vend
ku jeta e të vegjëlve është aq e trishtuar, ndaj
djalëria dhe vajzëria kanë këto pak raste të rralla
për t’u dëfryer”. Gëzuar festa e Gjelbërimit...!
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të rinj të talentuar

Olta Lami:

Dibranët janë njerëz artdashës dhe shumë punëtorë
Unë ndihem me të vërtetë mjaft
mirë, mjaft e privilegjuar të flas
para qytetit tim në fillim.
rinia e Dibrës ka potenciale të
çmuara. Mjafton t’i zbulosh.

Nga samet ZAGrADi
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Mendon që ka talente në Dibër?
Sigurisht që ka, as që e vë në diskutim
këtë. Pozita gjeografike ndodhet ka bërë që
këto talente të mos zhvillohen dhe për këtë
më vjen keq. Edhe unë po të isha në Dibër
mendoj që për një sërë arsyesh që ne i dimë
nuk do të kisha arritur këtu ku jam. Rini dibrane është e mbushur me pozitivitet dhe po
shkëlqejnë në fusha të ndryshme. Pra vetëm
nga rubrika “Të rinj të talentuar” në gazetën
tuaj ka pasur të rinj shumë të suksesshëm,
jo vetëm në Dibër. Ky fakt të bën të besosh
se rinia e Dibrës ka potenciale të çmuara.
Mjafton t’i zbulosh. Dibranët janë njerëz
artdashës dhe shumë punëtorë.

lta Lami ka lindur në qytetin e
Peshkopisë me 18 shtator 1998
nga një familje e njohur qytetare
dibrane. Bija e dy prindërve
intelektualë dhe me një kulturë qytetare
kanë ngjizur tek ajo ndjenjën, dëshirën dhe
respektin e veëantë për vëndin e saj. Në
moshën 7 vjeëare ajo bashkë me familjen lë
qytetin e Peshkopisë për të pasur mundësi
më të mira në kryeqytet. Studimet fillore
dhe ato të mesme i ka kryer në shkollën
“Teknike Ekonomike” në Tiranë. Jeta e saj
nuk është përqëndruar vetëm tek studimet,
por dhe tek një pasion mjaftë i madh sië
është baleti. Dëshira e saj për këtë lindi që
kur ishte në Peshkopi, ku ushtronte akrobaci
të ndryshme. Angazhimet e fundit të Oltës
kanë qenë në fushën e televizionit. Sië na
thotë dhe ajo vetë Televizioni Klan ka qenë
i pari që i ka dhënë suksesin. Ajo ishte pjesë
e trupës së baletit “Albi Nako Dance” ku
spikati në spektalin e baletit “Dance with
me 4”. Kjo arritje bëri që Olta të futej në
një rrugë të suksesshme, ku ju propozua dhe
pozicioni i velinës në emisioni “Stop”, po
në Tv Klan, por e refuzoi me idenë që nuk
duhet të ishte thjeshtë një fasadë, por duhet
të shijonte punën dhe lodhjen përballë një
publiku. Olta nuk e harron vendlindjen aq
lehtë, dhe në projektet e saj të ardhshme, ka
një plan, që së bashku me institucionet vendore në Dibër, të organizojnë një veprimtari
ku të evidentojnë talentet e reja në Dibër.
Kush është Olta Lami për një publik që
nuk të njeh?
Përshëndetje dhe faleminderit për mundësinë që më keni dhënë të intervistohem nga
një gazetë e vendit tim. Unë jam Olta Lami
dhe kam lindur në qytetin e Peshkopisë dhe
që në moshën 7 vjeëare familja ime u largua
dhe erdhëm në Tiranë. Unë vij nga një
familje ku rrënjët e saj shënojnë emigrimin
e hershëm. Gjyshërit e mi janë marrë me
tregti. Unë jam studente e ekonomisë në
universitet, por hobi dhe dëshira e madhe
që tashmë është kthyer në profesion është
baleti.
Si të lindi dëshira për t’u bërë balerinë?
Në fakt, po ta mendosh dëshira për të
qenë balerinë më ka lindur që kur isha në
qytetin e Peshkopisë ku merresha me akrobaci, pjesë e aktiviteteve në shkollë etj.
Në Tiranë unë trajnohesha nga balerinë më
të mirë të Teatrit Kombëtar të Operas dhe
Baletit, ku prej tyre mora vulën vendimtare
që unë kam prirje për tu bërë balerinë. U
ushtrova vazhdimisht në shumë disiplina,
por falë elasticitetit të trupit tim pashë që
ëndrra që në Peshkopi e kisha këtu në Tiranë do e realizoja. Kam qenë pjesëmarrëse
në disa evenimente dhe spektakle baleti në
televizionet e njohura në vendin tonë. Tani
ndihem mjaftë e gëzuar që më është dhënë
dëshira që të bëj atë që doja që në fëmijëri
dhe përse prindërit e mi këmbëngulin që
unë të bëhem një ekonomiste e njohur dhe
e zonja. Pse jo, të mos i bëj të dyja?

Një ditë e zakonshme e jotja dhe çfarë të
pëlqen jashtë baletit?
Mua më pëlqen shumë të kem një jetë
dinamike dhe aktive. Studioj në fushën e
ekonomisë dhe një pjesë e madhe e kohës
me duhet t’ia jap studimeve. Provat janë një
pjesë tjetër e ditës time, por jo më pak të
rëndësishme. Spektaklet e ndryshme, evenimente, sete fotografike janë pjesë e punës
time. Shoqëria është një pjesë tjetër mjaftë
e rëndësishme e imja dhe përpiqem të kaloj
sa më shumë kohë me to. Familja ka pjesën
e saj dhe koha e mbetur I takon vrapit. Më
pëlqejnë librat, muzika, udhëtimet. Unë
bëj një jetë të thjeshtë si shumë qytetarë të
këtij vendi.

Cilët kanë qenë ato dhe cilat janë projektet
e radhës së Oltës?
Pas trajnimeve dhe kurseve të suksesshme
me balerinët e TKOB dyert e mia u hapën.
U bëra pjesë e trupës së baletit të Tv Klan
“Albi Nako Dance” ku isha pjesë e spektaklit
televiziv “DANCE ËHITH ME”. Për dy vjet
isha pjesë e një trupe baleti italiane. Dhe tani
pjese e një televizioni tjetër. Normalisht që
kam pasur eksperienca në spektakle më të

vogla. Numra special në dasma në Kosovë,
Maqedoni dhe në Shqipëri. Së fundi pjesë e
një seti fotografik. Projektet e mia të radhës
janë me të vërtetë domethënëse. Kam në
plan disa projekte në Mal të Zi, Maqedoni
por ajo më e rëndësishme është që shumë
shpejt do jem në Dibër më një projekt për
zbulimin e talenteve të rinj në bashkëpunim
me Bashkinë e Dibrës. Mezi po pres që të
vij dhe të bëj diçka për vendin tim.

Cili është mendimi yt për të rinjtë e sotëm
dhe a keni ndonjë mesazh për ta?
Unë jam shumë e lumtur që një pjesë e
saj po punon dhe lufton fort për të arritur
qëllimet e tyre. Ndihen të palodhur dhe me
plot energji për të bërë ëndrrën e tyre realitet.
Padyshim, që ka një kategori të rinjsh që
nuk po bëjnë më të mirën e mundshme për
veten e tyre, por mendoj që edhe vendi jonë
nuk ka një treg të madh pune për to. Unë
do tu thoja të rinjve: Në qoftë se dikush ka
një ëndërr dhe nuk punon, atëherë ajo do
ngelet vetëm ëndërr.
Çfarë të bën të thuash: “Po, unë jam
Dibrane!
Uuuu ka shumë gjëra që mua më bëjnë
të ndihem krenare që jam nga Dibra. E para
sepse është vendlindja e prindërve të mi,
vendlindja ime. E dyta popull aq i dashur
dhe mikpritës. Bujaria kultura, adhurimi i
traditës, e shumë gjëra të tjera. Unë shkoj
shpesh në Peshkopi dhe më vjen mirë që
pak a shumë edhe atje ka filluar të lëvizin
shumë gjëra.
Si ndihesh kur intervistohesh nga një
media e vendit tënd dhe aq më pak në këtë
pozitë?
Ç’është e vërteta kur mora propozimin për
të qenë pjesë e rubrikës tuaj dhe kur pashë
që disa personazhe super të njohur kishin
qenë pjesë e muajve të mëparshëm, nuk
hezitova fare. Normalisht, që unë ndihem
me të vërtetë mjaft mirë, mjaft e privilegjuar
të flas para qytetit tim në fillim. Ju uroj me të
vërtetë sukses dhe ju përgëzoj për këtë punë
që bëni për promovimin e vlerave që Dibra
dhe dibranët kanë.

The pak më parë që ke pasur disa eksperienca të rëndësishme në fushën e baletit.
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Historiku i shërbimit shëndetësor të Dibrës në optikën e mjekut të parë dibran
- Pjesa e Dytë

intervistë

Dr. Ahmet Alliu, mjeku i parë i Dibrës
Nga prof.as.dr.Nazmi Koçi
- Po mjekë të tjerë jo dibranë dhe që kanë
punuar në Dibër para jush a mbani mend?
- Dr. Menduh Skenduli ka qenë këtu që në vitin
1945. Në fillimet e punës së spitalit të ri njëkatësh
me 150 shtretër, Dr. Skenduli solli aparat skopie
për spitalin e Peshkopisë, që u vendos në një
shtëpi private, pra jashtë spitalit, por në shërbim
të tij. Bashkë me Skendulin, në vitin 1946 erdhi
nga Korça Dr. Vasil Tomço.
Interesante ka qenë hapja e shërbimit të kirurgjisë në Dibër. Për këtë erdhi Dr. Shyqyri Çupishti,
i dërguar nga ministria, i cili më parë kishte
punuar në Vlorë dhe ishte me origjinë Egjyptiane.
Kishte dy fëmijë dhe më i vogli vazhdonte atëherë
shkollën 7- vjeçare të Peshkopisë. Pas prishjes së
marrëdhënieve me Jugosllavinë, më 1948, Dr.
Shyqyriu bashkë me familjen e tij u arratis nga
katundi Rabdisht.
- A keni mundur të mësoni për fatin e mëtëjshëm të tij?
- Po, kam patur rastin të njihem me Ksenofon
Nushin, i cili kishte qenë ambasador në disa
vende dhe kishte dijeni për të. Ai më ka treguar se
Dr. Çupishti pas kalimit në Jugosllavi, nuk pranoi
të qëndronte aty, por kërkoi të shkonte në Greqi.
Nga Greqia ishte larguar për në Arabinë Saudite,
ku kishte të afërmit e tij. Ky mjek sa qe në Dibër
beri një punë të mirë, organizoi shërbimin kirurgjikal si në spital ashtu edhe ambulator. Përgatiti si
asistent Njazi Kuçkën dhe shkonte me kalë kudo
që e thërrisnin. Ai fitoi nam të madh asokohe se
operonte kudo në çdo vend që shkonte.
- Meqë po na flisni për kirurgjinë, a keni patur
rastin ta njihni Dr. Shirokën, kirurgun e madh
shqiptar Frederik Shiroka?
- Po e kam njohur. Kur isha nxënës në Teknikumin Mjekësor, një grup nxënësish prej 6 vetash
na dërguan te urgjenca e kirurgjisë ku priste Dr.
Shiroka. Para se të fillonte mësimin na pyeti nga
jeni dhe pastaj na bëri një pyetje. Si quhet ky
shërbim ku jemi ne tani?. Ne u përgjigjëm menjëherë: kirurgji. Ai nuk mbeti i kënaqur. Pastaj
na tregoi: chir= dore, pra kirurgji është punë
e bërë me dorë. Kur mori vesh se unë isha nga
Peshkopia më tha: “Atje te ju është një kirurg i
mirë që ka mbaruar me mua në Graz të Austrisë,
por që ka një të metë se nuk i respekton si duhet
rregullat e asepsisë, kështu që plagët e operacionit
i infektohen shpesh. Ishte fjala për Dr. Çupishtin
dhe Shiroka i madh mund t’i bënte vërejtje kujtdo, pasi atëherë askush nuk ishte në nivelin e tij.
- Po të tjerë mjekë në Dibër kush kanë qenë
në atë kohë?
- Pas Vasil Tomços, ka punuar edhe Lluka
Dhimitri i cili kishte ardhur nga Durrësi. Në spitalin njëkatësh, aty nga viti 1952 mjek i parë ishte
Hysni Rusi, drejtor i spitalit ishte nd/mjeku Xhavit
Çiçi. Ky kishte punuar rreth 20 vjet në neurologji
në Tiranë me prof. Xhavit Gjatën dhe ishte specializuar në këtë shërbim. E kreu mjaft mirë këtë
detyrë, por kreu dhe detyra drejtuese jo vetëm
në Peshkopi, por dhe në Maqellarë, Shupenzë e
gjetkë. Por punonjësi më i vjetër i spitalit të Peshkopisë ka qenë Shefqet Domi, në fillim si laborant.
Në vitin 1957, Shefqeti më takoi mua dhe më tha
se i kishte bërë kërkesë e ministrit në emër të disa
shokëve ku bënte pjesë edhe shefi i shëndetësisë
Haxhi Rama, Iljaz Palushi, Sabri Çuni, Ramazan
Gjeci etj. Ata i kishin kërkuar ministrit që të hapej
një degë provizore në Teknikumin Mjekësor ku
të plotësonin studimet dhe pastaj të vazhdonin
për mjekë. U zhvillua një kurs studimi intensiv
dhe pas 9-muajsh dhanë me sukses provimin dhe
më pas u regjistruan në Mjekësi në fakultet. Në
një kohë të shkurtër të gjithë u kthyen, vetëm
Shefqet Domi, i cili nuk pranoi asnjëherë të
trajtohej ndryshe, por si të gjithë studentët e
tjerë pavarësisht moshës që kishte, e mbaroi me
sukses Fakultetin e Mjekësisë. Më vone ai bëri
edhe specializim për mjek laboratori, erdhi në
Spitalin e Peshkopisë dhe punoi aty deri sa doli
në pension e u transferua në Tiranë. Por edhe në
Tiranë hapi një laborator klinik biokimik serioz
dhe punoi me një staf të kompletuar deri javët e
fundit të jetës kur e kishte kaluar moshën 85 vjeç.

Polifoto e mjekëve të parë shqiptarë të diplomuar në vitin 1957
Një kohë jo të shkurtër punova me Dr. Koço
Poron. Ai kishte mbaruar liceun e Korçës dhe
studimet e larta në Bukuresht të Rumanisë. Ishte
mjek me intuitë dhe sy klinik. Kishte marrë shumë
eksperiencë nga patologu i shquar i Shkodrës,
Tasim Karagjozi që ishte me origjinë nga Gjirokastra. Lexonte rregullisht dy revistat prestigjioze
të kohës njëra në gjuhën frënge e tjetra në gjuhën
rumune. Me Koçon kisha marrëdhënie të mira,
por ai nuk e deshte punën e administratës. Sa
ishim bashkë mua me la autonom dhe unë bëja
vizita në patologji, pediatri dhe në infektiv. Porosia miqësore që më dha ishte që të mësoja italisht
pasi ai mendonte se është gjuha që dominohet
nga terminologjia latine dhe kjo është shumë
e nevojshme për një mjek. Njihte filozofinë,
letërsinë dhe muzikën. Fliste për Shopenhaurin,
Niçen, Kantin, e deri te Ajnshtajni. Në muzikë
preferonte Xhuzepe Verdin dhe Bethovenin. Ma
përmendte shpesh një thënie të Shopenhaurit
“se vullneti qëndron mbi intelektin”. Motoja e tij
ishte se “ Nëse një mjek, inxhinier, mësues etj.
është i mbyllur në guaskën e profesionit, ai mund
të bëhet një profesionist i zoti, por nëse veç profesionit ka njohuri edhe mbi filozofinë, poezinë,
muzikën etj., ai ka shansin të jetë një inelektual
i kompletuar”. Më nxiti të mësoja italisht dhe
të lexoja edhe në fusha të tjera. Në Italisht më
ndihmonte çdo darkë edhe vëllai i madh, Selimi,
i cili ishte njeri erudit.
- Po me shërbimin Radiologjik kur keni filluar
të merreni?
- Aty nga viti 1960 m’u lehtësuan disi punët
dhe vendosa të shkoj në një specializim njëvjeçar
për Radiologji, pasi disa rrethe si Dibra, Korça,
Durrësi, Spitali Ushtarak, Spitali Pediatrik dhe
Berati, nuk kishin akoma shërbim radiologjik.
Kështu në vitet 1960-1961, shkuam për specializim 6 veta nga këta rrethe ku morëm njohuri të
plota rreth këtij shërbimi nën drejtimin e profesor
Petrit Selenicës, që ishte atëherë radiologu më i
mirë i vendit tonë. Me 1962 u ktheva në Peshkopi si mjek specialist dhe fillova të organizoj
shërbimin e Radiologjisë. Jo të gjithë e kishin të
qartë rëndësinë e këtij shërbimi në vendosjen e
diagnozës. Dy mjekët më të mirë që kishte rrethi
atëherë ishin Dr. Ahmet Kamberi dhe Dr. Mark
Mirashi të cilët bashkëpunonin vazhdimisht me
mua. Ata vinin së bashku me të sëmurët e tyre
në radiologji dhe ekzaminonim bashkarisht. Dr.
Marku kërkonte skopi edhe për diagnozat akute
si Ileusi (ngatërrimi i zorrëve), perforacinet,
frakturat dhe i shihte dhe vetë e pasi krijonte
bindjen për diagnozën, pastaj e fuste të sëmurin
në operacion, kështu ai kishte plotësisht sukses.
Dr. Ahmet Kamberi kërkonte skopi të zemrës, të
mushkërive, të tëmthit apo të rrugëve urinare.

Unë kisha edhe shtretër në patologji. Me ardhjen
e Dr. Ahmetit unë shpejt kuptova se më kishte
ardhur në krah një mjek fjalëpak, shumë serioz e
me kërkesa të larta në punë, kështu shërbimi u rrit
nga ana cilësore dhe shkoi më përpara. Ai mësoi
anglisht dhe filloi të lexonte revista të huaja, por
kur unë e pyesja ishte gjithmonë modest. Kishte
dhe mburracake midis nesh që hiqeshin se dinin
shumë gjuhë, por në të vërtetë dinin pak, ndonjëherë fare fare pak. Në radiologji pata edhe bashkëpunëtor të tjerë si Iljaz Palushi, Rasim Manuka,
Nazif Pijaneci dhe Hamit Xhaferri. Ky i fundit ka
qenë për mua një shok e mik i veçantë, i aftë në
punë, komunikues me njerëzit, i sjellshëm me
këdo dhe mbi të gjitha një njeri i ditur që lexonte
shumë libra, kishte shumë njohuri mbi letërsinë,
historinë e gjeografinë dhe kishte shumë hobi të
tjera veç mjekësisë. Më vonë erdhi në radiologji
edhe mjeku Riza Vani.
- A jeni marrë me shërbime të tjera veç
Radilogjisë dhe Patologjisë, gjatë aktivitetit tuaj?
- Në kushtet e një rrethi periferik dhe më
pak mjekë e specialistë, kam qenë i detyruar
të merrem me shumë shërbime të tjera. Për një
kohë të gjatë kam kryer edhe detyrën e mjekut
anatomo-patolog dhe të ekspertit të mjekësisë
ligjore. Në detyrën e ekspertit ligjor kam patur
vazhdimisht bashkëpunëtor një punonjës korret,
nd/mjekun Kadri Puca. Sa herë kishte vdekje të
dyshimta bënim autopsi për të konfirmuar shkakun e vdekjes. Dr. Ahmeti (Kamberi), jo vetëm
insistonte por merrte pjesë edhe vetë në autopsi,
e diskutonim rastin, pasi aty është vendi ku vdekja
i shërben jetës. Më vonë në anatomi patologjike
erdhi si mjek Mark Rajta, cili qendroi në Dibër 4-5
vjet dhe pastaj u largua. Ndërsa detyrën e ekspertit
ligjor të rrethit e kam kryer për disa dekada. Duke
qenë mjeku i parë i rrethit kam qenë i detyruar
të punoj në shumë specialitete, sidomos në vitet
1957-1962. Gjatë kësaj periudhe kam punuar
si patolog, infeksionist, pediatër, dermatolog,
kriminalist, përveç anatomisë patologjike dhe
ekspertit ligjor që përmenda më sipër. Kam qenë
dhe kryetar I KML e i Kemp-it. Në vitet 1957- 1959
isha edhe mjek i stacionit teremal, ndërsa në vitet
1957- 1968 kam qenë edhe drejtor i Spitalit të
Peshkopisë. Pas Medi Canit që iku me detyrë në
Komitetin Ekzekutiv në këtë detyrë ka punuar
edhe Dr. Fehmi Agolli i cili ishte organizator
i mirë, por më vonë u largua për në rrethin e
Durrësit. Drejtore të spitalit Peshkopi kanë qenë
edhe Luiza Sula, Bajram Ndreu, Sheza Balliu,
Qemal Çadri, Selami Nazifi, Ramazan Buci e disa
të tjerë me të rinj.
- Po me mjekë të tjerë a keni patur bashkëpunim të ngushtë profesional dhe si kolegë?

- Sigurisht, unë kam qenë një tip i ngrohtë
e komunikues edhe me popullin e pacientët,
veçanërisht me kolegët. Në patologji në fillim
ka punuar Dr. Skenduli, më pas erdhën Dr. Vasil
Tonço e Dr. Hysni Rusi dhe Dr. LLuka Dhimitri.
Pas tyre kam qenë unë dhe Dr. Koço Poro. Më
vonë erdhi aty dr. Ahmet Kamberi, i cili edhe ai u
transferua në Tiranë. Në patologjinë e Peshkopisë
ka punuar më shumë se një dekadë Dr. Qemal
Çadri, që kishte bërë specializim trevjeçar dhe
ishte i specializuar në kardiologji, patologji dhe
nefrologji. Kishte qenë student i shkëlqyer, ishte
plotësisht i formuar profesionalisht, shumë serioz,
inteligjent dhe i vëmendshëm në vendosjen e
diagnozës e në mjekimin e të sëmurëve. Fjala e
tij në konsultat mjekësore në spital ishte deçisive.
Edhe konsultat që kanë ardhur ndonjëherë nga
Tirana, nuk bënin asnjë korrigjim në punën e tij.
Pas largimit të Dr. Qemali nga Dibra, aty punoi
në kardiologji edhe Zana Lleshi e Dr. Shpresa
Topuzi e cila vazhdon të punojë edhe sot. Po ashtu aty punoi e la emër të mirë edhe Nazmi Kaja,
i cili ishte specializuar në Tiranë për problemet
e diabetit te mjeku i mirënjohur Hektor Peçi. Në
gastroenterologji ishte specialist Vebi Keta. Në
neurologji erdhën e punuan si specialistë Sheza
Balliu e më pas Dilaver Çorja. Në kirurgji veç
Dr. Çupishtit që e kam përmendur më sipër kanë
punuar edhe Lona Toptani, Dr. Treska, Dr. Simon
Çapeli, Dr. Rushen Golemi, Dr. Piro Velo, e Dr.
Naun Theodhosi. Ka qenë fat i madh për mua
dhe popullin e Dibrës që në krahun tim asokohe
punonte një kirurg i shkëlqyer, Mark Mirashi, që
kishte ardhur me dëshirë në Peshkopi. Përveç
se një kirurg i nivelit të lartë ai ishte edhe një
intelektual i kompletuar dhe njeri human e fisnik.
Ai erdhi nga Shkodra dhe punoi gati 15 vjet në
Dibër deri sa u largua e punoi ne rrethin e tij,
mjerisht është ndarë nga jeta para dy vjetësh. Në
repartin e Kirurgjisë pati prurje të reja dhe bënë
emër kirurgët vendas Irfan Jashari e Tahir Alku.
Po ra në sy si një mjek shumë i përgatitur Dr. Arif
Hasani. Ai punoi aty me kompetencë deri sa u
largua në rrethin e Durrësit. Më vonë erdhi edhe
Lulzim Pilafi, ndërsa në reanimacion Selim Oreshka e Lutfi Bruçi. Në ortopedi në Peshkopi punuan
specialistët Leonidha Konomi e Myfit Gjunkshi.
- Po në shërbimet e tjera ç’mund të na thoni
për kolegët me të cilët keni punuar?
- U bë një hop i madh në mjekësinë e Dibrës
që e çoi atë në radhët e më të përparuarve. Në
vitin 1974, u inaugurua spitali i ri i Peshkopisë,
një ndërtesë e bukur e më shumë kate dhe që në
atë kohë bile u konsiderua si i parakohshëm. Me
gjithë ndonjë retush ajo ndërtesë është mirëmbajtur dhe është në gjendje të mirë edhe sot.
Kishte ambiente të bollshme e reparte të ndara
dhe kushte për një punë të mirë profesionale bile
dhe shkencore. Shërbimi i obstetrike gjinekologjisë nuk u vendos në spitalin e ri pasi ai ishte i
akomoduar aty ku sot është muzeu i rrethit. Disa
vjet më vonë edhe ky shërbim erdhi e u vendos
në spital. Në fillim këtu ka punuar një kohë të
gjatë Lona Toptani, unë atë gjeta aty kur erdha
dhe punuam disa vjet së bashku. Në këtë shërbim
erdhën më pas mjekë dibranë si Rrahim Gjika e
Hysen Pasha, Sashenka Nazifi, Vangjel Kamburi,
Ibrime Mata etj. e shërbimi shkoi përpara. Por më
duhet të dalloj një mjekë të shkëlqyer, fjalë pak
e pune shumë, që ishte Sashenka Nazifi. Ajo u
ambientua shumë shpejt, dinte të komunikonte
mjaft mirë me pacientet e saj, fitoi plotësisht besimin e tyre dhe shërbeu më shumë ndërgjegje në
rrethin tonë. Në shërbimin e pediatrisë isha vetëm
ne vitin 1957. Aty erdhën e punuan më pas Dr.
Skënder Pustina e Dr. Lame Koçi dhe më vonë
Dr. Luiza Sula. Kanë punuar një kohë relativisht
të gjatë edhe Dr. Ahmet Shahinaj dhe i paharruari
Hasan Leshi. Këtu ka punuar edhe mjekja pediatre
Avije Çadri që më vonë u transferua në Tiranë e
shërbeu në maternitetin e Tiranës. Më duhet të
theksoj se në Peshkopi punoi e jetoi edhe një
pediatre e shkëlqyer për nga ana profesionale
e njerëzore që ishte Mira Neziri. Ajo erdhi si
specialiste e punoi në repartin e neonatologjisë
të spitalit tonë. E aftë në profesion, por dhe mjaft
komunikuese me njerëzit dhe me një sjellje të
spikatur qytetare, ajo la mbresa të paharruara në
Dibër. Më pas u transferua së bashku me të sho-
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kujtesë
qin Dr. Basri Nezirin në Tiranë, ku dhe atje bëri
karrierë, punoi në Ministrinë e Shëndetësisë dhe
në Maternitetin Qendror të Tiranës e pati mjaft
suksese. Para disa vjetësh ata u larguan për në
SHBA. Nga vajza ime atje kam mësuar se Dr. Mira
dhe në Amerikë punoi fort, njehsoi diplomën dhe
punon aktualisht në një spital të Bostonit dhe pas
vdekjes së të shoqit, jeton me djalin atje. Një pediatre e palodhur që punoi fort si në spital, por që
shkoi në çdo zonë e dha kontribut të veçantë në
uljen e vdekshmërisë foshnjore në Dibër ka qenë
edhe kolegia jonë Uzrije Kalia. E them këtë sepse
e njihnja pediatrinë, pasi e kisha mbuluar unë këtë
shërbim, kur erdha për herë të parë në spitalin e
Peshkopisë. Kur u nda më vehte shërbimi i dermatologjisë, erdhën e punuan aty dermamtologët
Hazis Ndregjoni e më vonë Flora Lleshi. Repartin
e Infektivit unë e gjeta të ndarë, por brenda spitalit. Më vonë këtë shërbim ja dorëzova Dr. Medi
Canit. Mjeku dibran Medi Cani, pas diplomimit
kishte filluar punë në Bulqizë. Më vonë ai u specializua si infeksionist e erdhi në Peshkopi, u bë
ca kohë drejtor spitali dhe disa vjet të tjerë shef
i shëndetësisë së rrethit. Nga mesi I viteve ‘70-të
u transferua në Tiranë ku punoi pranë Spitalit
Nr. 4-tër dhe pedagog në Fakultetin e Mjekësisë.
Një kohë relativisht të gjate këtë shërbim e ka
drejtuar Dr. Xhavit Miftari e me të punuan Tush
Balliu, Uzrije Kalia, dhe Hajrulla Muça. Vazhdova të punoj si mjek në disa sektorë, kryesisht
si patolog. Deri në vitin 1960 e perballonja vetë
gjithë punën e spitalit. Në vitet 1966-1967, në
kohën e tërmetit unë isha drejtor i spitalit. Ditët
e tërmetit përballuam një punë jashtëzakonisht
të madhe dhe probleme të ndërlikuara, bashkë
me Dr. Mark Mirashin dhe kolegë të tjerë. Kemi
patur dhe dy laboratorë me një nivel mjaft të mirë
teknik e shkencor. Laboratori klinik biokimik të
cilin e hapi dhe u udhëhoqi Dr. Shefqet Domi
deri kur doli në pension. Ai shërbim mban sot
në meritë emrin e themeluesit të tij “Dr. Shefqet
Domi”. Aty ka punuar edhe mjekja Shega Shehu.
Ndërsa laboratori bakteriologjik u udhëhoq me
mjaft kompetencë nga Dr. Ali Sula, i cili kishte një
nivel të lartë teknik dhe organizoi shumë studime
e botoi artikuj shkencor, por mjerisht vdiq para
kohe. Në një periudhë të mëvonshme aty punuan
edhe Gani Kola e Fatbardha Bulku, përherë të
shoqëruar nga laboranti i palodhur Sabri Haliti.
Nuk dua të le pa përmendur edhe okulistët Sul
Zhugli e Basri Neziri dhe otojatrit Met Kodra e
Genc Shehu. Në shërbimin shëndetësor të Dibrës
ka zënë një vend shumë të rëndësishëm edhe
ai i Ftiziatrisë, për arsye të përhapjes së gjerë të
tuberkulozit te ne. Në këtë sektor kanë punuar
N/mjek Frits Paparisto, kur erdha unë aty ishte
N/mjek Skënder Hoxha. Më vonë punoi në këtë
shërbim Dr. Xhavit Konçi. Një periudhë relativisht
të gjatë luftën kundër tuberkulozit në Dibër e drejtoi Dr. Lahim Puca, që ishte dhe ai ndër mjekët
e parë të Dibrës. Kanë dhënë kontribut në këtë
shërbim edhe specialistët Fiqiri Lika e Ibrahim
Kaziu. Me mua nga dita kur erdha në Dibër në
vitin 1957 e deri kur dola në pension në vitin
1999, kanë punuar edhe me dhjetëra e qindra
punonjës me arsim të mesëm e bashkëpunëtorë të
tjerë, por për arsye vendi e kohe, unë nuk mund t’i
përmend të gjithë ata, por ju shpreh mirënjohjen
dhe respektin tim të plotë e po ashtu i falënderoj
për kontributin që dhanë për ruajtjen e shëndetit
të popullit të Dibrës.
- Në rrethin tonë erdhën edhe disa mjekë titullarë nga Tirana, me afate 2-3 mujore, një pjesë
e tyre edhe në kohën kur kemi punuar bashkë në
Peshkopi. A mund të na thuash ndonjë gjë lidhur
me këtë ? A keni organizuar ndonjë studim dhe
si keni bashkëpunuar me ta?
- Mendoj se ka qenë një bashkëpunim i frytshëm ai me Prof. Fejzi Hoxhën. Së bashku organizuam një studim për strumën (gushën) në zonat
Shupenzë, Gjoricë, Luzni, Qaf Murrë. Në darkë
ktheheshim me profesorin ne Peshkopi, dhe meqë
ai kishte një Radikulit shkonim çdo mbrëmje në
llixha. Mbas dy javësh para se te largohej veç
porosive të tjera më la një të veçantë. Të sëmurëve
me reumatizëm mos u jep ilaçe, por rekomandoju
të shkojnë në llixha sepse ato kanë vërtetë shumë
efekt. Me Dr. Pavllo Pavli, organizuam një studim
për problemet e mjekësisë ligjore. Prof. Kadri
Kërçiku erdhi në Dibër dhe së bashku shkuam në
Sllovë ku bëmë depistim në dy vatra për Sifiliz
e sëmundje venerjane, ndërsa me Prof. Ilir Gjylbegun dhe Fedhon Meksin kemi organizuar një
studim për sëmundjet gjinekologjike. Prof. Besim
Zuma vinte për punë çdo vit në qershor dhe me

Disa intelektualë dibranë (1957), i pari majtas
Ahmet Alliu, ne qender Jorgji Sinjari
të u familjarizova shumë, pasi e njihja mirë që
në Tiranë. Kur unë shkoja në Tiranë, isha vazhdimisht mik i tij në shtëpi. Ishte shume i ditur, njeri
i jashtëzakonshëm. Admironte filozofët gjermanë,
sidomos Fridrih Niçen. Ai kishte jetuar 20 vjet
në Turqi (në Stamboll) dhe kishte shërbyer rreth
40 vjet mjek në Gjermani. Kishte jetuar atje në
periudhat e lëkundjeve të forta politike që sollën
në fuqi Hitlerin dhe dinte të shpjegonte me hollësi
si kishin ndodhur ngjarjet e mëdha atje, ngjarje
që sollën Luftën e Dytë Botërore dhe pasojat e
rënda për njerëzimin. Kam patur rastin të njihem
edhe me mjekun e shquar shqiptar me origjinë
nga Dibra, neuropsikiatrin Hiqmet Dibra. Ai
kishte mbaruar studimet për mjekësi në Francë
dhe po atje ishte specializuar. Kultura e tij ishte
mjaft e gjerë jo vetëm në fushën e mjekësisë.
Dinte përmendësh poezitë e Volterit, fliste me
kompetencë për letërsinë sidomos atë italiane e
franceze, njihte muzikën, ishte marrë në rini me
sport. Por veçanërisht njihte me detaje “Komedinë
Hyjnore”. Prej tij mbaj mend një poezi të marre
nga “Ferri” i Dante Aligerit :
“ Askush mos harrojë se është lindur njeri
Lindur ju keni për të gjallue jo si shtazë
Lypset në këtë botë virtyt e dijeni.”
Në Peshkopi kanë qenë nga 2-3 muaj Simon
Çapeli, Rushen Golemi, Gazmend Velçani, para
se të vinte të në Dibër Mark Mirashi. Gazmendi
erdhi dhe një herë për ndihmë gjatë vitit 1986.
Në Peshkopi ka punuar edhe Naum Theodhosi,
pediatri Durim Bebeçi, kardiologu Sali Berisha, i
cili u bë iniciator edhe për ngritjen e reanimacinit
në kardilogji etj.
- Na thoni ndonjë detaj lidhur me shërbimin
farmaceutik, si ishte organizuar në atë kohë?
- Farmacisti i parë ka qenë Ivzi Baholli. Une
gjeta në farmaci Masar Kapedanin nga Durrësi.
Më vone erdhi në Dibër e punoi një kohë të gjatë
Prenush Kola, Abdulla Hoxha, Fais Halili dhe më
vonë shumë të tjerë.
- Po lidhur me shërbimin stomatologjik në
Dibër çfarë mbani mend?
Në fillim në Peshkopi ka punuar një ndihmës
mjek nga Shijaku që quhej Fiqiri Deliallisi. Ai
ishte edhe futbollist dhe ka luajtur me ekipin e
futbollit “Korabi” kur trajner ishte Man Toptani.
Pas tij aty nga viti 1964, erdhi në Peshkopi
mjeku i parë dentist Dr. Qeram Nura. Më vonë
erdhi edhe Zenel Zeneli, Nazmi Koçi, Luan Mati
etj. dhe shërbimi mori formë e u zhvillua si në
rrethet e tjera.
- Biseda juaj është shumë interesante dhe e
denjë për të bërë një libër. Në kufij të një shkrimi
të tillë na duhet të kufizohemi pak. Por dhe një
pyetje dua t’ ju bëj. Si e vlerëson Dr. Ahmet Alliu
punën e tij si mjek në Dibër? A e ka realizuar ai
misionin e tij?
Po, që kur kërkova të studioja për mjekësi, më
vonë gjatë periudhës së studimeve, por sidomos
pasi u diplomova, kam arritur të kuptoj se nuk
bëhej fjalë për një profesion, por një mision
të rëndësishëm siç ishte ruajtja e shëndetit të
popullit. Kam jetuar gjithë jetën me mendimin
se kam diçka të shenjtë në dorë, shëndetin dhe

Dr. Ahmet Alliu dhe Dr. Mark
Mirashi, Peshkopi 1960

jetën e njerëzve, ca më shumë të patriotëve të mi
dibranë. Kjo më ka bërë të mos lodhem e të jepem
kurrë. Që kur u diplomova dhe deri nga vitet ’60të kur filluan të vijnë edhe mjekë të tjerë, kam
patur një ngarkesë të jashtëzakonshme. Përveç
punës në spital e vizitave në ambulancë, puna e
kërkonte të shkoje nëpër zona afër dhe larg qytetit. Kam qenë në zona kufi me Librazhdin dhe kufi
me Kuëksin, nga Qafë Bualli e në Zall Reç, nga
Zall Dardha e në Lurë, në Trebisht e në Okshtun,
ne pikat kufitare e nga mos, këmba ime nuk ka
lënë vend pa shkelur. Kam qenë edhe mjek në
Burrel. Kam punuar kryesisht në Radiologji, nga
viti 1962 deri në vitin 1999. Gjatë aktivitetit tim
kam zbuluar sëmundje të veçanta të mushkërive,
të ezofagut, të zorrës së trashë. Në vitin 1999
mbusha moshën për pension dhe aplikova e me
doli viza për në Amerikë, ku qëndrova 1 vit. Pastaj
u ktheva në Shqipëri, por isha mësuar me punë.
M’u ofrua një vend pune si radiolog në Burrel,
ku shkova me kënaqësi. E njihja rrethin, por dhe
gjeta një kolektiv të mrekullueshëm, me drejtor
Hasan Ceni një kirurg i talentuar dhe njeri fisnik.
Ai insistonte që të qëndroja gjatë në Burrel, por
në korrik 2003 pësova një atak kardiak, u mjekova
me sukses dhe kalova përfundimisht në pension
e banoj familjarisht në Tiranë.
- Tani që I keni kaluar të 80-tat dhe keni me
bollëk kohë të lirë, si e kaloni atë. Çfarë bën Dr.
Ahmet Alliu në një ditë të zakonshme?
Në një ditë të zakonshme unë bëj një regjim
të rregullt që i përshtatet moshës time. Kryej
shërbimet personale dhe kujdesem për veten.
Bëj dhe ndonjë detyrë të lehtë familjare, më
shumë për të mbajtur veten, pasi në këtë drejtim
nuk kam qenë shumë i dalluar as në rini. Pastaj
në familje të gjithë kujdesen që mua të mos më
mungojë gjë. Ka qenë fati im kështu dhe ka qenë
gjithmonë, është edhe sot. Në një pjesë të ditës
shëtis e dëgjoj muzikë, ose takoj ndonjë shok për
kafe, siç bëmë sot bashkë. Por dashuria e vjetër
e imja, nga e cila nuk u ndava kurrë as kur isha
I ri e as sot, janë librat dhe leximi sistematik që
pothuajse nuk e kam ndërprerë asnjëherë.
- Dr. Ahmeti, këtë “sëmundje” e kam patur
edhe unë. Por më kujtohet që herët që ju ishit
nga ata që lexonit vazhdimisht. A mund të na
thuash se çfarë kategori librash ke lexuar apo të
pëlqenin më shumë?
Më pëlqenin librat dhe libri në përgjithësi. Në
rininë time padyshim që kohën më të madhe lexoja libra të mjekësisë, pasi profesioni me lidhte me
to. Kërkoja, blija, merrja hua nga shokët e kolegët
pasi kushtet ishin të tilla, por edhe 10 minuta kohë
po të kisha do të lexoja dhe kjo i shërbente punës
dhe rritjes time profesionale. Por sapo mbaroja me
to kthehesha te libri artistik. Ai më dëfrente, më
relaksonte, më ushqente shpirtërisht. Dhe kështu
kam vazhduar gjithë jetën, kam lexuar qindra,
ndoshta mijëra libra.
- Po tani çfarë lloj librash preferoni?
- Tani ndoshta kam arritur ti kategorizoj e ti
zgjedh librat që lexoj. Kur isha në Burrel gjeta një
librashitës të zotin nga Zerqani, Astrit Hafizi, që
kishte një librari të pasur e të sistemuar mirë. Aty

bleva dhe lexova shumë libra. Më pëlqejnë shumë
librat me karakter filozofik, historik dhe padyshim
edhe ata artistikë. Në fillim atje bleva një libër të
Tajar Zavalanit që kishte punuar në Radio Londra.
Në Burrel lexova Dostojevskin, Gëten dhe veprat
e Pushkinit, të cilat i kisha shfletuar më parë kur
isha në shkollë. Kam lexuar libra filozofikë si ato
te Fridrich Niçes dhe kryeveprën e tij “Kështu
foli Zarathustra”, por dhe të tjerë si Emanuel
Kanti e Arthur Schopenhaueri. Më kanë pëlqyer
edhe filozofët e lashtë si Seneka, Sokrati, Platoni,
Spinoza dhe I kam lexuar me vëmendje ashtu si
edhe Hegelin, Engelsin, Marksin, Karl Jung etj. Më
pëlqen shumë edhe filozofia e teoria e Sigmund
Frojd që duhet ta njohë çdo mjek, por veprën e
Niçes jua rekomandoj kujtdo që i pëlqen libri të
mos e lërë pa lexuar. Më kanë pëlqyer edhe librat
me karakter historik si “Jeta” e Qemal Ataturkut,
Çurçillit, Stalinit, Adolf Hitlerit etj. Kam lexuar
dhe analiza me karakter historik si “Përplasja
e qytetërimeve dhe ribërja e rendit botëror” të
Samuel Huntingtonit, librin e Henri Kisingerit “
Rendi botëror”, “Selaniku qyteti i fantazmave” me
autor Mark Mazoëretj. Kam lexuar edhe letërsi artistike në mënyrë të vazhduar dhe pothuajse i kam
shfletuar të gjithë klasikët, shkrimtarët e mëdhenj
francezë, italianë, angleze, ata rusë, amerikanë
etj. Më kanë lënë mbresa “Komedia Hyjnore” e
Dante Aligerit, “Hamleti”, “Makbethi”, “Mbreti
Lir” dhe dhjetë kryeveprat e Shekspirit, “Lufta
dhe Paqja” dhe “Ana Karenina” të Leon Tolstoit
dhe veprat e Balzakut “Komedia njerezore” e
“Evgjeni Grande”, i cili ka shkruar dhe një libër
mjaft të ndjeshëm për bashkëshorten e tij me titull
”Zambaku në Luginë”. Kam lexuar edhe “Oliver
Tuistin” e Çarls Dikensit, “Aventurat e Tom Sojerit” e shumë e shumë të tjerë. Padyshim autorët
e mirë shqiptarë i njoh të gjithë.
- E kuptoj se galeria e interesave të tua artistike
është shumë e gjerë. Si lexues i palodhur që keni
qenë, çfarë mund t’u këshilloni lexuesve të sotëm?
- Me gjithë përparimet e mëdha të elektronikës e përdorimin e internetit, studimi e leximi I
librave mbeten për mua me rëndësi të madhe e
janë të pazëvendësueshëm. Libri është një shok
i mirë që e merr me vete kudo, që nuk të le në
baltë asnjëherë, një shok real e jo virtual. Leximi i librave dhe mësimi përmendësh i poezive
është gjimnastika më e mirë që mund t’i bëhet
trurit të njeriut. Prandaj libri përveç kulturës dhe
kënaqësisë artistike që të sjell, ruan dhe shëndetin
mendor e freskinë e trurit.
- Me gjithë këtë CV-në te pasur që keni, a jeni
ftuar në aktivitete e përvjetore të rëndësishëm të
shëndetësisë së rrethit Dibër?
- Kam marrë pjesë në 87-vjetorin e Spitalit të
Peshkopisë. Dua të jem i sinqertë me ju dhe lexuesit. Mbeta i zhgënjyer sepse historiku i shërbimit shëndetësor të Dibrës u trajtua vetëm për vitet
e fundit, sidomos në periudhën e demokracisë.
Së dyti, asnjë fjalë nuk u tha për mjekun e parë
të Dibrës dhe mjekët e vjetër dibranë e të huaj që
kanë punuar 40 apo 50 vjet në shërbimin shëndetësor. Kemi një histori shumë të pasur, sakrifica
pa fund e deri në vetmohim, ku mjeku i ka dhënë
gjak nga trupi I tij të sëmurit. Është sëmundje e
shoqërisë tonë që konsideron se historia fillon me
mua dhe mbaron kur largohem unë. Por historia
e shoqërisë apo e shërbimit është më e gjatë se
historia e çdo individi kushdo qoftë ai.
- Dr. Ahmet! Me shokët e shkollës apo të specializimit këtu në Tiranë a takoheni ndonjëherë,
si shkon shoqëria juaj e vjetër?
- Takohem rrallë, gjithnjë e më rrallë. Shumë
prej tyre janë ndarë nga jeta, të tjerët janë shumë
të moshuar dhe dalin pak, pasi kujdesen për
shëndetin e tyre.
- Atëherë më lejo të të jap një këshillë prej
miku. Nga biseda juaj kuptova se ke qenë gjithmonë i pari, i pari në teknikum, në fakultet, në
provime dhe mjeku i parë i Dibrës. Mos syno
të jesh gjithmonë i pari, lëri ndonjëherë radhën
edhe e tjerëve.
- Ashtu do të bëj kësaj herë, kush ta ketë
me ngut le të ecë para tha duke qeshur dhe më
përqafoi gjithë sinqeritet.
- Jetë të gjatë dhe shëndet mjekut të parë të
Dibrës, njërit prej miqve të mi të mirë, Dr. Ahmet
Alliut. Pse jo, të gjithë mjekëve që e lanë rrugës
jetën dhe shëndetin e tyre duke u kujdesur për
shëndetin e të tjerëve.
Mars 2018
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Misionarët e huaj, me Asllanin ‘thyenin” gjuhën, këmbenin libra dhe “përkthenin idioma” të
anglishtes dhe “bulzakses”. secila palë ishte e kënaqur nga ky bashkëpunim humori, ku secili
ofronte diçka për të qeshur...

histori

asllan keta: Më shumë se Partinë, dua Shqipërinë
(vijon nga numri i kaluar)

***
Lufta fillojë shumë e ashpër. Në luftime plagoset Ibe Palikuqi. Nga kjo plagë, Ibja, pas ca
kohësh vdiq. Personi që e plagosi, fatkeqësisht
ishte shqiptarë. Në vitin 1945 ai kapet.
Pohimi befasues i tij në gjyq:
“Kisha përballë një armë që villte zjarr mbi
mua. Po bënte kërdinë mbi të tjerë. Shënova mbi
të. Zjarri pushoj. Mendova se mos i mbaruan
fishekët. I afrohem. U shtanga kur para meje u
çfaq një vajzë. Ishte plagosur. I shtyrë nga trimëria
e saj e mora në krah dhe e çova tek hoxha. Aty
mora vesh se ajo ishte zevendeskomisare.
Ajo më tha:
Kot e keni o të mjerë. Luftën do e fitojmë ne!”
(Perifrazuar nga Gazeta “Flaka e Vllaznisë”,
Shkup Nr 17, 1946, cituar tek Historiku i Br 18S,
fq 78 – 82. )
Vrasja e Ibes i hidhëroj të gjithë, por mbi të
gjithë, Asllan KETEN. Filluan t’i shfaqeshin në
ëndërr:
“Tokja e armës. Pushka top. Ou, për sa kohë?
Për gjithë jetën!” Po sa qenka jeta? Ka gjysëm
jete? Pse sëmundja po zgjat kaq shumë? Mos dhe
unë….?
Asllani kishte “plagosur gjumin”.
Kishte të drejtë. Ishin të rinj. Vetëm dy vjet
diferencë me Iben. Ngjanin si motër e vëlla.
Mirëkuptoheshin për gjithçka.
Në gjumë, Asllani “ishte i plagosuri”. Por ndryshe nga Ibja që mori plagë pushke, ai kishte marrë
plagë shpirti. Humbja e Ibes ishte një “plevit i
dytë” për të.
AsllAN ketA Dhe ANGlishtJA
“BUlZAkshe”
Duke qenë komisar batalioni, Asllani, kishte
takime të shpeshta me misionarët anglezë, që
edhe se jo të atashuar direkt në batalionin e tij,
ata, ishin “shëtitës” sa në një batalion në tjetrin që
të njiheshin me gjendjen dhe të jepnin ndihmesë.
Asllani, duke ditur anglishten përgjithësisht mjaftueshëm, një arsye më shumë për t’u miqësuar
me anglezët, aq sa krijojë një fare xhelozie tek
mediokrët, por ky jo faji i Asllanit.
Në shkollë ai kishte mësuar anglisht dhe italisht dhe shumicën e provimeve i kishte dhënë
në këto gjuhë. Librin nuk e ndante nga çanta e
shpinës. Kjo arsye: Misionarët e huaj, me Asllanin
‘thyenin” gjuhën, këmbenin libra dhe “përkthenin
idioma” të anglishtes dhe “bulzakses”. Secila palë
ishte e kënaqur nga ky bashkëpunim humori ku
secili ofronte diçka për të qeshur. Kishin gjetur
këtë formë komunikimi që, anglezët të perfeksiononin shqipen. Asllani, anglishten.
ku befasia?
Anglezët ishin “shkrirë” gazit një ditë me humorin e Asllan KETES kur ju kishte “shpjeguar”:
“Mos e kërkoni origjinën e kthimit të “i-së” në “ a”
në vend tjetër, as idjomat (që kërkonte t’i reduktonte
Robert Shou) mos i kërkoni në vend tjetër veçse tek
dialektorja e shqipes e krahinës Bulqizës, ku: mirë=
majr, ose: Mos çaj kokën=Tetja e menje t’ljen! Ose:
gjej një vend të sigurt= venoje qita.
Të gjitha këto, ishin “prova” – bënte humor
Asllani -se idjoma nuk kishte vetëm anglishtja por
dhe bulzakshja.
Që nga ajo ditë, anglezët, sa herë takonin Asllanin, do pyesnin “bulzakshe”:
-Po taj, majr? 1
- Majr, majr, por ka ene ma majr!
NGA shAkAJA tek seriOZiteti
Anglezët nxitonin të shënonin të tjera “idioma të anglishtes bulzakshe” nga Asllan KETA,
që t’i kishin për humorin tjetër të radhës. Asllan
KETA, të mësonte sa më shumë nga pafundësia
e idiomave të gjuhës angleze, ku ai e ndjente se
duhej të dinte më shumë.Por në fakt, dialekti i
Bulqizës, krejt i veçantë në llojin e vet, bashkë
me etnografinë e veshjes, nuk ishte vetëm objekt
shakaje. Veçoria e këtij dialekti, me shpjegimet
që jepte Asllan KETA, i bënte kurioz anglezët dhe
i vinte në mendime, ashtu siç kishin bërë kurioze
“Zonja Lane për Shqipërinë”, kur kishte ngrënë
një drekë tek “Gurët e Skënderbeut”.
Ishin misionarët e huaj që jepnin konstatimin
për Bulqizën:
“Tek veçoria e kësaj gjuhe dialektore që ka

Bulqiza, duhet kërkuar etnia dhe lashtësia e kësaj
krahine thellësisht arbër të pastër. Tek veshja, do
parë qytetaria e saj.”
Ky konstatim ishte kthyer në vlerësim nga
“ustallarët e fushës” që kishte Akademia e
Shkencave të Shqipërisë, që shumica ishin pjesë
e “ Institutit të Studimeve Shqiptare” që edhe
se në kohë fashizmi, bënë gjëra të mëdha për
Shqipërinë. Ishin këto vlera të veshjes Bulqizës,
që Ansambli Shtetëror i Këngëve dhe Valleve
Popullore”, 40 vjet, hapi dhe mbylli, koncertet
në mbarë botën me “vallen dhe veshjen e Zerqanit” që u modifikua me “Vallen e Shqipeve”.
Sepse, tek gjuha dhe veshja e Bulqizës, ishte dhe
një pjesë nga lashtësia dhe qytetaria e Kombit
shqiptar. Se Bulqiza,- thoshte Asllan KETA- ishte
dhe është në kërthizë të Arbërisë, prandaj Skënderbeut, sa herë i kërkohej koka, do mbrohej
në Bulqizë. Se këtu ishte qendra e shtetit të tij.
Këtu ishte Valikardha, vend atashimi i përfaqësive të huaja pranë Skënderbeut dhe, prej këtej,
ju raportohej kancelerive të Botës qysh në Betejën e Torviollit dhe në dy betejat e Vajkalit, se
çfarë po ndodhte në Arbëri. Këtu ishin “dy portat çelës” të Dibrës. Këtu ishte boshti i rrugës
e Dibrës/Arbërit që sillte aq afër Durrësin me
Shkupin. Këtu kështjellat në vijë nga Sopostika
dhe Kalkadreni deri në Krujë dhe Rodon. Këtu
distancat aq afër nga Kruja dhe Ohri i Dibrës.
Këtu grykat dhe bigat e Valkalisë” që e bënin
luginën për nga vlerat mbrojtëse, të dytën mbas
Kaudineve në Itali. (Barleti).
AsllAN ketA: Me shUMe se PArtiNe,
DUA shQiPeriNe!
Sllovë. Nëntor 1944. Ishte çliruar Prizreni.
Asllan KETA me shokë kishin vendosur flamurin shqiptar mbi kala. Të nesërmen flamuri ishte
hequr. Kush? U tentua rivendosja nga Asllan
KETA me shokë por jugosllavët kishin sqaruar
“qetësisht”:
“Ne, kemi një komandë të përbashkët. Po na
dhanë urdhër ta heqim, e heqim. Po na dhanë urdhër për ta vendos, e vendosim. Ne, jemi zbatues.”.
U bë ankesë nga Asllan KETA.
Erdhi këshilla e çuditshme “nga të vetët”:“Mos
provokoni sherr me Jugosllavët. Çështja e Kosovës dhe e Flamurit do zgjidhet mbas lufte në
mënyrë paqësore”.
Kush ishte pas korrierit që solli këtë mesazh?
Këtë të panjohur Asllan KETA e mori me vete
në varr.
Viti 1945. Asllan KETA vazhdonte të ishte
i sëmurë, por asnjëherë nuk kishte kërkuar të
shkonte në spital. Ishte në krye të batalionit edhe
se me ethe. Por durimi kishte një kufi. Bindet që
duhej të bënte një kontroll të specializuar në Spi-

talin Ushtarak të Prizrenit mbasi kishte marrë ndihmë në spitalet ushtarake të Zerqanit dhe Kukësit.
Shkoj. U vizitua. Gjëndja u vlerësua e rëndë. U
shtrua. Mjekimi fillojë intensiv. Mes mjekëve
ishte një jugosllav. Ishte shefi. Ai dhe komisar
spitali. Merrte pjesë vetëm në konsultat javore. I
sëmuri nuk lejohej të ishte i pranishëm në konsultë. Vetëm në fund i komunikoheshin përfundimet nga shefi ose nga i autorizuari i tij.
I vjen radha Asllanit. Hyri. Përshëndetet. Shefi
jugosllav, mbasi e merr vesh se ishte komisar, i
drejtohet:
- E shikon se ç’bën Internacionalizmi Proletar?
Mjekohesh në Prizren edhe se je shqiptar!
Doktor! Nëse më flisni për “Internacionalizëm
Proletar” pse nuk lejohet të ngrihet Flamuri Shqiptar në Gostivar? Prizreni Doktor, është Shqipëri
njëlloj si për ju Beogradi në Jugosllavi. E dini se
Tirana dhe Prizreni u çliruan prej shqiptarësh në
një ditë?
Nga Prizreni, Asllan KETA thirret në Sllovë.
Bëhej seminar me agjitatorët e Partisë. Pyetjet
kishin ardhur nga lart. Agjitatorët duhej të dinin
ndër të tjera: për Revolucionin e Tetorit, miqësinë me Titon, internacionalizmin proletar, ç’dini
për Abaz Kupin, etj.
Këto lloj pyetjesh e revoltonin Asllan KETEN
sepse, askush nuk vinte gishtin në plagë:
Do të na kthehej Kosova?
Kjo ishte një tjetër plagë shpirti e Asllan KETES.
Ndaj kishte kaluar në të treja kompanitë dhe i
kishte sqaruar:
Nëse shqiptarët po luftojnë në Kosovë dhe
Gostivar, mbas ikjes gjermanëve, aty duhet të
valvitet flamuri shqiptar. Po nuk ndodhi kjo,
pse luftuam? Nuk ka humbje më të madhe nga
lufta nëse kishim Kosovën nën pushtimin italian
dhe gjerman, por do t’ia lemë Titos si “mollë të
qerueme” pas lufte. Kjo, nuk duhet të ndodhë!
Këto fjalë të Asllan KETES me agjitatorët në
parti, kaq hapur dhe qartë, nuk guxonin t’i bënin
të gjithë . Ku e gjente këtë guxim Asllan KETA, një
zot e di! Gjithsesi:
Partizanët mendonin dhe besonin se lufta
do të na e kthente Kosovën ashtu si e dëshironte
komisari i tyre dhe ata vetë, Por, ca “komisarë” të
tjerë flisnin, vetëm “për miqësi me Jugosllavinë
sepse, “rreziku i Kosovës nuk ishin jugosllavët
por gjermanët”.
Partizanët e thjeshtë viheshin në dyshim:
Kush kishte të drejtë?

* * *
Bëhet seminari përfundimtar. Vjen komisioni
nga komanda eprore. Inspektohej çdo kompani
e batalionit. Asllan KETA shoqëronte ekipin. Ushtari në kompani të dytë, bëri pyetjen befasi:
-Pse nuk ngrihet Flamuri shqiptar në Kosovë?
Kur kthehen në çadër, i “deleguari ” që vinte
nga “Shtabi i Divizionit”, i ishte drejtuar Asllanit:
-Ku e gjeti atë pyetje ai partizan që nuk dinte
as shkrim e as këndim?
- Ai ishte mendimi im, - përgjigjet Asllani.
- Ou? E dini se këto pyetje janë antiparti? Ne
me Titon jemi në miqësi. Këtë, ti, nuk e di?
- Po, i nderuar e di! Por këtu bashkë jemi ndarë
edhe se të dy jemi komisarë. Para interesit të Partisë unë shoh interesin e Shqipërisë.(AQU, Fondi
UNCSH, Brigada e XVIII Sulmuese, Viti 1944&
Historiku i Br18S: pyetjet që u bënë në kompaninë e dytë të b4Br 18S, fq 97)
AsllAN ketA Ne cliriMiN e PriZreNit Ne
NJe Dite Me tirANeN
Çlirimi i Prizrenit u përjetua me gëzim nga
Asllan KETA por gëzimi nuk zgjati shumë. Gjendja shëndetësore vinte duke u rënduar. Kjo arsye:
ju propozua të bënte një rikontroll në spital.
Prill 1945. Vazhdonte lufta tej kufijve
shtetërorë. I përlotur, Asllan KETA ndahet me 453
djem e vajza të batalionit që ai udhëhoqi. Ju drejtua “Spitalit të Kohës Luftës në Prizren” i shoqëruar nga shefi i shërbimit shëndetësor të brigadës.
I jepej kurajo Asllanit se kjo ishte një ndarje
e përkohshme. Shtrimi në Prizren ishte i domosdoshëm sepse, “Spitali i Kukësit dhe Zerqanit”
nuk ofronin ndihmë mjekësore të specializuar jo
për mungesë personeli por kushtesh.
Kur shtrohet në spital dhe komanda njihet me
diagnozën, Asllan KETA u zëvendësua në detyrën e komisarit, fillimisht nga Emin Agolli dhe

pastaj nga Shaban Maqellara sepse, përfundimi i
mjekëve ishte kategorik:
“Asllani ishte i sëmurë rendë dhe me këtë
gjendje nuk mund të përballonte luftën. Regjimi i
shtratit spitalor dhe kurimi intensiv ishin mundësia e vetme për të shpresuar tek mrekullia, sepse:
“Pleviti kishte marrë përmasa të frikshme”.
* * *
Asllan KETA, qëndroi një muaj e gjysëm i
shtruar në spitalin ushtarak të Prizrenit. Kujdesi
për të ishte maksimal. Ishte nga më të vizituarit.
Çdo ditë, personeli mjekësor do ishte tek krevati i
tij. Ishte pacienti që kishte funksionin më të lartë
nga të gjithë të shtruarit. Kishte moshë tepër të re.
Sjellja e kulturuar e Asllanit, pamja e tij engjëllore, mos ndarja e librit nga jastëku, i befasonte të
gjithë. E donin të gjithë.
Por fundi ishte fatal: u humb çdo shpresë!
Këtë e kishte kuptuar edhe Asllani por nuk e
jepte veten. Madje, vendosi të kthehej përsëri në
luftë. Efektivi i batalionit e priti me urra të zgjatur
dhe me gëzim të madh duke menduar se ishte
shëruar. Por gjendja ishte tepër e renduar.
Ç’ndodhi?
Me këmbënguljen e eprorëve, u gjet kompromisi:
Të mjekohej në shtëpi. Në Koçe. Këtë
propozim e miratuan dhe mjekët “si të keqen më
të vogël”.
FUNDi trAGJik i AsllAN ketes
Pleviti që kishte marrë në “Operacionin e
Dimrit” kishte qenë me pasoja të pakthyeshme.
Ditën që Asllan KETA u largua përfundimisht
nga lufta, komanda e përcolli me këto fjalë:
“Batalioni i katërt nuk e harron komisarin e
vet. Komanda e Brigadës vlerëson kontributin
tuaj por mbi shëndetin nuk ka. Shqipëria u çlirua dhe kujdesi për jetën tënde është detyrimi
ynë. Kërkesa jonë nuk është urdhër por lutje për
mirëkuptim:
Të shkosh në Koçe por i shoqëruar prej shërbimit shëndetësor të Brigadës. Neve do vijmë të
marrim dhe do të shoqërojmë për në Spital të
Prizrenit sa herë të kesh datën e rikontrollit. Do
të na kesh pranë si në llogore lufte.”

* * *
Kur troket Asllani tek porta, nëna e tij grafi:
Ej lumja unë kush na paska ardhë!
E mbuloj të birin në përqafime.
Kur hyn Bajram KETA dhe pa të birin “aq të
tretur”, sikur i ra “Mali i Bardhë” mbi kry, por
nuk e dha veten.
E mori ngrykë të birin si burrat, i mbështolli
kokën në gjoksin e vet. E mbuluan lotët. I rridhnin jashtë çdo kontrolli si curril akulli kur del
dielli. Një pikë loti sa sumlla e mitanit i njomi
faqen Asllanit.
Pse po qan babë?
Kur Asllani diktoj lotët e të atit që i kishin njomur gjoksin leshtor, ku ai kishte vendos kokën,
u bë keq. Ju hodh në qafë babës. I lëpiu me të
puthura lotët që i kishim mbuluar mjekrën bashkë me qimet dhe kishin lënë vragë mes rrudhave
të fytyrës së Bajram KETES si vijat rrushkulluese
në një hartë topografike.
Janë lot gëzimi or bir, - gënjeu Ymer KETA.
E di e di, bëri sikur nuk kuptoj Asllani dhe ju
lut: mos u bëj merak Babë! As ti nanë! As ju të
gjithë. Jam shumë mirë. Po qatë, ika tek shokë!
Do qetësonte nana:
“Kush t’ tha se nuk je majr or gjega ime përmallë? Si zog t’ ka nana! Taj qenke ba burrë.
Lufta t’ paska tret pak si qingji kur del dimnit
por taj do bahesh si pllum prej k’saj nane.Mos
m’thançin Tushe KETJA po s’tbana si uk’. Do
t’vej nana t’lin, tamil, mishin e vajçit dhe do
t’bahesh majr. Pastaj do t’ gjej nana ni nuse dhe
”ta bojm tem”.
Dhe, ja nisi këngës:
“Kush s’të thotë marshallah te’,
Jalla t’pjaçin ata se’!”
-Pse, kang’ nusesh i kno’ gjalit taj? – do bënte
ojna Ymer KETA.
- Pse, nuk e kam gjalin si nuse? Eeeej fale o
Zot!
Do t’ gjej nana ni nuse or Asllan dhe do t’
bojm darsum t’ madhe.
Pastaj, ju drejtua Asllanit me buzën në të
qeshme:
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Asllan ketes varrimi ju bë në koçe. ishin shokët e tij të armëve që i bënë roje nderi.
e përcollën me marrshin e trumpetës dhe të mbuluar me Flamurin kombëtar. Pesë batare armësh,
tundën malet që dukeshin sikur, edhe ata, Perëndia i kishte rreshtuar për ceremonial..

-A mos ja ke vu’ seun noj cuce partizone? Kalun ni dit k’nej. Hak dhe cucat partizone ishin t’
ellshme fort. E kam qa’ si cucën teme kur n’gjova
se një shoqen tane e kishin vra. Hej lumnja un’
qi te’ t’ paska shputu Zoti prej pjumash or bir!
Kaq desh nana. Qerat i kudis vetë!”
* * *
Në Kullë të KETES nuk fikeshin dritat gjithë
natën. Vinin miq nga Selishta, Cermenika, Kavaja, Sllova, Kastrioti.
Asllanit i ra një nur tjetër. Të gjithë menduan se ja hodhi. Por jo! Përmirësimi kishte qenë
vetëm një truk. Asllani e fshihte sëmundjen. Kaluan ditë. Filluan lëngimet në shtrat. Prindërit me
sytë mbi të birin. Shihej me të njëjtin merak siç
shihej kusia e tamlit në prag vlimi. I qëndronin
mbi kry, pa vënë gjumë në sy. I luteshin “Teqes
Madhe”. I luteshin në heshtje Perëndisë:
“Aman o Zot! Edhe në të paçim shkelë pa
dashje, mos na dëno kaq randë! Të lutemi o Zot:
Na e ngre Asllanin në kamë!”
* * *
Ymer KETA i rrethuar mes 40 burrash përtypte ca kokrra kafeje për të forcuar zemrën.
Nanë Tushja, ishte bërë petë në prenë të kunatës
së vet. Kunata, i kishte futur dorën poshtë mitanit
dhe i kontrollonte tik-takun e zemrës që i rrifte
dobët. Pastaj bëri një “ofooooo…” të lodhur dhe
i drejtohet nanës Asllanit:
Mbaju oj Tushe: Asllani na la!
Ishte 14 dhjetori i vitit 1945. Asllan KETA,
rreth 20 vjeç, u shua.
* * *
Plasi morekujeja në Koçe.
Por Bajram KETA ju grafi grave, sa me lutje,
aq dhe me urdhër, por i mbuluar në lot:“Pashi
at Zot!,- mos morekujej. Se morekujeja sjell
morekujejë. Zene se e mori plumbi. Trajmat nuk
qahen!”
Pa mbaruar mirë llafin, u këput si qarr kur i
bie rrufeja. E kishin lane gjunjët por jo mendja.
Gelltiti dhimbjen në vetminë e vet deri sa u zatek. Askush nuk guxote t’i afrohej. Mustafa Dervishi, daja i Asllanit, doli në krye vendi dhe u ul
“për kryshnosh”. Thirri dhe Bajramin të ishte në
krye vendi. Oda mbushej e zbrazej orë e minut.
Vetëm Male Shyti, kafexhiu, yzmetçiu dhe miqtë
e largët nuk lëviznin. Të tjerët lironin vend kur
vinin të tjerë por nuk iknin. Asnjë sekondë nuk
rrinte dhoma bosh. As lama e KETES.
“Zoti i rujt’ menjen! Kjo mortje pjas gurin e
drunin - do përshpriste Sheh Aliu”, që ishte ulur
afër kafexhiut. Pas tij vinte Muharem Gjini, shok
klase i Asllanit në Internat dhe nuk i thaheshin
lotët.
Dane Ketja e Vajkalit, e vajtoj me zakon vendi “kushajnin e vet”. Përloti edhe pleqtë e kërrusur mbi mutafët që ishin shtruar deri në odë të

Koxhës. Cudia ishte:
Edhe se dimër, kodra e
Koçeve nxinte si “Drini i Zi”
me njerëz. Lajmi ishte shpërndare me shpejtësinë e erës
sapo ishte ndëgjuar morekujeja
e parë në Koçe. Se sëmundja e
Asllanit dihej në çdo voter Bulqize. Pjestohej dhimja. Ndaj
nuk pati nevojë për ilanë, edhe
se 12 djem shkuan me lista
në dorë, derë më derë deri në
Ternovë. Zenel Duva,shkoj në
Zerqan dhe, me telegrame dhe
telefon njoftoj miqtë e largët.
Asllan KETA u përgjua gjithë
natën. Gjithë koçet, kishin
hapur shtëpiat. Të gjithë me
krytë në tokë. Nuk gjenin fjalë.
Kryetari mortjes po jepte porosi për bukën, sofrat. Ndërhyn
Bajrami:
“Bukën e dua si për darsëm.
Jo bukë morjtje! Zene se e martova. Vetëm lodrat do mungojnë. Sot duhet t’u kisha thirrë
për dasëm, por ky fati im! Pa
mbaruar llafin, Bajrami, u myt
në vaj. Burrat e gjatë si qarrat, ishin mbledhë gusht dhe
fshihnin sytë nga njeri tjetri se
te gjithë ishin bërë qullë nga
lotët. Gdhiu. U hap vaji tek
gratë. Burrat, kafe pa sheqer
dhe duhan. Zani i Dane KETES
së Vajkalit shpoj qiellin. Kishte za pushke që
përcillte dhimbjen, si sinjalet në kohë lufte.
Numëroj në vajë këtë fjalë “plumbi” që përplaseshin nga mali në mal:
“Darsmën tande, e kam pas andër,
Or vlla lumi!
Sojt, duhet t’krajsnin lodrat për dhandër,
Or vlla lumi!
Por taj para jetës, vune Shqipninë,
Or vlla lumi!
20 vjeç u bane dhandër me “Lirinë”,
Or vlla lumi!”
* * *
Asllan KETES varrimi ju bë në Koçe. Ishin
shokët e tij të armëve që i bënë roje nderi. E
përcollën me marrshin e trumpetës dhe të mbuluar me Flamurin Kombëtar. Pesë batare armësh,
tundën malet që dukeshin sikur, edhe ata, Perëndia i kishte rreshtuar për ceremonial:
Dhoksi dhe Murriqi rrinin përballë Balgait
dhe Temlës. Dukej sikur, Zoti vetë, edhe maleve
ju kishte dhënë komandën:
“Për nder armë!
Krisma e pushkëve në Kodër Koçe mbushi
vendin me erë baruti dhe gezhoja plumbash.
Po aty, sot, kemi një lapidar në kujtim të Asllan
KETES. Pak më poshtë, shkolla me emrin Asllan
KETA.
Krisma e pushkëve përplasej në male dhe malet përcillnin ilanin bubullimë:
“Heeeeeej!
Asllan KETA u bë dhandër me lirinë!”
* * *
Në nderim të Asllan KETES Shkolla e Mesme
e Përgjithshme në Fushë Bulqizë rrimerr emrin
e shkollës së fshatit Koçe dhe sot mban emrin
“Asllan KETA”. Kjo shkollë, më 6 maj 2018 do
përkujtoj 90 vjetorin e lindjes së Asllanit dhe
të shkollës së parë të Xhihanës ku mësoj dhe
Asllani.
Bashkë me të, do të përkujtohet dhe përvjetori i shkollës së parë shqipe në Bulqizë. Se Koçet
ishin Bulqiza. Se Asllan KETA ishte i Koçeve, i
Bulqizës, i shkollës, i luftës, i Shqipërisë!
Azis KETA
1 Ndjesë lexuesit që shkruaj pjesërisht dhe në dialektin bulqizakëshe, por arsyeja është kjo: nëse provë
idenditeti ishte “Bulqiza e Epër” me shkrime shkembore
në afërsi Rubiku, dhe kjo vërteton jetë urbane në vendbanim prehistorik ( Korkurti); nëse zbulimet e mëdha në
arkeologji të Bungurit në zonën e Bulqizës, janë provë
idenditeti; po kaq janë prova identiteti dhe gjuha dialektore dhe etnografia e veshjes së Bulqizës ( që dallojn sa
kalon Qafën e Buallit dhe Grykën e Madhe , ku dhe
Buqliza pjesë) janë prova autoktonie të kësaj popullate
të ngulitur në këto gryka në shekuj . Kjo arsye që gjuhën
dialektore e cek jo pa qëllim, për të nxitur studime të thelluara nga specialistët edhe në këtë fushë.

Ambasadori i vogël i Dibrës

E

Nga Osman Xhili

ngjëll Nikolli është vetëm 11 vjeç dhe vazhdon klasën e gjashtë në Bruniko të Italisë,
një qytet i Bolzanos, ne krahinën autonome
të Alto Adixhes. Jeta e familjes Nikolli ndahet mes
komunës së Luznisë, ku ajo i ka rrënjët e vjetra,
qytetit të Peshkopisë, ku u vendos pas viteve
nëntëdhjetë dhe Italisë, ku familja e tij punoi për
mbi 15 vite dhe akoma i kanë lidhjet me të. Pas
shumë peripecish e problemesh nga më të çuditshmet, Zoti e bekoi familjen Nikolli me një djalë dhe
emri Engjëll, dukej se i shkonte më së miri.
Djali lindi në Itali, qëndroi atje deri në moshën
gjashtë vjeçare dhe filloi klasën e parë në qytetin
e Peshkopisë. Doktor Hajrullai me të shoqen, u
kujdesën jo vetëm për rrobat e ushqimin, por
akoma më shumë për edukatën, të mësuarit dhe
nivelin e njohurive. Engjëlli duhej të ishte më i
miri në të gjitha drejtimet dhe koha po e provonte
këtë. Bashkë me kushërirën e tij, Kejsin mbaruan
klasën e pestë në Peshkopi dhe rezultatet e të
dyve ishin të shkëlqyera. Asnjë nëntë nuk gjendej
në dëftesën e djalit. I jati, mjek veteriner me
profesion, por që unë i them doktor Hajrullai, u
kënaq pa masë dhe normalisht, ca komplimenta
e përgëzime i dolën natyrshëm nga goja. Për çudi
djali nuk u ndje shumë i kënaqur nga fjalët e të
jatit. – Ti baba, ke frikë se nuk po dal me dhjeta,
këtu në Shqipëri?! Ky nuk përbën ndonjë problem
të madh për mua. Ti e ke pasur dhe e ke ëndërr,
që unë të bëhem dikush në jetë. Ti e din më
mirë, vazhdoi djali, por unë gjykoj që duhet të
studjoj në Itali dhe pse nuk di gjermanisht e nuk
e shkruaj mirë italishten.
Babai i Engjëllit u mendua për një çast. Më
mirë të themi u mendua dhe njëherë akoma, sepse
kushedi sa herë argumentat pro dhe kundër vajtjes
së djalit për studime në shtetin fqinj, ishin përleshur në kokën e tij dhe të bashkëshortes. Ndoshta
kishte ardhur momenti të thoshte atë fjalën “ po “,
si një pashaportë diplomatike, pas së cilës, djali do
të vazhdonte klasën e gjashtë në shtetin fqinj. Stafi
i mrekullueshëm i shkollës së atjeshme, mësimi
i tre gjuhëve të huaja, anglisht, gjermanisht, italisht, kushërinjtë që kishte atje, ishin argumenta të
mjaftë për vendimin e marrë.
BrUNikO, itAli.
Të gjithë ata që kanë punuar e jetuar në
Bolzano, e dine, që kjo zonë njihet si hambar I
kultivimit të mollëve, që shpërndahen anembanë
botës, se është në kufi me Austrinë dhe se gjuha
e folur është gjermanishtja. Doktor Hajrullai me
djalin për dore, futen te sekretaria e shkollës. Në
fakt, ajo nuk ishte një shkollë e thjeshtë, por një
kompleks shkollor, që nga shkolla fillore, deri
në universitet. Më pas, studentët që mbarojnë
shkollën e mesme me rezultate shumë të mira,
përfitojnë bursa studimi, në universitetet më të
mira të Austrisë.
Zonja që regjistronte nxënësit e porsa ardhur,
pa dëftesën e shkollës me të gjitha dhjeta dhe
tha: - Djali qenka i shkëlqyer. Do të bëjmë përpjekjet maksimale, që ai ta mbajë këtë ritëm dhe
këto nota, në të kundërt, përgjegjësia do të jetë
e jona. Tha kështu, por brenda vetes kishte një
dyshim dhe një frikë të vogël, pasi shumë nxënës
të huaj kishin braktisur studimet, duke mos qenë
në nivelin e lartë të kërkesave të kësaj shkolle.
Por Engjëlli kishte ardhur me një qëllim të qartë
e të përcaktuar mirë. Atë shprehjen e babait, “ të
bëhej dikushi në jetë “, djali e përkthente, të ishte
më i miri i klasës dhe në përfundim të shkollës së
mesme, të përfitonte një bursë studimi në Vjenë
të Austrisë.
Loja kishte nisur dhe Engjëlli po luftonte për
topin e parë. Në anglisht, falë dhe kurseve të
kryera, ishte pothuaj më i miri, italishten e fliste
pasi deri në moshën gjashtë vjeçare kishte qenë
në kopështin e fëmijëve aty, kështuqë i mbetej të
luftonte fort për gjermanishten. Djali luante mirë
futboll dhe kjo e miqësoi mjaft me fëmijët e tjerë
. Shumë shpejt, secila skuadër do të dëshironte
ta kishte në formacionin e saj dhe kjo bëri që të
mësonte shumë fjalë e shprehje të gjermanishtes.
Vetëm pak muaj më vonë, Hajrullai shkon sërish në shkollë, i ftuar prej stafit, në një takim
me prindër. Profesorët folën fjalë shumë të mira
për sjelljen dhe perparimin e djalit. Mesatarja e
notave të tij, deri në atë moment, ishte 9, 65 dhe
po të vazhdonte me atë ritëm, thanë profesorët,
gjërat do të bëheshin akoma më të bukura.

engjëll Nikolli është që tani një
ambasador i vogël i vlerave më të
mira të Dibrës e më gjerë, duke
fluturuar në kohë dhe hapësirë, si
një engjëll i vërtetë.
histOritë Me skëNDerBeUN
Një ditë, mësuesi i vizatimit, u thotë nxënësve
të klasës se duhet të vizatojnë një objekt historik,
që të personifikojë diçka. Djali konsultohet me
babain e tij dhe i thotë atë që kishte në mendje.
Nuk e kuptonte përse aq shpejt e kishte kapur
një mall për shokët e shoqet, për miqtë e të afërmit që kishte lënë në Shqipëri. Histori të reja e
të vjetra i erdhën në mendje e në zemër dhe ai
donte që vizatimi i tij të kishte patjetër lidhje me
Shqipërinë. Përkrenarja e heroit tonë kombëtar,
Gjergj Kastriotit, ishte një mundësi e artë, që i
plotësonte të gjitha konditat. Hajrullai ra dakort,
nuk kishte asgjë të keqe në zgjedhjen që kishte
bërë vetë djali. Pas dy ditësh, mbi tavolinën
e Engjëllit, në klasën e tij, qëndronte një fletë
vizatimi, që tregonte përkrenaren e heroit tone
kombëtar, Skënderbeut. Mësuesi i vizatimit e kundroi për një çast pikturën . Ajo ishte punuar mire
artistikisht, por mbi të gjitha, dukej sikur djali i
kishte dhënë jetë nga shpirti I tij. Nuk ishte nevoja
të pyes më tepër, pasi pak më poshtë ishte shkruar
në italisht : Il nostro heroe nacionale. Nxënësit e
tjerë u afruan paksa të shohin vizatimin e Engjëllit.
Vështrime dashamirëse e mirënjohje për shokun e
tyre shqiptar, për heroin kombëtar të vendit të tij.
Jo shumë larg që aty, ndodhet një vend që quhet
“ Kampi i Skënderbeut “, në kujtim të një beteje
mes forcave turke të udhëhequra nga Skënderbeu
dhe atyre austro – hungareze.
Pak kohë më vonë, një tjetër mësues, ai i historisë, u kërkon nxënësve të tregojnë me shkrim
një legjendë, apo një histori të vjetër. As vetë nuk
e dinte përse, Engjëlli ju rikthye sërish figurës së
heroit tonë kombëtar. Tashmë historia i referohej
periudhës së fundit të jetës së Heroit, kur ai po
jepte këshillat e fundit nga shtrati I vdekjes. Teksa
u fliste për bashkimin dhe unitetin që duhet të
kishin mes tyre, për të përballuar pushtuesin,
Skënderbeu i thotë një djaloshi të fuqishëm të
thyente një deng thuprash të lidhura. Djaloshi e
provon, por nuk mundet. Kur urdhërohet ti thyej
një nga një, kjo ishte shumë e lehtë për tu realizuar. Mesazhi i Skënderbeut ishte shumë i qartë,
thuprat e ndara e të thyera do të ishin shqiptarët
e përçarë me njëri tjetrin. Engjëlli e kishte përshkruar historinë në gjuhën gjermane, me detajet
më të vogla dhe mësuesit i bëri shumë përshtypje.
I kërkoi ta interpretojë para klasës dhe djali nuk
nguroi ta bëjë këtë, i sigurtë në vetvete. Më pas,
mësuesi, i mrekulluar nga gjithë kjo histori, i
thotë klasës, se duhej ta bënin diktim në gjuhën
gjermane historinë e Engjëllit, djalit nga Dibra e
Shqipërisë.
Ka pak kohë që djali ka mbaruar dhe semestrin
e dytë. Notat dhe vlerësimet për të, rriten e rriten
çdo ditë, për të kulmuar tek dhjeta. Gjermanishten
e ka nëntë, por kjo është çeshtje kohe. Djali ka
akoma në mendje porosinë e të jatit, se duhet të
bëhet dikushi në jetë, por unë pyes veten, mos
ndoshta ai e ka arritur këtë gjë. Ai është që tani një
ambasador i vogël i vlerave më të mira të Dibrës
e më gjerë, duke fluturuar në kohë dhe hapësirë,
si një engjëll i vërtetë.
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ismail shulku në të gjithë veprimtarinë e tij për merita pune e shërbimi
është vlerësuar me urdhra e medalje të ndryshme nga Presidiumi i kuvendit
Popullor, nga Ministri i Mbrojtjes dhe Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të FA.

ismail Shulku, ushtaraku madhor i Frontit Verilindor
ismaili është autor i mjaft
shkrimeve e kumtesave në
shtypin ushtarak, si dhe i
disa metodikave që kanë
shërbyer për zhvillimin e
disa stërvitjeve të shtabit
e komando-shtabi me
shumë njësi të Forcave të
Armatosura. Ai ka drejtuar
e udhëhequr disa stërvitje
të mëdha me trupa, me
njësi taktike dhe operative,
me pjesëmarrjen e të
gjitha llojeve të armëve e
shërbimeve.

Prof. Asoc. Dr. Bernard ZOtAJ
UNiFOrMA Që e Bëri UshtArAk

I

smail Shulku lindi në Peshkopi më 10
shkurt 1943. Në qytetin e Peshkopisë
kreu arsimin 7-vjeçar, si dhe shkollën e
mesme. Babai i tij kishte shumë dëshirë që
djali të bëhej ushtarak, por Ismaili dëshironte
të bëhej mekanik. Duke parë vëllain e madh
Ymer, që po ndiqte studimet për ushtarak në
Shkollën e Bashkuar, por sidomos uniforma,
që e pëlqente shumë, vendosi të bëhej
ushtarak. Në vitin 1961, Isamil Shulku nisi
studimet në Shkollën e Bashkuar, për t’i përfunduar ato me rezultate shumë të mira. Ato
ishin vite tepër të paharruara e të mbushura
me një jetë intensive, me ngarkesë mësimore
dhe me stërvitje të vazhdueshme, me shokë
dhe komandantë shumë të mirë.
Në krah të tij pati shokë të grupit mësimor si Bajram Mane, që u bë deri në
zëvendësministër i Mbrojtjes, Fuat Çeliku, që
u bë një shkrimtar ushtarak i talentuar, Ramadan Kamberi që ishte një komandant ushtarak etj. Ismaili u stërvit dhe mësoi shumë
nga pedagogu Beg Tena, i cili kishte aftësi
të larta profesionale, sjellje shembullore dhe
një kulturë ushtarake për t’u admiruar.
Me përfundimin e shkollës e caktuan
komandues po në shkollë. Komandant i
shkollës Enver Begeja, që ishte një ushtarak
i klasit të lartë, mjaft korrekt, dinjitoz dhe
studentët e oficerët kishin se çfarë të mësonin prej tij. Në shkollë Ismaili qëndroi dy
vite edhe si komandues, edhe pedagog, ku
mësova më shumë për t’u orientuar në jetë
në detyrat ushtarake.
shkOllA e BAtAliONit
ishte çelsi i sUksesit
Pas kësaj eksperience të mire, emërohet
komandant kompanie në brigadën e Peshkopisë, ku pas një viti bëhet shef i shtabit të
batalionit dhe shumë shpejt edhe komandant
batalioni, për punë të organizuar dhe për
marrëdhënie shumë të mira me kuadrot dhe
ushtarët. Batalioni artmitralier ishte në buzë
të kufirit dhe ushtarët duhej të stërviteshin
për ditë me intensitet të lartë. Ishte një punë
me përgjegjësi të madhe, ku mbi të gjitha
kërkohej gatishmëri e lartë luftarake, pasi
ishte repart i organizuar në brezin e parë të
sigurimit. Çdo ditë në repart duhet të qëndronte komandanti, komisari, shefi i shtabit,
ku kishte rreth 15 kuadro oficerë dhe nënoficerë, si dhe rreth 250 ushtarë të shërbimit
të detyrueshëm ushtarak.
Batalioni në periudhë gatishmërie dhe
stërvitje luftarake me rezervistë shumëfishohej dhe kërkohej nga të gjithë realizim të detyrave më së miri, pasi batalioni ishte reparti
taktik bazë dhe po të kalohej kjo provë mirë,

isamil shulku nisi studimet në
shkollën e Bashkuar, për t’i
përfunduar ato me rezultate
shumë të mira. Ato ishin
vite tepër të paharruara e të
mbushura me një jetë intensive,
me ngarkesë mësimore dhe me
stërvitje të vazhdueshme, me
shokë dhe komandantë shumë
të mirë.

bëheshe oficer dhe komandues i mirë. Këtë
përvojë gati 5 vjeçare, Ismail Shulku e përballoi me sukses të plotë. Shkolla e batalionit
ishte çelësi i suksesit për çdo oficer karriere
dhe për çdo ushtarak që duhej të merrte
detyra për në rangje të larta.
AkADeMisti Që U eMërUA
kOMANDANt BriGADe
Në vitit 1974 shkoi për studime në Akademinë e Shtabit të Përgjithshëm, e cila përgatiste shtatmadhorë dhe drejtues të lartë të
ushtrisë. Në atë kohë kandidatët që shkonin
në akademi merrnin një pyetësor dhe bëhej
një konkurs, ku dhe fitoi të drejtën për të
ndjekur studimet e larta, por për shkak të të
ashtuquajturit grup armiqësor, i fillon studimet
në vitin 1975. Komandat i Akademisë ishte
Thoma Xhixho, një kuadër i përgatitur dhe
me përvojë të gjatë, i ditur dhe i arsimuar,
po kështu ishin dhe shumë pedagog të zot që
kishin nivel shkencor dhe zotëronin kulturë
të gjerë. Të tillë Isamil Shulku vlerësoi Moisi
Elezi, Vehbi Hoxha, Bejto Isufi, Spiro Shalësi
etj., që i kanë mbetur dhe sot ne memorien e
tij, si ushtarak kalibri dhe të përgatitur.
Në akademi në atë kohë, ende pa i përfunduar studimet mirrej emërimi. Ishte muaji
korrik 1977 dhe përgatitej për të mbrojtur
temën, thërritet në instancat eprore dhe
emërohet komandant i Brigadës Këmbësore
të Gramshit. Nuk e priti mirë emërimin, pasi
në Brigadën e Gramshit kishte ndodhur një
ngjarje e rëndë, ku nga pakujdesia kishin
shpërthyer depot e municionit dhe çdo gjë
ishte shkatërruar. Ismaili mbrojti diplomën
shumë mirë dhe në shtator filloi punën si
komandant i Brigadës së Gramshit.
Brigada e Gramshit gjendej në një terren
të vështirë dhe kishte një shtrirje mjaft të
gjerë. Kishte batalione me forca aktive deri
në zonën e Cërrikut dhe detyra të vështira
në drejtim të Burrelit dhe të Korçës. Përvoja
e fituar prej Ismailit si komandant batalionit,
mosha e re dhe mbështetja nga trupa e oficerëve, si dhe pushteti vendor, arriti që në
stërvitjen e zhvilluar në zonën e Belshit,
brigada të vlerësohej shumë mirë. Ndërsa
në stërvitjen “Shebeniku-80”, ku merrnin
pjesë një grup brigadash të Korpuseve të
Korçës dhe të Burrelit, brigada që komandonte Ismail Shulku duhej të marshonte në
një rajon të vështirë të maleve të Gramshit
dhe të përqendrohej në Qafë Thanë. Stërvitja
ishte tepër e vështirë, por u morëm masa të
forta sigurie për të gjithë trupën. Në këtë

stërvitje merituan flamurin si njësia më e
dalluar. Kryeministri dhe ministri i Mbrojtjes,
Mehmet Shehu u lidh direkt me komandantin e brigadës dhe e falënderoi për lëvizjen
e kujdesshme dhe me disiplinë gjatë gjithë
itinerarit të marshimit, duke qenë një kohë
e keqe, me shi dhe me shtrëngata dhe nuk
patën asnjë ngjarje të jashtëzakonshme.
kOMANDANt kOrPUsi
Dhe DiViZiONi
Kur mbusha 5 vjet në detyrë, u transferova
në detyrën e shefit të Shtabit të Korpusit të
Burrelit, ku komandant ishte Jaçe Lula, por ai
u transferua shpejt se në ushtri ndodhën ngjarje madhore. Ishte koha kur pas dënimit të
Mehmet Shehut, u dënua dhe Kadri Hazbiu, i
cili edhe e kishte emëruar në detyrën e shefit
të shtabit. Kështu deri në mars 1983, kreu
dhe detyrën e komandantit të Korpusit, por
ato u suprimuan dhe mori detyrën e komandantit të Divizionit të Burrelit. Detyra ishte
e vështirë, kërkonte angazhim dhe shumë
punë jashtë orarit. Divizioni shtrihej në katër
rrethe në Librazhd, në Peshkopi, në Burrel
dhe një pjesë në Tiranë. Ky divizion kishte
një detyrë të vështirë pasi mbronte drejtimin
Dibër e Madhe, Kaptina e Martaneshit dhe
Tiranë. Ky ishte një drejtim strategjik më
i shkurtër dhe më i rëndësishëm për në
kryeqytet.
Struktura e re e krijuar me 22 divizione
kërkonte vëmendje më të madhe për njohjen
dhe fortifikimin e gjithë zonës ku shtrihej
Divizioni i Burrelit. Punoi ditë dhe natë për
të nxjerrë anët pozitive dhe negative, për të
raportuar para Këshillit të Mbrojtjes. Bashkë
me komisar Pandeli Martini, që ishte një
burrë i mirë dhe mjaft shoqëror, ngulmuan
deri në detaje për një përgatitje serioze dhe
për arsye se drejtimi që mbulonte divizioni
ishte një drejtim tepër i rëndësishëm. Para
Këshillit të Mbrojtjes, raportimi ishte i detajuar dhe me argument për të gjitha pikat
e përcaktuara që më parë. Raportimi u prit
mirë nga anëtarët e Këshillit dhe ju shtruan
mjaft detyra për forcimin e gatishmërisë
luftarake të njësisë.
kOMANDANt i FrONtit VeriliNDOr
Ndryshim i strukturës organizative të
ushtrisë nga Korpuse në Divizione ishte i
efektshëm, por për të pasur një përqendrim
më të mirë të situatës, Këshilli i Mbrojtjes e
pa të arsyeshme që ushtria të ndahej në tre

Fronte, në vitin 1985. Për çdo front u caktua
nga një komandant, ku Ismail Shulku, mbulonte Frontin Veri-Lindor dhe ishte zëvendës
i Shefit të Shtabit të Përgjithshëm. Kështu
që filloi punë në Shtabin e Përgjithshëm, ku
kishte në vartësi një shtab të vogël me oficerë
të përzgjedhur gjitharmësh, artilier, prapavijë,
xhenio, kimi etj. Fronti Veri-Lindor ishte më
i vështirë, pasi mbulonte vijën kufitare prej
474 km nga Qafë Thana deri në Velipojë të
Shkodrës dhe kishte në drejtim 6 divizione.
Në këtë periudhë situata politiko-ushtarake ishte mjaft e trazuar. Kosova gjendej në
një lëvizje për autonomi. Gjatë kësaj kohe
Ismaili ka inspektuar të gjitha divizionet,
njësitë dhe repartet artmitraliere të kufirit,
për të qenë në gatishmëri të lartë luftarake.
Kështu që periudhën me të madhe të kohës
e ka kaluar nga një divizion në tjetrin, për
të njohur më mirë situatën dhe gatishmërinë
luftarake të njësive dhe reparteve të Frontit.
Në drejtim të Frontit ishte përqendruar
Korpusi i 52 i Ushtrisë Jugosllave, një njësi
shumë e njohur dhe e fuqishme. Këtë detyrë
e vazhdoi deri në vitin 1989, ku u shkrinë
Frontet dhe Ismail Shulku u caktua drejtor
i Inspektimit dhe Kontroll-Revizionimit në
MM. Këtë detyrë e vijoi deri në vitin 1992,
kur filluan proceset demokratike, ku në
moshën 49 vjeçare nxirret në lirim.
rikthiMi Në Detyrë Dhe PërkUshtiM
Ngjarjet e vitit 1997 Ismail Shulku i përjetoi si gjithë ushtarakët e tjerë të vendit,
duke u dëshpëruar, pasi shikoi me sy si po
shkërmoqej e gjithë puna, mundi, djersa dhe
sakrificat e panumërta të një brezi të tërë
ushtarakësh, të përkushtuar për mbrojtjen
e vendit. Në këto ngjarje të rënda dhe tronditëse për Ismail Shulkun ishin humbja e Flamurëve Luftarak të njësive. Dhe të humbësh
flamurin luftarak për një njësi dhe ushtarak
është disfata më e madhe që mund të ndodhë
në betejë, por jo brenda reparteve dhe të sulmuar nga njerëz të shumtë, ku oficerët nuk
mundën të vrisnin popullin e vet. Deri këtu
kishte arritur politika, i kishte tradhtuar.
Pas ngjarjeve të vitit 1997, rikthehet në
MM, në detyrën e drejtorit të Drejtorisë së
Personel-Arsimit. Kjo ishte një ndërmarrje e
fuqishme për të gjithë, pasi që nga MM dhe
deri në repartin më të vogël çdo gjë ishte
prishur dhe dëmtuar rëndë. Me përkushtim
dhe ndjenjë përgjegjësie u ringritën njësitë
dhe repartet, u plotësuan vendet bosh me
kuadro të përkushtuar dhe profesional që
e donin ushtrinë dhe ishin të përkushtuar
ndaj saj. Ngjarjet që erdhën më pas, sidomos
gjendja në Kosovë dhe përkeqësimi i situatës
në kufirin veri-lindor të vendit treguan se
ushtria ishte ringritur dhe se i përballoi me
nder dhe sakrifica të mëdha sfidat e kohës.
Në vitin 2003 Ismail Shulku, pas mbushi
moshën për pension doli në lirim.
Ismaili është autor i mjaft shkrimeve e
kumtesave në shtypin ushtarak, si dhe i disa
metodikave që kanë shërbyer për zhvillimin
e disa stërvitjeve të Shtabit e Komando-Shtabi
me shumë njësi të Forcave të Armatosura.
Ai ka drejtuar e udhëhequr disa stërvitje të
mëdha me trupa, me njësi taktike dhe operative, me pjesëmarrjen e të gjitha llojeve të
armëve e shërbimeve. Deri në fund të karrierës ushtarake mbajti me dinjitet gradën e
Kolonelit. Në të gjithë veprimtarinë e tij për
merita pune e shërbimi është vlerësuar me
urdhra e medalje të ndryshme nga Presidiumi
i Kuvendit Popullor, nga Ministri i Mbrojtjes
dhe Shefi i Shtabit të Përgjithshëm të FA.
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Disa mendime rreth librit të tretë të poetit Xhavit Gasa
titulluar: “të fala nga londra”

Xhavit gasa, poeti i dhimbjes dhe i mallit për vendlindjen
“të fala nga
londra”, dëshmi
e jetës së vuajtur
e krenare të
emigrantëve, tablo
e vlerave të çmuara,
pasqyrim vital e
realist i dhimbjes
dhe i mallit për
vendlindjen
lartësim e dritësim
i bardhësisë
së shpirtit, i
gjurmëve të jetës
së shumëvuajtur
në diktaturë
dhe i rivuajtjeve
larg atdheut, një
neomonizmi i
veshur me qyrk
demokratik.

Nga Mevlud BUci

J

eta. Sa e bukur e krenare, por edhe sa
e vuajtur e tragjike, sa e dhimbshme aq
edhe fisnike, sa e shndritshme aq edhe e
errësuar, sa e përkushtuar aq edhe gjurmëlënëse. Këto e plot të tjera lexuesi i zbulon në
riledimin e librit poetik “Të fala nga Londra”
të matjanit të fisnikërisë e të vuajtjeve Xhavit
Gasa. Libri, sigurisht i thjeshtë duket në
pamje, i vogël, por ai përmban madhështinë,
vlerat, traditat, dritën e shpirtit e mbi të gjitha
kronikën e jetës. Redaktori i librit, poeti
dhe studiuesi i talentuar am, ish normalisti
i Elbasanit Namik Selmani shkruan midis të
tjerash: “Me poezinë e tij (Xhavit Gasa M.
B.) ai ecën në kohë dhe shumë sinqerisht
bën një lloj gjyqi të kohërave. Një gjyq që
ka vetëm butësi, si një nga gjyqet më të çuditshme të botës, që mund të bëjë një poet
e aq më shumë Xhavit Gasa. I gëzon lirisë së
shprehjes, ashtu si i gëzon lirisië së lëvizjes
nga Zenishti i tij në Londrën e metrove, të
urave tamiziane, të mjegullave, të Shekspirit,
Dikensit dhe të Bajronit... (f. 4).
Vetë titulli na dëshmon kujtesë, dhimbje, mall, mirësi shpirtërore, krenari legjitime, dritë jete, gjurmë vitesh, vlera e zë
të vendlindjes... Ky libër modest e mjaft i
çmuar prej 148 faqesh përmban një botë të
dëlirë shpirtërore, gdhend me prush zemre
e dritë lirie gjurmët e dhimbjes e të mallit,
gjurmët e vendlindjes. Pa aspak hiperbolë,
por në dëshmitë e jetës, pas rileximit të
librit lexuesi njeh Prometeun matjan, dritën
e bujarisë, lotët e dhimbjes e të mallit të
njeriut të thjeshtë, të djaloshit të pasionuar
që shtegton përmes vuajtjeve, lodhjes e
persekutimit, që shtegton larg mëmëdheut,
por që jeton me vendlindjen, traditat, me
vlerat e çmuara të brezave, të njerëzve të
thjeshtë. Pas pjesës që hap librin “Të fala
nga Londra” ku në sinonimi do të thotë kurrë
nuk ju harroj, vendlindja e gjurmët e jetës
më japin krahë e dritë autori Gasa shkruan
poezinë “Lexojeni vargun tim” ku jepet mesazhi i dhimbjes, vuajtjeve, padrejtësisë në
kohën e diktaturës, makabre; ndaj së cilës
çdo zemër drejtësie duhet të irritohet e të
njohë pabesinë vrastare:
... Nëse në vargun tim do të gjeni dhe
trishtim. Është nga kohë trishto jo për fajin
tim... Ju lutem, lexojeni fjalë për fjalë vargun
tim. Ju të nderuar kritikë, vetë te ju gjen
shërim... (f. 10)
Poeti aq bukur portretizon “Nënëmirat”
ata që mëkojnë gjinë, dashurinë, ata që gatuajnë “nga çerepi bukën e ëmbël”, që arnonin
rrobat tona arnë për arnë. Mesazhi i poetit
Gasa është plot rrezatim, plot dëlirësi si vetë
kullat e mençuria matjane:
... Sa dëshirë të madhe paskam unë
Vargje poetike t’i vë në letrën e bardhë
Të bëhen si lumenjtë që nuk ndalen kurrë
Nënmirave tona të ëmbla t’ju ngjajnë...
(f. 11)
Të mirërealizuara janë edhe poezitë
“Këshilla e nënës”, “Magjia e drunjtë”,

.
..

“Kristal”, “Duart e nënës”, “Në prehrin e
nënës”, “Dita e nënës”, “Nënëloket”. Pa
mëdyshje poeti Gasa mund të quhet poeti i
nënës, ai që përjeton dashurinë më të çmuar,
dashurinë e nënës:
... O, sa dua të mbështes kokën
Në prehrin e ngrohtë të nëna
Gjumi sytë të m’i pushtojë
Në krahë të më marrin ëndrra
Dhe ëndrra të nisë te kënga...
Poezia “Në prehrin e nënës”, f. 16, strofa
e tretë
Poeti Gasa rrok larmi temash, personazhesh të thjeshtë, por me vlera të çmuara
njerëzore, për ata që janë sinonim i madhështisë. Ai sikurse nënën quan ikonë edhe
kunatën Rrufie Gasa (Dobra).
“Sa i lumtur dhe me fat, ndjehem unë sot
bashkë me nënën time, Ijen e kam ikonë.
(Poezia “Ikonë”, strofa 6, (f. 19))
Poeti matjan Xhavit Gasa shkruan thjeshtë
e bukur për dashurinë, paqen, respektin, për
gëzimin, buzëqeshjen, për erën, për krushkun, për trëndafilin, për paktin me diellin,
për amanetin, fjalën poetike, poetin, besën
poetike, zemrën që ngroh, muzën, sofrën e
poetit, forcën e bukurinë e fjalës, poezinë
e parë, penën dhe letrën, barbarët, dritën
e diellit, Xhapë Gasës (gjyshit të persekutuar), dashurinë për lisat, renë dhe stuhinë,
pranverën, virtytin, Havzi Nelën, opingat e
llastikut, parullat, trishtimin e mallin, pyllin,
gozhdën, dritën e dijes, zogjtë fluturakë,
pashën zemërzi, vdekjen e pyllit, durimin,

muzat, kohën e plot të tjera. Në vargjet
dhe strofat poetike autori Gasa na jep plot
mesazhe jete, mesazhe dhimbjeje, dritëson vuajtjet në diktaturë, dritëson lirinë në
demokraci por edhe gdhend madhështinë e
fjalës, peshën e vlerat e saj.
... Nuk kuptoj pse të gjithë rendin
Pas fjalës, pse bëjmë kaq garë
Fjala nuk është zog krahëylberi
As kalorës që bredh me kalë...
(Poezia: “Këmbana” f. 87, strofa e 2-të)
Lexuesi në libër gjen edhe poezinë
“Kurbetli në vendin tim” (f. 88). Kjo mbart
tragjedinë, vuajtjet e dhimbjet, dëshminë
e padrejtësisë ndaj regjimit diktatorial, ku
autori me nota proteste shpirtërore shkruan
vargje për xhaxhain e tij të paharruar Ahmet Gasa, gjurmët e jetës së tij, djersën e
lodhjen prej minatori, por djersëhumbur
në shoqërinë e regjimit vrastar, ku ai nuk
çmallej as edhe me fëmijët, sepse punonte
nëpër pyje apo “me mantelin e rëndë të
minatorit...” Poet emigrant i shumëvuajturi
Xhavit Gasa në këtë libër poetik realizon
mjaft bukur kontrastin midis dy kohëve në
poezinë “Dje dhe sot”.
Dje: “Diellin me re të zeza”, Plot zogj
krahëprerë”, “mbetur telave me gjemba”, “rrethonin me gardh tokë e qiell”,
“qarkullonin vetëm çakej e dhelpra”
Sot: “Dhe ajrin e zotit në treg shesin”,
“Zogjtë fluturojnë qiejve, të gjithë marrin
arratinë...”.
Një lloj janë ditët dhe netët

Të gjithë një lëkurë kanë veshur
Askush s’e dallon çakallin dhe dhelprën...
(f. 89)
Me plot bindje do ta quaja poezinë
aktakuzë, poezinë himn për diagnozën e
sistemeve a poezive të cilat vrasin lirinë,
drejtësinë, vuajtjet, mirësinë, shpirtin e vlerat
e një populli martir. Poeti Gasa në libër flet
me kohën, me dhimbjen me demokracinë,
me vendlindjen, me vlerat, me Migjenin, me
gurët, me fëmijët e braktisur, me dhëmbët
e betonit, fëmijët e varfër, me fshatin, fshatarin, pasqyron mallin e kurbetqarit, ditën
e dimrit në Londër, mallin e vendlindjes,
dallëndyshen që e porosit nga Londra..., që
don të jetë si dallëndyshe... “Që nga Londra
të fluturojnë vargjet e lira, si dallëndyshe të
kthehen të gëzuar viseve të mia... (f. 101).
Te vargjet e poetit Gasa, gëlon jeta, malli,
nëna, Mati, Deja, Zenishti, xhaketa me arna,
amaneti, drenimi, respekti, fluturat, lahuta,
çiftelia, tërkuza, Fiqiri Koçi, dëshmor i
atdheut, Qamil Xhika, poetët martir ish
normalistët Vilson Blloshmi e Genc Leka të
pushkatuar nga diktatura moniste, aroma e
fshatit, sharkia, pjetur Budi (vargje të bardha),
fyerjet, kullëbardhat e Matit, nipi Kastriot
Gasa (nipin, të cilin sëmundja e ndau para
kohe nga jeta).
Poezia e Gasës së Matit është pasqyrë e
jetës, e dhimbjeve dhe e mallit, poezi që të
emocionon, të bën të meditosh, të veprosh, të
frymëzohesh. Autori ka skalitur me mjeshtri
poezitë “Të ishte gjallë Naimi”, “Përjetësisht”
(kushtuar Bajram Hoxhës, që vdiq në burgjet
komuniste). “Nëpër kulla”, “Grykakuqi”,
“Largoji mizat”, “Xhezvja e kafesë”, “Halli”,
“Rreth flamurit kuq e zi”, “Lamtumirë xhaxhi
Halili” (Halil Dedollit), “Qëndrestar vargjesh
(poetit matjan Basir Bushkashi), “Kurorë”,
“Mbretëreshë me kurorë”, “Urim gjyshit”,
“Na sollën vendlindjen” etj. Poezi jete,
mesazhe dhimbjeje, dëshmi të vuajtjeve e
madhështi qëndrese, në ecje prej maratonomaku të lirisë, njeri vital që ec dhe shikon
përpara; Gasa shkruan:
... Ani
Se xhelozohesh
Sa vrapi im
Sfidon moshën
***
Ani
Nuk zemërohem
As merrem me ty
Se humb kohën përsëri
(f. 144)
Libri “Të fala nga Londra”, dëshmi e jetës
së vuajtur e krenare të emigrantëve, tablo
e vlerave të çmuara, pasqyrim vital e realist i dhimbjes dhe i mallit për vendlindjen
lartësim e dritësim i bardhësisë së shpirtit,
i gjurmëve të jetës së shumëvuajtur në
diktaturë dhe i rivuajtjeve larg atdheut, një
neomonizmi i veshur me qyrk demokratik.
Urime Xhavit Gasa, biri i Matit të barotit,
biri i lirisë, Prometeu e qëndrestari i udhëve
të emigracionit, poeti i dhimbjes dhe mallit
për vendlindjen!
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Shija dibrane në kuzhinën bashkëkohore

Gatuajmë me Adili&Erionin
info@vivandachef.al

www.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.
Ky 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.

Përbërësit për 6 persona: 3 kokrra patate; 3 copë karrota; 1 kokërr qepë;
2 kokërra domate; 2 kunguj (gjelle); 6 gjethe spinaqi të freskëta, të mëdhaja;
100 gr bukë e thekur; vaj, kripë.
Vështirësia: e thjeshtë.
Kohëzgjatja: 45 minuta.
Përgatitja: Në një tenxhere me ujë dhe pak kripë, ziejmë spinaqin për gati
1 minutë dhe e lëmë të ftohet. Në një tigan me vaj, skuqim qepën të prerë
shumë hollë. Lajme të gjitha perimet dhe i presim në kubikë të vegjël. Të gjitha
këto i hedhim në tiganin ku po skuqet qepa, duke shtuar pak kripë. I lemë
të skuqen për gati 10 minuta. Presim bukën e thekur në formë kubike dhe e
shtojmë tek perimet. Marrim gjethet e spinaqit dhe i mbushim me perimet e
përgatitura, i mbështjellim në formë rroleje dhe i vendosim në një tenxhere.
Shtojmë pak ujë dhe i ziejmë për 5-7 minuta.

printime dixhitale
me ngjyra dhe bardh e zi
shpejtësi | cilësi | çmime të favorshme
libra | broshura | revista | fletëpalosje
katalogë | kalendarë | postera | ftesa etj.
duke filluar nga 1 kopje e vetme
për informacion: mbbotime@gmail.com / Cel. 068 65 08 441
cyan magenta yelloë black



