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“Agrinet Albania”, mbi Të dhëna arkeologjike
Kalabardha Biznesmenët katërgrykas
10 vjet ndihmë për
mbi disa fortifikime të
kështjellë e Arbërisë të Dibrës dhe mundësitë
pasaportë identiteti e Krahinës sonë
fermerët e Maqellarës periudhës së Skënderbeut Libri,
për zhvillimin e zonës
patriotike në trojet e stërlashta shqiptare
Nga osman xhili

— Faqe 11

Nga prof. Adem Bunguri

Nga Arif Shutina, Kadri Dauti

— Faqe 8-9

— Faqe 17

Peticioni/ Shoqata për Mbrojtjen e Pellgut të Drinit të Zi kërkon ndalimin e planeve për ndërtimin e Skavicës

Të anulohet marrëveshja me
kompaninë amerikane Bechtel

Përpara se të nisin protestat e ardhshme, Shoqata për Mbrojtjen e Pellgut të Drinit të Zi, ka nisur një peticion në drejtim
të Presidentit të Republikës, Kryeministrit të Shqipërisë, Kryetarit të Parlamentit Shqiptar, Ministrit të Energjisë dhe
Infrastrukturës, Ambasadores së SHBA në Tiranë dhe kompanisë amerikane “Bechtel”, ku kërkojnë ndalimin e planeve
për ndërtimin e HEC të Skavicës.
“Marrëveshja e 3 tetorit 2020 për ndërtimin e hidrocentralit të Skavicës me kompaninë “Bechtel” është krejtësisht e
paligjshme, antishqiptare dhe antikombëtare. Marrëveshje bie ndesh me Kushtetutën e Shqipërisë edhe me Konventën
Europiane të të Drejtave të Njeriut”
“Dibra nuk ka dalë në ankand. Dibra as nuk shitet dhe as nuk blihet. As populli i Dibrës nuk pranon të shpërngulet nga
Dibra, por do të mbrojë me çdo çmim truallin e vet arbnor që e kanë trashëguar nga të parët e vet”, shkruhet në peticion.

Nga Qazim Prejsi

— Faqe 10

Këshilli komunal merr vendim
unanim. Ngrihet bordi përgjegjës
për procedurat në vazhdim

Dibra e Madhe vendos
të ngrejë shtatoren
e Elez Isufit
Vendimi i Këshilli Komunal për të
vendosur shtatore e “Gjeneralit me
shajak” sjell reagimin e piktorit të
njohur Zaim Elezi: “Boceti i shtatores i
bërë publik ka probleme me vizatimin,
plastikën, modelimin dhe ajo që nuk
tolerohet është kompozimi shumë i
konsumuar, i parë dhe stërparë”.
— Faqe 13

vëzhgim

KE tërhiqet nga mbështetja për Skavicën A ka shkëmb
Komisioni Europian i kërkon qeverisë të bëjë transparencën e projektit me kompaninë amerikane “Bechtel”

Të ndalet gjuetia me
dinamit në Drinin e Zi
— Faqe 5

— Faqe 3

Në brendësi:
Rruga e Arbrit, shirat dëmtojnë rrugën në Gjoricë
A do të
kërkojë ndonjëherë Ministria e Punëve të Jashtme një shesh dhe
një monument për Skënderbeun në Athinë?! Të dy Dibrat
bashkë për mbrojtjen e Luginës së Drinit Për truallin e të parëve,
vendin që na burrëroi Menduh Jegeni zgjidhet kryetar i shoqatës
“Oda Dibrane” - Shkup Maqellara, dikur “hambari” i Dibrës, sot
qindra hektarë tokë lihen djerrë “Agrinet Albania“, mbi 10 vjet
ndihmë për fermerët e Maqellarës Çfarë të hamë kur sëmuremi?
Mirënjohje Çamërie për Dibrën dhe dibranët Bellova, zonë
arsimdashëse Kur lexon librin “Pacienti ynë i veçantë” Murat
Koltraka - fisniku dibran Lëreni luginën e Drinit të Zi, të bukur
siç e ka dhënë zoti! Doktor Asllani la pas punën dhe veprën e tij
Besnik Shatku, një personalitet i komunitetit dibran

graniti në sheshin
“Skënderbej”?

Nga prof. asoc. dr. Vesel Hoxha
— Faqe 12

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

aktualitet

Shirat e janarit dëmtojnë trasenë e Rrugës së Arbërit

Rruga e Arbrit, shirat dëmtojnë rrugën në Gjoricë
Gazetë e pavarur. Nr. 1 (173). Janar 2021
Gazeta doli nga shtypi, 2 Shkurt 2021.
Gjendet në treg gjatë gjithë muajit Shkurt 2022.
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
Kontribuan për këtë numër:

Osman Xhili
Abdurahim Ashiku
Halil Rama
Adem Bunguri
Dionis Xhafa
Dritan Kurti
Qazim Prejsi
Vesel Hoxha
Hajredin Toca
Arif Shutina
Kadri Dauti
Agim Vinca
Murat Koltraka
Hysen Likdisha
Besnik Lami
Destan Rama

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 shkruajnë email
në adresën <rrugaearberit@gmail.com>
ose të telefonojnë në numrin
069 20 68 603.
Arkivi i gazetës është PA pagesë në faqen e internetit
www.rrugaearberit.com.
Falënderojmë z. Agim Deva për kontributin e
vazhdueshëm për mirëmbajtjen e faqes së gazetës në
internet dhe arkivin online.
Pajtimet në gazetë mund t’i bëni në çdo kohë duke
komunikuar në adresat e redaksisë.
Bëj pajtimin tënd me PayPal përmes emailit
<rrugaearberit@gmail.com>
Një pajtim vjetor kushton: Në Shqipëri: 600 lekë. Në
Europë: 10 Euro. Në SHBA dhe vende të tjera: 15 USD.
Pajtimi në Europë dhe SHBA është vetëm në versionin
PDF.
Për kontribute për gazetën mund të kontaktoni redaksinë
ose mund t’i bëni ato përmes numrit të llogarisë më
poshtë:

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

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.

Pas përfundimit të Urës së Fshatit, e vetmja vepër e rëndësishmë në ndërtim mbetet Tuneli i Murrizit

Vështirësitë e dala
nuk pengojnë planet
e kompanisë për të
hapur rrugën për
qarkullim sipas afateve
të premtuara

S

hirat e janarit kanë sjellë probleme për
rrugën e Arbrit. Në Gjoricë, afër urës së re
mbi Drin, ujërat e Zallit të Okshtunit kanë
çarë një pjesë të shtratit të rrugës, duke vënë në
rrezik shembjen e saj.
Një foto e publikuar në rrjetet sociale ka ngritur problematikat e ndërtimit të rrugës.
Banorët e Gjoricës, përveç gëzimit të ndërtimit të rrugës, kanë ngritur prej kohësh shqetësimet
që kanë ardhur nga ndërtimi i saj. Mungesa e
kanaleve kulluese gjatë ndërtimit të rrugës kanë
çuar në përmbytjen e tokave dhe shtëpive, duke
treguar një standard të ulët në punime. Ndërsa
shembja e një pjesë të trupit të rrugës gjatë shirave të fundit, ka nxjerrë në pah problematikat
që kanë shoqëruar ndërtimin e saj.
Vesel Hoxha, i cili mban gradën e profesorit
në fushën e gjeologjisë dhe që ka shërbyer edhe
si Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit Gjeologjik
Shqiptar, duke komentuar foton e publikuar
shkruan se “të shpresojmë që do të merren masa
serioze e do të riparohet segmenti, që rruga të
marrë jetë për të mirën e të gjithëve”.
Disa muaj më parë, në një komunikim me
gazetën, profesor Hoxha theksoi se disa nga
problematikat e rrugës janë shfrytëzimi i materialeve të lumenjve, jo vetëm në Gjoricë, por
edhe në lumin e Tiranës.
Gjatë një ekspeditë në terren të një grupi
intelektualësh dibranë në pranverën e vitit
2019, profesor Hoxha , duke parë makineritë
që merrnin aluvionet e lumit dhe hidheshin në
trasenë e rrugës në Gjoricë, nuk pranoi të jepte
një vlerësim për cilësinë e punimeve.
“Në të gjithë botën nuk lejohet të shfrytëzohen aluvionet e lumit, aq më tepër për trase
automobilistike. Ndaj kjo që po ndodh do të
ketë pasoja në të ardhmen”, tha atëherë profesor
Hoxha.
Profesor Vesel Hoxha, gjatë një komenti
në facebook në lidhje me foton e publikuar,
shkruan se “kështu do të ndodhë gjithmonë
me ndërtimet, të cilat do të bëhen pa studime
gjeologo-inxhinierike të sakta. Kështu ndodhi
dhe me Tunelin e Murrizit dhe fundi, populli
do të paguaj me taksa edhe paaftësinë e firmave
ndërtuese”.
“Njerëzit po merren me debate shterpe nëpër
studiot e televizioneve deri në bezdi, ndërkohë
që duhet të merren me probleme reale e serioze
që lidhen me të ardhmen e jetës së njerëzve.
Rrugët ndërtohen me studime e me njerëz të
aftë që i dalin për zot punëve dhe garantojnë
jetëgjatësinë e tyre”, shkruan Hoxha.
“Me shpresë se tuneli nuk do të shembet,
se lumi nuk do të hakmerret dhe se shpati nuk
do të rrëshqasë, nuk bëhen punët në të mirë të
komunitetit”, shkruan ai.
Segmenti nga Ura e Çerenecit deri në Bllatë,
pavarësisht se ka përfunduar dhe ishte hapur
për kalimin e mjeteve në fund të vitit të kaluar,
u mbyll për qarkullim më 1 janar të këtij viti.
Burime nga kompania ndërtuese, thanë për
gazetën se disa individë të papërgjegjshëm e
përdornin këtë segment rrugor për gara me
makina, me shpejtësi të lartë, duke sjellë rrezik
për kalimtarët dhe për vetë shoferët”.
“Në kushtet kur rruga nuk është pajisur me
sinjalistikë dhe nuk është certifikuar për qarkullim të lirë të mjeteve nga autoritetet, çdo aksident
është me pasoja për kompaninë ndërtuese, kështu që u vendos që të mbyllet qarkullimi deri në
përfundimin e punimeve”.
Shqetësimet në lidhje me standardet e ndër-

timit dolën edhe gjatë një kronike televizive të
Bulqiza TV, e cila pasqyronte përmbytjet në
Rrugën e Arbrit në mes të qytetit të ri dhe atij të
vjetër të Bulqizës.
“Te mbikalimi i qytetit të ri uji i grumbulluar
nga reshjet e këtyre ditëve ka arritur deri në një
metër e gjysmë”, raportonte Bulqiza TV.
“Kjo situatë e pazakontë ka penguar qarkullimin e automjeteve duke i detyruar të kthehen
mbrapsht pasi e kanë të pamundur ta kalojnë
këtë segment rrugor”.
Mirëmbajtjësi i rrugës, Abaz Mera, i tha këtij
televizioni se “është e pamundur që grupi i
punës të bëjë devijimin e prurjeve të shumta të
ujit”. Sipas tij, “tumbinat e rrugës së Arbrit janë
të bllokuara.
Meta ia vendosi fajin projektimit dhe ndërtimit të keq të rrugës, ndërsa kërkoi ndihmën
e Autoritetit Rrugor Shqiptar për zgjidhjen e
situatës. Si rezultat i kësaj përmbytje, Bulqiza TV
raportonte se një banesë afër rrugës rrezikohet
të shembet si dhe pritet të këtë plasaritje dhe
çarje të shtresës së asfaltit që lidh qytetin e ri
me qytetin e vjetër.
Gjithashtu, në një segment të kësaj rrugë,

“Në të gjithë botën nuk lejohet
të shfrytëzohen aluvionet e
lumit, aq më tepër për trase
automobilistike. Ndaj kjo që po
ndodh do të ketë pasoja në të
ardhmen”.

pranë Qafës së Buallit ka edhe rënie gurësh në
rrugë, duke sjellë rrezik për automjetet.
“Rruga e Arbrit do të përfundojë
brenda pak muajsh”
Pavarësisht problematikave të shfaqura, duket
se qeveria dhe kompania ndërtuese janë të angazhuara që të vazhdojnë me intensitet punimet,
në mënyrë që rruga të hapet për qarkullim në
pranverë.
Kryeministri Edi Rama, në një vizitë në Korçë
tha se “rruga e Arbrit do të përfundojë brenda
pak muajsh”.
Po të njëjtin pohim kanë dhënë edhe përfaqësues të Partisë Socialiste dhe të qeverisë gjatë
debateve televizive.
Një punonjës nga kompania ndërtuese tha për
gazetën se, “pavarësisht kushteve të vështira të
motit, punimet po vazhdojnë me ritme të larta”.
Ura e Fshatit Fshat u bashkua në fillim të
Janarit dhe punimet për betonizimin e saj dhe
rregullimin e trotuareve anësore po vazhdon
normalisht. Gjatë muajit mars do të bëhet edhe
asfaltimi i saj.
Po ashtu, asfaltimi i rrugës ka nisur nga Tiranë
(ish-shkolla e qenve në Tufinë”, aty ku nis rruga
deri te Tuneli i Murrizit, i cili është në ndërtim.
Punimet kanë vazhduar edhe në veprat e
tjera të artit, kryesisht në tunele, duke kryer
proceset e betonizimit, sistemit të kanalizimeve,
ndriçimit etj.
Kompania ndërtuese, gjatë një postimi në
faqen e saj në Facebook më 31 dhjetor 2020,
shprehet optimiste në lidhje me vazhdimin e
punimeve.
“Viti 2020 ishte një vit i mbrapshtë për
njerëzit në të gjithë globin. Por ndërsa jemi në
fund të këtij viti, të gjithë duhet të pranojmë
faktin që me çdo vit që kalon, duhet të lëmë
pas kujtimet e “hidhura”. Kështu që tani, ndërsa
“përqafojmë” vitin e ardhshëm 2021, le të jemi
të gjithë pozitivë dhe të gëzuar e me aspirata
për të ardhmen. Duhet të punojmë fort për të
arritur ëndrrat dhe ambiciet tona”, shkruante
një postim në faqen zyrtare në facebook “Gjoka
Konstruksion”, shoqëruar me një video prej 90
sekondash nga punimet në Rrugën e Arbrit.
Segmenti nga Tirana në Qafë të Buallit, afërisht 38 km, pritet të përfundojë me një shtresë
asfaltikë në fund të marsit dhe fillim të prillit të
këtij viti.
Punimet në Tunelin e Murrizit, 3.8 km, janë
duke vazhduar, por përfundimi i saj pritet të
zgjasë në kohë.
Lëvizja e makinave pritet të fillojë përmes
by-passit që kalon në Qafën e Murrizit, rreth
9 km, në mesin e muajit prill, disa ditë para
zgjedhjeve parlamentare.
/ Korrs. Rr.A.
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Përpara se të nisin protestat e ardhshme, Shoqata për Mbrojtjen e Pellgut të Drinit të Zi, ka
nisur një peticion në drejtim të Presidentit të Republikës, Kryeministrit të Shqipërisë, Kryetarit të
Parlamentit Shqiptar, Ministrit të Energjisë dhe Infrastrukturës, Ambasadores së SHBA në Tiranë dhe
kompanisë amerikane “Bechtel”, ku kërkojnë ndalimin e planeve për ndërtimin e HEC të Skavicës.

aktualitet
Të anulohet marrëveshja me
kompaninë amerikane Bechtel
“Marrëveshja e 3 tetorit 2020
për ndërtimin e hidrocentralit
të Skavicës me kompaninë
“Bechtel” është krejtësisht e
paligjshme, antishqiptare dhe
antikombëtare. Marrëveshje
bie ndesh me Kushtetutën e
Shqipërisë edhe me Konventën
Europiane të të Drejtave të
Njeriut”
“Dibra nuk ka dalë në ankand.
Dibra as nuk shitet dhe as nuk
blihet. As populli i Dibrës nuk
pranon të shpërngulet nga
Dibra, por do të mbrojë me çdo
çmim truallin e vet arbnor që e
kanë trashëguar nga të parët e
vet”, shkruhet në peticion.
Nga Bujar Karoshi

P

a gjumë rrinë banorët e fushës së Shkodrës kur shiu përmbyt tokat e tyre, por
pa gjumë rrinë edhe banorët e fushës së
Dibrës, të cilët kërcënohen vazhdimisht me
përmbytjen e tokave të tyre nga HEC i Skavicës.
Por ndërsa përmbytja në Shkodër ndodh për
shkak të natyrës dhe ndërhyrjeve pa kriter të
dorës së njeriut, përmbytja e dytë do të ndodhë
në emër të “interesit kombëtar”.
“Ndërtimi i Skavicës, të cilën ne e kemi futur
në proces dhe do të jetë realitet në mandatin
e ardhshëm, si rezultat i procesit ku ka hyrë
në bashkëpunim me qeverinë amerikane, do
të mbyllë kapitullin e frikës nga shkarkimet e
hidrocentraleve. Derisa të jetë Skavica aty, që
është rezervuari ujëmbledhës dhe balancuesi
i kaskadës, për të mos lejuar që asnjë pikë ujë
të mos shkarkohet, por çdo pikë uji të kthehet
në energji, sfida e menaxhimit është sfida
kryesore”, tha Kryeministri Edi Rama gjatë një
konferencës për shtyp me gazetarët në mesin
e muajit janar.
Por ndërsa Kryeministri Rama thotë se “ka
hyrë në bashkëpunim me qeverinë amerikane”
për Skavicën, deri më tani nuk është thënë nëse
për këtë proces qeveria shqiptare ka ndërmend
të hyjë në bisedime edhe banorët që jetojnë në
luginën e Drinit të Zi.
Në fillim të dhjetorit, një protestë kundër
ndërtimit të hidrocentralit u shpërnda me
kërcënimin e gjobave mbi organizatorët dhe
pjesëmarrësit, bazuar në aktet normative të
qeverisë në lidhje me pandeminë. Dy prej
drejtuesve të saj janë gjobitur me nga 5 milionë lekë, por kjo vetëm e ka rritur zemërimin
e banorëve.

Peticioni: Ndal planeve
për HEC Skavica
Përpara se të nisin protestat e ardhshme,
Shoqata për Mbrojtjen e Pellgut të Drinit të Zi,
ka nisur një peticion në drejtim të Presidentit të
Republikës, Kryeministrit të Shqipërisë, Kryetarit të Parlamentit Shqiptar, Ministrit të Energjisë
dhe Infrastrukturës, Ambasadores së SHBA në
Tiranë dhe kompanisë amerikane “Bechtel”,
ku kërkojnë ndalimin e planeve për ndërtimin
e HEC të Skavicës.
“Ne kundërshtojmë fuqimisht marrëveshjen
e qeverisë shqiptare aktuale për ndërtimin e
hidrocentralit të Skavicës, në bashkëpunim me
kompaninë amerikane Bechtel. Ne kërkojmë
anulimin e marrëveshjes së nënshkruar në
Ambasadën e SHBA në Tiranë, me 3 tetor 2020
për ndërtimin e hidrocentralit të Skavicës, me
financimin e kompanisë amerikane Bechtel, të
nënshkruar për palën shqiptare nga Ministrja

e Energjetikës dhe Infrastrukturës, znj.Belinda
Balluku dhe për palën amerikane nga përfaqësuesi i kompanisë amerikane Bechtel, z.Justin
Siberell”, thuhet në fillim të peticionit.
“Në aspektin ekonomik, Dibra është hambari
i zonës veri-lindore të Shqipërisë. Ky pellg ka
mbajtur me bukë jo vetëm gjithë Dibrën, por
edhe Lumën, Mirditën dhe Matin”, shkruhet
në peticion.
Hartuesit e peticionit theksojnë se “dëmi
ekonomik, në aspektin kombëtar qëndron
në plan të dytë në krahasim me dëmin që
shkakton në aspektin gjeopolitik, historik dhe
etnokulturor”
“Dibra e Poshtme do të shpërbëhej si etni,
sepse pjesa lindore e saj, në anën e djathtë të
Drinit të Zi, do t’i bashkëngjitej pjesës tjetër
të Dibrës së Epër që ka mbetur nën pushtimin
serbo-bullgaro-maqedonas nga Konferenca e
Londrës e vitit 1913, kurse pjesa tjetër e Dibrës
së Poshtme, në anën perëndimore të Drinit të Zi
do të shpërbëhej tërësisht duke iu bashkëngjitur
pjesërisht Kukësit (Reçi e Dardha dhe Sllova në
veri), ndërsa Lura do t’i bashkëngjitej Rrethit të
Mirditës, kurse pjesa tjetër: Çidhna, Muhurri,
Luznia e katër grykët do t’i bashkoheshin Matit.
Pra, nuk do të kishte më as Dibër dhe as Nantë
Malet e Dibrës të traditës së hershme etnike”.
Në peticionin e tyre hartuesit kanë renditur
edhe disa arsye të tjera historike, kulturore,
etnokulturore, për të cilat lexuesi është njohur
edhe më parë.
Në peticion janë renditur edhe disa përpjekje të qeverive shqiptare të mëparshme për
ta dhënë me koncension ndërtimin e kësaj
vepre, dështimi i të cilave ka të bëjë jo vetëm
me procedurat jotransparente të qeverive, por
edhe me faktin se asnjë negociatë nuk mund të
finalizohet pa dakordësinë e banorëve.
Banorët i kujtojnë qeverisë shqiptare se gjatë
një takimi me kompaninë “STATKRAFT” në
janar të vitit 2008, e interesuar për ndërtimin
e HEC të Skavicës, kanë marrë prej saj një
përgjigje, e cila merr parasysh të drejtat e tyre.
“Edhe sikur qeveria shqiptare të ma jepte të
shkruar vendimin e saj të nënshkruar me firmë
e me vulë, për ndërtimin e atij Hec-i, unë nuk
i filloj punimet, në qoftë se do të ketë kundërshtime nga pronarët, qoftë edhe nga një familje
e vetme, e cila nuk pranon të shpërngulet me
dëshirën e saj” - u ka thënë banorëve një përfaqësues i kompanisë.
“Duke u rikthyer në temën tonë, tek marrëveshja e 3 tetorit 2020 për ndërtimin e Hec-it
të Skavicës nga qeveria shqiptare me financimin
e kompanisë amerikane “Bechtel”, duke e bërë
këtë fakt të kryer, pa marrë më parë miratimin
e pronarëve të vërtetë të tokës që përmbytet,
banorëve të pellgut të Dibrës në luginën e

Drinit të Zi, theksojmë se marrëveshja e 3 tetorit
2020 për ndërtimin e hidrocentralit të Skavicës
është krejtësisht e paligjshme, antishqiptare
dhe antikombëtare jo vetëm për argumentet
e parashtruara më lart, në aspektin ekonomik,
gjeopolitik, etnokulturor dhe historik, por edhe
në aspektin juridik”, thuhet në peticion.
“Ajo marrëveshje është antiligjore jo vetëm
në kundërshtim me Kushtetutën e Shqipërisë,
por edhe me Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut, e cila thekson se “Çdo person
fizik ose juridik ka të drejtën e gëzimin paqësor
të pasurisë së tij. Askush nuk mund të privohet
nga prona e tij, përveçse për arsye të interesit
publik dhe në kushtet e parashikuara nga ligji
dhe nga parimet e përgjithshme të së drejtës
ndërkombëtare...”
Në peticion bëhet gjithashtu një krahasim
me sjelljen e qeverisë shqiptare në rastet e
ngjashme, p.sh. për hidrocentralet në luginën
e Vjosës dhe Osumit.
“Qeveri shqiptare në pranverën e vitit që
shkoi, 2020, ndaloi me ligj ndërtimin e hidrocentraleve në luginën e Vjosës dhe Osumit, me
të vetmen arsye se atyre zonave u dëmtuaka
turizmi. Ndërsa, në kontrast me sa sipër, po e
njëjta qeveri, me marrëveshjen e 3 tetorit 2020
ka vendosur për të ndërtuar hidrocentralin e
Skavicës, edhe pse ai hidrocentral përmbyt
gjithë pellgun e Dibrës, “me mace e me minj”,
duke zhdukur një herë e përgjithmonë një
qytetërim e një etni të tërë me gjithë varret dhe
historinë e tyre”.
Sipas hartuesve të peticionit, ky diferencim
është diskriminues, nxit përçarjen kombëtare,
madje mund të cilësohet edhe si një gjenocid
shtetëror.
“Objekti i peticionit tonë është kërkesa për
të anuluar marrëveshjen e 3 tetorit të vitit 2020,
për pjesën që flitet për ndërtimin e hidrocentralit të Skavicës. Për ndryshe pasojat do të jenë të
paparashikueshme, deri në mosbindje civile”,
theksohet në peticion.
“Dibra nuk ka dalë në ankand. Dibra as nuk
shitet dhe as nuk blihet. As populli i Dibrës
nuk pranon të shpërngulet nga Dibra, por do
të mbrojë me çdo çmim truallin e vet arbnor që
e kanë trashëguar nga të parët e vet”, shkruhet
në peticion.
“Zgjidhja më e mirë dhe më e drejtë është
ajo që shteti shqiptar duhet të anulojë kontratën
me kompaninë amerikane “Bechtel” dhe të
ndërpresë planet për ndërtimin e Skavicës”,
thuhet në peticionin që u është nisur drejtuesve
më të lartë të shtetit.
Peticioni mban firmat e kryetarit të ndërit të
shoqatës, Ali Hoxha, Kryetarit ekzekutiv Nazmi
Drizi, nënkryetarëve Dalip Alia e Shaban Beqja,
si dhe të sekretarit Nazmi Skepi.

publikohet letra

KE tërhiqet
nga mbështetja
për Skavicën
Komisioni Europian i kërkon qeverisë
të bëjë transparencën e projektit me
kompaninë amerikane “Bechtel”

N

ë fillim të janarit 2021, Komisioni
Europian ka njoftuar se do të anulojë asistencën teknike për projektin
e hidrocentralit të Skavicës, pasi qeveria
shqiptare ka vendosur që ta heqë atë nga
lista e prioriteteve prioritare të Planit të
Investimeve të Ballkanit Perëndimor të
Komisionit Europian.
Revista “Monitor” ka publikuar një letër të
Colin Wolfe, drejtori i Kornizës së Investimeve e Ballkanit Perëndimor (WBIF), pjesë e
KE-së, i ka dërguar Znj. Simona Bovha Shefe
e Divizionit CPCM të Bankës Europiane të
Investimeve (BE) dhe për dijeni edhe ambasadorit të BE-së në Shqipëri Luigi Soreca.
Në letër thuhet se“Pas vendimit të
Qeverisë Shqiptare për të ndjekur projektin e investimeve jashtë WBIF dhe për ta
tërhequr atë nga lista e projekteve prioritare
të Planit Ekonomik dhe të Investimeve të
Komisionit Evropian për Ballkanin Perëndimor, ne kemi marrë vendimin për të anuluar
ndihmën teknike nga 1 Janari 2021”.
Shkresa vijon duke thënë se “Unë e
kuptoj që autoritetet shqiptare po tregojnë
interes për të marrë rezultate të prodhuara
nga asistenca teknike deri në fund të vitit
të kaluar. Sidoqoftë, unë do të këshilloja
me forcë ndarjen e ndonjë informacioni,
pasi ato nuk janë miratuar nga BERZH-i,
si institucioni financiar për këtë projekt, as
nga DG NEAR ose nga Banka Europiane
e Investimeve. Për më tepër dhe e rëndësishmja, shumë dokumente ende nuk janë
finalizuar dhe prandaj mund të përmbajnë
akoma çështje materiale që duhen adresuar.
Duke qenë se asistenca teknike ka të bëjë
me projektin për një digë në shkallë të gjerë,
çdo problem që del nga kjo situatë mund të
ketë potencialisht pasoja serioze”.
Korniza e Investimeve në Ballkanit Perëndimor (WBIF) është një institucion i ngritur
nga Komisioni Europian në bashkëpunim me
disa institucione financiare ndërkombëtare.
WBIF ka bërë publike më parë të dhëna mbi
Hidrocentralin e Skavicës.
“Për të rritur sigurinë e energjisë dhe
për të zvogëluar rrezikun e përmbytjeve në
rrjedhën e sipërme të kaskadës ekzistuese
të hidrocentraleve në lumin Drin i Zi, janë
rekomanduar dy HEC-e të rinj: HEC-e me
50 MW në Katundi i Ri dhe 120 MW HEC
në Skavicë”, shkruhet në dokumentin e
publikuar nga WBIF.
“Në vitin 2017, WBIF ka aprovuar një
grant prej 1.5 milion Euro për zhvillimin
e studimit të fizibilitetit dhe vlerësimin e
ndikimit mjedisor dhe social për ndërtimin
e HEC Skavica, një digë shtesë, dhe një
hidrocentral prej 132 MW, në rrjedhën e
sipërme nga HEC-i ekzistues Fierza”.
Sipas WBIF, ky investim do të sigurojë
132 MW energji të rinovueshme, do të rrisë
sigurinë e furnizimit me energji elektrike
me G 450 GWh / vit dhe do të zvogëlojë
rrezikun e përmbytjeve në 10,000 ha. WBIF
parashikonte një financim prej 247 milionë
e 500 mijë euro për ndërtimin e Skavicës.
Nga të cilat 40 milionë euro do të duhej ti
financonte qeveria shqiptare dhe 206 milionë euro do të siguroheshin përmes një
kredie të BERZH.
Sipas dokumentit të publikuar nga WBIF,
nga ndërtimi i Skavicës do të përfitojnë
70,000 familje nga prodhimi i energjisë
elektrike. Rreth 1 milionë banorë do të përfitonin nga masat e mbrojtjes nga përmbytja,
10,000 ha tokë rurale e bujqësore do të
shpëtojnë nga përmbytjet e parashikuar në
projektet fillestare. Numri i përgjithshëm i
përfituesve llogaritej në 2.1 milionë banorë.
B.K
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A do të japë shteti grek një shesh për t’i ngritur
një monument Gjergj Kastriotit-Skënderbeut?

A do të kërkojë ndonjëherë Ministria e Punëve të Jashtme
një shesh dhe një monument për Skënderbeun në Athinë?!
Po japim dhjetëra hektarë
tokë për varrosjen e eshtrave
të ushtarëve grekë, por pse të
mos jepen disa dhjetëra metro
katrorë tokë për një monument
të Skënderbeut, “Pionier i
mbrojtjes së krishterimit” në
Athinë?
Nga Abdurahim Ashiku
Pyetje për ATJE dhe KËTU: shtetit shqiptar me
institucione të plota dhe tubimeve shqiptare,
të vegjël e të mëdhenj, në Athinë dhe më
gjerë.:
A është vënë në tryezën e bisedimeve të
shumta, ec e jakët për “detin”, “patentat”,
“ligjin e luftës”, “toponimet”...një ngjarje e
madhe historike dhe një personalitet që nuk
ka pse të mos jetë i të “dy palëve”, i “shumë
palëve”, “mbarë evropian”, pse jo “botërorë”,
më thjesht “e tre kontinenteve”, Gjergj Gjon
Kastriotit-Skënderbeu, shikuar në një mendim
e veprimtari të përbashkët?
A do ti kërkojë shteti shqiptar shtetit grek
një shesh për ti ngritur një monument këtij
trimi që me shembullin e tij të madh u dha
kurajë popujve nën pushtimin osman, i dha
“barut të thatë” kryengritjes popullore greke
në revolucionin që nis më 25 mars 1823 ?
Po japim dhjetëra hektarë tokë për varrosjen e eshtrave të ushtarëve grekë, por pse të
mos jepen disa dhjetëra metro katrorë tokë
për një monument të Skënderbeut, “Pionier
i mbrojtjes së krishterimit”, pse të mos ketë
një “VIT TË SKËNDERBEUT” për mërgimtarët
shqiptarë në Greqi dhe për grekët që e duan
atë si “hero të tyre”?
Një pyetje që më ka mbet në gojë dhe
vazhdoj e vazhdoj ta bëj pa marrë përgjigje
as andej e as këndej, as nga shteti im, as nga

shteti grek dhe as nga tubimet e shoqatave
shqiptare, Federata në Athinë e “Nënë Tereza” në Selanik.
Vërtet a do të vijë, ose më thjesht të them,
a do ta sjellin Gjergjin e Gjon Kastriotit,
kordhëtarin e madh të shekullit të 15-të në
një shesh me emrin “Skënderbeu” dhe me një
shtatore mbi kalin e tij legjendar me shpatë
drejtuar lindjes otomane, në Athinë?
Nuk e sollën në 600 vjetorin e lindjes
përveçse nëpërmjet një sesioni përkujtimor
organizuar nga një shoqatë shqiptare në
emigracion.
Nuk e sollën as në 100 vjetorin e krijimit
të shtetit shqiptar, të Shpalljes së Pavarësisë...
Iku edhe shansi i fundit, 550 vjetori i
vdekjes së heroit legjendar që në krye të një
populli të vogël në numër, për njëzet e pesë

vjet i qëndroi si e sa askush në kontinentin
evropian ushtrisë më të madhe të kohës, ushtri që ngadhënjente në Azi, Afrikë dhe Evropë
duke dridhë edhe fëmijën në bark të nënës.
Ministria e Evropës dhe e Punëve të
Jashtme, sot, më 17 janar 2021“Përkujton
553-vjetorin e vdekjes së Heroit Kombëtar,
Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe jep lajmin:
Brenda 2021pritet të inaugurohet busti i ri
i Skënderbeut, në Hungari, ndërsa vijojnë
përpjekjet për të iniciuar ngritjen e të tjera
monumenteve në qytete të tjera.”
Në Romë, Paris, Detroit, New York, Prishtinë, Dibër të Madhe, Shkup... Ai, shpatari i
madh shqiptar, mendjendrituri i madh, që i
tha ndal për më se një çerek shekulli urdisë
më të madhe dhe të kobshme të mesjetës,
Perandorisë Otomane, është i derdhur në

bronc, përveçse në Athinë, përveçse tek
fqinji ynë jugor bëmat e të cilit i dhanë jetë
qëndresës dhe krahë Revolucionit Grek
(1821-1828) për çlirimin nga rrjeta e hekurt
otomane.
Tash, pas kaq vitesh betejë historianësh
për origjinën e Gjergj Gjon Kastriotit, “përroi” i rrjedhës sllave e helene për origjinën
e Kastriotëve mund të themi me bindje se
është tharë. “Burimet” që e furnizonin atë nën
emra “Georgij” e “Jorgjis” nuk rrjedhin më,
përveçse tek ndokush që i ka marrë koka ujë.
Grekët... siç citon studiuesi kosovar, i
ndjeri Shkëlzen Raça, në kumtimin “Gjergj
Kastrioti-Skënderbeu në historiografinë greke
të shek. XIX” pjesë e librit të tij voluminoz
“Gjurmime në historinë shqiptare” shkruan:
në botimin e gjashtë të “Historisë së kombit
grek” të Paparigopullos, në përkujdesjen
redaktoriale të historianit të njohur atëherë
grek, Karolidhit, bëhet e pranueshme prejardhja shqiptare e Gjergj Kastriotit-Skënderbeut.” (f.160)
Kristo Zharkalliu, një njohës dhe studiues
i historisë dhe marrëdhënieve historike midis
dy popujve në shkrimin polemizues “Disa
sqarime, disa përgjigje” (Plus Gazeta Athina
13 janar 2012 f.14) thekson: “Grekët nuk e
konsiderojnë Gjergj Kastriotin të tyre dhe le
ta quajnë “Jorjios” por megjithatë e nderojnë
së tepërmi. Mjafton të themi, se në muzeun
historik, në ish Parlamentin e vjetër grek, në
hyrje të tij, në mure janë vendosur portretet
e heronjve të Revolucionit. Portreti i parë
dhe më i madh është ai i Gjergj Kastriotit, ku
shënohet vetëm emri i tij pa asnjë shpjegim
nacionalist”.
Shpresojmë se me fjalinë e fundit ...“ndërsa vijojnë përpjekjet për të iniciuar ngritjen
e të tjera monumenteve në qytete të tjera”,
MEPJ do ta ketë fjalën edhe për një shesh dhe
një monument të Gjergj Kastriotit-Skënderbeut në Athinë...
Athinë, 17 janar 2021

letërkëmbim

Të dy Dibrat bashkë për mbrojtjen e Luginës së Drinit
Bashkim Mashkulli, drejtues i pushtetit lokal
në Komunën e Dibrës së Madhe më shkruan:
Përshëndetje Abdurahim !
Me Muratin u morëm vesh që të formohet
një Komision me disa anëtarë nga Dibra e
Juaj që të merret me organizimin e mbrojtjes
së Dibrës nga HEC i Skavicës.
Nga Dibra jonë ne ramë dakord që ta riaktivizojmë Komisionin që ishte në mbrojtën e
Radikës me anëtarë:
1. Unë Bashkim Mashkulli nga pushteti
lokal i dalë nga Këshilli i Komunës.
2. Dritan Lleshi si përfaqësues i Shoqatave jo qeveritare dhe klubeve sportive dhe
kulturore.
3. Abdyl Koleci profesor në Universitetin
e Tetovës dhe ekspert i dëmeve që sjellin
liqenet artificiale.
Nëse arrini të formohet ndonjë ekip nga
ana e Juaj ne jemi të gatshëm që ti bashkohemi ekipit të juaj.
Dibra edhe pse të ndarë me kufi pa
dëshirën tonë, jemi bashkë.
Bashkim Mashkulli
16 janar 2021
***
Një ftesë vëllai, një thirrje për bashkim, një
thirrje për ti thënë JO SKAVICËS. Jo hidrocen-

“Dibranë, të kësaj e asaj ane
të kufirit, dibranë që jeta u
shpërndau sa në rrethinat e
Tiranës dhe të Durrësit, aq
edhe në emigracion ngujuar
në të pesë kontinentet... thoni
JO SKAVICËS, jo MBYTJES SË
DIBRËS...
Është një ftesë që vjen nga
Dibra e Madhe, plaga që nuk
shuhet kurrë derisa ata një ditë
të bashkohen...

Në foto: Bashkim Mashkulli
tralit që tjetërson gjithçka, mbyt një krahinë
të tërë të begatë e me një histori të lashtë e
të re, me 18 nga 24 beteja të mëdha fitimtare
të Gjergj Kastriotit-Skënderbeut, fshinë nga
faqja e dheut Dibrën duke e shndërruar atë

në një shprehje gjeografike.
Nuk është hera e parë që Dibranët e
Dibrës së Madhe na qëndrojnë pranë në
çështjen sulmit politik djathtas e majtas për
mbytjen e Dibrës.
Ashtu si ata të Dibrës së Vogël i qëndruan
pranë në mbrojtjen e Radikës...
***
Argëtim Fida - kryetar i komunës së Dibrës në Maqedoni,më 14 shkurt 2010 më
shkruante:

“Dibranët nga ndërtimi i liqenit artificial të
Shpiles nuk panë asnjë gjë të mirë për këto
40 vjet pos humbjes të rreth 5000 hektarë
të tokës më pjellore dhe që vaditej nga dy
lumenj, burimi kryesor i ekzistencës të numrit
më të madh të familjeve dibrane.
Sot të mirat nga prodhimi i rrymës përfitohen vetëm nga qeveria maqedone që nuk
do të ja dijë nëse këto familje u detyruan të
largohen në Turqi ose ShBA për të siguruar
ekzistencën.”
***
Është koha e organizimit, e rezistencës si
në epopetë e lavdishme historike. Ka ardhë
koha që nëpër kulla të shpërthejë thirrja:
“Dibranë, të kësaj e asaj ane të kufirit,
dibranë që jeta u shpërndau sa në rrethinat
e Tiranës dhe të Durrësit, aq edhe në emigracion ngujuar në të pesë kontinentet... thoni
JO SKAVICËS, jo MBYTJES SË DIBRËS...
Jemi përballë një krimi që nuk do të
në na falë historia po qe se bëhemi bashkëpunëtorë.”
Është një ftesë që vjen nga Dibra e Madhe,
plaga që nuk shuhet kurrë derisa ata një ditë
të bashkohen...
Abdurahim Ashiku
Athinë, 17 janar 2021
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Me anë të hashtagut #dinamitndal dhe #unejamDriniiZi po ftohen qytetarët që të denoncojnë rastet, dhe njëkohësisht i bëjnë thirrje edhe organeve të
policisë vendore që të zbatojnë ligjin ndaj gjuetisë së paligjshme.

aktualitet
Të ndalet gjuetia me dinamit në Drinin e Zi
“Dinamit Ndal! Unë jam Drini
i Zi” është projekti më i ri i
organizatës “North Green
Association”, mbështetur nga
“Lëviz Albania” një projekt
i financuar nga Agjencia
Zvicerane për Zhvillim dhe
Bashkëpunim (SDC).

Autoriteve vendore në
bashkëpunim me organizata
të menaxhimit të peshkimit,
organizata mjedisore lokale,
komunitet dhe agjenci të
ndryshme të ndërmarrin
sa më parë hapa konkrete
në zgjidhjen, parandalimin
dhe përmirësimin e situatës.
Ekosistemi dhe mbrojtja e tij
duhet të kthehet në prioritet
për të gjithë.

G

juetia me dinamit e peshkut në Drinin e Zi ka qenë një problem gjatë
viteve të fundit. Sidomos gjatë verës,
kur Drini shfrytëzohet edhe për veprimtari të
tjera, plazh dhe rafting, gjuetia me dinamit
është një problem jo vetëm për mbrojtjen
e iktiofaunës dhe faunës në luginën e lumit
Drin i Zi, por edhe një rrezik për jetën e
qytetarëve.
Megjithëse ky problem është i dënuar ligjërisht, pak ose aspak “dhuna” e ligjit vepron
ndaj shkelësve.
Ligji për peshkimin e ndalon zënien e
peshkut me eksplozivë, madje parashikon
dënim me gjobë nga 1 deri në 5 milionë
lekë. Ndërkohë që ky lloj peshkimi dënohet
si armëmbajtje pa leje nga kodi penal, që
parashikon dënim deri në 7 vite burg. Megjithatë, deri më tani askush nuk është dënuar.
Edi Truka, drejtues i “North Green Association”, një organizatë që merret me mbrojten
e natyrës dhe promovimin e bukurive natyrore dhe sporteve në natyrë, thotë se “gjatë
verës ne kemi patur aktivitete me rafting në
lumin Drin i Zi, një mundësi e mirë për të
mbështetur të rinjtë e Dibrës t’i përkushtohen dhe të shfrytëzojnë zhvillimin e qëndrueshëm që të ofron bukuria e zonës. Por
fatkeqësisht, përtej bukurisë përrallore, akte
të pashembullta na kanë habitur pa masë.
Plasje të dinamitit, në mes të ditës, për të
peshkuar na indinjojë përtej çdo arsyetimi”.
Vullnetarët e organizatës “North Green
Association” kanë kërkuar mbështetje për
ndalimin e fenomenit të gjuetisë me dinamit.
Nisma e tyre “Dynamit Ndal! Unë jam Drini
i Zi” u mbështet nga “Lëviz Albania” një projekt i financuar nga Agjencia Zvicerane për
Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC).

Kjo nismë kërkon të kontribuojë në
përmirësimin e situatës, mbrojtjen iktiofaunës
(specieve të ndryshme të peshkut) dhe faunës
në luginën e lumit Drin i Zi. Gjithashtu të
ndërgjegjësojë komunitetin dhe autoritetet
vendore në Bashkinë Dibër për shfrytëzimin
e peshkimit argëtues dhe turistik.
“Gjuetia e paligjshme të peshkut në Drinin
e Zi është një problematikë e trashëguar në
vitet e tranzicionit, që akoma këto ditë që po
flasim vazhdon”, thotë Edi Truka.
“Përdorimi i dinamitit për të peshkuar
dhe mungesa në terren e organeve ligjzbatuese, duket si diçka normale dhe askujt
nuk i bën përshtypje”, konstaton Truka.

Njoftime
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 faturë të firmosur dhe vulosur nga redaksia.
***
Kërkohen korrespondentë në Peshkopi dhe Dibër të Madhe. Të
interesuarit për korrespondentë/menaxherë duhet të kenë pasion gazetarinë.
Përbën avantazh përvoja në shtypin e shkruar ose në qoftë se kanë mbaruar
studimet për gazetari dhe letërsi / marketing. Të jenë të angazhuar për punën
në grup dhe të jenë të pavarur politikisht gjatë kohës që bashkëpunojnë me
gazetën. Të interesuarit të komunikojnë me redaksinë.
***
Njoftojmë të gjithë bashkëpunëtorët dhe korrespondentët tanë se shkrimet
duhet t’i sjellin në redaksi para datës 20 të muajit. Për çdo rast, komunikoni
me redaksinë!
***
Për më shumë na ndiqni në Facebook në linkun:
goo.gl/1bq2r6 ose në faqen tonë www.rrugaearberit.com

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

“Fakte të mbledhura në terren, në fillim në
mënyrë spontane dhe më pas nga puna e
vullnetarëve tanë, dëshmojnë se banorët e
zonave përreth lumit Drinit të Zi në territorin
e Bashkisë Dibër nuk janë të përkushtuar për
ta mbrojtur atë”.
Edi Truka thotë për gazetën “Rruga e Arbërit” se “shfrytëzimi i gjuetisë së peshkimit
me metoda të qëllimshme është shkatërruese
për ekosistemin e luginës. Duhet të parandalohet dhe ti jepet fund kësaj masakre që
vazhdon”.
Ai fton autoritetet lokale, shoqërinë civile,
organizatat e tjera që kanë në fokus mjedisin
dhe natyrën, që ti bashkohen nismës për

ndalimin e gjuetisë së paligjshme.
“Autoriteve Vendore në bashkëpunim
me organizata të menaxhimit të peshkimit,
organizata mjedisore lokale, komunitet dhe
agjenci të ndryshme të ndërmarrin sa më parë
hapa konkrete në zgjidhjen, parandalimin
dhe përmirësimin e situatës. Ekosistemi dhe
mbrojtja e tij duhet të kthehet në prioritet për
të gjithë. Me punën që do të bëhet me aktorët
kryesorë, për të njohur nga afër luginën e
Drinit të Zi, speciet që e popullojnë atë dhe
efektet negative të gjuetisë së paligjshme (dinamit) të peshkut, do të jetë intensive, për ti
motivuar që ato të kujdesen dhe të mbrojnë
iktiofaunën dhe faunën e Drinit të Zi, një
ekosistem mjaft i larmishëm dhe delikat”,
thotë Truka.
Truka gjen rastin të falënderojë kontributorët e deritanishëm, median lokale dhe disa
organizata në vend, të cilët kanë ndihmuar
në realizimin e këtij projekti.
Rrjetet sociale tashmë mund të bëjnë një
punë të mirë për mbrojtjen e peshqve dhe
ndalimin e peshkimit me dinamit. Me anë
të hashtagut #dinamitndal dhe #unejamDriniiZi po ftohen qyterarët që të denoncojnë
rastet, dhe njëkohësisht i bëjnë thirrje edhe
organeve të policisë vendore që të zbatojnë ligjin ndaj gjuetisë së paligjshme. Në
mënyrë që të ndalet dëmtimi i eiktiofaunës
dhe faunës në luginën e lumit Drin i Zi, i
cili ruan potenciale të jashtëzakonshme për
zhvillimin e turizmit.
B. Karoshi
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Dua të flas për Gurrën e Kovashicës, që bashkë me kujtimet, aty është
ndërtuar edhe një biznes i mrekullueshëm, si Trofta e Kovashicës, me një
kontribut të madh dhe të fuqishëm të djalit të këtij vendi, Sokol Shtrezi.

profil

Për truallin e të parëve, vendin që na burrëroi
T

ë gjithë njerëzit në këtë glob që jetojmë e
kanë një origjinë. Secila origjinë, në çdo
cep të botës e ka një veçanti. Një zonë është
më e butë, njëra vjen më e ashpër, tjetra më
piktoreske, dikush më e bukur, dikush më
e nxehtë, dikush më e ftohtë dhe ky kolorit
ngjyrash krijon një oaz të tërë me dimension
human mbarë-botëror.
Sot kam zgjedhur të flas për një fshat malor
të Dibrës, një nga të shumtët që ka Shqipëria.
Një fshat me halle shumë dhe strukur nën
male, pikërisht në ata vende me maja të larta, që nuk janë gjunjëzuar ndër vite, dekada
e shekuj. Janë ata male, ata fshatra rreth e
rrotull që na mbushin me lavdi e krenari, që
na mësojnë se të parët tanë u përballën me
osmanë e serb, me shkja e të huaj, që donte
të na shkelte të drejtat tona, vendin tonë,
lirinë tonë, freskinë tonë, ujin tonë.
Nuk dëshiroj të zgjatem shumë në përshkrim, që shumë mirë ia kishte bërë një
reportazh në televizionin Top Channel, por
po e them se cilin fshat bëhet fjalë e quhet
Kovashicë. Së bashku me fshatra të tjerë,
ndodhet në një lartësi të konsiderueshme
mbi nivelin e detit, ku dimri vjen i akullt e
vera pëlcet si një poç që shpërthen nga drita e
shumtë. Ndoshta rrallë gjen ndonjë fshat, ku
freskia e gjelbërimi, bashkohet me ulërimën
e ujqërve në dimër, e ka kulla në mes të tij.
Janë kulla të vjetra, me histori qindravjeçare,
në këtë fshat dhe në vendbanimet e tjera të
asaj ane. E, bashkë me vjetërsinë, ku ndoshta
fshihet dhe e vërteta më e madhe, fshati ka
vështirësi, vuan nga njerëzit, nga malli, nga
dheu që e kanë shkelur më herët shumë
persona e tashmë pak, shumë pak.
Mëhallat më të njohura në vendbanim,
Xhafët, Tocët, Tomët dhe Shtrezët kanë pësuar tkurrje. Dikur një fis kishte shumë individë,
tashmë janë shpërndarë si zogjtë e shqipes,
ca kanë mbetur në Dibër, ca kanë shkuar në
Tiranë, disa në Durrës, e disa edhe në Itali,
Gjermani, Amerikë. Të gjithë jemi të ikur nga
dheu i përbashkët, trojet tona, por pronësia
na bashkon e bashkë me të edhe parimet që
lindin nga ky dhe.
Por, në Kovashicë, katundi i parë që të
del përpara nga të gjithë të tjerët në atë varg
fshatrash, ndodhet gurra, një lumë i pastër
kristal, që mund të them pa frikë se është

Në foto: Pamje nga fshati Kovashicë.
Poshtë: Pamje nga rezervati i troftës në Kovashicë
dhe restoranti FishLine në Tiranë

Pas magjisë me gurrën
e Kovashicës, Sokoli ka
ngritur një biznes tashmë në
kryeqytetin e vendit, “Fish
line”, një restorant peshku, që
brenda ka edhe pak Kovashicë,
pak Dibër në zemër të Tiranës,
për vendas dhe të huaj.

një bukuri e jashtëzakonshme, një fantazi
e shndërruar në realitet, një mistikë e jetuar, një burim i pashterur jete. E dua të flas
për gurrën, që bashkë me kujtimet, aty ku
ndodhet pika e origjinës së krejt banorëve të
këtij fshati, është ndërtuar edhe një biznes
i mrekullueshëm, si Trofta e Kovashicës,
me një kontribut të madh dhe të fuqishëm
të djalit të këtij vendi, Sokol Shtrezi. Sokoli

tashmë ka bërë një biznes të suksesshëm,
ndërsa ka krijuar edhe hapësira të reja biznesi, pas atij të parit që e ngriti me paratë
që fitoi nga emigracioni i gjatë në Greqi,
ndërsa mori shembujt më të mirë të kësaj
tradite në Danimarkë e në shtetet më të
përparuara europiane.
Pas magjisë me gurrën e Kovashicës, Sokoli ka ngritur një biznes tashmë në kryeqytetin
e vendit, në Tiranë, aty ku është përqendruar aktiviteti politik, ekonomik dhe social i
shqiptarëve. Dhe ka gjetur një vend shumë

të njohur, pranë Zogut të Zi, në një zonë të
populluar. Tashmë aty ka hapur një restorant
peshku, të quajtur “Fish line”. Në këtë vend,
gjen prodhime deti, me peshq dhe të tjera
gatime, që të bëjnë të lëpish gishtat. Aty
është një mjedis komod, i përshtatshëm për
kleintët, i vizituar nga gazetarë, shkrimtarë,
avokatë, politikanë, akademikë, profesorë,
prokurorë dhe diplomatë. Një restorant

peshku, që brenda ka edhe pak Kovashicë,
pak Dibër, në zemër të Tiranës, për vendas
dhe të huaj, për të bërë krenare një zonë, një
traditë, disa vlera të mrekullueshme. Drekova
me Sokolin dhe duket njeri paqësor, me një
dashuri të madhe në gji për vendlindjen, për
Kovashicën, për Dibrën.
Ai, një kontribut të çmuar për këtë biznes
që ka ngritur, i jep edhe bashkëpunëtorit të
ngushtë Kreshnik Patria, me të cilin tha se
e ka ngritur bashkë gjithçka, dhe me të ka
krijuar një miqësi e partneritet në biznes që
mbetet e pathyer, e që përçon vlera e traditat
më të mira të Dibrës.
Shumë dibranë në Tiranë zgjedhin restorantin “Fish line”, edhe sepse e ka ndërtuar
një djalë i tyre, por më së shumti sepse
mund të shkëmbejnë muhabete me njëritjetrin, shpesh herë në të folurën tradicionale
dibrane.
Ky biznes i suksesshëm ka burimin në
Gurrën e Kovashicës, ndërsa shumë persona
të tjerë nga ky vend kanë suksese në jetën e
tyre. Ajo është një zonë që është nënë e të
gjithëve, e ne jemi bijtë e bijat e saj. Nëna
jonë gjithmonë na sheh e ne ecim përherë
në jetë, me mësimet e saj.
Gjithçka mundet të ndryshosh e ndoshta ta
harrosh në këtë jetë, por me siguri JO vendin
e të parëve, truallin nga ke origjinën, copën e
tokës ku dëshiron ose jo, do të përplasësh një
ditë kokën, në fshatin tonë, në Dibrën tonë,
krenarinë tonë, fisniken e trojeve arbërore.
D.Xhafa

“Oda Dibrane” në Shkup vlerëson punën e ish-kryetarit, Ismail Krifcës, i cili u nda nga jeta pak muaj më parë

Menduh Jegeni zgjidhet kryetar i shoqatës “Oda Dibrane” - Shkup
Shoqata “Bashkësia Dibrane” i ka
dërguar një mesazh urimi shoqatës
“Oda Dibrane” në Shkup, me
rastin e zgjedhjeve të reja në këtë
shoqatë dhe i fton drejtuesit e ri
të bashkëpunojnë në aktivitete
historiko-shkencore, kulturore,
artistike dhe jubilare.

S

hoqata “Bashkësia Dibrane” i ka dërguar
një mesazh urimi shoqatës “Oda Dibrane”
në Shkup, me rastin e zgjedhjeve të reja në
këtë shoqatë.
Në telegramin e urimit, “Bashkësia Dibrane” uron trupën e re të “Odës Dibrane-Shkup”, të përbërë nga Kuvendi, kryesia dhe
kryetari i ri i saj, dr. Menduh Jegeni, dalë nga
zgjedhjet e datës 16 janar të 2021. Mbledhja
vjetore e kësaj shoqate u hap nga kryetari i
deritanishëm, veterani dibran, z. Muhamet
Prapaniku, pas ndarjes nga jeta para disa
muajsh të kryetarit të saj, Ismail Krifça.
Struktura e re drejtuese e e kësaj shoqatë
përbëhet nga Kuvendi, Kryesia dhe Kryetari.
Kryetar i Kuvendit të Shoqatës “Oda Di-

brane - Shkup” u zgjodh dr. Menduh Jegeni,
ndërsa në kryesinë e shoqatës u zgjodhën
Mërgime Ajdini, Muhamed Sllatku, Mimoza
J. Lleshi, Bekim Ajdaraga, Dritëro Ame, Blerand Saraçi, Luana Basha, Genc Mulladauti,
Argjend Xhelili, Armir Haxhirexha, Rexhep
Ballanca, Rilind Jegeni, Shiqiri Korumi.

Kryetar i Kryesisë së Shoqatës u zgjodh
Bekim Hajdaraga, ndërsa Kastriot Kasapi u
caktua si kontabilist i Shoqatës.
Gjatë kësaj mbledhje, ish-kryetarit të ndjerë Ismail Krifcës - Malit, iu dha një “Mirënjohje” për kontributin dhe rolin e tij si kryetar
në Shoqatë. Nga ana e familjes përshëndeti
kushëriri i tij, z. Imer Ollogu.
Menduh Jegeni është lindur në Dibër të
Madhe më 11 maj 1959. Shkollimin fillor
dhe të mesëm e kreu në vendlindje, ndërsa
studimet e mjekësisë së përgjithshme në
Fakultetin e Mjekësisë, pranë Universitetit
të Prishtinës.
Punësimi i parë ka qenë në spitalin e
përgjithshëm në Dibër. Më pas ka kryer
specializimin në fushën e Gjinekologjisë
dhe Obstetrikës në Klinikën Universitare të
Gjinekologjisë e Obstetrikës pranë Fakultetit
të Mjekësisë në Shkup. Deri në vitin 2003 ka
punuar në Spitalin e Përgjithshëm në Dibër.
Në vitet 2003 deri më 2015 ka punuar në
spitalin e specializuar për gjinekologji dhe
obstetrikë Çair në Shkup, ku prej vitit 2006
deri në vitin 2015 ka ushtruar edhe detyrën
e drejtorit të spitalit.
Në vitin 2013, për rezultatet e treguara

në punë dhe mbi 20 punime shkencore të
publikuara, Ministri i Shëndetësisë i ngarkoi
detyrën e titulluarit Primarius në Mjekësi.
Në vitet 2017 - 2020 ka punuar në spitalin
e përgjithshëm privat “Remedika”, Shkup.
Prej shtatorit të 2020 vazhdoi punën në
spitalin privat “One Hospital” në Tetovë.
Menduh Jegeni është anëtar i shoqatës
“Oda Dibrane-Shkup” që në themelimin e
saj. Më datën 17 janar 2021, me zgjedhjet
e reja për strukturën e shoqatës, Kuvendi,
Kryesia dhe Këshilli i Odës Dibrane, zgjidhet
Kryetar i “Odës Dibrane-Shkup”, Maqedonia
e Veriut.
Shoqata “Bashkësia Dibrane” i uron
suksese në punën e tij drejtuese z. Menduh
Jegeni, duke e ftuar të bashkëpunojnë në
aktivitete historiko-shkencore, kulturore,
artistike dhe jubilare, mes dy shoqatave tona
në të ardhmen, si dhe duke e ftuar kryetarin
e ri z. Menduh Jegeni në një vizitë në ambjentet e shoqatës “Bashkësia Dibrane”, në
Tiranë, Shqipëri.
Për më shumë rreth veprimtarive të shoqatës
“Bashkësia Dibrane” mund të ndiqni lidhjen
http://bashkesiadibrane.blogspot.com/
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vëzhgim
a
Nga Dritan Kurti

N

jësia Administrative Maqellarë në
Bashkinë e Dibrës është ndër njësitë
më të mëdha në vendin tonë, që
numëron rreth 14 mijë banorë. Për shkak të
pozicionit gjeografik në të cilin ndodhet kjo
njësi administrative me fshatrat e saj, ka qenë
dikur prodhuesja më e madhe e produkteve
bujqësore. Fusha e Maqellarës, e rrethuar me
burime ujore nga të katër anët, përfshirë lumin
Drin i Zi, njihej për prodhim të jashtëzakonshëm para viteve 90-të. Në qindra hektarë
tokë bujqësore punohej e mbilleshin kultura
të ndryshme e që shpërndaheshin më pas në
Bulqizë, Mat e Tiranë. Përmbysja e sistemit
monist në vitet 90-të solli ndryshim drastik
edhe në fshatrat e Maqellarës. Pothuajse të
gjitha veprat vaditëse u shkatërruan, që nga
kanali vaditës i Bllacës, pompat elektrike që
nxirrnin ujin e lumit Drin i Zi në tokat bujqësore, e deri tek ujëmbledhësit e ndërtuar
nga vetë dora e njeriut në fshatrat Maqellarë,
Vojnik, Grezhdan dhe Fushë e Vogël. Sot
vetëm këta dy të fundit shfrytëzohen disi nga
banorët, pasi janë mirëmbajtur nga vetë ata.
Rezervuarët e Grezhdanit dhe fshatit Fushë e
Vogël kanë në dispozicion të fermerëve 50%
të kapacitetit të tyre.
Hysen Dema, banor i fshatit Fushë e Vogël
thotë se fshati dikur ishte i rrethuar nga vepra
vaditëse, ndërsa sot ka në dispozicion vetëm
50% të kapacitetit të rezervuarit që ndodhet
mbi fshat. “Para viteve 90-të të gjitha tokat
bujqësore të fshatit tonë ishin të rrethuara
nga uji. Një pjesë të vaditjes e siguronim
nga Bllaca, pjesën tjetër nga Drini i Zi dhe
nga rezervuari që kemi mbi fshat. Tani këto
vepra nuk janë më, veç rezervuarit, por ai
nuk mjafton. Ne këto pak të mbjella që kultivojmë i mbajmë pasi kemi hapur privatisht
rezervuare të vogla sipër arave, kjo jo vetëm
që ka pasur kosto të madhe për ne, por është
krejtësisht e pamjaftueshme”, tha për Portën
Vendore, Hysen Dema.

njësia administrative Maqellarë në Bashkinë e Dibrës është ndër njësitë
më të mëdha në vendin tonë, që numëron rreth 14 mijë banorë.

Maqellara, dikur “hambari” i Dibrës,
sot qindra hektarë tokë lihen djerrë

Ujëmbledhësi i fshatit Fushë e Vogël. Foto: D. Kurti

on më. Është turp që për 30 vite, jo vetëm
Vojnikun, por gjithë Maqellarën e kanë lënë
në të thatë”, u shpreh 80-vjeçari Sabri Beça.
Ndërsa 75-vjeçari Flamur Jolla thotë se
përfaqësuesit e pushtetit vendor dhe atij
qendror shkojnë aty veçse për fushata elektorale e nuk pyesin më pasi mandatohen.
“Fshati ynë është kthyer si shkretëtirë. Me
qindra hektarë tokë që mbilleshin dikur, sot
lihen djerr. Para viteve ‘90-të, ne kishim këtu
të gjitha prodhimet tona, si pataten, misrin,
domaten e çdo gjë. Sot për fat të keq i blejmë,
jo se duam apo përtojmë të punojmë tokën,
por sepse mungon uji vaditës, që është baza
e bujqësisë. Në çdo fushatë elektorale për
deputet apo kryetar bashkie na premtohet
uji vaditës, por pasi mbarojnë zgjedhjet
askush nuk duke më në fshatin tonë. Kjo

banorëve me pak kosto.
“Në fakt zona e Maqellarës ka qenë e njohur në të gjithë Shqipërinë si zonë bujqësore,
me prodhimtari tepër të lartë të grurit dhe

matjen topografike të liqeneve në Njësinë
Administrative Maqellarë, verifikimin e
pasurive nga planet e rilevimit dhe hartat
treguese, nxjerrja e volumeve faktike të
ujëmbledhësve si dhe llogaritja e kostove
për mirëfunksionimin e tyre në shërbim të
vaditjes për secilin ujëmbledhës. Në raport
përfshihen edhe sugjerime konkrete për
zgjidhjen e sistemit të vaditjes në këtë Njësi
Administrative, të cilat i janë bashkëlidhur
edhe peticionit të kryer nga banorët drejtuar Bashkisë Dibër. Raporti i ekspertëve
sugjeron zgjerimin e kapaciteteve të këtyre
rezervuarëve, pastrimin dhe rindërtimin e
kanaleve ujëmbledhëse, ndërtimin e kanaleve vaditëse prej betoni ose tubacione për
të eliminuar humbjet apo filtrimet përgjatë
lëvizjes së ujit dhe ngritjen e strukturave
në nivel lokal për menaxhimin e sistemit
të ujitës.
Dhe duket se përpjekjet e shoqërisë
civile së bashku me banorët e kësaj zone,
po shohin edhe dritëzat e para jeshile nga
pushteti vendor, ku ka një reflektim për këto

Fusha e Kavashicës që vaditet nga Liqeni i Fushës së Vogël. Foto: D. Kurti

Hysen Dema banor i fshatit Fushë e Vogël. Foto: D. Kurti

Në situatë akoma më të vështirë është
fshati Vojnik. Ky fshat ka në territorin e tij
më shumë se 300 hektarë tokë bujqësore
të punueshme. Por sipërfaqja që mbillet
është pothuajse e papërfillshme. 80-vjeçari
Sabri Beça thotë se në fshatin e tij nuk lihej
pëllëmbë toke pa u punuar e mbjellë. Dikur,
fshati ishte totalisht nën ujë, e prodhimet që
dilnin nga ky fshat ishin jo vetëm sasiore,
por edhe cilësore.
“Nuk e mbaj mend saktë por nga ky fshat
dilnin me tonelata prodhime bujqësore. E
gjithë toka punohej, nuk kishte pëllëmbë
fushe të mbetur djerr. Vërtetë ai regjim ishte
i vështirë, ama fshatarëve iu siguroheshin
kushtet. Kishte ujë vaditës që vinte nga të
katër anët, por kishte dhe kanale kulluese.
Një pjesë e vaditjes sigurohej nga liqeni i
Bllacës e me kanal kalonte tek neve. Një
pjesë e siguronin nga lumi Drin i Zi. Banorët
që ishin në afërsi të lumit e merrnin vaditjen
me pompë elektrike. Me prishjen e sistemit,
u prishën edhe veprat vaditëse. Sot jo vetëm
që nuk ekziston kanali që vinte nga Bllaca
dhe pompa që nxirrte ujë nga Drini, por as
rezervuari që kishim mbi fshat nuk funksion-

është e turpshme. Ne nuk kërkojmë të vijnë
të na punojnë tokën, por të na sigurojnë ujin
vaditës se të tjerat i bëjmë vetë” , deklaroi
Jolla për Portën Vendore.
Specialisti i bujqësisë, agronomi Agron
Neziri shprehet se Maqellara njihej si
“Myzeqeja e Dibrës” pasi prodhimet bujqësore ishin jashtëzakonisht të mëdha. “Në
Maqellarë kultivoheshin të gjitha kulturat bujqësore. Grurë, misër, perime, vreshtari. Sot
këto kultura kanë rënë. Maqellara ka 3067
HA tokë gjithsej, nga këto, 767 tokë djerr dhe
kullota. Sipërfaqja që mbillet aktualisht është
vetëm 858 HA”, thotë ai duke shtuar se: “Sot
aktualisht në Maqellarë ujiten rreth 1200
HA me burime të brendshme, pjesa tjetër
është pa ujë.. Zgjidhja më e mirë do të ishte
të rivendoset në funksion kanali i Bllacës
ose me më pak kosto mund të vendoset një
elektropompë tek ura e re e Drinit në rrugën
e Arbrit që nxjerr ujin mbi sipërfaqen më të
madhe të tokës bujqësore të punueshme”,
tha agronomi Neziri.
Edhe ish Drejtori i Drejtorisë së Bujqësisë
në Qarkun Dibër, Novruz Jashari thotë se
këto ujëmbledhës mund tu vihen në shërbim

misrit. Ka qenë e mbuluar afro 100% me
vaditje, nga kanali i Bllacës, Kovashicës së
Shupenzës që furnizonte pjesën në rrugë dhe
pompat e Drinit të Zi. Përveç këtyre ka pasur
edhe disa basene ujëmbledhëse si Psejaka,
Grezhdani, Vojnika e i Fushës së Vogël, në
formën e liqeneve të vogla. Këto basene në
kohën e demokracisë u braktisën, u abandonuan dhe vetvetiu, natyralisht u mbushën
me inerte apo llaç. Në disa prej tyre ka nisur
pastrimi, konkretisht në atë të Fushës së Vogël,
është bërë pastrimi. Mendoj që në ditët e
sotme është e vetmja zgjidhje për sigurimin
e vaditjes në të ardhmen. Ndërtimi i veprave
madhore që kanë qenë kanalet ndoshta
është e vështirë që pushteti lokal t’i rikthejë,
por të paktën mirëmbajtjen dhe pastrimin e
baseneve, rikthimin e tyre me kapacitet të
plotë ka mundësinë ta bëjë. Kjo nuk ka edhe
ndonjë kosto të madhe, pasi Bashkia Dibër
ka mjete në Drejtorinë e Shërbimeve apo atë
të Bujqësisë dhe me to, mund t’i pastrojë me
një kosto të vogël. Mendoj që me pak punë,
këto fshatra do të kenë ujë vaditës” , tha për
Portën Vendore, Jashari.
Në lidhje me këto 4 ujëmbledhës që
mund të zgjidhin problemin e vaditjes, në
Njësinë Administrative Maqellarë po zbatohet dhe projekti “Liqene funksionale, Njësia
Administrative Maqellarë” financuar nga
Leviz Albania, me mbështetjen e Agjensisë
Zviceranë për Zhvillim dhe Bashkëpunim
SDC. Nëpërmjet advokimit komunitar të
iniciuar nga drejtuesi i projektit Behar Dema,
projekti synon nxitjen dhe detyrimin e
pushtetit vendor për vendosjen në kapacitet
të plotë të këtyre veprave vaditëse. Madje,
gjatë hapave në zbatimin e këtij projekti
është hartuar një raport studimor me qëllim

investime në buxhetin e vitit 2021.
Porta Vendore kontaktoi për këtë problem
me Kryetarin e Bashkisë Dibër, Dionis Imeraj. Ky i fundit tha se në rezervuarin e fshatit
Fushë e Vogël janë bërë disa ndërhyrje për
pastrimin e tij. Po ashtu, Imeraj u shpreh se
në projekt-buxhetin e vitit 2021 është parashikuar investim edhe në dy vepra të tjera si
në rezervuarin e Maqellarës e atë të Vojnikut.
“Gjatë sezonit bujqësor të këtij viti, rrjeti i
kanaleve vaditëse, veprat e tjera ujitëse, si
rezervuarët apo ujëmbledhësit, një pjesë e
konsiderueshme i janë nënshtruar pastrimit,
rehabilitimit dhe mirëmbajtjes, duke mundësuar kështu, ndryshe nga vitet paraardhëse,
një funksionim dhe shërbim mjaft të mirë
për fermerët e banorët në fshatra. Edhe në
rastin e Maqellarës, rezervuari i Grezhdanit
i është i nënshtruar pastrimit e rehabilitimit
dhe ka funksionuar normalisht. Po ashtu me
ndërhyrjen e bashkisë, rezervuari i fshatit Fushë e Vogël u vu në efiçiencë pas disa vitesh,
vetëm gjatë këtij sezoni bujqësor që lamë
pas. Ndërsa për dy rezervuarët e tjerë, atë të
Maqellarës dhe fshatit Vojnikë, meqë jemi
edhe në fazën e hartimit të projektbuxhetit
2021, në zërin buxhetor për ndërhyrjet dhe
mirëmbajtjen e rrjetit të kanaleve vaditëse
dhe veprave ujitëse, ndër të tjera, kemi parashikuar pastrimin dhe rivënien në efiçencë të
këtyre dy rezervuarëve mjaft të rëndësishëm
për banorët dhe bujqësinë e zonës” , tha
kryebashkiaku Imeraj në përgjigjen e tij për
Portën Vendore.
Ndërsa pritet që këto investime të finalizohen, banorët e zonës presim sy e veshë për “ca
pika” ujë vaditës në tokat e tyre, për të prodhuar e jetuar ashtu sikurse i ka hije fshatit, bio.
(Marrë nga portavendore.al)
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ujëmbajtës rreth 15.000 litra. (fig.22). Gjërësia
e murr
brendshme
e
saj
është
e
suvatuar
me
llaç
horasan
h
të dhënat arkeologjike të paraqitura dëshmojnë se kalaja e Koxhaxhikut
ujëmbajtës rreth 15.000 litra. (fig.22). Gjërësia e murreve të sterës është afër 1.00m. Hapësira e
shumë
i
fortë
dhe
i
papërshkueshëm
nga
uji,
që
ka
kriju
përfaqëson një kala ilire të periudhës së Bronzit të Vonë dhe Hekurit të Hershëm. brendshme e saj është e suvatuar me llaç horasan hidroizolues, i bërë me pluhur tjegullash,
ngjyrë
të një
kuqërremtë.
kontekst
megraniti,
sistemin
shumë i fortë dhe i papërshkueshëm nga uji, që ka
krijuar
shtresë tëNë
forte
në trajtë
mefortifik
kujdesin
e
mundshëm.
Një
gjë
e
tillë
është
e
shpjegues
ngjyrë të kuqërremtë. Në kontekst me sistemin fortifikues, kjo sterë është përgatitur me të gjithë
Skënderbeutpokryesisht
si pikë
vrojtimi,
nevoja për u
kujdesin e mundshëm. Një gjë e tillë është e shpjegueshme,
të kujtojmë
se kjo
fortesëkui vlente
burimeve
historike, u Në
instalua
Skënderbeut kryesisht si pikë vrojtimi, ku nevojakështjellë,
për ujë të sipas
pijshëm
ishte e përhershme.
këtë nga
ndërlidhjes
me
top,
ose
siç
e
quan
Barleti
kështjellë, sipas burimeve historike, u instalua nga Skënderbeu për herë të parë sistemi “përdre
i
kështjelle, është
51 propozuar një toponim i palokalizuar n
. Edhe për lokalizimin e kësaj
ndërlidhjes me top, ose siç e quan Barleti “përdredhore"
as gjeografisë
historike
dhe 52as, që
përshkrimeve
të Barletit.
nuk i përgjigjet
kështjelle, është propozuar një toponim i palokalizuar
në krahinën
e Tetovës

kumtesë

Të dhëna arkeologjike mbi disa fortifikime të
periudhës së Skënderbeut në rajonin e Dibrës
as gjeografisë historike dhe as përshkrimeve të Barletit.

1

se aty ka qenë kalaja…Në Koxhaxhik nuk ka
puthitjen e kapakut, me përdorim më të gjërë 14
(fig. 18a, 1-5; fig. 18b, 1-5, 7-8) dhe vorba me gjurmë kështjelle të ndërtuar me gurë dhe as
grykë konike dhe buzë të hapura anash ( fig. 18a, që mund të ngrihej një kështjellë e tillë në një
6; fig. 18b, 6 ). Të dy variantet mbështeteshin lartësi aq të madhe. Në Koxhaxhik kështjella ka
mbi funde të sheshtë apo lehtë konkav ( fig. qenë prej druri“ 45.
(vijon nga numri i kaluar)
19a,here
1-3).nga
Atobanorët
janë pajisur
me por
vegjë
qeramike, fragmente të të cilave janë gjetur herë pas
lokalë,
të shiritore
paruajtura,
2. Kështjella e Modricës (Dibër)46 (x-41o36’,
3. Varreza . Në rrafshinën e madhe kodrinore vertikale, që dalin nën grykë, në ndonjë rast të
për vlerësimin
e tyre
kronologjik.
i kalave
mesjetare
me uji nga
të 4-5).
jashtme
zbukuruara
me thellime
thikeburime
(fig. 19a,
y-20o57’, z-996m)
që shtrihet
në jug
të kalasë sëFurnizimi
Koxhaxhikut,
pjesëeetijvorbave
shtrihet
një varrezë qyngjesh
e madhe me
sipërfaqe mbi
ealizohej
me tubacione
qeramike,
ndërsaNjë
ruajtja
me anëparaqiten
sterash tëtë zbukuruara
ndërtuara me Kështjella e Modricës47 ndodhet në majën
me
inçizim
vijash
të
çarkut,
që
e
qarkojnë
enën e një kreshte shkëmbore me lartësi 996m, afër
2ha. Ajo përbëhet nga varreza
e
poshtme
në
32
kujdes brenda
. me ndryshime horizontalisht ( fig. 19a, 6-10; fig. 19b, 1-4 ). Në fshatit homonim, në krahun e majtë të Drinit të
jug dhezonës
ajo e ushtarake
epërme në veri,
të qarta midis tyre, si në aspektin arkitektonik një rast të vetëm ndeshet kombinimi i vijave të Zi dhe përroit të Modriçës (Maqedonia e Veriut).
Fig. 21. Gjurm
dhe një rreshti
dekor E ngritur përballë kalasë së Koxhaxhikut, me të Fig. 20. Pamje e kështjellës së Modricës
ashtu
edhe .në
konceptual,
religjioz
dhe çarkut
3.
Varreza
Nëatë
rrafshinën
e madhe
kodrinore
që shtrihet
në jugthellimesh
të kalasëme
sëbigël,
Koxhaxhikut,
kronologjik. Sipas një vlerësimi paraprak, ata ky i njohur në kulturat tona mesjetare të shek. cilën ka komunikim pamor, fortesa ka një pozitë Fig. 21. Gjurmë të murit lindor të kështjellës së
Fig.
20. Pamje
e kështjellës
Modricës luginën
Fig.e 21.Modricës
Gjurmë të murit lindor të kështjellës së Modricës
shtrihet duket
një varrezë
e madhe
me sipërfaqe
mbi 2ha.XII-XIV
Ajo 34përbëhet
nga fig.
varreza
e poshtme
në jug
të zgjedhur
strategjike
dhesëkontrollon
.( fig. 19a,11;
19b, 5)
si dhe shiriti
se lidhen
me dy periudha
të ndryshme
përdorimi,që kronologjikisht u referohen shek. plastik i zbukuruar me gropëzime gishti (fig. Drinit dhe rrugën Ohër- Dibër. (fig. 20). Kreshta
dhe ajo XV
e epërme
me ndryshime
qarta 14
midis6).tyre,
aspektintëarkitektonik
ashtu
ku gjendet fortifikimi ka mbrojtje të fortë natyrore,
19b,
Vorbasitënëngjashme,
zbukuruara me
dhe XVIIInë
pasveri,
Kr. Periudhës
së parë tëtëshek.
sipërfaqe të vogël rreth 300m2, perimetër 102m,
këto
motive,
janë
zbuluar
gjithashtu
në
kalatë
XV-të,
mendojmë
se
i
përket
varreza
e
poshtme,
edhe në atë konceptual, religjioz dhe kronologjik. Sipas një vlerësimi paraprak, ata 35duket se
në pjesën jugore të lëndinës së varreve. Ajo e Skënderbeut në Stelush (Qafë-Murrë) , në diametrin veri-jug 50m dhe atë lindje-perëndim
idhen me
dy periudha
ndryshme
përdorimi,që
kronologjikisht
u referohen
shek.
XV dhe
45m. Ajo ka qenë e fortifikuar me murre, gjurmët
e Pishkashit (Prenjas),
në kalanë
e Petrelës
përbëhet
nga qindratëvarre
me konstruksion
të Gurin
36
e rrënuar të të cilit mund të ndiqen vetëm në
(Tiranë)
dhe
në
qytetin
e
Shurdhahut
,
në
kalanë
njëjtë
dhe
orientim
lindje-perëndim.
Varret
janë
XVIII
pas
Kr.
Periudhës
së
parë
të
shek.
XV-të,
mendojmë
se
i
përket
varreza
e
poshtme,
në
herë pas here nga banorët lokalë, por të paruajtura,
konturuar me gurë në të gjitha anët, pa gurë të e Krujës37, në kalanë e fshehtë të Skënderbeut anën lindore dhe atë verilindore, në një gjatësi
38
pjesën
jugore
tëkufizues
lëndinës
përbëhet
nga
qindratëvarre
konstruksion
njëjtë dhe
i i kalave
mesjetare
me
ujivarreve.
nga
të (fig.
jashtme
prej 26m. Murri ka shfrytëzuar aftësitë mbrojtëse
në Daulë
Krujësme
, në
gradishtën e të
Symyzës
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te së
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dhe burime
te Ajo
këmbët.
39
(Korçë)
etj,
të
datuara
në
shek.
XIV-XV
pas
Kr. të terrenit dhe ka mbushur hapësirat midis
17a).
Krahas
varreve
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ka
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shumë
ndërsavarre
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me
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Fig. 22. Pamje e sterës së ujit të Modricës
opus incertum me gurë lumorë dhe të terrenit, të Fig.
(fig.19a, 8; fig. 4.00x6.00m,
19b, 9).
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22. Pamje e sterës së ujit të Modricës Fig. 23. Skicë p
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së ujit gjë
të Modricës
Fig.në
23. Skicë
planimetrike
e fortesës
së Modricës
qarta midis
tyre,
si17b).
në aspektin
ashtu
BARLETI
1537 (1964),
VII, 293.
33
33
mosruajtjen e linjës së murit. Kjo veçori teknike
dhe
shtron
nevojën
e
gërmimeve
arkeologjike
.
hap
diskutime
dhe
shtron
nevojën
e
gërmimeve
arkeologjike
.
Periudhës
së
dytë
të
shek.
XVIIIologjik.Periudhës
Sipas një
paraprak,
duket se
tregon për ngutje në ndërtimin e saj (gëlqerja 52
së vlerësimi
dytë të shek.
XVIII-të,ata
i takon
51
Përmendet një toponim i palokalizuar në krahinën e Tetovës "të
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e Drinit të Zi, që për Skënderbeun kishte
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ruar me gurë në të gjitha anët, pa gurë të veçantë
rëndësi strategjike48. Përshkrimi i kësaj fortese
nga Barleti është i gjallë dhe i plotë : “ Ishte një
Krahas varreve individualë, ka edhe shumë varre
mal, banorët e quajnë Modrisë, thikë e rrëpirë,
atërkëndëshe dhe ndryshojnë vetëm nga përmasat e
i cili, për shkak të lartësisë së vetë, vështronte
përpara tokat e turqve në një hapësirë të madhe.
Fig.
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enësh
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Fig.
18bFoto
enësh
mesjetare
Fig.
18aFragmente
enësh
mesjetare
Fig. 18a- Fragmente enësh mesjetare Fig. 18b- Foto enësh mesjetare
3.50x4.00m, 4.00x5.50m, 4.00x6.00m, 6.00x4.50m,
Atje ai vendosi të ngrinte një kështjellë, dhe
Fig. 18b- Foto enësh mesjetare
ta mbushte me luftëtarë, të cilët, me krismën
tudiuar në pikpamje arkeologjike, varreza e poshtme
e përdredhoreve të lajmëronin kur të vinin
eve arkeologjike33. Periudhës së dytë të shek. XVIIIarmiqtë. Atje do të shkonin për strehim edhe
gjithë sa ishin afër“ 49. Më poshtë ai shton se
jesën veriore të lëndinës së varreve, ku përdoret tipi
ndërtimi i kështjellës „ filloi e mbaroi në qetësinë Fig. 23. Skicë planimetrike e fortesës së Modricës
ek koka dhe këmbët, në disa prej të cilëve gjenden
më të madhe, pa ngjarë gjë gjatë asaj kohe nga
ana e armikut„50. Në anën verilindore të fortesës,
3. Kalaja e Skudrinës (Dibër)54 (x-41o57’,
u gjet një sterë uji me planimetri drejtkëndore,
y-20o59’, z-1180m)
me brinjë 1.80x2.50m, thellësi të matshme
Rrënojat e kalasë së Skudrinës gjenden në
Fig. 17a-Pamje e pjesshme e varrezës së poshtme Fig. 17b- Pamje e pjesshme e varreve masive3.30m51 dhe vëllim mbi 14,85m 3, me një faqen lindore të malit të Kërçinit, pranë fshatit
kapacitet ujëmbajtës rreth 15.000 litra. (fig.22). Skudrine të Rekës së Poshtme në zonën e Dibrës
19
Gjërësia e murreve të sterës është afër 1.00m. (Maqedonia e Veriut). Kalaja është ndërtuar në një
Hapësira e brendshme e saj është e suvatuar kreshtë të thiktë shkëmbore të vendosur midis dy
me llaç horasan hidroizolues, i bërë me pluhur përrenjëve të thellë që zbresin nga mali i Kërçinit
Fig.
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Tipi i kanave me qafë të gjatë vazhdon nga brendshme
2
KOMATA 1982, 225-226, fig. 6-7; KARAISKAJ 1985, 59 vv, fig.
5.
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ndeshet në kalanë e Stelushit, të Pishkashit dhe të gjithë kujdesin e mundshëm. Një gjë e tillë mbrojtje të shkëlqyer natyrore dhe një pozicion
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analogjitë,
kujdesin e mundshëm. Një gjë e tillë është e shpjegueshme, po të kujtojmë se kjo fortesë i evlente
arkeologjikisht dhe mbështetet vetëm në tipin konstruktiv të varreve si dhe në parimin logjik se varret e masive
Fig. 17a-Pamje e pjesshme e varrezës së poshtme përfaqëson një import me origjinë nga Mesdheu vrojtimi, ku nevoja për ujë të pijshëm ishte e Dibrës me atë të Pollogut dhe luginën e Vardarit.
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dhe datohet pas shek. XIV43. Të njëjtës periudhë i kështjellë,
burimeve historike, u instalua nga Skënderbeu për herë të parë sistemi i
4
Qeramika.
Periudhës
mesjetare përkasin edhe dy fragmente enësh të zbukuruara parë sistemi i ndërlidhjes me top, ose siç e quan kalime të buta në
51këndet. Ajo ka gjatësi 55m dhe
ndërlidhjes
me
top,
siç për
e quan
Barleti
. Edhe
përdhe
lokalizimin
e kësaj
gjërësi që lëviz nga
29-40m
një sipërfaqe
. Edhe
lokalizimin
e “përdredhore"
paraosmane (shek. XIV–XV pas Kr.) i përkasin me pikturim shiritash të bardhë (fig. 19b, 10-11) Barleti “përdredhore“52ose
52
2
rreth 2200m
kësaj kështjelle,
është propozuar
një toponim
. Në anën
jugore dhe, atë
ajo
fragmentet më të shumta të enëve, të mbledhura si dhe dy vegjë shiritore vertikale, me zbukurim kështjelle,
është propozuar
një toponim
i palokalizuar
në krahinën
e Tetovës
që lindore
nuk i përgjigjet
palokalizuarhistorike
në krahinën
Tetovës53, qëtë Barletit.
bie me faqe të thikta shkëmbore me lartësi rreth
në sipërfaqeen e kalasë e të varoshit, si dhe në të thellimesh thike në qendër të kombinuar me as igjeografisë
dhe as epërshkrimeve
shpatet lindore e jugore të kreshtës së saj. Në shirita anësor të pikturuar me pastë të bardhë (fig. nuk i përgjigjet as gjeografisë historike dhe as 500m mbi përroin e gradishtës. Edhe në anën
përshkrimeve të Barletit.
veriore pjerrësia është mjaft e madhe, ndërsa
pikpamje teknologjike, veçohen dy grupe enësh : 19b, 7-8).
59 vv, fig.
5.
në atë perëndimore, krijon shtegun e vetëm
a. Enët e grupit të parë, që mbizotërojnë,
Të dhënat arkeologjike të paraqitura më lart,
komunikues me një tarracë të përshtatshme për
janë punuar me baltë bezhë në gri dhe gri në dëshmojnë se kalaja e Koxhaxhikut përfaqëson
shtme me
e shek.
XV nga
pas lëndët
Kr. është
e pakonfirmuar
banim, si dhe me terrenin përreth. Kalaja ruan
të mesin
zezë, të
pastruar
e huaja,
dhe një kala ilire të periudhës së Bronzit të Vonë dhe
ruktiv tëkanë
varreve
si dhe
në parimin
varret enë
e masive
gjurmë të fortifikimit të saj, kronologjikisht të
pjekje
e lëmim
të mirë.logjik
Janë se
kryesisht
Hekurit të Hershëm. Në periudhën e vonë antike
lidhur me tri faza të ndryshme, që i referohen
të përdorura
mike apokuzhine,
fatkeqësishë
natyrore. për zierje dhe shpesh ajo fortifikohet për herë të parë me mure mbropërkatësisht periudhës së Bronzit të Vonë,
ruajnë njollat e tymosjes dhe të zjarrit.
jtëse, dhe rifortifikohet në periudhën mesjetare
periudhës së vonë antike56 dhe periudhës
b. Enët e grupit të dytë me baltë të okër të gjatë shek. XIV-XV pas Kr. Kjo është edhe perimesjetare. Periudha e fundit mendojmë se
hapur në rozë, janë më të ralla. Kanë brum të udha më intensive e jetës në këtë kala, ku menkronologjikisht lidhet me shek.XIV- XV pas Kr.,
pastër me ngjyrë rozë, pjekje e lëmim të mire dojmë se është plotësisht i mundur lokalizimi i
dhe kryesisht me periudhën e Skënderbeut. Në
dhe paraqiten të zbukuruara me pikturim paste qytetit mesjetar të Sfetigradit, çështje e trajtuar
sistemin fortifikues ajo përfaqësohet nga një
të bardhë. U takojnë enëve të tavolinës dhe të në një punim të mëparshëm44. Këto të dhëna
kullë rrethore e vendosur në pjesën më të lartë
pijes. Format kryesore të enëve të grupit të parë arkeologjike rrëzojnë pohimin e pavërtetë të K.
të sipërfaqes së brendshme të kalasë. Kulla
janë vorbat, që ndeshen në dy variante : vorba Biçokut se: “Pranë këtij fshati është një shkëmb
me formë rrethore, ka diametër të jashtëm,
me grykë konike dhe buzë të profiluara për i lartë që ka shërbyer si pikë vrojtimi. Thuhet Fig. 20. Pamje e kështjellës së Modricës
(vijon në faqen 9)
Nga adem BunGuri
Instituti i Arkeologjisë
Akademia e Studimeve Albanologjike

Fig. 20. Pamje e kështjellës së Modricës

Fig. 21. Gjurmë të murit lindor të kështjellës së Modricës
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reve të sterës është afër 1.00m. Hapësira e
hidroizolues, i bërë me pluhur tjegullash,
uar një shtresë të forte në trajtë graniti, me
kues, kjo sterë është përgatitur me të gjithë
shme, po të kujtojmë se kjo fortesë i vlente
ujë të pijshëm ishte e përhershme. Në këtë
(vijon ngapër
faqja 8)herë të parë sistemi i
Skënderbeu
51
. Edhedhe
përtë lokalizimin
e kësajdhe gjërësinë
edhore" 7.80m,
brendshëm 3.00m
52
e mureve
2.40m.
kullës janë ndërtuar
në krahinën
e Tetovës
, qëMuret
nuk i epërgjigjet
me gurë mesatarë të lidhur me llaç gëlqerorë,
.
me trashësinë e fugave 2-2.5cm. Llaçi është bërë

rrënojat e kalasë së fshehtë të Skënderbeut gjenden në një kreshtë shkëmbore
me lartësi 1205m, në thellësi të luginës së Setës, në faqen juglindore të malit të
Xharxhishtit, pjesë e bjeshkës së Pllajut, që lartësohet në perëndim të Çidhnës së
Poshtme dhe kanionit të Gjalicave.

59
gjurmë të shumta morrenash në anën jugore të saj dhe nga malet kufizuese në jug dhe në veri, të
njohura për rezervat e mëdha të kromit. Në këtë luginë shtrihen nga perëndimi në lindje këto
qendra banimi: qyteti i Bulqizës, i vjetri dhe i riu dhe fshtarat Duriçaj, Dragu, Koçaj, Vajkal 1
dhe Vajkaj 2, Fushë Bulqizë, Dushaj dhe Lepurak, ky i fundit i njohur si lagje e fshatit Dushaj.
Lugina e Bulqizës ka pozicion të favorshëm gjeografik dhe frymëmarrje të lirë komunikuese me
krahinat fqinje e ato më të largëta. Ajo përshkohet nga korridori më i rëndësishëm natyror që lidh
Dibrën me Adriatikun, i njohur si “Rruga e Arbërit”. Për funksionimin e këtij korridori rrugor që
në prehistori e sidomos që nga shek. XI para Kr. dëshmojnë gjetjet arkeologjike, që do të
64
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poshtë,
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të shek. V-IV
pluhur tjegullash, i cili, edhe pse i shembur,
ka mëUra
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Valikardhës)
në tëlindje,
me para Kr
ReFeReNCA
enët me vërnik të zi65 që i shoqërojnë ata, të gjetura në Sofraçan, në trasenë e “Rrugës
lënë gjurmët e tij ngjyrë tulle mbi faqet edhemuremrin Fusha e Vajkalit. Vetëm në skajin lindor të 33 së
Mundësia hipotetike e lidhjes së varrrezës së poshtme me meArbërit” në vitin 2008. Pjesa lindore e kësaj lugine, nga "Gurët e Skënderbeut" në perëndim deri
rit. Në sipërfaqen e kësaj kalaje janë gjeturtekedhe
saj, ruhen tre monumente arkeologjiko-historik,
sin e shek. XV pas Kr. është e pakonfirmuar arkeologjikisht
Ura e Qytetit (të Valikardhës) në lindje, njihet me emrin Fusha e Vajkalit. Vetëm në skajin
dhe mbështetet vetëm në tipin konstruktiv të varreve si dhe në
disa fragmente enësh të periudhës mesjetare,
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të lidhura mekronologjikisht
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Kojzakut).
(fig.
27).
.
me rërë lumi të situr trashë, dhe cilësisht është
35 anamali 1967, 4, 106 ; anamali 1969,249 – 253
Kjo
kala
shërbente
si
pikë
vrojtimi
dhe
lajmërimi
i dobët dhe thërmohet nga fërkimi. Në pikpamje
36 Komata 1969, 222-226, tab.II, 1,4, 6, 7 ; IV, 1,3, 7 ; V, 1-4 ; VII,
1-4, 8, 10, 11; VIII, 4..
të tipologjisë dhe pozicionit topografik, kjo kullë me anë sinjalesh dhe si vendstrehim në rast re37 Komata 1982, tab. V,1-4, 7, 9-10.
është krejtësisht e ngjashme me atë të kalasë ziku. Mendohet se nëpër Qafën e Xharxhishtit ka
38 saraçi 1987, 211-212, tab. II,1-7, III, 1-7, IV, 1-6.
mesjetare të Daules së Kurbinit, si dhe kulla të kaluar rruga e Skënderbeut që lidhte Lurën me
39 KaraisKaj 1979-1980, tab.IX, 3.
Stelushin.
Në
shek.
XV
pas
Kr.,
Çidhna
e
Posht40 Komata 1969, 226.
tilla të fortifikimeve të shek. XIV-XV të Krujës,
41 Komata 1982, 1, 227, tab. II,1-2.
të Stelushit, të Rodonit, të Durrësit, të Prezës, me, së bashku me Çidhnën e Epërme (sot Grykë42 Komata 1969, 226, shën. nr. 21.
të Shkodrës57, të Petralbës58 etj. Kësaj periudhe Nokë) dhe fshatrat Sinjë e Epërme dhe Sinjë e
43 stern 1997, 48-50, fig. 9, a-b.
Arras, Shashari i Ruse, në përbmendojmë se i përket edhe një sterë uji që Poshtme, Gurrë,
44 Bunguri 2009, 27-56.
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ërje
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Kidhnës
së
famshme
mesjetare,
luajti
një
45 BiçoKu 2003, 26-27, 29. Këtë pohim të pasaktë, ai vazhdon ta
gjendet në anën jugperëndimore të kalasë. Ajo ka
mbrojë edhe në një punim të viteve të fundit, ku shkruan: “Pranë
në epopenë skënderbejane
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formë drejtkëndëshe me brinjë 7.00x4.50m dhe rol të rëndësishëm
21
këtij fshati në veri është një shkëmb i lartë (kur i sheh anën perën65
kundër
superfuqisë
otomane
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thellësi të lexueshme 2.20m. E veçanta e kësaj
dimore), të cilin, kur e sheh nga lindja, i shquhet maja e thepisur
e një kodrine, të cilës mund t’i ngjiten vetëm alpinistët dhe në të
stere është se në tri anë të saj, përkatësisht në atë
nuk ka gjurmë ndërtimesh” (Krhs. BiçoKu 2016, 89), përfundim
lindore,
veriore
dhe
jugore
ajo
është
gdhendur
më të murit lindor
të kështjellës
Modricës me brinjë 7.00x4.50m dhe thellësi
ugperëndimore
të kalasë.
Ajo ka formësëdrejtkëndëshe
që e përsërit edhe disa rreshta më poshtë:”Nuk ka gjurmë guri të
shkëmb,
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faqja
e
21 lindore,
kështjellës së Koxhaxhikut, edhe pse ajo është përmendur deri
Fig.
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e Skënderbeut,
Qyteza e
me 2.20m.në
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anë të saj, përkatësisht
në atë
Fig.
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e
Skënderbeut,
dhe
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e
Kojzakut
në fillim të shek. XVIII, çka tregon se ajo nuk ka qenë ndërtusaj është zënë nga një mur me gjatësi 4.50m,
Valikardhës dhe Kisha e Kojzakut
he jugore ajo është gdhendur në shkëmb, dhe vetëm faqja perëndimore e saj është zënë
ar me gurë”. (Krhs. BiçoKu 2016, 91-92). Pavarësisht pohimeve
i
ndërtuar
me
gurë
mesatarë
të
lidhur
me
llaç
mur me gjatësi 4.50m, i ndërtuar me gurë mesatarë të lidhur me llaç gëlqeror. Faqja e
të tilla antishkencore, kalaja e Koxhaxhikut është aty dhe ruan
o
gëlqeror.
Faqja
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brendshme
e
këtij
gjet
e
nën jugperëndimore
të kalasë.
Ajo
ka
formë drejtkëndëshe
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30’
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Qyteza
e
Valikardhës
(x-41
pjesë të sistemit të dikurshëm fortifikues, që mund të shihen nga 25
e e këtij muri u gjet e shembur dhe nuk u konstastuan gjurmë të llaçit me pluhur
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BUNGURI 2010, 261-264, tab.CX, 1-2, CXI, 1-4.
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y-20 18’ 53’’, z-609m)
kushdo që ka dëshirë të merret me studimin e kësaj kalaje. Identi,ore
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fikimi ose jo me Sfetigradin, megjithëse për mua është jashtë çdo
jugore
është gdhendur
në shkëmb,
dhe vetëm faqja
perëndimore
Idem, 265-267, tab. CXIII,
meajopluhur
tjegullash,
të përdorur
zakonisht
përe saj është zënë
Emri1-6. i kësaj qyteze ka qenë i njohur për
ëmbore
të
tri
anëve
të
saj.
Kalaja
ka
shërbyer
si
fortesë
në
mbrojtje
të
rrugës
dyshimi, është çështje dytësore dhe e diskutueshme midis studinjë mur mehidroizolimin
gjatësi 4.50m, i ndërtuar
me gurërolin
mesatarë
gëlqeror. Faqja e
e sterave,
e tëtëlidhur
cilitmee llaç
kanë
kronikat mesjetare, siç dëshmohet nga një
uesëve. E rëndësishme dhe e detyrueshme për studiuesit është
le Dibër-Pollog-Shkup,
që
kalonte dhe
nëpër
luginën
e lumitgjurmë
të Radikës.
ndshme
e këtij
muri
u
gjet
e
shembur
nuk
u
konstastuan
të
llaçit
me
pluhur
luajtur sa duket faqet shkëmbore të tri anëve
dokument i vitit 1464, ku përmendet
kampi i o
paraqitja e saktë e monumentit të cilit i referohemi, pasi liria e
o
ullash, të përdorur zakonisht për hidroizolimin e sterave, rolin e të cilit e kanë luajtur sa duket
mendimit është relative dhe lypset të jetë në koherencë të plotë
të saj. Kalaja ka shërbyer si fortesë në mbrojtje
Skënderbeut me emrin ”Vale Carda”68. Është
et shkëmbore të 62
tri anëve të saj. Kalaja ka shërbyer si fortesë në mbrojtje të rrugës
me faktet arkeologjike dhe historike.
të
rrugës
tradicionale
Dibër-Pollog-Shkup,
që
vizituar
në
vitin
1951
nga
prof.
H.
Ceka
e
ing.
J.
23
icionale Dibër-Pollog-Shkup, që kalonte nëpër luginën e lumit të Radikës.
46 Falenderoj miqtë dhe bashkëpunëtorët që më kanë shoqërur në
kalonte nëpër luginën e lumit të Radikës.
Adami, që kanë vënë në dukje se qyteti gjendej
vizitat e realizuara në këtë kala sipas viteve: 1983: Fisnik Cami,
63
Nazif Tominaj (Dibër); 2006:
në anën lindore të luginës së Vajkalit, në një
66Moisi Murra (Peshkopi), Pëllumb
Fig. 25a. Pamje e përgjiuthshme e kreshtës,
Naipi (Tiranë), Hysen Prapadniku, Qeram Lleshi, Sazan Prapadkodrinë të ultë, me mbeturina muresh të lidhura
niku dhe Bardhyl Skara (Dibër).
menëllaç,
përballë Kullës së Skënderbeut69. Në 47 Fortesa e Modricit është vizituar nga Jastrebov (Krhs. jastreBov
përbërje të Kidhnës62 së famshme mesjetare, luajti një rol të rëndësishëm
epopenë
vitet e mëvonshme, monumenti është vizituar
1904, 125) dhe më vonë nga H. Sharofi, i cili shkruan se : “ Skënskënderbejane kundër superfuqisë otomane63.
70
derbeu për ti bë ballë rezikut që i shkaktoj humbja e Sfetigradit,
edhe nga studiuesë
67 të tjerë . Qyteti është
dhe ndërtoi me të shpejtë fortesën e Modriçit, në krah
planimetrike e fortesës së Modricës
vendosur në krahun e djathtë të zallit të Bulqizës25 themeloi
të majtë të Drinit, ballë për ballë me Sfetigradin, që ishte
68
25 në krah
dhe Rrugës së Arbërit, mbi një kodrinë të ulët
të djathtë të Drinit. Kjo fortesë e mbyllte grykën e Drinit dhe kontrollonte lëvizjet e ushtrisë turke e i lajmëronte kështjellat e tjera
shkëmbore me lartësi absolute 609m ngjitur me
me anë të topit”.(Krhs. sharofi (1968), 2003, 49) etj.
“Urën e qytetit” (fig. 28).
48 Duke treguar për lëvizjet e ushtrisë së Skënderbeut kundër
o
o
përafërt me trajtën e emrit Modrishë të M.
kampit armik në Ohër, pas rrënjes së Sfetigradit, Barleti shkruan
5a. Qyteza e Valikardhës (x-41o 30' 32'', y-20o 18' 53'', z-609m)
se : “ai (Skënderbeu) në të ngrysur të asaj dite u nis me më
e dhe Medrovishte“. Krhs. BIÇOKU 2016, 130,
shumë se 1000 kalorës për në Ohër, duke e hequr ushtrinë
me shumë
përmes disa
vendeve të papërEmri i kësaj qyteze ka qenë i njohur për kronikat mesjetare,
siçkujdes
dëshmohet
ngapyjeve
një dhe
dokument
66
shtatshme, për të mos
66 u mbyllur nga armiku në mes të SfetiËshtë
në vitin
i vitit 1464, ku përmendet kampi i Skënderbeut me emrin ”Vale
Carda”
Barleti (1537)
1964, IX, 383).
gradit dhe
të rojeve të. tij”
(Krhs.vizituar
49 Barleti 1537 (1964), VII, 293.
1951 nga prof. H. Ceka e ing. J. Adami, që kanë vënë në
dukje
se
qyteti
gjendej
në
anën
lindore
50 Idem, VII, 293. Studiuesi Gj. Karaiskaj mendon se kështjella e
Modricës
është të
ndërtuar
menjëherë
pas rrethimit
të parë të Krutë luginës së Vajkalit, në një kodrinë të ultë, me mbeturina
muresh
lidhura
me llaç,
përballë
jës, rreth viteve 1451-1452. Ai thekson se kështjella e Modricës,
Fig. 25a. Pamje e përgjiuthshme e kreshtës, 67
Fig. 25b. Gjurmë të murit mesejtar
67
ndodhej
në kufirin
lindoredhe
të Shqipërisë,
akoma e paidentifikuar.
është
vizituar
nga studiuesë
të
Kullës së Skënderbeut . Në vitet e mëvonshme, monumenti
Fig. 25b. Gjurmë të murit mesejtar
Krhs. KaraisKaj 2016, 157.
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68
të Bulqizës
dhe
Arbërit,
mbi
tjerë . Qyteti është vendosur në krahun e djathtë të zallit
51 Dyshemeja
e sterës
ështëRrugës
e zënë ngasë
shembjet
e gurëve
dhe dherat.
52
1537“Urën
(1964), VII,
293.
25Barleti me
një kodrinë të ulët shkëmbore me lartësi absolute 609m 53
ngjitur
e
qytetit”
(fig.
28).
Përmendet një toponim i palokalizuar në krahinën e Tetovës “të
përafërt me trajtën e emrit Modrishë të M. Barlecit“, “që mund
të lexohet: Mdrushte, Modorishte, Morovishte dhe Medrovishte“. Krhs. BiçoKu 2016, 130, shën. 407.
Fig.
28-pamje
veriore
dhe
e
brendshme
qytezës
së bashkëpunëtorët
Valikardhës.që më kanë shoqërur në
54
Falenderoj
miqtë dhe
5a. Qyteza e Valikardhës (x-41o 30' 32'', y-20o 18' 53'', z-609m)
vizitën e vitit 2009 në këtë kala sipas viteve: Jakup Markja,
Dashamir (Dibër), Moisi Murra (Peshkopi), Pëllumb Naipi (Tiranë).
55 Mikulčić 1999, 410.
Fig. 24a-b. Pamje pamje e përgjithshme dhe skica planimetrike e kalasëEmri
së Skudrinës
(Rekë)
i kësaj(Rekë)
qyteze ka qenë i njohur për kronikat mesjetare, siç dëshmohet nga një dokument
g. 24a-b. Pamje pamje e përgjithshme dhe skica planimetrike e kalasë së Skudrinës
56 Muri i periudhës së vonë antike, qarkon anën veriore dhe atë perëndidhe me ndërprerje të vogla arrijnë perimetrin 82.5m. Ai ruhet
i vitit 1464, ku përmendet kampi i Skënderbeut me emrin ”Vale Carda”66. Është vizituar në vitinmore
ojtime individuale në terren.
në të gjithë anën veriore, me gjatësi 57m dhe lartësi 0.30-0.50m.
ndividuale në terren.
1951
nga prof. H. Ceka e ing. J. Adami, që kanë vënë në dukje se qyteti gjendej në anën lindoreAi është ndërtuar me gurë mesatarë të lidhur me llaç gëlqerorë të
4. Kalaja e fshehtë e Skënderbeut
(Dibër)
cilësisë së mirë sipas teknikës opus incertum. Ai shfrytëzon aftësitë
o
o
të
luginës
së
një së
kodrinë
të ultë, me mbeturina muresh të lidhura me llaç, përballëmbrojtëse të terrenit, duke u vendosur mbi shkëmbinjtë natyrorë të
Fig.Vajkalit,
26. Pamje në
e sterës
ujit
(x-41 75’: y-20 24’, z-1205m)
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ndërsa në ndonjë rast edhe duke u mbivendisur mbi murin
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Kullës së SkënderbeutFig..26.
prehistorik. Muri perëndimor, me gjatësi të përgjithshme 25.5m, në
gjenden në një kreshtë shkëmbore me lartësi
5. Lugina e Bulqizës dhe Vajkali
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Qytetidhe
është
vendosur në krahun e djathtë të zallit të Bulqizës dhe Rrugës së Arbërit, mbikëndin jugperëndimor, tek shtegu i vetëm hyrës, krijon një ndërpretjerë
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thatë). Emri “Sheu “ ka kuptimin “përrua “ dhe mbahet si fjalë
gusht të vitit 1466gjeomorfologjik
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përbërje të Kidhnës së famshme mesjetare, luajti një rol të rëndësishëm në epopenë
skënderbejane kundër superfuqisë otomane .
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5a. Qyteza e Valikardhës (x-41 30' 32'', y-20 18' 53'', z-609m)

Kidhnës së famshme mesjetare, luajti një rol të rëndësishëm në epopenë
Emri i kësaj qyteze ka qenë i njohur për kronikat mesjetare, siç dëshmohet nga një dokument
e kundër superfuqisë otomane .
i vitit 1464, ku përmendet kampi i Skënderbeut me emrin ”Vale Carda” . Është vizituar në vitin
Fig. 25a. Pamje e përgjiuthshme e kreshtës,

Fig.nga
25b.prof.
Gjurmë
murit emesejtar
1951
H.tëCeka
ing. J. Adami, që kanë vënë në dukje se qyteti gjendej në anën lindore
të luginës së Vajkalit, në një kodrinë të ultë, me mbeturina muresh të lidhura me llaç, përballë
Kullës së Skënderbeut . Në vitet e mëvonshme, monumenti është vizituar edhe nga studiuesë të
tjerë . Qyteti është vendosur në krahun e djathtë të zallit të Bulqizës dhe Rrugës së Arbërit, mbi
një kodrinë të ulët shkëmbore me lartësi absolute 609m ngjitur me “Urën e qytetit” (fig. 28).
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Emri i kësaj qyteze ka qenë i njohur për kronikat mesjetare, siç dëshmohet nga një dokument
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5. Lugina e Bulqizës dhe Vajkali

Lugina e Bulqizës gjeografikisht shtrihet në të gjithë hapësirën nga Qafa e Buallit (844m) në
perëndim deri tek Ura e Qytetit (609m) në lindje, në të dy anët e zallit të Bulqizës (lumit "Ebu"),
midis malit të Dhoksit në jug dhe atij të Allamanit në veri. Ajo është vendosur në një luginë me
origjinë glaciale në formë govate me gjatësi 25km, gjërësi 3-5km dhe lartësi mbidetare 600800m. Konfiguracioni gjeomorfologjik përcaktohet nga lugina e zallit të Bulqizës (46.5km), me

Fig. 26. Pamje e sterës së ujit

a e Bulqizës dhe Vajkali

Bulqizës gjeografikisht shtrihet në të gjithë hapësirën nga Qafa e Buallit (844m) në
i tek Ura e Qytetit (609m) në lindje, në të dy anët e zallit të Bulqizës (lumit "Ebu"),
ë Dhoksit në jug dhe atij të Allamanit në veri. Ajo është vendosur në një luginë me
iale në formë govate me gjatësi 25km, gjërësi 3-5km dhe lartësi mbidetare 600guracioni gjeomorfologjik përcaktohet nga lugina e zallit të Bulqizës (46.5km), me

o krahinë njihej me emrin “Kidna” (Krhs. B
1537 (1964), XIII, 469; I
1969, 188). Ky
jmë se rrjedh nga onomastika ilire, përkatësisht nga kalaja “Kithinas” e shek. VI pas Kr. , në qendër
cilën Prokopi i Cezaresë , e përfshin në 32 kështjellat e ndërtuara nga Justiniani në provincën Epirus
c. Caes. De Aedeficis, IV, 29; B
2011, 197, 208).

itit 1466 populli i saj u përball me masakrën çnjerëzore të sulltan Mehmetit II , i cili, pas dështimit të
ë Krujës, gjatë tërheqjes për në Stamboll, kthehet nga Elbasani dhe masakron 8000 burra, gra, pleq e
uar në Çidhnën e Poshtme, si hakmarrje kundër Skënderbeut dhe njerëzve të trojeve e gjakut të tij. (
1537(1964), XII, 469; NOLI 1962, 11166).
PALL 1965, 202-204 (cituar sipas BIÇOKU 2006, 81, shën.65).
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Megjithëse nga kjo zonë, mbas
vitit 1991, janë larguar mbi gjysma
e banorëve të saj për jetë më
të mirë, përsëri duhet theksuar
se pas tyre kanë lënë resurse të
mëdha për të jetuar, të cilat presin
zhvillim, si në turizëm malorë, në
mbarështim të blegtorisë, sidomos
të dhisë, por dhe të frutikulturës
të përshtatshëm për këtë zonë,
si arra, lajthia për të cilat ka dhe
shumë kërkesa në treg.

Në foto:
Fshatrat Lukan, Selishtë e Kacni.
Foto: © Agim Totraku

Nga Qazim Prejsi

M

e vendosjen e pluralizmit politik
në Shqipëri, mbas vitit 1991, do të
ndryshonte dhe sistemi ekonomik:
nga ai i centralizuar në dorën e shtetit në
atë të iniciativës së lirë, i cili tani synonte të
nxisë interesin material të çdo individi, duke
i çliruar kështu energjitë krijuese të tyre në
fusha të ndryshme.
Si në gjithë vendin, në atë kohë, do të
dilnin në dukje dhe disa individë nga zona e
Katërgrykëve, të cilët më parë kishin punuar
në Ndërmarrjen Shtetërore të Ndërtimit, por
dhe në veprat hidro-teknike, të cilët kishin
përvetësuar eksperiencën e punës në këtë
sektor, por dhe ishin shkolluar me pashkëputje nga puna.
Ndër to që bënë emër në fushën e ndërtimit ishin: Faik Bruçi, Ramazan Biba, Sulë Lala,
Rustem Biba, Latif Miha, Bashkim Ndregjoni,
Gjetan Ndregjoni, Besnik Ceni.
Ata filluan në ndërtim pallatesh e vilash
për strehim, por dhe në objekte të tjera
sociale e shërbimeve të ndryshme për komunitetin.
Megjithëse në një rrugë të pashkelur
më parë, ata e ndërmorën këtë nisëm duke
pasur besim në forcat e tyre. Me kurajo e
optimizëm u përshtatën shpejt në këtë fushë
për të ecur kohë pas kohe me hapa të sigurt
drejt konsolidimit të ekonomisë së tregut.
Duke punuar në këtë sektor, ata do të
bëheshin gjeneratorë të ndërtimit të vendit
dhe në të njëjtën kohë, dhanë ndihmesë të
madhe në punësimin, jo vetëm të bashkëfshatarëve Katërgrykas, por edhe të zonave
të tjera. Në të njëjtën kohë dhe i ndihmuan
ato duke u dhënë hyrje për banim me kohë
pritje për shitjen e tyre.
Krahas arritjeve të suksesshme të punës në
këtë biznes, madhështia e tyre qëndron në
atë, që nuk përgojohen si disa biznesmenë
oligarkë, të lidhur me politikën dhe politikanët, të cilët dhe pasurohen e fuqizohen
fuqishëm nëpërmjet tenderave korruptive
në kurriz të popullit, por ata punojnë me
ndershmëri e korrektesë duke paguar detyrimet e ligjshme që u takojnë për punën që
bëjnë në bizneset e tyre.
Duke shkruar për këta biznesmenë të
suksesshëm Katërgrykas, të shkon ndërmend
fjala e popullit që thotë se: “Bima del në
rrënjën e vet” e për këtë dhe argumentohet
kjo thënie në prejardhjen e tyre nga fiset e
vlerësuara në dekada të kësaj zone, që kanë
bërë emër jo vetëm në ekonomi, por dhe
në mendësi, mikpritje, bujari, patriotizëm e
trimëri, dhe për këtë pasardhësit e tyre kanë
lënë gjurmë duke u përmendur me emër e
mbiemër të fiseve të tyre, blloqet e pallateve
të ndërtimit, të ndërtuara nga ata vetë.
Megjithëse zona e Katërgrykëve për vetë
largësinë nga qendrat e banuara urbane, ku
dhe është përqendruar zhvillimi, përsëri
në këtë zonë mund të investohet. Kështu
që biznesmeni Ramazan Biba, ndërtoi një
hidrocentral në fshatin Selishtë e ndërsa
biznesmeni Gjetan Ndregjoni, ndërtoi dy
ujësjellësa në fshatin Lukan e Qafëmurrë.
Biznesmeni Faik Bruçi, ka bërë një punë të
lavdërueshme për zonën, duke e ekspozuar
për njohjen e saj me anë të sponsorizimit
të një televizioni të shfaqur për këtë qëllim.
Poashtu nëpërmjet televizionit u ekspozua

Biznesmenët Katërgrykas të Dibrës
dhe mundësitë për zhvillimin e zonës
Zona ka nevojë për një rrugë të re,
Kurdari-Qafëmurrë 15 kilometra,
e cila do ta afrojë këtë krahinë me
Tiranën vetëm 1 orë larg. Për të
realizuar këtë nismë, biznesmenët
dhe intelektualët e njohur të kësaj
krahine mund të bëjnë shumë,
pasi ata kanë shumë njohje dhe
ndikim te institucionet qendrore
vendimmarrëse dhe drejtuesit
politikë e shtetërorë në vend.
me figurë dhe kënga e portreti i Lam Tahir
Bruçit, i cili ka qenë një patriot me vlera i
zonës e më tej. Ai, në luftën kundër okupatorëve të vendit, pati marrë dy plagë në trup e
për këtë ka qënë hero i vërtetë e jo imagjinar.
Faik Bruçi, botoi dhe një libër për fisin e
vet “Bruçët”, ku në të bien në sy jo vetëm
pema gjenealogjike e këtij fisi që nga vendosja e parë e tyre në këtë fshat e në vazhdimësi,
por dhe jetëshkrimi i pjesëtarëve të këtij fisi.
Ky libër, i botuar prej tij, merr dhe pamjen
e një albumi fotografik të fshatrave të zonës,
kaq i vlerësuar sidomos nga të larguarit nga
kjo zonë, të cilët e shikojnë me nostalgji.
Duke vlerësuar punën dhe vlerat e këtij
biznesmeni katërgrykas, kreu i Shtetit Shqiptar, Ilir Meta, me datë 12 Shtator 2019, i jep
Faik Bruçit, titullin “Mjeshtër i Madh”, me
motivacion: “Me vlerësimin e kontributit
të çmuar në ndërtimin e Hidrocentralit të
Fierzës e Komanit si dhe në ndërtimin e
linjave të tensionit të lartë në mbarë vendin,
i dalluar si humanist dhe në veprimtarinë social-kulturore, promovues i vlerave patriotike
e historike kombëtare, një nga përfaqësuesit
e denjë të komunitetit dibran në Tiranë”.
Siç shihet nga ky titull i madh, i akorduar
Faik Bruçit, i bën nder jo vetëm atij, por dhe
zonës tonë e mbarë Dibrës.
Krahas Faik Bruçit, vlerësohet dhe Ramazan Biba, një person human, i cili dhe ka
ndihmuar shumë njerëz në nevojë e në të
njëjtën kohë ai duhet të mbahet ndërmend
nga banorët e kësaj zone, i cili së bashku me
ish-kryetarin e Komunës Selishtë, promovuan
brenda zonës në Livadhet e Pratit, një vend
të përshtatshëm turistik ku ai vend kohë pas
kohe, po merr formën e një pelegrinazhi
turistik, ku në datën 18 Maj të çdo viti (Festë
pagane Shënkolli, e festuar ndër shekuj nga
banorët katërgrykas) do të mblidhen këtu,

krahas banorëve vendas, të ardhur nga Tirana
e Durrësi dhe të tjerë nga zonat kufizuese si,
Murri, Luznia, Shupenza etj. Në këtë ditë dhe
do të bëhen takime nostalgjike mes banorëve
që banojnë brenda zonës me ata të larguar
në vendet e tjera.
Kjo ditë, do të kthehej në një panair për
shitjen e qingjave e kecave, për të ardhurit
duke i konsumuar jo vetëm si mish në drekën
e organizuar, por dhe duke i marrë me vete
në shtëpitë e tyre.
Kjo nisëm, tani, e marrë dhe e zgjeruar nga
viti në vit, duhet vazhduar me pandërprerje,
siç bëhet në disa zona të tjera e në veçanti
në Lurë, që në datën 25 Gusht (Festa e Shën
Mërisë) mblidhen me qindra vetë në këtë
zonë.
Kujtojmë këtu dhe Arbëreshët e Italisë, që
megjithëse të parët e tyre janë larguar nga
Shqipëria para 500 vitesh, ata e kanë kthyer
në traditë, që në një ditë vere të caktuar,
mblidhen majë maleve ku janë vendosur me
banim dhe me fytyrë të kthyer nga Shqipëria,
do të këndojnë këngën mallëngjyese “Oj e
bukura more”, me vargjet: Që kur të lashë /
Më nuk të pashë /Atje kam zotin babë /Atje
kam zonjën nënë /Atje kam tim vëlla, etj.
Megjithëse nga kjo zonë, mbas vitit 1991,
janë larguar mbi gjysma e banorëve të saj për
jetë më të mirë, përsëri duhet theksuar se pas
tyre kanë lënë resurse të mëdha për të jetuar,
të cilat presin zhvillim, si në turizëm malorë,
në mbarështim të blegtorisë, sidomos të
dhisë, por dhe të frutikulturës të përshtatshëm
për këtë zonë, si arra, lajthia për të cilat ka
dhe shumë kërkesa në treg.
Duke mos u zgjeruar në këto resurse të
zonës, të cilat janë të shumta, ato do të ndiejnë
zhvillim nëse do të mundësohet shkurtimi i
rrugës aktuale në mes Tiranës e kësaj zone, e
cila në ditët e sotme është 130 kilometra dhe
për të përshkuar këtë rrugë duhen 3 orë. Këtë
e rëndojnë dhe ngjitjet malore dhe dishezat e
aq më shumë ngjitja në Kalanë e Varoshit që
në dimër mbulohet shpejt nga dëbora dhe ngricat, duke vështirësuar kalimin e automjeteve.
Për shkurtimin e kësaj rruge, është shans,
që po hapet një perspektivë e afërt ku me
përfundimin e Rrugës së Arbrit, të ndryshojë
itinerari i lëvizjes së mjeteve, duke ndjekur
atë Tiranë-Klos 35 kilometër, Klos-Kudari 13
kilometra, Kurdari-Qafëmurrë 15 kilometra,
duke hapur një rrugë të re (për këtë dhe duhet
studim, mbasi gjatësia e saj është marrë me
përafërsi). Po me hapjen e kësaj rruge të re,
për të arritur në Qafëmurrë, Tirana do të
afrohet 63 kilometra ose përafërsisht 1 orë.

Biznesmenë Faik Bruçi, Ramazan
Biba, Sulë Lala, Rustem Biba,
Latif Miha, Bashkim Ndregjoni,
Gjetan Ndregjoni, Besnik Ceni etj.,
megjithëse në një rrugë të pashkelur
më parë, do të bëheshin gjeneratorë
të ndërtimit të vendit dhe në të
njëjtën kohë, dhanë ndihmesë të
madhe në punësimin, jo vetëm të
bashkëfshatarëve Katërgrykas, por
edhe të zonave të tjera.
Për të realizuar këtë nisëm të mundshme
do t’ju kërkohet institucioneve shtetërore, si
në shkallë rrethi Dibër e Mat por edhe atyre
të larta shtetërore dhe deputetëve të zonës.
Siç shihet, këtu problemi është hapja e një
rruge të re 15 kilometra Kurdari-Qafëmurrë,
kjo rrugë edhe mund të merret nga Shteti me
konçesion prej biznesmenëve katërgrykas.
Shtojmë këtu se kjo është një mundësi për
këtë zonë ndryshe nga zonat e tjera të largëta,
si Lura, që sado që të mundohen, ajo mbetet
130 kilometra larg Tiranës, nuk kanë variante
për t’a shkurtuar.
Për këtë nisëm në plan të parë u takon
më shumë të merren biznesmenët e kësaj
zone, të cilët dhe kanë njohje e më shumë
reputacion në institucionet shtetërore, si në
bazë dhe në qendër.
Krahas tyre, aty dhe duhet të vihen në
lëvizje dhe të tjerë persona të kësaj zone, si
aktivë e të vlerësuar me reputacion e ndër
to: Osman Miha, Besim Ndregjoni, Mevlut
Buci, Xhemal Delishi, Hysni Bodini, Luan Cemenja, Isuf Miha, Sefer Xheka, Lazim Bardhi,
Tahir Meta, Hysen Dervishi, Agim Totrraku,
Aqif Balla, Ferit Marndreka, Baftjar Prejsi etj.
Së bashku me këta persona dhe të tjerë,
duhet të punohet shumë për sensibilizimin e
banorëve të zonës ku banojnë, jo vetëm në
Katërgrykë, por në Tiranë e Durrës që në çdo
takim, sidomos në periudhën e zgjedhjeve të
bëjnë kërkesë për këtë qëllim.
Nisur nga realiteti se janë rrugët që i
afrojnë qendrat e banuara urbane me ato
të largëta malore, është shans i madh për të
marrë dhe realizuar këtë nisëm e cila dhe
është plotësisht e mundshme, por duhet
vetëm vullnet e këmbëngulje.
Kujtojmë se në këtë itinerar rruge, kanë
kaluar në shekuj të parët tanë për të arritur në
Klos e nga këtu në Tiranë, Durrës e anasjelltas.
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shte vërtet fat e mirësi për fermerët e Maqellarës, që të binin në kontakt me stafin
e mrekullueshëm të fondacionit “Agrinet
Albania”, me qendër në qytetin e Korçës.
Historia nisi këtu e dhjetë vite të shkuara, në
takimet që organizonte agrobiznesi shqiptar.
Fillimisht ishin lidhje të brishta, takime me
dy tre fermerë, që më vonë u shpeshtuan, për
të lidhur një miqësi që nuk do të shuhej më.
Fermerët e Maqellarës kishin nevoja të
shumta, dëshira të mëdha, por dije dhe
mundësi të pakta. Shumica e tyre nuk kishin
bërë shkolla profesionale për frutikulturë,
perime, apo blegtori. Ja që drejt tyre, vetë
Zoti kishte shtrirë dorën e ndihmës dhe të
mirësisë, dorën e këtij fondacioni, aq të
dashur për njerëzit. Lidhjet spontane të fillimit u lanë pas, për të operuar në linjë shoqate.
Si hartimi i statusit, ashtu dhe regjistrimi në
gjykatë, bashkë me të gjitha shpenzimet
përkatëse u bënë nga Agrineti.
Fillimisht u përfshinë fermerët e Katundit
të Vogël, Kërçishtit, Maqellarës e Burimit.
Ramadan Seiti, Lulzimi, Hamiti, Xhemili,
qenë pionierët e parë të Katundit të Vogël,
Ramazani, Premtimi e Allaman Vërlaku nga
Kërçishti, Gëzim Ademi e Sakip Dançja nga
Burimi e sa e sa të tjerë. Më pas, shoqata u
shtri në të gjitha fshatrat e kësaj zone, duke
u bërë një familje e madhe. U bashkuan më
pas dhe fermerët e Gjoricës, si Adriatik Kaja,
Adem Kaja, Kujtim Koleci, Rakip Kaja e plot
të tjerë. Akoma më tej, u përfshinë në shoqatë dhe vreshtarët e Kurdarisë në Klos, me
të shquarin e tyre Mazllum Çeliku. Ashtu të
bashkuar e të organizuar, ata e ndjenin veten
më të aftë e më të sigurtë për tu bërë ballë
sfidave e vështirësive, që do të sillte koha.
JO VetëM Burrat
As që mund të imagjinohej që gjithë këto
sfida të vështira që kishin përpara fermerët
e Maqellarës, e më gjerë akoma, t’i fitonin
të vetëm, pa ndihmën e zonjave të tyre të
nderuara e të respektuara.
Shpresa Toçi është kryetare e tyre në
gjithë këto vite. Ajo tregon se “roli i gruas
ka qenë vërtetë shumë i rëndësishëm në të
gjitha proceset e punës në bujqësi. Gruaja
fermere ka qenë gjithnjë krahu i djathtë i
burrit. Vetëm spërkatja e pemëve mund të
ketë qenë prioritet i burrave dhe në hallkat
e tjera çdo gjë ka qenë në barazpeshë. Mos
harrojmë se pastërtia dhe gatimi janë kryer
nga gratë pa shumë zhurmë e bujë”.
Nuk kanë qenë të pakta rastet kur grupi i
grave kanë organizuar aktivitete të tyre, si në
drejtim të gatimeve tradicionale, ashtu dhe
të punimeve, të bëra mjeshtërisht nga duart
e tyre. Pula me jufka, bakllavaja, kabunija,
hasudja, sheqerparja,flija me renda e plot
gatime të tjera tradicionale kanë mahnitur
njerëzit që i kanë provuar dhe kanë dashur t’i
kenë gjithnjë të pranishme në tryezat e tyre.
“Agrineti” është kujdesur shumë për

Koha largohet në një ikje pa kthim.
Kujtimet dhe veprat e mira mbeten pas.

“Agrinet Albania“, mbi 10 vjet
ndihmë për fermerët e Maqellarës

Fermerët e Maqellarës kishin
nevoja të shumta, dëshira të
mëdha, por dije dhe mundësi
të pakta. Shumica e tyre nuk
kishin bërë shkolla profesionale
për frutikulturë, perime, apo
blegtori. Ja që drejt tyre, vetë
zoti kishte shtrirë dorën e
ndihmës dhe të mirësisë, dorën
e këtij fondacioni, aq të dashur
për njerëzit. Lidhjet spontane të
fillimit u lanë pas, për të operuar
në linjë shoqate.
gratë fermere, duke punuar me to tema të
posaçme, për ti aktivizuar më shumë, për të
shtuar njohuritë e tyre, duke i lumturuar e
shtuar buzëqeshjen. Dita e tetë marsit, Viti
i ri dhe plot festa të tjera i kanë gjetur gratë
fermere duke festuar me tavolinat plot, duke
uruar për ditë më të mira, pa harruar të falënderojnë “Agrinetin”, që aq shumë kujdeset
për to. Në sa e sa panaire të organizuara në
Maqellarë, Peshkopi, Tiranë apo diku tjetër,
krahas burrave, ishte dhe prezenca e grave,
gatimet e tyre të mrekullueshme, fjala e tyre,
që i jepte akoma më shumë shkëlqim e ngjyra veprimtarive të organizuara.
VePriMtaritë e reaLizuara
Shumë veprimtari janë realizuar në
harkun kohor të këtyre dhjetë viteve! Ato
janë sa të shumta, aq dhe të ndryshme. Të
ndryshme nga forma e përmbajtja e të shtrira
në kohë dhe hapësirë. Ato hapën një dritare
të re te fermerët, për të kuptuar se ku ishin
dhe ku duhet të arrijnë.
Ndoshta, nuk ka rreth të Shqipërisë, që të
mos jetë vizituar nga shoqata e Maqellarës,
falë “Agrinet Albanias”. Qyteti i Korçës ka
qenë gjithnjë mikpritja e radhës. Vithkuqi,
Voskopoja, Zvirina, Dvorani dhe shumë vise
të përmendura të kësaj treve janë bërë mjaft
të njohura për ato njerëz, që duhet ta konsiderojnë veten me fat. Sa do të kisha dashur dhe
unë që shkruaj këto rreshta, të kisha pasur përvojën e tyre të mrekullueshme! Ndoshta dhe
një roman do të ishte shkruar me aq shumë
mbresa e kujtime e përsëri pak do të ishte.
Të tjera takime në Shkodër, Vlorë, Elbasan, Gjirokastër, Berat e kudo tjetër. Disa
takime u mundësuan dhe jashtë shtetit, në
disa qytete të Kosovës, në Maqedoni apo në

Greqi. Gjithandej, gjëra interesante, përvoja
të reja, njohje të reja dhe shumë miq të rinj,
me të cilët shkëmbyen adresat dhe numrat e
telefonit. Në Greqi, anëtarët e shoqatës vizituan një kooperativë bujqësore, që kultivonte
kryesisht qershi dhe pjeshkë. Ata zotëronin
magazina të mëdha, dhoma frigoriferike,
punonin me kontrata brenda dhe jashtë vendit dhe asgjë nuk i lihej fatit e rastësisë. Në
të gjitha këto veprimtari, brenda dhe jashtë
shtetit, ishte dora e ngrohtë e “Agrinetit”, ajo
që i ndihmonte, ajo që u mundësonte gjëra të
tilla të vyera, që do ngjizeshin fort në memoriet e këtyre fermerëve të thjeshtë e nuk do
t’i harronin gjatë gjithë jetës.
Në takimet e organizuara me lektorë
të ndryshëm, që shpesh ishin profesorë të
shquar universitetesh bujqësore, fermerët
mësuan si të krasisin me metodat e reja,
si të bënin rrallimin e frutit dhe kohën kur
duhej ta bënin. Mësuan si të luftonin kromën, që nga nxjerrja e veshëve të miut e
deri me 15 qershor, duke realizuar gati 10
spërkatje, cilët ishin varietetet rezistentë ndaj
sëmundjeve dhe ato që pëlqente tregu më
tepër. Mësuan si ta vilnin në kohë frutin e si
ta magazinonin atë. Të gjitha këto leksione
teorike e praktike, të shtrira në gati dhjetë vjet
kohë, kanë bërë që sot fermerët të ndihen të
aftë t’i kryejnë këto procese pune me sigurinë
e saktësinë e një profesionisti.
Ata falënderojnë dhe do të jenë përjetë
mirënjohës ndaj fondacionit “Agrinet Albania”, me drejtorin e mrekullueshëm, Tomi
Pikuli, ndihmësin e tij të palodhur Nikolinin
dhe gjithë profesorët e mrekullueshëm, që
dhanë maksimumin nga dija dhe shpirti i
tyre, pa kursyer asgjë.
të tJera nDiHMa e DHurata
E thamë që në fillim që vetë ngritja e
shoqatës së fermerëve të Maqellarës, ishte
projekt dhe realizim i fondacionit “Agrinet
Albania”. Koordinatori i kësaj shoqate, Ramadan Seiti, shprehet shumë mirënjohës e
nuk gjen fjalë falënderimi për drejtuesit e
këtij fondacioni, që aq shumë bënë për ta.
“- Po të mos ishin ata, ndoshta ne do ta
kishim braktisur fare pemtarinë e do t’i kishin
shkulur pemët, kur kroma e mollës, krimbi
e plot dëmtues të tjerë vërsuleshin mbi gjethet e frutat e ne nuk dinim si ti mbronim”,
thotë Seiti.
Shpeshherë, kur lypej një nevojë materiale, drejtuesit e fondacionit nxitonin për ta
zgjidhur, si një prind i mirë e i dhimbshëm.
Një pemëtore model e ngritur te Qatipi,
një rrugë e hapur për te blloku i pemëve të
Hakiut, apo një makinë mjelëse e dhuruar,

janë vetëm disa nga dhjetëra punë të bukura,
që u bënë bujarisht nga “Agrinet Albania”.
Nuk ngelën as shkollat jashtë vëmendjes së
këtyre miqve bujarë dhe kishte shumë arsye
për ta bërë këtë. Shkollat ishin fidanishtet ku
po gatuheshin fermerët e rinj, ata që do të merrnin në dorë të ardhmen. Aty fillonte kujdesi,
respekti, edukata dhe dashuria për punën.
Nuk mbeti qoftë dhe një nga shkollat e
zonës që nuk përfitoi në një mënyrë apo tjetër.
Puse uji, çezma, bashkë me pajisjet, bredha,
rrethime, mjete sportive, apo aktivitete të sponsorizuara, ishin vetëm disa nga kontributet që
ky fondacion u dhuroi shkollave.
Kujtoj vetëm një moment të bukur nga
bashkëpunimi me këta njerëz fisnikë.
Fondacioni “Agrinet Albania” kishte nisur
bashkëpunimin me të gjitha shkollat e
zonës, përveç asaj të Majtarës. Duke qenë
ish-nxënës i kësaj shkolle, i drejtohem Tomi
Pikulit, drejtorit të këtij fondacioni, për ta
përfshirë dhe këtë shkollë, si shoqet e saj.
Ai njeri fisnik e human, që i vinte turp të
thoshte jo për një kërkesë të bërë , u mendua
pak dhe tha të bëhej një kërkesë. Ajo mund
të shqyrtohej një vit më vonë, por gjërat
u përshpejtuan dhe shumë shpejt shkolla
përfitoi 30 bredha për zbukurim, si dhe një
rrethim të bukur të oborrit, në një masë që i
kalonte njëmijë euro.
Koha largohet në një ikje pa kthim.
Kujtimet dhe veprat e mira mbeten pas.
Fermerët, fëmijët, nxënësit, drurët e kafshët,
falënderojnë këta njerëz që aq shumë bënë
për ta, thjeshtë e pa bujë, duke mos kërkuar
asgjë në këmbim.

kërkohet
gazetar
Kërkohen një gazetar me kohë të
pjesshme. Detyra kryesore është të
shkruajë dhe raportojë për ngjarje që
ndodhin në qarkun e Dibrës.
Të interesuarit duhet të kenë pasion
gazetarinë.
Përbën avantazh përvoja në shtypin e
shkruar ose në qoftë se kanë mbaruar
studimet për gazetari dhe letërsi.
Të jenë të angazhuar për punën në
grup dhe të tregojë pavarësi politike në
shkrimet për gazetën.
Të interesuarit të komunikojnë me
redaksinë.
Tel. 069 20 68 603
E-mail. rrugaearberit@gmail.com
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A ka shkëmb graniti në sheshin “Skënderbej”?
Nga
prof. asoc. dr.
Vesel Hoxha

Q

ë në vegjëli jam mësuar me
shprehjen “Shqipëria shkëmb
graniti”. Në atë kohë, kur e
dëgjoja këtë shprehje, nuk e dija çfarë është
shkëmbi i granitit. Vite më vonë, kur do
filloja studimet për gjeologji dhe pas fillimit
të punës në Malësinë e Korabit, do të mësoja
në detaje rreth shkëmbit me emrin granit në
kuptimin shkencor dhe, do të kuptoja pse ai
“gëzonte këtë autoritet midis shkëmbinjve
të tjerë”.
Graniti është një shkëmb magmatik,
përfaqësues tipik i llojeve acide, i formuar
prej llavës së ardhur nga pjesa e sipërme
e Mantelit drejt Korës Tokës, i kristalizuar
në thellësi të saj, jo në sipërfaqe. Pllakat
që prodhohen nga prerja e blloqeve të
shkëmbit granitik janë nga më të larmishmet
sa i takon ngjyrave, me tregues cilësorë
fiziko - mekanik, me çmime pak të kripura,
po ashtu dhe nga më të kërkuarat në treg.
Le të futemi në temë të sqarojmë pse e
fillova këtë shkrim me shkëmbin e granitit
dhe pse e komentova. Para disa viteve u
gëzova shumë kur dëgjova në televizor
se në përfundim të punimeve në sheshin
Skënderbej të kryeqytetit, për herë të parë
do të vendosen gurë të marrë nga të gjitha
trevat Shqiptare (nënkupto këtu blloqe
shkëmbinjsh përfaqësues nga të gjitha zonat
e vendit tonë).
Nëse nuk gaboj, sikur e dëgjova “nga të
gjitha trojet e Shqiptare”. Muajt rrodhën
shpejt. Gurët e mbledhur në “trojet
shqiptare” u vendosen në shesh. Këtë e
shikoja si një nismë pozitive, si një vlerësim
për shkencën gjeologjike në mënyrë
indirekte, si një vëmendje të shtuar të shtetit
ndaj gjeologjisë, kësaj shkence madhore e
dinamike e cila i ka sjellë njerëzimit vetëm
dobi e zhvillim. Shkurt, më pëlqeu dhe e
vlerësova shumë, pasi kjo praktikë nuk ishte
parë në dekadat e kaluara, përjashtuar në
muzetë e mbyllura.
Më në fund thashë me vete “po çelin disa
lule” edhe pse dihet se “me pak lule nuk
vjen pranvera as në gjeologji”.
Do të ofroja ndihmën time vullnetare
në grumbullimin e llojeve shkëmbore më
përfaqësuese, sidomos për Bashkinë e
Dibrës, ku mendoja se mund të jepja një
kontribut modest për këtë rajon. Prita, por
kisha pritur e shpresuar kot.
Një ditë prej ditësh “blloqet e gurëve
nga trojet shqiptare apo vetëm nga ato të
Shqipërisë Londineze” ishin vendosur në
shesh. U ngushëllova se ndoshta e kanë
zgjidhur me ndonjë koleg tjetër pë Dibrën
dhe kjo ishte normale. Shkëmbinjtë e Dibrës
nuk i njoh vetëm unë por shumë e shumë të
tjerë dhe kjo është një gjë krejt normale.
Pra, sikundër theksova më sipër, një ditë
të bukur gurët i pash në shesh të vendosura
pa ndonjë rregull dhe, pa ndonjë diçiturë
të shkruar mbi to, pa më shkuar në mendje
fakti dhe pa i bërë pyetjen vetes: A janë
marrë vërtet këto gurë nga të gjitha trojet
apo...?
Shkëmbinjtë dhe mineralet është vështirë
të njihen vetëm me shikim edhe nga
specialistët e fushës, jo më nga banorët e
Tiranës, pa llogaritur këtu vizitorët vendas
apo turistët e huaj të shumtë dhe kurajozë.
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Nuk vura re në shesh blloqe graniti
nga Mali i Korabit... Mungonin
përfaqësuesit e blloqeve të
mermerit nga Korabi, me tregues
fiziko - mekanik cilësorë e me larmi
ngjyrash. Janë nga më të mirët e
vendit tonë e më gjërë, sidomos
ato të vendburimit të varrosur të
Përroit të Veleshicës... Nuk shikuam
në shesh as ndonjë bllok magmatik
të llojit bazik, gabrodiabaz nga
Mali i Sorokolit... As nga Lura, e
cila është mjaftë e pasur me lloje
të shumta shkëmbinjësh, sidomos
me ultrabazikë nga më cilësorët
si dhe, zonën e Selishtës, zonën e
Reçit, zonën e Gramës, Grykën e
Lumit të Setës, Malin e Kërçinit dhe,
vendosjen e një kristali të madh
Gjipsi të lloit Selenit nga Vendburimi
Radika, i njohur në të gjithë Evropën,
i cili ndodhet në afërsi të qytetit të
Dibrës, në Maqedoninë e Veriut.
Pra, vetëm 16 apo 18 blloqe më
përfaqësues nga numri i madh i
tyre në këtë rajon, kërkohet apo
sugjerohet ti shtohen mozaikut të
gurëve të tjerë në shesh.

Nuk jemi në shekullin kur jetoi Skënderbeu
që të vendosen “gurët përfaqësues të
Shqipërisë” pa diçiturë të shkruar në trupin e
tyre! Kjo më ka shkaktuar një habi të madhe
dhe më ka lënë një “gëvishtje” jo të mire.
Mesa duket puna në këtë drejtim është
mjaftuar me grumbullimin dhe vendosjen e
blloqeve shkëmbore në shesh, duke i marrë
sa më afër rrugëve, në karriera të ndryshme
në shfrytëzim apo të braktisura etj., shkurt,
me kushte favorizuese në nxjerrje e
transport, pa plan paraprak, siç jemi mësuar
rëndomë ne shqiptarët ti bëjmë punët,
shpejt e shpejt, duke shfrytëzuar variantet
me më pak shpenzime e, duke i vendosur
në “Sofrën e Madhe të Tiranës”.

Më shumë mundësi specialistët e
angazhuar në këtë punë nuk kanë patur
njohje “për të gjithë gurët e Shqipërisë”,
por vetëm për një pjesë të territorit shqiptar,
ose ju kanë munguar financat. Nuk di si do
të jetë justifikimi por, sido që të jetë ai, e
vërteta është se ato mungojnë. Disa nga më
kryesorët nuk gjenden në shesh, në Sofrën
e Madhe të Kryeqytetit.
Nuk vura re në shesh p.sh. blloqe graniti
nga Mali i Korabit ose më saktë nga Bjeshka
e Preshit, aty ku takohet dalja më e mirë e
këtyre shkëmbinjve në Shqipëri, nga ai vend
aq shumë i njohur si për bukuritë natyrore
e turistike ashtu dhe për ujrat e kristalta
karstike prej të cilave furnizohen një pjesë
e fshatrave të Bashkisë së Dibrës dhe qyteti
i Peshkopisë, të ndihmuar edhe nga burime
të tjera të Korabit, që së bashku plotësojnë
hëpërhë, nevojat për uji të pijëshëm të
njësive administrative në fjalë.
Po ashtu mungonin përfaqësuesit e
blloqeve të mermerit nga Korabi (e theksoj
jo gëlqerorë të mermerizuar siç vihen re
në shesh), me tregues fiziko - mekanik
cilësorë e me larmi ngjyrash. Janë nga më
të mirët e vendit tonë e më gjerë, sidomos
ato të vendburimit të varrosur të Përroit
të Veleshicës mbi degëzimin e djathtë
të saj, afër lagjeve Rade e Serdok (sot me
emrin zyrtar Radomirë), ku natyra ka
bërë mrekullinë duke grumbulluar blloqe
mermeri etj. lloje shkëmbore me përmasa
të mëdha e të gatshme për shfrytëzim,
pas një pune përgatitore në zbulim dhe
infrastrukturë.
Nuk shikuam në shesh as ndonjë bllok
magmatik të lloit bazik, gabrodiabaz nga
Mali i Sorokolit, një lloj tjetër shkëmbi i
veçantë e me shumë interes. Pra nuk shikova
gurë nga Malësia e Korabit, as granit, as
gabrodiabaz, as mermer, pa folur këtu
për disa lloje të tjera metamorfike etj. dhe
veçanërisht për mos-përfaqësimin me një
bllok Anhidriti nga Gjipset e Peshkopisë,
me përhapjen më të madhe në Ballkan?!
Gurët në fjalë nuk është nevoja të merren
në lartësi e vështirësi terreni të mëdha.
Për këtë punë “kanë menduar përrenjët e
maleve tona në miliona vite”, të cilat i kanë
transportuar e latuar dhe, duke na i sjellur
afër rrugëve automobilistike.
Duke u larguar nga Korabi nuk mund
të anashkalojmë Lurën, e cila është mjaftë
e pasur me lloje të shumta shkëmbinjsh,
sidomos me ultrabazikë nga më cilësorët
si dhe, zonën e Selishtës, zonën e Reçit,
zonën e Gramës, Grykën e Lumit të Setës,
Malin e Kërçinit dhe, vendosjen e një
kristali të madh Gjipsi të llojit Selenit nga
Vendburimi Radika, i njohur në të gjithë



Evropën, i cili ndodhet në afërsi të qytetit të
Dibrës, në Maqedoninë e Veriut. Pra, vetëm
16 apo 18 blloqe më përfaqësues nga numri
i madh i tyre në këtë rajon, kërkohet apo
sugjerohet ti shtohen mozaikut të gurëve të
tjerë në shesh.
Me siguri do ta hijeshojnë e plotësojnë atë
dhe do të bëhen nxitës edhe për pasurimin
e mëtejshëm të tij me gurë përfaqësues
cilësorë nga zona të tjera, po aq të
rëndësishme sa rajoni i Dibrës.
Gabimet duhen korrigjuar, përndryshe
ato shndërrohen në faj. Mundësitë janë pasi
nuk kërkohen shpenzime të mëdha, falë
edhe faktit se ato janë të kontrollueshme në
dritën e diellit.
Sodita mirë e mirë sheshin se mos jam i
gabuar por, nuk më rezultoi të ketë blloqe
shkëmbore të marra në rajonin e Dibrës.
Kjo mangësi, siç theksova, mund të
jetë edhe në zona të tjera të Shqipërisë,
brenda apo jashtë saj. Unë shkrova për
Dibrën (Bashkinë e Dibrës) ku mendoj
se e njoh dhe mund të jap kontribut,
edhe pse të vonuar, në një fazë të dytë
të përmirësimit të kësaj nisme, nëse do
të ndërmerret një ditë, që për mua është
një nisme shumë e gjetur dhe që meriton
për tu përshëndetur maksimalisht. Për
një punë të mirë të nisur me qëllime të
mira, edhe nëse ka disa të mangësi, ato
mund të plotësohen hap pas hapi, duke e
mbyllur problemin.
Konstatimi i disa mangësive nuk besoj se
e “lëndon” nismën në fjalë por përkundrazi,
ato duhet të merren me dashamirësi dhe të
mbahen shënim, nëse sadopak qëndrojnë.
Kur nuk i konstatova gurët në “kuvendin
e madh të gurëve”, pakënaqësia mu shtua
edhe për faktin se origjina e Skënderbeut
është e konfirmuar nga fshatrat Sinë e
Kastriot të Dibrës, e pikërisht nga Dibra nuk
kishte blloqe përfaqësues në sheshin që
mban prej dekadash emrin e Tij.
Po ashtu sugjeroj se duhet ndërmarrë një
punë e dytë, me një ekip ekspertësh, për të
bërë emërtimet e gurëve ne shesh, emërtime
që duhet të përmbajnë “vendin e marrjes,
emrin e shkëmbit dhe mirë do ishte edhe
formulën kimike të tyre.
Jetojmë në kohë tjetër dhe këto mundësi
janë. Besoj se është e mirëpritur nga të
gjithë vendosja në secilin bllok të gurëve në
shesh të një etikete informuese, estetike që
ti rezistoj agjentëve atmosferikë e humane,
dhe të jetë e kuptueshme nga të gjithë, e
shkruar saktë e bukur, me germa të mëdha
që të mund të lexohen nga të gjithë.
Etiketimi i tyre i bën gurët “që të flasin
me të gjithë vizitorët” pa qenë nevoja për
ndërmjetës.
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debat
Dibra e Madhe vendos të ngrejë
shtatoren e Elez Isufit
Këshilli Komunal merr vendim unanim. Ngrihet bordi përgjegjës
për procedurat në vazhdim, hartimin, financimin dhe vendosjen
e shtatores.
Vendimi i Këshilli Komunal për të vendosur shtatore e “Gjeneralit
me shajak” sjell reagimin e piktorit të njohur Zaim Elezi: “Boceti
i shtatores i bërë publikë ka probleme me vizatimin, plastikën,
modelimin dhe ajo që nuk tolerohet është kompozimi shumë i
konsumuar, i parë dhe stërparë”.
Dibër e Madhe, 28.01.2021 Këshilli Komunal i Dibrës së Madhe
ka miratuar njëzëri me 28 janar
2021 vendosjen e shtatores së Elez
Isufit në qytet. Ky vendim është pritur mirë nga komuniteti dhe është
përshëndetur në rrjetet sociale.
Shoqatës së ish-të
Përndjekurve Politikë
Shqiptar në Dibër të
Madhe propozon ngritjen
e shtatores për Elez Isufin
Dega e Dibrës e Shoqatës së
ish-të Përndjekurve Politikë Shqiptar në Maqedoninë e Veriut, i ka
propozuar në nëntor 2020 Këshillit
Komunal të Dibrës që busti i heroit
Elez Isufi - Ndreu të vendoset në një
mjedis publik në Dibër të Madhe.
“Shoqata e ish-të Burgosurve
dhe të Përndjekurve Politikë, si
nismëtare dhe realizuese e disa
figurave historikë në këtë qytet,
duke filluar nga ngritja e shtatore
së Skënderbeut, i cili u vendos
në sheshin “Skënderbeu”, duke
vazhduar me rilindësit dibranë Said
Najdeni e Josif Bageri, të cilët janë
vendosur në sheshin e “Rilindësve
dibranë” dhe së fundmi me ish
kryetarët historikë të këtij qytetit,
Sefedin Pustina dhe Aqif Lleshi, të
cilët janë vendosur para Komunës
së Dibrës..., i kërkon Këshillit
Komunal miratimin unanim për
vendosjen e bustit të luftëtarit më të
shquar dibran, Elez Isufi - Ndreu”,
- shkruhet në kërkesën e shoqatës,
firmosur nga kryetari i saj, Bashkim
Mashkulli.
“Ky bust historik do të vendoset
te sheshi i vjetër, ku sot ndodhet
shtëpia e pensionistëve, te rrethrrotullimi. Me vendosjen e këtij busti,
edhe pedonalja do të marrë emrin
“Elez Isufi”, - shkruhet në kërkesën
e shoqatës drejtuar këshillit.
Këtë kërkesë, Këshilli Komunal,
i cili drejtohet po nga Bashkim
Mashkulli,e ka diskutuar më datë
28 janar 2021, duke e miratuar në
unanimitet të plotë.
Në vendimin “për ngritjen e
përmendores në territorin e Komunës Dibër”, thuhet se miratohet
vendimi për ngritjen e një monumenti në territorin e Komunës së
Dibrës (neni 1). Vendimi përcakton
ngritjen e një bordi, i cili do të jetë
përgjegjës për procedurat e ngritjes
së tij, do të marrë në konsideratë
iniciativat dhe të propozojë masa
për ngritjen e memorialit (neni 3).
Për “verifikimin e mikrolokacionit
ku do të jetë i vendosur monumenti do të përgatiten projekte të

posaçme dhe miratime të veçanta”
(neni 4).
Debati: Boceti i publikuar
është i dobët artistikisht
Vendimi i Këshillit Komunal të
Dibrës së Madhe është pritur mirë
nga banorët e Dibrës dhe komuniteti dibran. Mesazhet e urimit dhe
falënderimit në drejtim të Këshillit
Komunal dhe Komunës së Dibrës
së Madhe nuk kanë munguar. Vendimi i tyre për një shtatore të Elez
Isufit - “Gjeneralit me Shajak”, prijësit të dibranëve në luftën kundër
Serbëve në vitet 1913-1921 është
për tu falënderuar.
“Atë që nuk e ka bërë Peshkopia,
po e bën Dibra e Madhe”, shkruhej
në disa komente në rrjetin social
Facebook.
Piktori i njohur shqiptar, Zaim
Elezi, nga Dibra, një nga më të
mirët sot në artin figurativ shqiptar,
ka shprehur kritika ndaj bocetit të
publikuar.
Sipas Elezit, boceti i publikuar
“ka probleme me vizatimin, plastikën, modelimin dhe ajo që nuk
tolerohet është kompozimi shumë
i konsumuar, i parë dhe stërparë”.
Në një reagim në profilin e tij
publik në Facebook, mjeshtri dibran i pikturës fton kolegët e tij që
të reagojnë për rastin, të japin mendime dhe të ndihmojnë kështu në
realizimin e një vepre skulpturore
në nivel të lartë artistik.
“Po postoj reagimin tim, me
dëshirën e mirë që artistët, miqtë e
mi, të shprehen për këtë shtatore.
Mendimet tuaja të vyera do të shërbenin që të mos viheshin shtatore
pa vlera në mjediset tona publike,
ashtu siç ka ndodhur deri më sot.”
“Me përulje dua t’ju falënderoj
dhe t’ju them ju lumtë për iniciativën për të vendosur shtatoren e
Elez Isufit në mjediset publike të
qytetit të Dibrës së Madhe! Po me të
njëjtin respekt, po ashtu, me duhet
të guxoj të shprehem se nuk jam dakord për figurën që keni publikuar.
Nuk ka as edhe një rëndësi se kush
është autori, (edhe pse nuk e di),
por duhet të shprehem se shtatorja
që shoh ka probleme jo të vogla.
E para, ka probleme me vizatimin,
plastikën, modelimin dhe ajo që
nuk tolerohet është kompozimi
shumë i konsumuar, i parë dhe
stërparë. Isha i drejtpërdrejt, pasi
nuk më falet që të mos shprehem
publikisht për atë që mendoj edhe
për Dibrën time të dashur. Jam
vetofruar pa asnjë lloj shpërblimi,
për të hartuar gjithë procedurën

Foto: Skicë ide e projektit - jo përfundimtar, publikuar nga Kryetari i Këshillit Komunal të Dibrës, z. Bashkim Mashkulli.

dhe mbështetur me emra artistësh
të mirë e shumë të mirë, që kjo të
ishte një shtatore me vlera të larta
skulpturore dhe artistike, siç Dibra
e meriton” - shkruan piktori Zaim
Elezi në reagimin e tij, postuar edhe
si koment në statusin e publikuar
nga Bashkim Mashkulli, kryetar i
Këshillit Komunal të Dibrës.
“Shqetësimi im, tha për gazetën
“Rruga e Arbërit” Zaim Elezi përmes
një bisede telefonike, është fakti që
ti paraprijmë realizimi të një vepre
të dobët artistikisht të Elez Isufit”.
“Edhe në të kaluarën - tha ai,janë realizuar vepra me qëllime të
mira kombëtare, por janë realizuar
keq artistikisht dhe kanë ngjallur
debat. Ai përmend shtatoren e
Skënderbeut në Dibër të Madhe,
por edhe dy shtatoret e fundit të
ngritura në Prizren, ajo për Skënderbeun dhe Adem Jasharin.
“Reagimi im vjen prej ndërgjegjes artistike, për respekt jo
vetëm të Dibrës, por edhe figurës
së Elez Isufit, e cila zë një vend të
rëndësishëm në historinë tonë kombëtare. Realizimi i shtatores së Elez
Isufit, duhet të realizohet përmes
një procesi transparent e mbarëkombëtar, jo i parë ngushtë në
hapësirën lokale të vendimmarrjes
dhe realizimit. Për këtë duhet shpallur një konkurs mbarëkombëtar
dhe një komision artistik duhet të
vendosë për bocetin përfundimtar.
Deri më tani nuk ka as ftesë publike
dhe as transparencë se kush është
në komision”.
Në profilin e piktorit Elezi në
Facebook, kanë reaguar edhe disa
figura të njohura të artit pamor në
hapësirat shqiptare.
Skulptori nga Gostivari Xhezair
Rexhepi shkruan se “figurës së
Elez Isufit përveç një shtatoreje,
ajo duhet ti këtë edhe vlerat artistike bashkëkohore. Nëse vërtet e
vlerësojnë figurën e tij, duhet edhe
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të materializohet me madhështi.
Kritiku i artit Artan Mitrushi
shkruan se skicës së publikuar “i
mungon plastika karakteriale, figura
është e ngrirë, pa gjallëri, linjat nuk
rrjedhin dhe pozicioni i dorës së
majtë është i stisur”.
Ndërsa skenografi i njohur Bashkim Zahaj shkruan se”kjo shtatore
thjesht nuk plotëson të qenit vepër
arti, siç pretendohet”. Sipas Zahajt,
“autori nuk është asnjëherë fajtor
për nivelin e veprës. Fajtorë janë ata
që marrin përsipër të aprovojnë vepra pa vlerë. Shpresoj se do gjendet
një artist, që i kemi në mesin tonë,
për të përfaqësuar këtë detyrim.
Artisti Maklen Lakuriqi shkruan
se “për vepra monumentale të figurave tona historike, duhet të ketë
vendimmarrje dhe gjykim kolektive
jopopullore, por profesionale, prej
skulptorëve, piktorëve, arkitektëve,
urbanistëve, historianëve/”.
Piktori tjetër dibran, Mentor
Shehi, shkruan se “shqetësimet që
ngrihen për skulpturën në natyrë
janë të drejta. Pa u zgjatur, them
se konkursi është mënyra më
saktë për të arritur një vepër arti të
pranueshme”. Sipas tij, mënyra e
organizimit të konkurimit të mos
jetë formale dhe niveli i komisionit
të jetë shumë profesional dhe kompetent në gjykime”.
Edhe artisti nga Kosova, Gani
Bytyçi, shtron nevojën e ngritjes së
komisioneve artistike që të miratojnë realizimin e këtyre veprave. Një
gjë e tillë, sipas komentit të tij, mungon në hapësirat shqiptare. “Do
të ishte mirë, shkruan Bytyçi, që
çdo qytet në Kosovë e Shqipëri të
ketë një komision të tillë artistësh.
Apo kjo të bëhej vetëm në nivel
qendror, në Prishtinë e në Tiranë.
Pra, një komision artistik, që do të
merrej me vlerësimin e veprave
artistike, të cilat vihen në hapësirat
publike”.

Kryetari i Këshillit të
Komunës: Nuk ka bocë të
miratuar. Të drejtën
për paraqitje bocash
e ka çdo artist
Bashkim Mashkulli, që është
kryetar i Këshillit Komunal dhe
njëherësh edhe Kryetar i Shoqatës
së të Përndjekurve Politikë - dega
Dibër, ishte ai që bëri publike bocetet paraprake.
Në një komunim përmes mesazheve në Facebook ai shkruan se
“skicat janë nxjerrë nga unë vetëm
për t’ua bërë të ditur qytetarëve se
ç’ka duam të bëjmë”.
“Nuk kemi përzgjedhur autor të
veprës”, shkruan Mashkulli.
Ai thekson se “të drejtat për të
paraqitur bocet e ka çdo skulptor,
pasi vendimi i Këshillit Komunal të
nënshkruhet nga kryetari i Komunës
së Dibrës dhe të publikohet në
faqen zyrtare të Komunës”.
Pasi vendimi të dalë në faqen
zyrtare, organet e Komunës së Dibrës do të bëjnë publike vendimin
për aplikim të autorëve që duan të
konkurrojnë “.
Sipas z. Bashkim Mashkulli,
financimi i kësaj shtatoreje do të
kryhet nga Komuna e Dibrës.
***
Vitet e fundit, shumë buste dhe
vepra të tjera artistike e monumentale kanë zënë hapësirë në sheshet
publikë të Peshkopisë dhe Dibrës
së Madhe. Por ato, në të shumtën
e rasteve janë vendosur jo vetëm
në mjedise të papërshtatshme, por
edhe të realizuara keq artistikisht.
Kështu që një debat paraprak mbi
këto monumente është në dobi të
publikut dhe komunitetit në këto
qytete.
Bujar Karoshi
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individi në veçanti duhet ta konsiderojë ushqimin si një pjesë të rëndësishme të veprimeve
të tij për mbrojtjen e shëndetit. Dhe akoma më në dilemë të ushqyerit bëhet në këtë kohë
pandemie, kur jemi me shenjat e Covid-19.

shëndeti

Çfarë të hamë kur sëmuremi?
Nga HaJreDin tOCa*

G

jithkush kur sëmuret matet shumë
çfarë të hajë. Tek çdo ushqim i
sëmuri ka një dyshim nëse i bën
mirë apo jo. Për mijëra vjet, ushqimet që
kanë përdorur njerëzit që ishin me shenja
sëmundjesh nga më të ndryshmet, sillnin
efekte të dëshiruara e të padëshiruara. Pra
nëpërmjet përfitimesh shëndetësore por dhe
pasojash nga kequshqyerja është konsoliduar
një përvojë.
Të ushqyerit është shkencë por nuk anashkalon përvojën shumëshekullore. Jo gjithkush ka mundësinë të ketë informacionin e
duhur kur ndjen një shqetësim në organizmin
e tij. Prandaj shtron pyetjen: çfarë duhet të
ha në këtë situatë ?Vetëm kur shëndeti jonë
pëson ndryshime dhe sëmuremi shprehja
“Ne jemi çfarë hamë” bëhet “Çfarë të hamë
që të jemi?” Sepse individi në veçanti duhet
ta konsiderojë ushqimin si një pjesë të
rëndësishme të veprimeve të tij për mbrojtjen e shëndetit. Dhe akoma më në dilemë të
ushqyerit bëhet në këtë kohë pandemie, kur
jemi me shenjat e Covid-19.
Nëse ju jeni i sëmurë dhe nuk keni komplikime ose sëmundje të rëndë, natyrisht
udhëzohet por dhe duhet të qëndroni në
shtëpi për të pritur që ajo të kalojë. Por çfarë
duhet të hani për të ndihmuar trupin tuaj të
luftojë sëmundjen që jua ka sjell virusi?
Më poshtë do të trajtojmë ushqimet për
të zgjedhur, në një farë kuptimi çfarë duhet
të preferoni, por natyrisht ka dhe për të
shmangur.
Përfshini vitaminat C dhe D, frutat dhe perimet, probiotikët dhe yndyrnat e mira për të
ndihmuar trupin të mbrohet dhe të shërohet
sa më shpejt. Dhe pini sa më shumë ujë dhe
lëngje që të qëndroni të hidratuar.
Frutat dhe perimet kanë përmbajtje të lartë
të vitaminave dhe të kripërave minerale si
dhe lëndë të tjera vepruese të cilat ndikojnë
në veprimtarinë funksionale të organizmit
duke luajtur një rol të madh mjekues. Dhe
shkurtimisht ja përse:
Perimet jeshile me gjethe si spinaqi, lakra
marule dhe lakra jeshile janë të mbushura
me fibra dietike dhe vitamina. Antioksidantët
e tyre mbrojnë qelizat dhe ndihmojnë në
stabilizimin e inflamacionit.
Luleshtrydhet, manaferrat, boronicat,
mjedrat janë gjithashtu të dobishme sepse
ato kanë efekte të fuqishme antivirale dhe
anti-inflamatore.

Konsumoni mollë për të patur një ekuilibër
të popullatave të baktereve në traktin tuaj të
tretjes. Polifenolët e mollës janë ushqyes me
vlera të jashtëzakonshme.
Kërpudhat janë aleatë të shkëlqyeshëm
kur jeni i sëmurë sepse janë të pasura me
antioksidantë.
Portokalli, pjepëri, kivi, brokoli, specat
e kuqe, janë një burim i mirë i vitaminës
C, e cila bën që sistemi imunitar të krijojë
më shumë “qeliza T”, të cilat sulmojnë dhe
shkatërrojnë një numër të madh virusesh.

Hudhra është një ushqim me efekte antibakteriale, antivirale dhe antifungale.
Salmoni është një burim i shkëlqyer i
proteinave, vitaminave dhe omega 3, dhe me
efekte anti-inflamatore. Ai gjithashtu përmban vitaminë D e cila luan një rol thelbësor
në funksionet imunitare.

Kosi është një burim i mirë i proteinave,
vitaminave dhe mineraleve. Ndihmon në
lehtësimin e dhimbjes së fytit.
Supat e nxehta dhe salcat me djegës, mustardë, kanellë, qimnon, shafran janë shumë
të dobishme për të ndihmuar në pastrimin e
traktit të sipërm respirator. Kështu që varet
nga ju që të spërkatni pjatat tuaja të gjellës
me to. Por mbajeni pak dorën, në mënyrë që
të mos irritoni stomakun dhe zorrët.
Sidoqoftë, pini ujë dhe çajra bimorë sa më
shumë dhe sa të doni.
Ndërkohë mund të bëni një nxitje për
stabilizimt ë organizmit me probiotikë.
Këto mikroorganizma të gjalla janë dhe
në formë tabletash, “kur gëlltiten në sasi të
mjaftueshme, ushtrojnë efekte pozitive në
shëndet, përtej efekteve ushqyese tradicionale”, thuhet sipas përcaktimit të OBSH. Ato
luajnë një rol të madh në mikroflorën tonë.
Një studim klinik ka treguar se një suplement
probiotik mund të zvogëlojë kohëzgjatjen e
gripit me dy ditë. Në një studim tjetër, marrja
e probiotikëve çdo ditë uli ndjeshëm ethet,
rrjedhjen e hundëve, incidencën dhe kohëzgjatjen e kollës. Eshtë e vërtetë se këto studime
ishin për ftohjet dhe gripin, por mund të jetë
gjithashtu e dobishme marrja e probiotikëve
dhe për një virus si Covid-19.
Gjithkush në këtë situatë shëndetësore
do të kishte një rezervë ti marrë apo jo
probiotikët nëpërmjet tabletave. Edhe unë
ndaj të njëjtin mendim, me kusht që ti
merrni ato vetëm kur të jeni të sigurtë për
origjinën dhe përmbajtjen. Për ndryshe të
njëjtat mikroorganizma që kanë tabletat
me probiotikë i gjeni dhe tek kosi (të jetë
sa më natyral dhe i freskët, pa ngjyrosës
dhe pa sheqer), tek turshitë (lakra turshi e
bërë vetë dhe e pa-pasterizuar), tek djathi
i njomë (i prodhuar në mënyrë tradicionale), tek buka me farë (brumi i ardhur
me farë buke, jo buka që bëhet me maja)
dhe tek turshitë e ndryshme (kur bëhen në
shtëpi, pa përdorur uthull e cila i eliminon
mikro-organizmat).
DISA SHTESA PËR T’U PATUR
NË KONSIDERATË.
Xhenxhefili vepron si një anti-inflamator i
vërtetë. Shtojeni atë në çaj.

dhe minerale që janë të dobishme kur jeni i
sëmurë. Ato gjithashtu mund të rrisin sistemin
tuaj imunitar, të përmirësojnë kontrollin e
sheqerit në gjak dhe të ulin inflamacionin
në sistemin e tretjes.
Çokollata e zezë me një përmbajtje të
lartë kakaoje (minimum 70%) do të sigurojë
polifenole, që janë antioksidant të fuqishëm
dhe do të stimulojë trupin tuaj.
Molusqet, me përmbajtjen e tyre të lartë të
zinkut dhe jodit, kanë fuqinë të zvogëlojnë
kohëzgjatjen e një ftohjeje.
Mjalti është një baktervrasës i shkëlqyer.
Këtë prindërit tanë dhe të tyre e dinin mirë,
dhe na e jepnin në rast ftohjeje apo kollitje.
PO CILAT PIJE DUHET TË ZGJEDHIM
KUR JEMI TË SËMURË?
Çaji është një pastrues dhe zhbllokues
i shkëlqyeshëm natyral që ndihmon në
pastrimin e sinuseve. Gjithashtu ka veprim
antioksidant dhe anti-inflamator.
Supat përmbajnë vitamina, minerale,
proteina, magnez, kalcium dhe fosfor. Ata
gjithashtu punojnë si zhbllokues natyral kur
janë të nxehtë.

Ujë i kripur (në gargara). Në rast të një
fyti të përflakur, ndihmon në zvogëlimin e
dhimbjes dhe ka një efekt baktervrasës.
CILAT USHQIME DUHET TË
SHMANGIM KUR JEMI TË SËMURË?
Ëmbëlsirat. Sheqeri është një inflamator
tinzar dhe mund të ketë një efekt të dëmshëm
në rruazat e bardha të gjakut, që janë thelbësore për të luftuar infeksionet. Për të mos
përmendur që ëmbëlsirat edhe për ushqimet
e tjera mund të shkaktojnë probleme të
transportit në organizmin tonë. Mos harroni
ëmbëlsuesit artificial, shkaktojnë dhimbje
koke. Makaronat ose buka gjithashtu duhet të
shmangen, karbohidratet e tyre shpërbëhen
shpejt në sheqer, dhe japin të njëjtat efekte
inflamatore.
PO ALKOOLI DHE KAFEJA?

Farat e Anisë ndihmojnë në zbutjen e
mukozës tek hunda dhe qetësojnë kollën.
Bollguri prej tërshëre është një burim i
mire shëndeti sepse siguron kalori, vitamina

Lamtumirë i duhet thënë çdo lloj pije që ka
qoftë dhe vetëm një përzierje të vogël alkoli.
Ose hiqeni alkoolin nga pijet e përziera.
Alkooli është një element inflamator dhe
gjithashtu ka tendencën e keqe të dehidratimit të trupit. Sepse hidratimi është thelbësor
në rastin e të sëmurëve dhe akoma më
shumë për të sëmurët me Covid-19, mukozat
e zgavrave të hundës janë më efektive në
eliminimin e viruseve kur ato janë të lagura.
Bëni kujdes me kafenë, ajo gjithashtu
përshpejton dehidratimin.
*) Autori është “Doktor” në “Shkencat
e Mbrojtjes së Bimëve”.
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Nga arkivi i gazetarit

letra
Jo thjesht një letër malli nga Nazmi Koçi...
Në një mënyrë tjetër përsëri po duan të sakrifikojnë Dibrën për të ruajtur Shkodrën e Lezhën. Ne i duam shumë ata dhe kemi
dhënë gjak për ti mbrojtur. Nuk ka lindur kot ajo thënia: “Dibra e Shkodra janë një vëlla”. Po duhet të gjenden mënyra që në
këtë kohë ka me bollëk, që ata të ruhen e Dibra të mos sakrifikohet përsëri. Kjo nuk është sakrificë, por asgjësim i plotë i Dibrës.

A

jo që ke thënë për Skavicën është një ide
e madhe. Do jetë aktuale në shekuj dhe
brezat do ta vlerësojnë. Një ditë lexoja
një shkrim historik që thoshte: “Si u sakrifikua
Dibra dhe Gjakova për të shpëtuar Shkodrën”,
u kushtohej pazarllëqeve të viti 1913 kur është
bërë ndarja e kufijve. Me mbeti në mendje
mbyllja e artikullit që ishte afërsisht kështu:
Dibra e historisë, Dibra e Skënderbeut, Dibra
e kongreseve dhe e arsimit, nuk ia kishte borxh
askujt që të përfundonte në një monedhë tregu
e të përdorej si mall për shkëmbim, që të ruante
të tjerët, ajo ja kishte paguar haraçin historisë.
Në një mënyrë tjetër përsëri po duan të
sakrifikojnë Dibrën për të ruajtur Shkodrën
e Lezhën. Ne i duam shumë ata dhe kemi
dhënë gjak për ti mbrojtur. Nuk ka lindur kot
ajo thënia: Dibra e Shkodra janë një vëlla.
Po duhet të gjenden mënyra që në këtë kohë
ka me bollëk, që ata të ruhen e Dibra të mos
sakrifikohet përsëri. Kjo nuk është sakrificë, por
asgjësim i plotë i Dibrës.
***
I dashur Abdurahim!
E mora mesazhin tënd, të ngrohtë dhe përvëlues
njëkohësisht, pasi në dhuntinë e të shkruarit ke
qenë gjithmonë ekspert i klasit të parë.
Me vjen mirë që ndonëse atje ku nuk do të
duhej të ishe, ia kalon mirë dhe rron me djersen
tënde. Sot këtu janë fabrikuar zanate e mjeshtëri
të reja që ne të dy zor se do mund ti bënim.
Në Lure njërit i vrau një cjap djalin kur ky po
i binte fyellit majë një shkëmbi (ti ndoshta e din
këtë histori para meje), cjapi i futi një të shtyrë
me brirë dhe e hodhi në humnerë. Kur fshatarët
shkuan ta ngushëllojnë të atin, ai u përgjigj:
Më vjen keq dy herë, pasi edhe më vdiq, por
edhe shpiku një vdekje të re, ne ishim mësuar
të thoshim vdiq nga dita, nga pushka, e vrau kali
etj., por këtë vdekjen nga cjapi e shpiku djali
im. Këta kanë bërë shumë shpikje, fjalën e kam
për këta 25 vjet.
Në të vjedhur janë aq ekspertë e novatorë
dhe shpikin çdo ditë mënyra të reja me taksa,
koncesione e deri te vjedhjet fizike të thesarit
e të bankave. Një dite im bir më tha se do ta
pësojmë si gomari i Nastradinit, të cilit i zoti i
kufizoi ushqimin dhe kur ia ndaloi fare, gomari
ngordhi e ai tha: Po ky ç’ pati, dhe ngordhi tani

që u mësua pa ngrënë.
Por një zanat i ri është ai që më thoshe në
shkrimin tënd. Mosmirënjohja dhe mos vlerësimi
i të tjerëve për punën që kanë bërë e bëjnë, mos
vlerësimi i vlerave, i historisë. Këtu shumica (jo
vetëm ajo elektorale), mendojnë se historia ka
filluar me ta, ndoshta mendojnë se edhe do të
përfundojë me ta.
Ajo qe tregoje më ka ndodhur edhe mua
kur doja të dërgoj djalin në shkolle të lartë. Ai
fitoi në mjekësi, kurse unë doja ta dërgoj ne
stomatologji ku mendoja se mund ta përgatis më
mirë. I kërkova ndihmë një politikani që ishte
dhe gazetar dhe e kishim pasur mik uni dhe
vëllai im Xhemali që më ka vdekur. Më ndihmo
ti ndryshoj degën djalit i thashë. Nuk mundet
më tha se ne kemi ndihmuar X person me qe
ai ka kandiduar për deputet në PD dhe mos na
keqkuptohet. Po mirë more i thashë, po unë a
thua jam fajtor se nuk kandidova për deputet
në PD që të përfitoja nga ndihma juaj. Lavdi
zotit djali u bë mjek aty ku deshëm ne, por më

mbeti një shije jo e mirë. Tani dëgjoj të thuhet
se socialistet e para viti 2005 nuk bëjnë. Ata pas
vitit 2005, po. Prandaj as nuk çuditem dhe nuk
pres ndonjë trajtim tjetër, pasi e di veten, jam
i viti 1973, ama kam po atë emër e mbiemër
që me kanë vënë të paret e mi. Edhe ju keni po
atë emër e mbiemër që keni patur. Keni bërë
edhe male me libra e shkrime aq sa duhen disa
politikanë bashkë për ti vene në kandarë për tu
barazuar me peshën e tyre. Por pesha e atyre
shkrimeve është shumë herë me e rendë, është
edhe shumë me jetëgjatë se afati i një apo disa
legjislaturave së bashku. Kur të kemi ikur nga
kjo botë, kur mbi varre të ketë barë e të kullosin
lopët e gomarët, kur shumë nga këta figura të
jenë bërë anonime, librat do të jenë aty dhe do
të lexohen e vlerësohen nga brezat dhe sigurisht
autori i tyre do të jetë aty, i pavdekshëm. Kjo
më ngushëllon dhe mua dhe ulem e shkruaj (
kryesisht për problemet e profesionit).
Ajo që ke thënë për Skavicën është një ide e
madhe. Do jetë aktuale në shekuj dhe brezat

do ta vlerësojnë. Një ditë lexoja një shkrim
historik që thoshte : “Si u sakrifikua Dibra dhe
Gjakova për të shpëtuar Shkodrën”, u kushtohej
pazarllëqeve të viti 1913 kur është bërë ndarja e
kufijve. Me mbeti në mendje mbyllja e artikullit
që ishte afërsisht kështu: Dibra e historisë, Dibra
e Skënderbeut, Dibra e kongreseve dhe e arsimit,
nuk ia kishte borxh askujt që të përfundonte në
një monedhë tregu e të përdorej si mall për
shkëmbim, që të ruante të tjerët, ajo ja kishte
paguar haraçin historisë.
Në një mënyrë tjetër përsëri po duan të
sakrifikojnë Dibrën për të ruajtur Shkodrën e
Lezhën. Ne i duam shumë ata dhe kemi dhënë
gjak për ti mbrojtur. Nuk ka lindur kot ajo thënia:
Dibra e Shkodra janë një vëlla. Po duhet të gjenden
mënyra që në këtë kohë ka me bollëk, që ata të
ruhen e Dibra të mos sakrifikohet përsëri. Kjo nuk
është sakrificë, por asgjësim i plotë i Dibrës.
Do ta lexoj librin tënd dhe me siguri do të
jem më i armatosur për të debatuar me këdo.
Që të debatosh duhet të jesh i mirinformuar,
nuk mjafton vetëm patriotizmi. Puna e sjell që
kushdo të jetë ambasador i vendit të vet dhe
duhet te dijë ta bëjë mirë punën e tij. Këtë u
thosha gjithnjë shqiptareve në Itali. Atje ku
futemi ne s’ka shqiptar të tjerë,prandaj ti je
ambasadori i vendit tënd dhe duhet ta bësh mirë
këtë detyrë kudo qofsh. Disa edhe më dëgjonin.
Miku im më vjen keq që nuk të kam afër, të
takohemi e pimë kafe shpesh siç bëj me disa
shokë të tjerë këtu. Jam mu në qendër dhe nuk
ka nevojë për autobus. Më në fund po të them
atë që u them shumë dibraneve këtu në Tiranë.
Ne ishim miq edhe në Dibër, por këtu jemi nja
dy breza më afër se vetëm njeri tjetrin kemi prej
nga kemi ardhur. Edhe bashkë jemi shumë më
afër dhe kjo për shumë arsye.
Po të dërgoj edhe numrin e telefonit dhe
në çdo rast kur të vish më kërko të çmallemi,
megjithëse kemi shumë për të thënë dhe nuk
dihet a na mjafton koha. Sidoqoftë pak është më
mirë se hiç.
Të përqafoj me shumë mall. Bëji të fala dhe
Natashës. Pandeliun kur ta takosh ma përqafo.
Miku yt Nazmi Koçi
Tiranë, 24 shkurt 2016

Skica nga Abdurahim Ashiku: Tre mesele në hava e një përtokë

Një paqetë cigare e një kile kafe...
1. - E THËNË…

Është e thënë dhe e përsëritur sa herë bie shi...
...Dy shokë ia kishin marrë udhës në këmbë.Njeri kishte
një çantë në krah e një ombrellë që e ngulte dhe e shultë
në tokë si bastun. Tjetri ishte me duar në xhepa. Një re e
zezë kapi kupën e qiellit, e pa numëruar deri në dhjetë, ia
behu një shi me shtamba. Shi vere nga ato që të kapin e të
lëshojnë si të luajnë dokrrash. Shoku hapi çantën dhe prej
saj nxori një fësh-fësh-e të palosur me kujdes. Për vete hapi
çadrën dhe e ngjeshi fort pas trupit që mos ia hiqte era që e
përcillte brisk shiun...
Nuk ecën gjatë. Shiu, si shi vere pushoi, dielli zhveshi retë.
- Po mos isha unë do ishe lagur e bërë qull.- I tha pronari
i fësh-fësh-es shokut i cili por fshinte pikat e ujit mbi fytyrë...
...
- E dëgjove? Po të mos ishte fësh-fësh-ja ime...
...
Shoku përsëri nuk foli.
- Po të...
- Po të mos ishe ti dhe fësh-fësh-ja jote a do të isha lagur
më shumë se kaq?
Tha dhe u hodh me gjithë rroba në një pellg uji mbledhur
nga shiu i rrëmbyeshëm...

2.- DAMBE-DAMBE, DHAME E DHAME...

Ka qenë një këngë. Thurur në ato kohë çudirash. Këngë
me iso që e këndonin një dyzynë burrash e grash.
Kënga lidhej me një ngjarje që asokohe zuri kryeartikujt
e gazetave e faqe reportazhesh e telereportazhesh. Kooperativat e zonës jugore u dhuruan atyre të zonave malore tufa
me dele e me dhi, me kuaj, mushka e gomarë. Kaq jehonë
pati kjo ngjarje dhe kaq thellë kamares së gojës mbetën fjalët

dhe notat e saj, sa refreni përsëritej aq shumë sa bubullimë
të vinte në vesh e shkreptimë në sy.
DAMBE E DAMBE... përcillej isoja shoqëruar nga daulle
që ushtonin grykave të maleve...
Delet blegërinin...
Kecat kërcenin...
Kuajt hingëllinin..
DHAME E DHAME... kthehej jehona...
Kohë dhëniesh...
Periudhë sadakaje...

3.- GALLOSHET...

Nuk e di a i jepni dum fjalës “galloshe”. Për sqarim teknik
po ju them se galloshet janë një sajesë këpucë mbi këpucë.
Mund të vishen mbi këpucë të zakonshme, po më të shumtën
e rasteve bëhen me porosi. Psidhje u thonë këpucëbërësit.
Bëhen si këpucë me qafa me lëkurë të hollë e pa taka.
Vishen e futen në galloshe, kallëpe prej gome që asokohe
prodhoheshin nga NISH-Goma në Durrës.
Aty nga thatësira gjithnjë e më në rritje e ekonomisë
shqiptare, diku nga viti 1988, RamizAlia gjeti një zgjidhje
që nuk ishte e re, siç u quajt, por e vjetër, e provuar dhe
e dështuar. Për zonën malore që prodhonte “Dy të tretat e
prodhimit të përgjithshëm industrial të vendit” që të zhvillohej hoqi nga dikasteret qendrore kuadro të devotshëm dhe
i dërgoi në zonën verilindore si dublantë të kuadrove nga
rrethi në bazë. Dublantët u rrinin para e mbrapa shefave
të seksioneve, kryetarëve të kooperativave, drejtorëve të
ndërmarrjeve...ku ishin e ku nuk ishin. Rrodhe e baltë pas
këpucëve. Dublantëve u ruhej vendi i punës atje nga erdhën.
U jepesh 8 lekë dietë në ditë, u sigurohej ushqimi i mirë dhe
cilësor në mensa të hapura me ushqim të zgjedhur, u siguro-

hej fjetja komode deri edhe në hotele me pagesë të plotë...
Shkurt gjithçka që i afrohet mikut...
Asokohe, si asnjëherë drejt Dibrës, me autoritetin e
kuadrove të ardhura për ndihmë, vërshuan mallra të llojit
frigorifer, lavatrice, televizor... sa në ëndërr nuk ishte parë
asnjëherë.
Mallrat vinin me kamion për dibranët dhe ktheheshin me
mjete të rastit për miq e dashamirë në Tiranë.
Legjendë qe bërë atëherë autobusi i klubit sportiv “Korabi”
që përkulej balestrash nga pesha e tyre drejt Tiranës...
Populli pyetje të parë që u bënte kuadrove të vet ishte:
- Si e ke galloshen?
- Në të thatë mirë-i përgjigjej,- por kur bie shi, qull bëhen
këmbët.

NJË PAQETË CIGARE E NJË KILE KAFE...

Një ministre e qeverisë Rama dhe një deputet i partisë së
tij u ngjitën dje plot pompozitet në tribunën e fundit për këtë
vit të parlamentit shqiptar dhe njeri pas tjetrit u munduan të
bindin njerëzit brenda dhe jashtë tij se vrasja qetësisht e të
riut në Laprakë ishte aksident. E torën aq gjatë dhe aq hollë
fillin sa nuk mbeti fije leshi në furkë.
Plumbat mbi të riun, siç e deklaroi edhe prokuroria, nuk
ishin aksident por vrasje me dashje.
Aksident ishte vendimi i parlamentit për dhuratat në
adresë të familjes e të familjeve të tjera kur të ndodhin kësisoj
“aksidentesh”...
Harruan një gjë, harruan se si shkohet në mort e se si
ngushëllon “materialisht” populli...
Harruan se në Dibër për mort shkohet me NJË PAQETË
CIGARE DHE NJË KILE KAFE...
Me NJË PAQETË CIGARE E NJË PAKO KAFE...
Cigarja ndizet në konak...
Kafeje, piqet e pihet e hidhët, pa sheqer, në ibrik bakri,
e kulluar...
DHAME E DHAME...
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Një thirrje 28 vjet më parë... dhe një letër kryetarit të bashkisë Dibër...
Lanë - Lura, beteja e madhe fitimtare kundër synimeve serbo-jugosllave.

Beteja e Lanë-Lurës 1921, një fitore
e madhe dhe një harresë skandaloze
Letër drejtuar kryetarit të Bashkisë së Dibrës, Dionis Ymeraj

Nga Abdurahim Ashiku

N

jëzet e tetë vjet më parë, në nëntor
1992, mësova se lapidari modest
kushtuar fitores së madhe në betejën
epike të Lanë-Lurës, ( 26, 27 e 28 tetorit 1921),
betejë ku Dibranët, (të vetëm, pa ndihmën e
askujt, siç ndodhi në Vlorë më 1920 ku mori
pjesë e gjithë Shqipëria) fituan betejën më të
madhe (pas 18 betejave fitimtare të Skënderbeut kundër perandorisë osmane në Dibër
në shekullin XV), betejën kundër pushtuesit
serbo-jugosllav duke e mbyt atë në Drinin e
Zi, lapidari simbol i asaj fitoreje u shkatërrua,
u shkul nga vendi.
Duke kërkuar në arkivin tim hasa në një
shkrim me titullin “Kujt i intereson shuarja e
fitores së Lanë-Lurës”, shkruar më 21 nëntor
1992 dhe botuar në gazetën “Zëri i popullit”
ku protestoja për shkatërrimin e simbolit të
fitores së madhe të Dibranëve, lapidarin me
themele në një kodër të bukur që dominon
pamjen e fushës së Lanë-Lurës.
Mbaja mend mirë se i kisha bërë një fotografi nga larg dhe nga afër lapidarit, foto
që nuk e gjeta mes dhjetëmijë negativëve të
zbardhur. Me sa duket kishte humbur bashkë
me të shumë të tjerë...
U bëra thirrje disa lurasve, miq të mi, që të
gjejnë vendin dhe ti bëjnë një fotografi në atë
gjendje që e ka lënë koha tash afro tre dekada.
Më erdhën disa përgjigje, por asnjë fotografi. Lapidari, siç më shkruante një mik,
është shkulur nga vendi, i janë marrë hekurat
dhe është shpërndarë betoni, është zhdukur
pllaka...
Më erdhi keq për Dibrën, simbol i madh
historik i saj...
Më erdhi keq për Shqipërinë, simbol i
madh kombëtar i saj...
Më erdhi keq për vendasit që këtë margaritar në qafën e bukur të Lurës, e humbën
dhe nuk u kujtuan (dhe nuk po kujtohen) ta
gjejnë dhe ta ngrenë në një monument që të
duket nga sateliti për ti treguar serbit se nuk
kalon dot më në Dibër.

***
NJË 100 VJETOR QË DUHET PËRKUJTUAR E FESTUAR NË MASËN E LUFTËS
SË VLORËS
- Vlora, me pushkën gjithë shqiptare, i
hodhi italianët në det...
- Dibra me pushkën vetëm të “Nëntë
maleve të saj”, i hodhi serbo-jugosllavët në
Drin...
Vitin e ardhshëm është 100 vjetori i Betejës së Lanë-Lurës, (28 tetor 1921) betejë që
mbyti serbo-jugosllavët në Drin, betejë që
bëri jehonë të madhe në të gjithë botën dhe
solli pavarësinë përfundimtare të Shqipërisë.
Ky përvjetor duhet të përkujtohet në masën
e “Luftës së Vlorës”.
Me madhështi, me përkushtim qytetar dhe
në vijim të shndërrohet në një festë të madhe
shqiptare të përvitshme.
cyan magenta yelloë black

I nderuar kryetar!
Vitin e ardhshëm është 100 vjetori i Betejës së Lanë-Lurës, ( 28 tetor 1921) betejë që
mbyti serbo-jugosllavët në Drin, betejë që bëri jehonë të madhe në të gjithë botën dhe
solli pavarësinë përfundimtare të Shqipërisë.
Ky përvjetor duhet të përkujtohet në masën e “Luftës së Vlorës”.
Me madhështi, me përkushtim qytetar dhe në vijim të shndërrohet në një festë të
madhe shqiptare të përvitshme.
Në Lanë-Lurë, në krye të saj, atje ku ka qenë vendos lapidari, çuditërisht i shkatërruar
në hapat e parë të demokracisë (Shiko shkrimin “Kujt i intereson shuarja e fitores së
Lanë-Lurës, Z.P dhjetor 1992) mendoj se duhet të ngrihet një memorial madhështor që
të dominojë pamjen, madje edhe nga sateliti.
Bashkangjitur po ju dërgoj një shkrim timin të një çerek shekulli më parë kur lapidari
i ngritur në krye të fushës së Lanë-Lurës u shkatërrua.
Sugjeroj një vendim që tani nga ana e Këshillit -Bashkiak dhe bërjen e një programi
me hollësi për përkujtimin e saj.
Lura, shumë vite më parë, kremtonte “Festën e Liqeneve”. Mendimi im është që ajo
duhet të zgjerohet dhe festohet me qendër fushën e bukur të Lanë-Lurës e me degëzime
deri në Fushën e Pelave dhe fushën e Krej-Lurës, me veprimtari atdhetare, konkurse, gara
hipizmi (Fusha e Pelave ose e Lanë Lurës), me panair tregtar me prodhimet e vendit, me
tërheqje masive turistësh vendas e të huaj.
Për hollësi organizimi, më në detaje, mund të komunikojmë pas vendosjes së festimit
të 100 vjetorit.
Me respekt
Abdurahim Ashiku
Athinë, 23 shtator 2020
Në Lanë-Lurë, në krye të saj, atje ku ka
qenë vendosur lapidari, çuditërisht i shkatërruar në hapat e parë të demokracisë (Shiko
shkrimin “Kujt i intereson shuarja e fitores
së Lanë-Lurës, Z.P dhjetor 1992) mendoj se
duhet të ngrihet një memorial madhështor që
të dominojë pamjen, madje edhe nga sateliti..
Lura, shumë vite më parë, kremtonte “Festën e Liqeneve”. Mendimi im është që ajo
duhet të zgjerohet dhe festohet me qendër
fushën e bukur të Lanë-Lurës e me degëzime
deri në Fushën e Pelave dhe fushën e KrejLurës, me veprimtari atdhetare, konkurse, gara
hipizmi (Fusha e Pelave ose e Lanë Lurës),
me panair tregtar me prodhimet e vendit, me
tërheqje masive turistësh vendas e të huaj.
Lura në tetor të vitit të ardhshëm duket të
shndërrohet në KRYEQYTET të Shqipërisë...

nga vetja, vegla që “mbath” e bën që historia
të lëshojë rizoma e marrë dhenë, të lëshojë
degë e të marrë qiellin.
“Penda” dhe “shpata”, - shkruan Ismail
Strazimiri luftëtari i shquar, pjesëmarrës në tre
luftëra të mëdha të këtij shekulli, luftën kundër
turkut për Pavarësinë Kombëtare, luftën kundër
serbit për mbrojtjen e tërësisë territoriale dhe
luftën kundër fashizmit (derisa ra si trimat në
moshën 75 vjeçare më 19 nëntor 1943 në
Sllovë) në luftë kundër gjermanëve) në librin
“Kujtime historike mbi lëvizjet kombëtare në
qarkun e Dibrës” janë dy binjake, që të dyja
prej çeliku për një qëllim, për një mision. Për
me sigurue ekzistencën e një shteti shumë
probleme që s’mund ti zbërtheje “penda” i
zbërthen tefi i “shpatës”.
Dibranët e “shpatës” e kanë shkruar bukur
më mirë se kushdo historinë e vet. Kurse ato
të “pendës” janë larg, tepër larg. Duhet të
vrapojnë shumë për tu futur në rrugën e gjerë
të autohistoriografisë duke dhënë kështu një
kontribut të çmuar në historinë e vërtetë të
Shqipërisë.
Në një moment që lidhet me 80 vjetorin
e Pavarësisë, me çastin teje delikat për kombin tonë, veçanërisht me “murin tragjik që
e ka ndarë përgjysmë popullin tonë...” me
“rrënimin e këtij muri të mallkuar”, rrënimi i
të cilit “është kusht që populli shqiptar të bëhet
popull i lirë, i pasur dhe i lumtur” siç thotë
Rexhep Qosja, e ndjej të nevojshme të them
dy fjalë për betejën e Lanë-Lurës dhe fitoren
historike të dibranëve në këtë betejë. Me të u
dogj karta e fundit e qeverisë së Beogradit. Ushtritë jugosllave (lexo serbe) nuk i përsëritën më
operacionet e tyre. Fitorja ushtarake solli edhe
fitoren politike. Më 9 nëntor 1921 Konferenca
e Ambasadorëve e quajti Jugosllavinë agresore
dhe hodhi poshtë pretendimet e saj për “vijën
strategjike”. Megjithatë ajo vazhdoi provokacionet për të shkaktuar trazira, provokime që
dështuan me turp.
“Vija strategjike” jugosllave (lexo serbe)
synonte “tre qafat”: Qafën e Buallit”, Qafën
e Murrës dhe Qafën e Merkurthit, si hap të
parë (për të penetruar pastaj në Durrës e për
ta këputur Shqipërinë për mesi). Kufijtë e 13tës për ta, kufij që e ndanë Shqipërinë nëpër

***
KUJT I INTERESON SHUARJA E FITORES
SË LANË-LURËS
Shkatërrohet lapidari kushtuar fitores
kundër serbit
Harku kohor 1912 – 28 tetor 1921, hark i
cili fillon me betejën dhe fitoren madhështore
të Kolosianit dhe mbaron me “Termopilet” e
luftës kundër serbëve, betejën e Lanë- Lurës
përmbledh një dallgëzim të paparë betejash
kundër Serbisë e synimeve shoviniste serbo-jugosllave, një furi të pashembullt popullore në mbrojtje të tërësisë kombëtare, të
trojeve të lashta të këtij vendi, që nuk njohu
kurrë një ditë të vetme paqeje.
Nuk kam ndërmend të ndalem në këtë
hark me beteja “palë-palë”, me një popull
kurdoherë në këmbë, me prijës legjendarë
midis të cilëve Elez Isufi qëndron në krye.
Është detyrë e historianëve që këtë periudhë
me të vërtetë të lavdishme në historinë e
Shqipërisë së re do ta studiojnë me kokë të
ftohtë dhe do ta ngrenë në piedestalin që i takon. Jo “Shoqe të pandarë të Luftës së Vlorës”
siç e cilëson në një kumtim historiani i njohur
Kristo Frashëri por më gjerë, më thellë, më
lart. Këtë gjerësi, këtë thellësi e lartësi historianët e Dibrës (tani të të dy Dibrave bashkë)
duhet ta japin me penë. Në historinë e një
kombi apo treve pena është “shati” që tërheq



kujtesë
“palcën kurrizore të saj” ( u luten gjeografëve
e hartografëve të bëjnë matje “precize” dhe të
përcaktojnë boshtin e kombit shqiptar, të përcaktojnë qendrën gjeografike shqiptare. Syri
i lirë dhe matjet në harta shkollore, mund të
gabojnë por mua më duket se boshti po ashtu
edhe qendra gjeografike shqiptare qëndrojnë
jashtë kufijve arbitrar shtetëror. Po gabova ju
lutem më korrigjoni), nuk mund të pranoheshin, nuk kishte si të kalonin në heshtje.
Lanë – Lura përbën shtabin, karakollin rreth
të cilit u formua kështjella e qëndresë dibrane
në verën dhe vjeshtën 1921. Përmasat e kësaj
kështjelle ishin tejet të mëdha, nga Muhurri
në Reç, gjatë tërë gjatësisë së Drinit të Zi (në
lindje), nga Qafë-Murra në Qafë-Mërkurth e
në Qafë-Drajë (në perëndim e në veri.
Qenë muajt më të nxehtë, që koha e
trimërive të pashoqe popullore, qe çasti kur
emra të rinj iu shtuan historisë së luftërave
popullore të dibranëve për mbrojtjen e vendit. Është për të ardhur keq që historia nuk
ka shkruar për ta, që librat historikë heshtin
për trimërinë e tyre deri në legjendë. Unë
nuk kam ndërmend të bëj listën e tyre, as të
përshkruaj trimërinë e pashoqe në betejat
“palë-palë” të qershorit, korrikut, gushtit,
shtatorit, në betejën historike të 26-27 e 28
tetorit 1921. Veçanërisht këto tri ditë përbëjnë
një kulm lufte vetëmohuese. E para dhe e dyta
me luftërat e dyta me luftërat e paepura, me
qëndresën historike por edhe me tërheqjen
dhe tradhtinë. E treta, 28 tetori, Beteja e
Lanë-Lurës, në atë fushë në “kupë të qiellit”,
me male e burra male që nuk u tutën, e me
fitoren madhështore.
Sa herë fitojshin malësorët tanë në Lanë
të Lurës, shkruan Ismail Strazimiri në “Libër
kujtimesh” (në dorëshkrim), ngrihesh e fluturonte mbi ta një shqiponjë e cila rrotullohej
e gërhiste egërsohem me zanin e saj të ashpër
dhe sulej drejt frontit të serbëve. Tue e pamë
malësorët këtë shqipe që fluturonte përmbi
krenat e tyne, pa u drashtë as nga plumbat e
anmikut, as edhe nga zhurma e luftës, përtëriheshin me fuqi morale e qujeshin si dhënie
ngadhënjimi fluturimin e saj dhe tue brohoritë
“Besa- besë , asht dita jonë” sulmojshin me
tërbim mbi anmikun të cilin e thyejshin dhe
e dërmojshin (faqe 90).
Këtu, në Lanë të Lurës, bëri varg e më
tej u shtri mbi telat e çiftelisë ajo që u quajt
“Marshi i Djelmënisë Dibrane”, marsh i cili do
të orkestrohej e do të bëhej himn i shoqërisë
“Djelminia Dibrane” dhe “Bashkimi Dibran”.
Në atë marrsh ndër të tjera thuhet:
Drin, e Lum i gjanë, Plaku i malësisë,
A ke me ja lanë Dibrën Serbisë?
Kurrë nuk durohet kjo robëni,
Dibra e Mosiut asht Shqipëni...
.....
Çohu burra, çohu,
Gjithë me besa besë
Për Dibrën luftoni
Me të madhe shpresë
.....
Lurë, o vend i nalt, vend i trimënisë
Aty u banë fjalët, besa e lirisë...
Lanë- Lura, beteja dhe fitorja madhështore
e saj, meriton të shkruash gjatë. Meriton një
sesion jubilar më vete.
Më detyroi të shkruaj këto radhë (jashtë
përvjetorit të saj) një fakt që megjithëse është
i vërtetë, nuk dua ta besoj: Lapidari i ngritur
në krye të fushës së bukur të Lanë Lurës, një
lapidar i thjeshtë prej betoni (kur duhet të
ishte një obelisk i lartë) është shkulur, është
thyer e shkatërrua”
Nuk e di se kujt i intereson prishja e atij
lapidari, shkatërrimi i tij. Nuk e di se kush
donë ta kalojë në heshtje, ta shuaj nga kujtesa
e popullit betejën dhe fitoren e Lanë Lurës...
Nuk e di...
Por një gjë e di: shqiptari që ka gjak shqiptari nuk e bën...
Nuk mund ta bëjë...
Veçse në qoftë se nëna e tij e ka zënë me
një serb...
Peshkopi, 21.11.1992.
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botim
Kalabardha - kështjellë e Arbërisë

Ky botim le të shërbejë si një pasaportë identiteti e Krahinës sonë patriotike në trojet
e stërlashta shqiptare, si një gur themeli i kujtesës historike për brezat që do të vijnë.

HyrJe

S

Kadri Dauti
Arif Shutina

Nga ariF SHutina, KaDri Dauti*

Kështjellë e Arbërisë

KALABARDHA

ë shpejti del nga shtypi për publikun
libri “Kalabardha - kështjellë e Arbërisë”.
Ai është fryt i një pune disavjeçare të
KADRI DAUTI u lind më 16.06.1960
ARIF
SHUTINA u lind më 13.07.2952
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e patriotike shqiptare të popullsisë së Kalabardhës, si mikpritja,
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ISBN
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atdheun, për familjen e shoqërinë, por edhe
udhëtimi burrëria dhe trimëria
përballë armikut.
Çmimi: 2500 lekë
Për të plotësuar arealin etno-kulturor të
fshatrave dhe Krahinës janë dhënë disa personalitete, të cilat për karakterin e tyre fisnik,
qëndrimet dhe veprat e tyre, kontributin e
tyre për fshatin, zonën dhe vendin, gëzojnë
respekt dhe reputacion të madh te popullsia e
fshatit dhe Krahinës. Veçse më të mirënjohurit,
më burrërorët, më fisnikët, më patriotët, ata
që i bëjnë vërtet nder fshatit dhe Krahinës,
pa pretenduar se janë vënë të gjithë ata që e
meritojnë, ndonëse mbledhja e informacionit
për to nuk ka qenë një punë e lehtë.
Një vend esencial zë problemi etnik i popullsisë së Kalabardhës, i identitetit kombëtar. Kjo
për arsyen se ekziston çuditërisht një perceptim
çmendurisht i gabuar, se kalabardhasit janë
sllavë. Ky perceptim është jo vetëm i pabazuar
në të vërtetën gjenetike e historike, por edhe
ofendues për këtë popullsi shqiptare patriotike.
Për këtë popullsi, që ka mbrojtur me gjakun e
saj trojet e veta shqiptare, që është vrarë, djegur
e plaçkitur përherë nga pushtuesit sllavë, që
është e lidhur si mishi me kockën me trojet e
veta, që shpirtërisht e kulturalisht është si gjithë
shqiptarët, që ka ndërtuar gjithë Shqipërinë.
Dhe kjo vjen vetëm e vetëm nga përdorimi i
zhargonit të gjuhës sllave, krahas gjuhës amë,
në një pjesë të fshatrave të krahinës. Kur në të
vërtet, gjuha e nënës e kalabardhasve është
gjuha e bukur shqipe.
E folura sllave në disa fshatra të Kalabardhës
nuk ka të bëjë fare me identitetin e kalabardhasve ilir, arbëror, shqiptar. Në Kalabardhë nuk
ka pasur asnjëherë e nuk ka asnjë diasporë
popullsie sllave, as serbe, as maqedonase e
as bullgare. Zhargoni sllav është një mbivendosje gjuhësore, që e ka imponuar Perandoria
Bullgare në kohën e pushtimit të kësaj zone
në shekujt 9-11-të, me mjete të ndryshme.
Fundja, gjuha është një nga pesë elementët
e përcaktimit të identitetit, është shumë e
rëndësishme por jo përcaktuese, të paktën në
rastin e kalabardhasve, që e dinë mirë e bukur
trashëgiminë historike e kulturore të tyre.
E themi thënë dhe e themi edhe një herë
shqip e fortë: Kalabardha është banuar që në
prehistori nga fiset ilire: alabanët, penestët,
doberët, gropajt etj. Popullsia e kësaj treve
ka qenë historikisht popullsi me etni të pastër
iliro-arbërore, ka qenë shqiptare. Nëse ka
ardhur edhe ndonjë familje nga etni tjetër,
përgjatë historisë së trazuar të rajonit dhe për
shkaqe të ndryshme, një fenomen i rrallë për
Krahinën tonë, ajo ose është kthyer andej nga
ka ardhur pasi kanë ndryshuar kushtet ose
janë shkrirë mes popullsisë vendase. Kështu
sot në Kalabardhë nuk ka më asnjë banorë të
etnisë së huaj. Kjo të paktën në fshatrat brenda
kufirit shtetëror të Krahinës. Ndërsa një pjesë e
banorëve ortodoks në disa nga fshatrat jashtë
kufirit shtetëror, ka një mungesë të vetëdijes
rreth identitetit të vërtet shqiptar për arsye të
ndikimit fetar dhe politikës nacionaliste të

Kadri Dauti

Ky libër është një pasaportë
identiteti e Kalabardhës
(Gollobordës), kësaj krahine
patriotike në trojet e stërlashta
shqiptare, si një gur themeli i
kujtesës historike për brezat që do
vijnë.

Arif Shutina

KALABARDHA
Kështjellë e Arbërisë

Kalabardha bën pjesë në krahinën
e Dibrës dhe shtrihet në jug të saj.
ajo është njësi unike territoriale
shqiptare në pikëpamje gjeografike,
ekonomike dhe etnografike,
pavarësisht ndarjes të padrejtë
politike nga Fuqitë e Mëdha
në Londër në 1913. Hapësira e
Kalabardhës shtrihet sot në pjesën
lindore të Shqipërisë së mesme
dhe në pjesën perëndimore të
Maqedonisë (së Veriut).

- shënime dhe mbresa udhëtimi 2017 - 2020
BotimeT M & B

pamjen e terrenit nuk qëndron, pasi territori i
Kalabardhës është shumë i veshur në bimësi,
më tepër se shumë krahina të tjera, se ka
parkun natyral kombëtar Shebenik-Jablanicë,
masivet pyjore etj. Pra, emërtimi Gollobordë
është vendosur nga sllavët për qëllimet e
tyre zaptuese të kësaj kalaje iliro-arbërore, si
shumë emërtime të vendeve e zonave të tjera
në tokat shqiptare që ata pushtuan deri në
bregdetin jugor të Shqipërisë si Novoselë - për
fshat i ri, Çorovodë - për Ujë të Zi, Smokthinë
- për vend të mjegullës, Zagori - për vend të
lartë etj. Ky emërtim nuk e nderon këtë trevë
dhe këtë popullsi kreshnike shqiptare, se nuk
e përfaqëson identitetin e vërtet. Prandaj duhet
ndërruar sa më parë dhe t’i vihet identiteti i
vërtetë: Kalabardhë, sepse ka të bëj me ruajtjen e identitetit dhe jo me ruajtjen e historisë.
Historia të qëndrojë e shkruar nëpër letra,
nëpër shkrime dhe jo në toponime, që lënë
shteg për synime nacionaliste, siç po përdoret
ka shekuj.

ish-Jugosllavisë. Në libër jepen të dhëna për
origjinën e vërtetë të çdo fisi, të cilat janë nxjerrë nga burime dokumentare, arkivore dhe
dëshmi gojore të të moshuarve të vetë fiseve
apo kryepleqve të fshatrave dhe që dëshmohet
përkatësia autoktone e pjesës dërmuese të
popullsisë së kësaj Krahine. Ashtu si dëshmohet edhe ardhja e familjeve të veçuara nga
fshatrat shqiptare përreth apo nga brendësia
e vendit e më pas janë bërë fiseve të tëra. Por
nuk dëshmohet ardhja e asnjë familjeje të
vetme apo të ndonjë fisi sllav.
Pjesa e fundit e librit përmban disa shtojca
rreth të dhënave të popullsisë në kohë të
ndryshme, por edhe ankesa e një grupi intelektualësh të Gollobordës, anëtarë të Shoqatës
Atdhetare “Haziz Lila”, të Gollobordës, e
datës 21 tetor 2017, për ligjin e minoriteteve,
miratuar në Parlamentin shqiptar, si dhe Memorandumi i intelektualëve të Gollobordës në
mbrojtje të identitetit shqiptar të Krahinës, i
datës 8 prill 2018, drejtuar Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe kryeministrit të
Republikës së Shqipërisë. Këto dy dokumente
historik janë dëshmi e së vërtetës historike të
përkatësisë shqiptare të popullsisë së Kalabardhës dhe e mbrojtjes së dinjitetit kombëtar
përballë politikanëve të sotëm amoral dhe të
papërgjegjshëm shqiptarë, që luajnë me identitetin kombëtar dhe përçmojnë dinjitetin të
kësaj popullsie për interesat politike të çastit,
duke plotësuar tekat nacionaliste të bullgarëve
apo grekëve ndaj trojeve shqiptare, vetëm se
këto shtete janë anëtare të Bashkimit Evropian.

SHtrirJa e KaLaBarDHëS
Kalabardha bën pjesë në krahinën e
Dibrës dhe shtrihet në jug të saj. Ajo është
njësi unike territoriale shqiptare në pikëpamje gjeografike, ekonomike dhe etnografike,
pavarësisht ndarjes të padrejtë politike nga
Fuqitë e Mëdha në Londër në 1913. Hapësira
e Kalabardhës shtrihet sot në pjesën lindore
të Shqipërisë së mesme dhe në pjesën perëndimore të Maqedonisë (së Veriut).
Kalabardha përbën një trevë të trungut
iliro-arbëresh-shqiptar, që dëshmohet nga
gjetjet arkeologjike në vendbanimet e saj dhe
të dhënat historike. Ajo ndodhet në qendër të
trojeve të lashta shqiptare.
Territori i krahinës së Kalabardhës, shtrihet
në të dy anët e kufirit politik të Republikës së
Shqipërisë dhe të Republikës së Maqedonisë
(së Veriut), që në vitin 1913. Në hapësirën
ndërmjet malit të Kaptinës në perëndim dhe
lumit Drini i Zi në lindje, malit Guri i Zi në
jug dhe kryqëzimi i lumit Drin i Zi me zallin e
Bulqizës në veri. Brenda kufijve prej 108 km,
Kalabardha ka një sipërfaqe të përgjithshme
rreth 624 km2. Kalabardha përbëhet nga 49
fshatra dhe jeton një popullsi rreth 16 500
banorë. Në territorin e shtetit Shqiptar sot gjenden 37 fshatra, ndërsa jashtë kufirit shtetëror
sot gjenden 12 fshatra.
Një shtirje krahine ndahet me thikë vetëm
kur ajo trajtohet si hapësirë administrative,
d.m.th. kur ka akte shtetërore që përcaktojnë
juridiksionin e vendbanimeve që e përbëjnë.
Por kurrë nuk mund të ndahet me thikë, nëse
ajo trajtohet si hapësirë etno-kulturore, sepse
elementët etno-kulturor në skajet e krahinave

PërSe KaLaBarDHa?
Toponimin antik të saj, të vendosur nga
vetë popullsia vendase, fiset ilire, e kanë
ndryshuar të huajt në rrjedhën historike.
Emri i lashtë shqip i kësaj treve iliro-arbërore
është Kalabardhë. Burrat e saj kanë ushtruar
historikisht profesionin e ndërtimtarisë dhe
në atë kohë ishin të mirënjohur si mjeshtër të
ndërtimit të kalave, në trojet shqiptare e në
gjithë trevën e Ballkanit. Ndaj, krahina e tyre
u quajt Kalabarda (Kalabardha). Kur erdhën
sllavët në këtë krahinë, në shekullin e 8-të,
nuk mund të artikulonin emrin e saj Kalabarda, por me “ll” - Kallabarda dhe më vonë u
transformua në Gollobordë. Kujtojmë vetëm
faktin që banorët e shumtë kalabardhas, që
ikën në Itali në shekullin e 15-të, pas vdekjes
së Skënderbeut dhe rënies së vendit nën
pushtimin osman, duhet të kenë ndikuan dhe
mbajtur emërtimin e toponimit nga erdhën Kalabardha.
Emri Gollobordë, në sllavisht, nuk është i
lidhur me tokën e krahinës si të zhveshur nga
bimësia. Pretendimi i toponimit bazuar në



fqinje kanë shumë ndërthurje, sa e bëjnë
të pamundur ndarjen me thikë të kufijve të
krahinës.
Shtrirja e Kalabardhës është e lidhur vetëm
në aspektin etno-kulturor, padyshim e ndikuar nga faktori gjeografik, por nuk ka aspak
lidhje me ekspansione nacionale. Kalabardha
është troje iliro-arbërore, shqiptare, dhe çdo
fshat i saj është padyshim shqiptar. Ajo është
zemra e trojeve iliro-arbërore. Këtu nuk ka
kuptim që dikush përpiqet që të shkëpusë nga
Kalabardha ndonjë fshat, vetëm nën molepsjen inferiore të pakuptimtë që ai ndjen për
emërtimin e kësaj krahine. (Kësaj teme do t’i
kthehemi sërish në një trajtesë të posacme, të
hollësishme). Në Kalabardhën etno-kulturore
historike futen edhe fshatrat: Zabzun, Borovë,
Sebisht, Okshtun i Madh, Okshtun i Vogël,
Prodan, Oreshnjë, Tërnovë e Madhe, Tërnovë
e Vogël, Lubalesh, Çerenec i Sipërm, Çerenec
i Poshtëm, Gjoricë e Sipërme, Gjoricë e
Poshtme, madje dikur bënin pjesë edhe fshatrat e Grykës së Madhe deri në Bulqizë. Por
Kalabardha shtrihet deri në Jablanicë, Borovec
dhe Llabunisht, pa thënë që dikush thotë se
futen edhe fshatrat në të djathtë të rrjedhës së
lumit Drini i Zi, përfshirë edhe Koxhaxhikun.
Ne mendojmë se kjo është paksa e ekzagjeruar, po jo se nuk kanë elementë etno-kulturorë
të përbashkët.
***
Tek ke kaluar në këmbë fshat më fshat e
skutë më skutë gjithë territorin e Krahinës
së Gollobordës, tek ke takuar e biseduar me
njerëzit, tek ke pirë ujin e burimeve natyrore
apo të çezmave të fshatrave, tek mushkëritë
kanë përthithur për ditë të tëra aromën dhe ndjerë freskinë e kësaj hapësire të bukur, nuk ke
si të të mos mbeten sytë nga pas te këto male
e fusha, te këto pllaja e kroje, te këto fshatra,
te këta njerëz të virtytshëm, të thjeshtë, të urtë,
punëtorë e mikpritës të saj, tek ato burra dhe
gra patriote të lidhur fortë me tokën, që ua
kanë lënë trashëgim të parët e tyre. Nuk ka se
si mos të ndjehesh i mahnitur me bukuritë e
natyrës, nuk ke si të mos jesh i dashuruar me
këta njerëz që mbartin vlerat më humane, aq
sa nuk të bëjnë këmbët të ikësh më që këtej.
Tek ke parë me sy e prekur dhe përjetuar
realitetin kulturor e historik, nuk ke se si të
mos ndihesh keq, madje të të vijë pështirë
për shkrime të ngjyrosura me lapustila të disa
autorëve sllavë për këtë zonë. Është tërësisht
e panevojshme që të merresh me shpikjet
e pseudo historianëve sllavë të tillë si Aleksandër A. Novik, për lidhje të sllavëve myslimanë “me arealin fqinj maqedonas”. Apo
me ata autorë vetëm sllavë, që kanë kaluar
mbi kalë në anë të Krahinës si Jastrebov, por
edhe ata të viteve të fundit që kanë kaluar më
shumë për turizëm apo për të shkruar një libër
me lekët e shtetit të tyre si bullgarja Veselenka
Toncheva apo punonjës të akademive ruse si
Klaus Steinke, se sa për të njohur të vërtetën
historike. Thëniet e tyre për sllavë në Kalababardhë janë vetë shpifje, se kështu ua ka dashur
oreksi të shkruajnë.
Nuk jeton e banon asnjë familje sllave në
fshatrat e Gollobordës, as serb, as maqedonas
dhe as bullgar. Kalabardhasit “janë etnikë
shqiptarë të pastër në doke, zakone, tradita”,
në gjak e në shpirt.
Udhëtimet në fshatrat e Kalabardhës i
ndërmorëm me dëshirën dhe shpenzimet tona
personale, pa ndikimin e dikujt dhe interesat
e askujt tjetër, pasi sot në Shqipëri nuk është
kohë ideologjie nacionaliste, por koha e
ndjenjave të pastra e të vërtetave atdhetare,
kombëtare.
Le të shërbej ky botim si një pasaportë
identiteti e Krahinës sonë patriotike në trojet
e stërlashta shqiptare, si një gur themeli i kujtesës historike për brezat që do vijnë.
Tek e fundit, ne shkruam për Kalabardhën
dhe kalabardhasit, siç ka thënë dikush, dhe
shpëtuam shpirtin tonë.
* autorë të librit
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botime të reja
“JEHONA E URTËSISË DIBRANE” NË LIBRIN E RI TË POETIT NAMIK SELMANI

P

ena e artë e poetit, studiuesit, eseistit e publicistit të
mirënjohur Namik Selmani
“shtegton” kësaj radhe në Dibrën
e “Nëntë Maleve” kreshnike, duke
sjellë prej andej vlera të rralla natyrore e njerëzore, ende të panjohura
për lexuesin në një libër mjaft të
veçantë. Një libër për mirënjohjen,
në hyrje të cilit autori shpreh “Një
falënderim Çamërie e mbarëkombëtare për atë krahina e Dibrës i ka
dhënë kombit”.
I ndërtuar mbi një treshe magjike, ky libër sjell për lexuesin recensione, portrete njerëzore, poezi
dhe ese poetike, të frymëzuara nga
Dibra dhe dibranët.
“Kur hyra në shkollën dibrane,
isha nxënës dhe dola prapë nxënës”, shprehet autori Selmani,
i cili më tej vlerëson pa asnjë
mëdyshje se dibranizmi është një
portë rrezatuese të cilën, të gjithë
në Shqipëri e në diasporë, duhet ta
bëjnë atë pjesë të kulturës së tyre.
“E dibranizmi na jep mjaft zemër e
shpirt themi se ai jeton e do të jetojë
tashmë edhe në urtinë e tij. Mbase
nuk është e rastësishme që nga kjo
krahinë kanë dalë mjaft ushtarakë e
intelektualë të fushave të ndryshme
të jetës...Nuk është e rastësishme
që dhe boksierët më të mirë të
kombit e me kurora bote (Ismail,
Gjetan e Ferit Keta), të kenë lindur
në këto troje. Është emocion të
dëgjosh këngët elegjitë dibrane si
perla të muzikës së kombit tonë,
të interpretuara mjeshtërisht nga
Arif Vladi, Hazis Ndreu, Liri Rasha,
Qerim Sula, Vera Laçi, Sherif Dervishi e Dritan Jashari… Nuk është e
rastësishme që lojërat e fëmijërisë
i burrëronin më shpejt se mosha
fëmijët e saj si ishte “kalaja dibrançe”. Mbase edhe manushaqet,
ashtu si dardhat, kumbullat, mollët
kanë atje një aromë që nuk e shijon në ndonjë vend tjetër.… Nëse
diku keni dëgjuar e keni përsëritur
shprehjen “Mat shtatë herë e prit
një herë!” për Dibrën bashkë me
këtë urtësi popullore, duhet të keni
kaluar shkollën e dashurisë për
shkronjën. Madje dhe mirë. Duhet
të keni kaluar e të jeni përballur me
një ujëvarë mentarie. Nëse nuk je
i stërkaluar i tëri me atë ujëvarë,
duhet me e pasë njomur me të
penën tuaj, sytë tuaj!”, -shprehet
ndër të tjera autori i këtij libri.
një “dhuratë” për Dibrën e
dibranët nga Bostoni
Në këto 30 vitet e fundit, po
edhe më herët janë shkruar me
qindra e qindra libra për Dibrën.
Kjo temë dhe liria e fjalës ka nxitur
mjaft shkrimtarë, historianë, poetë.
Ky libër, i sapobotuar nga Botimet
M&B, i shkruar për Dibrën, është
krejt i veçantë.
Është shkruar nga një njeri i mirë
i Çamërisë që quhet Namik Selmani. Më shumë se fjala e tij është

një mirënjohje që një krahinë plot
tradita e plot dhimbje si Çamëria,
duket se ia bën Dibrës, por edhe
vetë këtij shkrimtari.
Ai jeton prej disa vitesh në Boston e, siç e thotë dhe ai vetë, e ka
shumë të dashur këtë libër për të
cilin ka punuar gati 20 vite. Është
një “dhuratë” që ai ia bën Dibrës
në një përvjetor të veçantë siç është
70-vjetori i lindjes, ndërkohë që
vetë Dibra, miqtë e tij dibranë dhe
unë personalisht e uroj nga zemra
për shëndet e për vepra sa më të
arrira.
Para një të vërtete të prekur, unë
do të thosha se libra të tillë janë
të rrallë e për këtë, mirënjohja e
lexuesve dibranë e më gjerë është
e madhe.
Portretizimi, testi i saktë i
profesionalizmit të namik Selmanit
Pjesa e portretizimit të një gazetari natyrisht është testi i saktë i
profesionalizmit të tij. Këtë ai e jep
në mjaft personazhe të spikatur të
njohur e të panjohur shumë për
publikun e gjerë dibran e jodibran.
Është gjë e bukur se optika e tyre
përfshin mjaft sektorë të ndryshëm
të jetës..
Kështu ai shkruan për Shuaip
Methasanin, intelektualin dibran
që rrezaton mirësi dhe vlera, duke
vlerësuar dy librat e tij – testament
për brezat ku përshkruhen më
së miri vendlindja, historia e lavdishme, personazhe e personalitete
që kanë bërë historinë e traditat më
të mira.
Po në kapitullin “Portrete”, autori shkruan për Muharrem Gjokën, si
mishërues dhe përçues të fjalës së
mençur dibrane. Shkruan për këtë
dibran të shquar që u “diplomua”në
kantieret e ndërtimit e asfaltimit të
rrugëve në gjithë vendin, ku implementoi suksesshëm dijet e marra në
“Universitetin e Dibrës”, leksionet
e të cilit i përvetësoi nëpër odat e
kuvendet dibrane…., shkruan për
vitet e jetën e Doktores së Shkencave Mjekësore Suzana Zhuka –
Nuellari që si okuliste e talentuar e
sheh jetën me sytë e dashurisë për
profesionin e njerëzit…..,shkruan
për intelektualin dhe biznesmenin

e suksesshëm Latif Miha, i cili ka
përvojën, moshën, fuqinë intelektuale, morale e materiale që t’i
përkushtohet sipërmarrjes…. Autori
“rrugëton”në gjurmët e jetës dhe
veprës së Shemsi Prençit - muhurrakut që ka qenë dhe mbetet në
garën e madhe dhe të ndershme me
forcën dhe motivin për t’i shërbyer
kombit…
Më tej ai shpreh fjalë zemre
për gazetarin Defrim Methasani,
që si ikonë e gazetarisë sportive
dhe e dokumentarit televiziv jeton
dhe punon brenda mençurisë
dhe humanizmit dibran. Nën
titullin “Lum kush njeh vëllezërit
Rusi”, autori shkruan për Demir e
Baftjar Rusin, duke ua “peshuar”
fjalën ndershmërisht! I gdhendur
mjeshtërisht ëshë në këtë libër edhe
portreti i prof.dr.Bujar Kapexhiut,
Mjeshtër i Mjeshtrave – “Nderi i
Kombit”. “Mirënjohje për mirënjohjen” është titulli i profilit të
artistit Skender Cala , ikonë e artit
dhe kulturës kombëtare.
Në këtë kapitull, autori shkruan
edhe për urtakun e përjetshëm Azis
Keta, për të cilin shprehet se ka të
paktën rreth 30 vite që e njeh nga
afër….
një model i bukur gjuhësor i
shkrimit të gjuhës amtare
Në kapitullin e tretë “Ese të
zgjedhura”, si redaktor i librit do
të veçoja esetë poetike me tituj:
“Amaneti i këngës” (Në kujtim
të këngëtarit dibran Qerim Sula “Mjeshtër i Madh” dhe “Kalorës i
Urdhërit të Skënderbeut); “Simfonia” për Çamërinë” (Në gjurmët
e këngës së Arif Vladit - “Mjeshtër
i Madh” dhe “Kalorës i Urdhërit
të Skënderbeut); “Një shpirt lirie
i derdhur në një këngë” –simfoni
Duke ndjekur këngën “Kënga e
Hajredin Pashës”; “Moj Fusha e
Korabit, o e mjera unë-oooo” (Në
vend të një mirënjohjeje publike
për këngëtaret e shquara dibrane
Liri Rasha dhe Vera Laçi - Meditim
për këngën “Oj Fusha e Korabit”);
“Ylberi nuk shuhet, edhe pse shekujt ecin me revan të pandalur” (Për
këngën “Kur e përcolla ylberin”).
Libri “Jehona e urtësisë dibrane”
mbyllet me kapitullin me një tufë
poezi të frymëzuara nga Dibra.
Me një gjuhë letrare dhe rrëfim të
admirueshëm ato të emocionojnë
për detajet e stilin që ai ka zgjedhur
dhe që e bën origjinal.
Ky libër është një vlerë për
historinë e Dibrës që mund të ushqente mjaft muze të saj atë të luftës,
të arsimit, të teatrit, të ushtrisë, të
shkencës, etj. Është një model i
bukur gjuhësor, para të cilit mësuesët e gjuhës amtare do të shihnin
modelin e mirë të shkrimit të gjuhës
amtare. Dhe këto nuk janë pak që
edhe vetë libri, ashtu si personazhet
e tij, të vihet në Panteonin e kulturë
së shkruar shqiptare të viteve të
fundit.

K

a 10 vjet, që m’u krijua ideja për të shkruar një libër
biografik për zonën time.
Nxitjen për këtë ide ma dhanë disa
kolegë e intelektualë dibranë, që
kanë shkruar libra biografikë për
zonat e tyre, si p.sh., për Sllovën,
Shumbatin, Sohadollin, Grezhdanin, Maqellarën, Muhurrin apo
Zall-Dardhën. Mirëpo nuk është e
Besnik F. Lami ka lindur më 1 mars 1949 në fshatin Cerjan.
lehtë
të shkruash një libër, sidomos
Shkollën fillore e kreu në fshatin e lindjes, kurse 7-vjeçaren
dhe shkollën e mesme pedagogjike “8 nëntori” në qytetin
një
libër
biografik.
e Peshkopisë.
më pas
kreu institutin e Lartë Pedagogjik
3-vjeçar të Shkodrës, Fakulteti Gjuhë-Letërsi Shqipe. Punoi
Duhet
gërmosh
thellë
në kupër 45
vite rresht si të
mësues
në shkolla të ndryshme
të
rrethit të Dibrës, por më tepër në zonën e tij, Bellovë. Në
mars të vitit 2014
në pension. Gjatë jetës
ka punuar
edhe historikë,
jtesën
e delpopullit,
në
libra
në detyra të ndryshme shoqërore. ka qenë korrespondent
vullnetar në disa organe të ndryshme të shtypit periodik e
në
arkiva apo muze, për të nxjerrë
qendror. aktualisht kryen detyrën e sekretarit të komitetit
të Rrethit Dibër.
tëtë Veteranëve
dhëna
e dokumente
për të bërë
Pas
botimit të librave
“Besa e thyer” dhe vëllimit me
poezi “Malli për nënën”, vjen për lexuesin me këtë libër
një
libër
vlerë.
biografik
për zonën me
e Bellovës.
Shkrimi i librave kërkon mund
dhe kohë, qetësi shpirtërore dhe
fizike, si dhe
muzë për të shkruar.
Çmimi: 1200 lekë
“Koha, - thotë populli, - është flori”.
Por është e vështirë të gjendet gjithë
kjo kohë për të bashkëbiseduar me
njerëzit gojarisht apo në telefon;
për të lexuar vepra voluminoze, si
“Historia e Dibrës” e profesor Kristo
Frashërit, apo librin e historianit
Moiz Murra, i botuar para dy vitesh,
“Dibra nga antikiteti në monarki”
e plot libra të tjerë biografikë e
historikë të trevës së Dibrës! Apo
për të shfletuar dosjet e panumërta
të Arkivit të Shtetit në Peshkopi, ku
ka mjaft dokumente e të dhëna me
vlerë historike, që, për fat të keq
të studiuesve dibranë e njerëzve
hallexhinj, kryeministri Rama në
pranverën e vitit 2018 e transferoi
këtë arkiv shtetëror të rrethit të Dibrës në qytetit e Rrëshenit.
Puna e përditshme shtetërore,
ato rutinë të familjes, si dhe ato shoqërore nuk të lënë kohë të merresh
me studime e të shkruash libra, por
unë i vura qëllim vetes, pasi dola në
pension, për ta kryer këtë punë sa të
vështirë, aq edhe fisnike. Sapo dola në
pension, në prill të vitit 2014 botova
librin e parë me titull “Besa e thyer”,
me shkrime publicistike, filozofike,
analiza e komente ngjarjesh dhe
veprash. Pas dy vjetësh botova librin
modest me poezi, i titulluar “Malli për
nënën”. Nga fundi i vitit 2016 fillova
të kontaktoj nga afër dhe në telefon
me kuadro të zonës së Bellovës, si:
mësues, ushtarakë, mjekë, ekonomistë, inxhinierë etj., për CV-të e tyre
si pjesë e librit të ardhshëm biografik
për zonën e Bellovës.
M’u deshën mbi dy vjet për të
siguruar CV-të e intelektualëve të
kësaj zone që do të përfshiheshin
në këtë botim, bashkë me fotografitë
e tyre. Disa kuadro e intelektualë u
treguan të gatshëm dhe entuziastë
për të me siguruar këto të dhëna
dhe me përshëndesnin për iniciativën e marrë për shkrimin e këtij
libri biografik e historik për zonën e
Bellovës, ndërsa disa të tjerë, si disa
kuadro nga fisi Saraçi të Bellovës, fisi
Shahini të Rabdishtit apo fisi Sefa
të Zagradit tregoheshin indiferentë
dhe mospërfillës për këtë iniciativë
timen. Vetëm pas telefonatave të
shumta e takimeve me ta, me debate
e lutje të shumta kam
arritur t’i siguroj këto CV e fotografi,
si pjesë integrale të librit.
Të dhënat e tyre m’i sollën nga
larg Gëzim Alpion nga Londra, Lutfi

Besnik F. Lami

Nga HaLiL raMa

9 789928 307781

Besnik F. Lami

BeLLoVa, zoNë aRSiMDaShëSe

Mirënjohje Çamërie
për Dibrën dhe dibranët

BotimeT M & B

Shahu nga Nju-Xhersi, Shazimete Goleci nga Graci i Austrisë, Ermira Saraçi
nga Greqia, kurse disa që jetonin në
Tiranë zgjodhën të mos i sillnin. Ka
ende ndonjë person që e quan veten
kuadër, që nuk ka dërguar CV-në e tij
apo dhe fotografitë përkatëse, ku nga
neglizhenca, ku nga nënvlerësimi i
kërkesës për këto të dhëna, punë për ta!
Ky libër nuk përmban vetëm biografinë e 170 kuadrove të kësaj zone
të fushave të ndryshme, por flitet
edhe për zhvillimin e arsimit në katër
fshatrat e kësaj zone, pak gjeografi
e histori për zonën që nga koha e
Skënderbeut e deri sot, për qëndresën
e banorëve të saj ndaj bastisjeve e
krimeve mizore të shovinistëve serbë
pas shpalljes së Pavarësisë së vendit
më 1912, si dhe për kontributin e
pjesëmarrjen e zonës sonë në luftën
nacionalçlirimtare.
Ndokujt mund t’i duket punë e
lehtë të shkruash një libër të tillë, por
s’është ashtu. Për të shkruar një libër
të tillë duhet kohë, mund, sakrifica,
durim dhe këmbëngulje. me është
dashur mbi 2 vjet për të siguruar
materialin e nevojshëm dhe fotot përkatëse të personazheve të këtij libri,
si dhe për të lexuar e studiuar libra
historikë të zonës së Dibrës apo dhe
për të gërmuar në arkivin e shtetit.
Shpresoj që ky libër biografik do
t’u shërbejë kuadrove e banorëve të
zonës, sidomos brezit të ri, për të
njohur me mirë zonën e tyre të Bellovës, historinë e luftërat e saj për liri
e përparim, vuajtjet, vështirësitë dhe
sakrificat e njerëzve për të mbijetuar,
për t’u shkolluar e për të zhvilluar
ekonominë, arsimin, kulturën e shëndetësinë etj.
Vlerësimin për këtë libër do ta
bëjë lexuesi.
Dua të falënderoj bijtë e kësaj
zone, si kuadrot Safet Saraçi, Selami Xhelili, Luan Saraçi, Vjollca
Nesimi, Emrie Haka e Luan Haka,
që ndihmuan në sponsorizimin për
botimin e këtij libri.
Të më falë ndonjë i ri apo e re që
ka mbaruar shkollën e lartë dhe unë
s’e kam bërë pjesë të këtij libri nga
mospasja e informacioneve të nevojshme, por jam i sigurt se me punën,
profesionalizmin, përkushtimin dhe
ndershmërinë e tyre ata do të jenë
pjesë e historisë së kësaj zone!
BESNIK LAMI
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Dy fjalë për një vdekje në familje
dhe për statusin e gjuhës shqipe

As në vdekje nuk jemi të barabartë!
A ka fakt më domethënës se
ky raport zyrtar, i lëshuar më
11 janar 2021?! As në vdekje
nuk jemi të barabartë, o Zot!
Zyrtarisht jo. As në komunat
me shumicë shqiptare. Po të
ndodhte kështu me serbin në
Kosovë do të shkonte puna deri
në OKB!

Nga Agim Vinca

M

ë 11 janar, në spitalin e qytetit
në Strugë, u nda nga jeta im
vëlla, Selami Vinca, mësues në
pension. E rrëmbeu murtaja e kohës sonë,
koronavirusi, por edhe disa komplikime të
tjera shëndetësore. U shtri në spital natën
e Vitit të Ri, më 31 dhjetor dhe nuk doli
më i gjallë, edhe pse ndërkohë, na thuhej
se kishte përmirësime. Po të mos e kishte
prekur virusi famëkeq, që ia mori jetën
në mëngjesin e 11 janarit, im vëlla do ta
vazhdonte udhëtimin e tij jetësor, sepse
deri para dy-tre muajsh gëzonte shëndet
të mirë. Që nga koha kur e kreu Normalen
në Shkup në vitin 1962 (më vonë edhe
Akademinë Pedagogjike) e deri në pension,
im vëlla, Selami Vinca, ka punuar mësues
në vendlindje. Tërë jetën ia kushtoi arsimit,
por edhe rezistencës kundër diskriminimit,
për çka edhe u përndoq dhe u burgos. Detyrën e mësuesit e ushtroi me përkushtim
të veçantë, madje me pasion, gjë që e dinë
më së miri ish-nxënësit e tij, kudo që janë,
por edhe kolegët, ata që ua njohin vlerat të
tjerëve. Jo pak nga ata që u ka dhënë mësim
në shkollën fillore në Veleshtë, dekada me
radhë, disa prej të cilëve sot janë personalitete publike, thonë se në klasë ai ishte
jo vetëm mësues, por edhe artist. Lexonte
bukur dhe edhe më bukur këndonte. Kishte
dhunti të rrallë për muzikë, vokale e instrumentale, të lindur, por edhe të kultivuar në
shkollën normale “Zef Lush Marku” në Shkup, të njohur për punën që bëhej atëbotë
në përgatitjen komplete të mësimdhënësve
të ardhshëm. Një ish-nxënës i tij që e njoha
në ditën e zisë, i biri i një bariu të fshatit,
babain e të cilit e mbaj mend mirë, më tha
se kur kishte shkuar të regjistrohej në klasë
të parë asnjëri nga mësuesit nuk kishte
dashur ta merrte në klasën e tij. “Më mori
msusi Selami”, tha, duke shtuar sakaq fjalën
“Xhaxhi”, që ishte nofka me të cilën njihej
im vëlla. Gjatë jetës, krahas ditarit, mbajti
në dorë edhe mandolinën, me të cilën i
shoqëronte këngët që këndonte, kryesisht
këngë të vjetra qytetare dhe muzikë e lehtë.
Ka qenë anëtar aktiv i disa ansambleve
dhe orkestrave lokale në Veleshtë, Strugë,
Pogradec etj. Edhe burgosja e tij dhe e dy
kolegëve të tij në vitet ‘70 (1976) ndodhi për
shkak të këngëve. U qe zënë për të madhe
që kishin kënduar këngë për Bajram Currin
e Mujo Ulqinakun, sepse “s’janë të këtij
nënqielli”, u kishin thënë në “Organe”. U
akuzuan se kishin kënduar këngë për Enver
Hoxhën në programin muzikor me nxënësit,
veçse emrin “Enver” e kishin zëvendësuar
kinse me fjalën “pranverë”! (“Lule t’bukura
plot me erë, i kam sjellë për ty Enver/ në
pranverë”! ). Ishte, sigurisht, një akuzë e
kurdisur dhe një proces me dëshmitarë të
rrejshëm.Pas pensionimit, filloi të merrej
edhe me shkrime dhe t’i frekuentonte, tok
me Tixhen, manifestimet letrare në Strugë,
Dibër, Shkup, Elbasan, Korçë e gjetkë. Pos
aktivitetit të frytshëm në fushën e muzikës,
ku i kishte shokët të rrallë, shkroi dhe
dy libra për historinë e familjes dhe për
telashet e tij me njerëzit e pushtetit dhe
me shërbëtorët e tyre lokalë, të cilëve u
këndërvihej në të gjitha mënyrat, edhe me
atë “instrumentin”, që s’po ia përmendim
emrin. Nuk dua të flas më shumë për tim
vëlla. Nuk më takon mua. U takon atyre
që e kanë njohur dhe që kanë punuar e
bashkëpunuar me të, në kushte kryesisht
të vështira, herë-herë edhe të rrezikshme.
Është e kuptueshme që njerëzit të presin
nga unë të shprehi dhimbjen për humbjen

Që në RMV nuk është zgjidhur
ende problemi i statusit të
gjuhës shqipe, fajin e kanë në
radhë të parë partitë politike
shqiptare në këtë shtet, të cilat
nga zgjedhjet e para pluraliste
të vitit 1991 e deri më sot, pra
plot tridhjetë vjet, participojnë
në pushtet, por as shteti amë,
Republika e Shqipërisë, nuk
është pa faj, e as “shteti i dytë
shqiptar në Ballkan”, Republika
e Kosovës, nuk mund të
amnistohet krejtësisht.
Në foto: Sipër, Selami Vinca me nxënësit e tij. Poshtë: Fragment i certifikatës së vdekjes

Në një ceremoni të paparë në
kushtet e pandemisë, kryetari
i Bashkimit Demokratik për
Integrim (BDI), Ali Ahmeti,
u shpall “Doktor nderi”
i Universitetit të Tetovës
ose, siç u pëlqen më shumë
provincialëve tanë që nuk dinë
asnjë fjalë latinisht (u tingëllon
më bukur!): “Doctor honoris
causa”. Njeriu që tash njëzet
vjet i përfaqëson shqiptarët në
shtetin me emrin “Maqedonia
e Veriut”, duke qenë pjesë e
koalicionit qeveritar, edhe me
Gruevskin, edhe me Zaevin
(dreqin e të birin!), shpallet
“Doktor nderi” i Universitetit
Shtetëror të Tetovës ”për
kontributin e tij në avancimin
e të drejtave të shqiptarëve në
Maqedoni”, por shqiptarët në
këtë shtet, në shtetin në të cilin
ai i përfaqëson ata qe njëzet
vjet, ende jetojnë dhe vdesin
maqedonisht!
e vëllait, por ja që “ra ky mort e u pamë”:
më duhet të flas, pa dashje, për një problem me interes vital për jetën e vëllezërve
tanë në Maqedoni, pra për një çështje me
karakter politik.
Isha i interesuar të mësoja shkaqet e
vdekjes së tim vëllai dhe ku më mirë se në
dokumentin zyrtar të institucionit shëndetësor ku qe shtruar, Spitalit të Qytetit në
Strugë, do të mund ta mësoja këtë. Bashkë
me trupin e tij të pajetë, të mbështjellë
me një çarshaf e jo në arkivol, siç do të
duhej, morëm edhe raportin me shkrim
për vdekjen dhe shkaqet e saj. Formulari,
që u bë shkas i këtij shkrimi dhe që po e

bashkëngjesim në formë faksimili, është
vetëm në gjuhën maqedonase, edhe pse
Struga është komunë me shumicë shqiptare.
Në raportin e lëshuar nga JZU-ja e Strugës
(Javna zdravstvena ustanova “Gradska
bolnica”/ Institucioni Publik Shëndetësor
“Spitali i Qytetit”) jepen të dhënat për të
ndjerin: emri, mbiemri, emrat e prindërve,
datëlindja, vendlindja, profesioni, gjendja
civile etj. Të gjitha në maqedonisht. Vetëm
në maqedonisht dhe me alfabetin cirilik!
Asnjë fjalë shqip. Madje edhe emri i të
ndjerit, që gjatë tërë jetës ua kishte mësuar
nxënësve të vet shkronjat shqip, shkruhet
me shkronja cirilike! Dhe me mbiemër
përpara, si në sllavisht! Jo Selami Vinca, po
Vinca Selami! Ku është barazia gjuhësore,
me të cilën mburren aq shumë politikanët
shqiptarë në Maqedoni? As në vdekje nuk
jemi të barabartë! Nuk është faji i mjekut
maqedonas, dr. M. J. Jo. Ai nuk ka faj.
Njësoj do të vepronin edhe mjekët shqiptarë. Problemi nuk është individual, por
institucional. Formulari i Entit Republikan
të Statistikës është i shkruar ekskluzivisht në
maqedonisht. E, thonë se gjuha shqipe në
“Republikën e Maqedonisë Veriore” është
gjuhë zyrtare! E barabartë me maqedonishten! Ose – gati e barabartë!
Përrallisin pa pushim deputetë, ministra, zëvendës-ministra e zëvendëskryeministra, drejtorë agjencish e kryetarë
partish, të vjetër e të rinj, “të majtë” e “të
djathtë”, të tillë e të atillë: “Shqipja, gjuhë
zyrtare!”. Kështu thonë, ndërsa enden me
vetura zyrtare e marrin rroga e mëditje
të majme dhe shesin mend e patriotizëm
poshtë e lart nëpër studio televizive e
portale, jo vetëm në Shkup e Tetovë, ku
i kanë zyrat, por edhe në Prishtinë e në
Tiranë. Por ja që “Severna Makedonija”
nuk ua garanton qytetarëve shqiptarë
të drejtën elementare të gjuhës amtare,
madje as në çastin final të jetës, kur ikin
përgjithmonë nga kjo botë.
A ka fakt më domethënës se ky raport
zyrtar, i lëshuar më 11 janar 2021?! As
në vdekje nuk jemi të barabartë, o Zot!

Zyrtarisht jo. As në komunat me shumicë
shqiptare. Po të ndodhte kështu me serbin
në Kosovë do të shkonte puna deri në OKB!
Që në RMV nuk është zgjidhur ende problemi i statusit të gjuhës shqipe, fajin e kanë
në radhë të parë partitë politike shqiptare
në këtë shtet, të cilat nga zgjedhjet e para
pluraliste të vitit 1991 e deri më sot, pra plot
tridhjetë vjet, participojnë në pushtet, por
as shteti amë, Republika e Shqipërisë, nuk
është pa faj, e as “shteti i dytë shqiptar në
Ballkan”, Republika e Kosovës, nuk mund
të amnistohet krejtësisht.
Qe tridhjetë vjet Tirana zyrtare betohet
për Maqedoninë. Ia njeh të tëra: gjuhë,
territor, kufij, identitet. As Prishtina nuk
mbetet shumë prapa. Krejt ndryshe vepron
Bullgaria. Vuri veto për çeljen e negociatave të RMV-së në BE, për shkak të gjuhës,
historisë dhe identitetit maqedonas, që
Sofja zyrtare nuk e njeh (nuk ka ekzistuar
para vitit 1945, thonë). Edhe Serbia, “motra
e madhe”, ia konteston kishën autoqefale.
Greqia e detyroi ta ndryshonte emrin.
Vetëm shqiptarët përbehen për shtetin
fqinj me ish-emrin “IRJM” dhe me emrin
e ri “RMV”! Kurse njerëzit atje, as në rast
vdekjeje, nuk regjistrohen në gjuhën e
tyre amtare.
Në fund të vitit që lamë pas, në Tetovë,
në një ceremoni të paparë në kushtet e
pandemisë, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim (BDI), Ali Ahmeti, u shpall
“Doktor nderi” i Universitetit të Tetovës
ose, siç u pëlqen më shumë provincialëve
tanë që nuk dinë asnjë fjalë latinisht (u
tingëllon më bukur!): “Doctor honoris
causa”. Njeriu që tash njëzet vjet i përfaqëson shqiptarët në shtetin me emrin
“Maqedonia e Veriut”, duke qenë pjesë
e koalicionit qeveritar, edhe me Gruevskin, edhe me Zaevin (dreqin e të birin!),
shpallet “Doktor nderi” i Universitetit
Shtetëror të Tetovës ”për kontributin e tij
në avancimin e të drejtave të shqiptarëve
në Maqedoni”, por shqiptarët në këtë
shtet, në shtetin në të cilin ai i përfaqëson
ata qe njëzet vjet, ende jetojnë dhe vdesin
maqedonisht!
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nëpërmjet punës së tij dhe të kolegëve të ekipit, autori rrëfen të vërteta historike,
të cilat nuk njihen.

Kur lexon librin
“Pacienti ynë i veçantë”
Nga DeStan raMa

N

dodh që sa herë që del në dritë një
libër i ri, lexuesit bëhen kureshtarë
dhe duan të dinë: ç’libër është ky?
Ç’temë trajton? Ç’synon t’i përcjellë lexuesit?
Kështu ndodhi edhe me librin “Pacienti ynë
i veçantë”, i shkruar nga prof. dr. Ahmet
Kamberi.
Dr.Ahmeti është djalë i fshatit Peladhi
(Dibër), një emër i nderuar ky, që vjen nga
legjenda e kohës së Skënderbeut. Vjen nga
një familje atdhetare që dijen e kishte në
gjak. Ishte e para familje ku hyri abetarja
e pare shqip, e sjellë nga gjyshi i tij, Sadik
Kamberi, në mes të bukës nga Stambolli.
Abetarja qarkulloi derë më derë në gjithë
fshatin dhe Grykën e Madhe.
Pikërisht këtu lindi, u rrit dhe u edukua
prof. dr. Ahmet Kamberi. I ngjiti shkallët e
dijes një e nga një dhe sot është një mjek i
nderuar, një burrë fisnik, një person publik,
që e njeh gjithë Shqipëria dhe më tej. Ka
kryer detyrën e Ministrit të Shëndetësisë
(shkurt 1987- shkurt 1991). Unë e konsideroj
si privilegj, por edhe si detyrë , që më jepet
mundësia të shpreh mendimet e mia për
vlerat e librit.
Pasi lexova librin, them me bindje të plotë
se ky i ka shërbyer ndriçimit të plotë të një
periudhe të caktuar kohore, e cila perceptohet sot krejt e deformuar.
Qëllimi i librit është që autori të rrëfejë
punën që ka bërë ai dhe kolegët e tij të ekipit mjekësor të “Pacientit” në ruajtjen dhe
mbrojtjen e shëndetit të tij.
Nëpërmjet punës së tij dhe të kolegëve
të ekipit, autori rrëfen të vërteta historike,
të cilat nuk njihen. Shumëkush mundet të
mos e ketë ditur se na paskësh qenë krijuar
një Ekip Mjekësor për ruajtjen dhe mbrojtjen
e shëndetit të udhëheqësit të fuqishëm të
shtetit shqiptar, i cili në kohën e vet, adhurohej nga populli dhe partia në krye të së
cilës ai ishte.
Këtij ekipi i kërkohej që ‘Pacienti’ të ishte
i shëndetshëm dhe funksional. Gjendja e
shëndetit të tij ishte sekret shtetëror, ndaj
edhe ekipi i tij mjekësor duhej të funksiononte në përputhje të plotë me këtë detyrim.
Për këto, e themi me plot gojën, se ai nuk
ishte një pacient si gjithë të tjerët, jo në kuptimin mjekësor të fjalës, por në kuptimin e
personalitetit të tij të fuqishëm, për shëndetin
e të cilit, udhëheqja e lartë politike e shtetit
kërkonte të bënte kujdesin maksimal për të:
ishte “Pacient i Veçantë”.
Nëpërmjet shfletimit të faqeve të librit
lexuesi do të njihet me mënyrën e organizimit të ekipit, me anëtarët e tij, që ishin
një ekip mjekësh të përzgjedhur, si edhe me
punën që bënin ata për ruajtjen e shëndetit
të ‘Pacientit’. Po kështu, nëpërmjet rrëfimit
të autorit, të marrëdhënieve të mjekëve me
të, lexuesi do të gjykojë edhe për natyrën
e tij si njeri. Ai kishte një natyrë të qetë, i
përzemërt, nuk shprehte kurrë pakënaqësi
me mjekët dhe se kur ishte në humor të mirë,
kënaqeshe me të kur bisedoje.
Me mjaft kureshtje dhe habi, gjatë leximit
të librit, mendoj se do të priten nga lexuesi
rrëfimet e autorit për disa incidente të tij me
udhëheqës të lartë të asaj kohe, po gjithashtu
mendoj se ai (lexuesi) do të dijë të depërtojë
edhe në zhvillime të veçanta të asaj kohe.
Në libër autori na tregon se mjekët që i
shërbyen atij, nuk e treguan zotësinë e tyre
vetëm me ruajtjen dhe mbrojtjen e shëndetit
të tij. Ata, secili në mënyrë vetjake, dhanë

Qëllimi i librit është që autori të
rrëfejë punën që ka bërë ai dhe
kolegët e tij të ekipit mjekësor
të “Pacientit” në ruajtjen dhe
mbrojtjen e shëndetit të tij.
një kontribut të vyer në ngritjen e nivelit
shkencor e klinik të kujdesit mjekësor të
vendit tonë.
Gjatë leximit të librit, lexuesi do të mësojë
se autori mënyrën e të rrëfyerit e ka zgjedhur
në vetën e parë dhe si i tillë ai na ka rrëfyer
për punën e tij, rolin e tij, vështirësitë dhe
peripecitë që i kanë dalë përpara gjatë kryerjes së detyrës.
Neve, si lexues, na trokasin fort në ndjenjat tona rrëfimet dhe përshkrimet reale
të pasqyruara me një nivel të lartë letrar
dhe me një drejtshkrim të përsosur. Këto ia
rrisin vlerën librit. Ka shumë momente që
bashkëbiseduesit shprehen në mënyrë të
figurshme e të zgjedhur në të folurën e tyre.
Nuk ka sesi të mos ndjesh emocione të forta,
kur lexon librin e të dalin si në ekran të gjitha
rrëfimet që flasin për një epokë historike të
së kaluarës.
Për mua, ky libër do të mbetet një vepër
monumentale historike e pavdekshme. Do
t’u rrëfejë brezave që vijnë për atë periudhë
të asaj epoke historike

botime

PrOF. Dr. aHMet KaMBeri
Lindur në Peladhi, Dibër. Anëtar i Ekipit Mjekësor
dhe i njësisë së kardiologëve të shërbimit të pandërprerë
të Pacientit që në krijimin e tij në vitin 1976 e deri në
vitin 1985. Studimet për mjekësi i filloi në vitin 1956 në
universitetin “Zemelweiss”, Budapest, Hungari. Por për
shkak të kryengritjes së tetorit të atij viti i vazhdoi dhe i
kreu në Fakultetin e Mjekësisë, Tiranë në vitin 1961. Nga
viti 1961 deri në vitin 1971 punoi në spitalin e Peshkopisë.
Klinicist i specializuar për sëmundjet e brendshme (19671969). I vetëformuar si kardiolog, transferohet në vitin
1971 në Klinikën Speciale nga spitali i Peshkopisë, me
cilësinë e kardiologut. I specializuar në Stokholm, Suedi për
kujdesin koronar intensiv. I specializuar në Paris, Francë
si diabetolog. Hartuesi i të parit protokoll në Shqipëri për
mjekimin e infarktit akut të miokardit. Zbatuesi i monitorimit
ambulator me Holter ritmi edhe në pacientët jashtë Klinikës
Speciale. Themeluesi i Kabinetit të Provës Ushtrimore në
biçikletë ergometrike pranë shërbimit të kardiologjisë në
Spitalin Klinik nr. 1, Tiranë. Zbatuesi i kësaj prove në të
sëmurët me sëmundje të arterieve koronare, si edhe në ata
me infarkt akut të pandërlikuar të miokardit brenda javës së
tretë të sëmundjes, mbështetur në protokollet e metodikat
shkencore të përpiluara prej tij- përkatësisht në vitin 1980 dhe 1983. Pas shpërbërjes së Ekipit
shërbeu si drejtor i Klinikës Speciale. Më pas, ministër i Shëndetësisë (1987-1991). I zgjedhur
zëvendëskryetar i Komitetit të 39-të të OBSH-së për Rajonin e Europës në vitin 1989 në Paris. U
lirua nga detyra e ministrit më 31 janar 1991, sepse qe kritik ndaj qeverisë për paaftësinë e saj në
zgjidhjen e problemeve që ishin ngritur nga protestat kundër regjimit dhe sepse dy ditë para lirimit
të tij kishte kërkuar dorëheqjen e saj. Deputet në Kuvendin e parë pluralist të Shqipërisë në vitin
1991 dhe kryetar i Komisionit Kuvendor për të drejtat e njeriut dhe të pakicave etnike. Pedagog
në Fakultetin e Mjekësisë, Tiranë (1991-2008). Ka gradën shkencore doktor dhe titullin shkencor
profesor në kardiologji. Bashkautor i librit “Sëmundjet e Zemrës”. Ka shkruar mbi nëntëdhjetë
artikuj të botuar në revista shkencore, mjekësore brenda e jashtë Shqipërisë; pesëdhjetë e katër
referate e kumtesa në konferenca e kongrese mjekësore. Anëtar themelues i Shoqatës Shqiptare
të Kardiologjisë dhe President i saj (2004- 2007). Themelues i Revistën Shqiptare të Kardiologjisë
dhe kryeredaktor i saj (2002-2004). Anëtar i Shoqatës Europiane të Kardiologjisë (ESC). Koordinator
i kësaj Shoqate për Shqipërinë (2005-2010). Anëtar i Komitetit të Vlerësimit të Abstrakteve të
Kongresit të Shoqatës Europiane të Kardiologjisë (2010 – 2018). Mban titullin FESC për merita
profesionale (Fellow of European Society of Cardiology); mban Urdhrin Flamur i Kuq i Punës i
“Klasit II” dhe i “Klasit I”, si edhe titullin “Nder i qarkut të Dibrës”. Doli në pension në shtator
2008 dhe vazhdon punën në profesion të lirë.

Marrë nga libri “Pacienti ynë i veçantë”, Botimet Edlora, Tiranë 2020

Kcienti e vlerësonte shumë. Nuk ishte

ujdesin për pjesëtarët e familjes, Pa-

për shpërblime materiale, por i jepte shumë
rëndësi shprehjes së mirënjohjes.
Në mbrëmjen e 9 shkurtit 1980, gjatë kohës
që isha në shërbim, shkova të shikoja Nënë
Naxhijen. Pas pak minutash që kisha shkuar
aty, erdhi edhe Pacienti. U ngrita menjëherë
dhe bëra të dilja.
-Jo, jo! - ia bëri ai, rri doktor!
Dhe erdhi drejt meje, më dha dorën dhe
më përqafoi. Si u ulëm, ai m’u drejtua:
-Doktor, të falënderoj shumë për kujdesin
që ke treguar për Nënën.
-Kam bërë detyrën, shoku Enver, -ia ktheva
unë.
-Jo, jo. Nuk ke bërë vetëm detyrën. E di unë
cila është detyra. Ke bërë shumë më shumë.
Prandaj edhe i meriton falënderimet…
Pa e mbaruar ende ai fjalën, ndërhyri nënë
Naxhija:
-Domethënë paska bërë punë të mirë ky
doktori, -tha ajo me një ton pyetës.
-Po, - ia ktheu Enveri, - prandaj edhe po e
falënderoj.
-Po pse nuk i bën dhuratë një kostum
atëherë, -vazhdoi ajo.
-Doktori nuk punon për t’u shpërblyer me
kostume, se pastaj nuk do të kishte raft që t’ia
nxinte. Fjala e mirë dhe falënderimi nuk kanë nevojë për t’u sistemuar nëpër rafte. Nuk zënë vend
fare. Por ato të nxisin të bëhesh edhe më i mirë.
Kur ti i dhuron doktorit një kostum, e ke
shpërblyer punën e tij materialisht dhe këtu
mbyllet vlerësimi i tij. Por, kur ti e falënderon
atë dhe i shpreh mirënjohje të thellë, ti i mbetesh përgjithnjë mirënjohës dhe e bën atë të
ndihet i nderuar. Sa më shumë falënderime
të mbledhë ai prej atyre që u shërben, aq më
i nderuar do të ndihet ai dhe aq më shumë

respekt do të tregojë shoqëria për të.
-Ka edhe një mënyrë tjetër për ta nderuar
atë, për të gjitha ato që the ti, -këmbënguli
Nënë Naxhija.
-E, cila na qenka kjo?, - pyeti Enveri gjithë
kureshtje.
-Ja, -tha ajo, - t’i japësh një dekoratë. Kjo
nuk është një shpërblim material, ashtu si
thua ti, apo jo?
enveri qeshi me të madhe dhe iu përgjigj:
-Po dekoratat nuk i kam unë. Ato i ka
Haxhi Lleshi.
Por, nënë Naxhija, nuk ishte nga ato që
dorëzoheshin lehtë. Ajo vuri gishtin tregues
të dorës së majtë në kapakun e poshtëm të

syrit dhe duke e tërhequr atë poshtë, ia ktheu
me një buzëqeshje të hollë ironike:
-T’i thuash ti Haxhiut dhe ai të mos të
dëgjojëëë?!…
enveri ia plasi përsëri të qeshurit dhe iu
kthye asaj duke tundur gishtin tregues:
-Ah, ju daibranët… Ç’jeni ca lokalistë
ju… Ti edhe doktorin e do daibran, edhe
këngëtarin daibran e do, atë, Haziz Ndreun.
Atë Fejziun tim ti nuk e do fare…
Pa e lënë të mbaronte fjalën, nënë Naxhija
ia ktheu, tërë seriozitet e si me inat:
-Hiç nuk ta dua atë Fejziun tënd. Mbaje
për vete atë, të rroftë…
Qeshëm të gjithë. enveri më shumë se të
tjerët. Unë kërkova leje dhe u largova. Më
mbeti e fiksuar kjo bisedë dhe e kam kujtuar
shpesh me njerëzit e mi të afërm. Nënë Naxhija ishte një e moshuar e admirueshme, por
duhej të dije të silleshe me të.
Tre muaj më pas ajo do të bënte një infarkt
akut miokardi. Nuk pranoi kurrsesi të shtrohej
në spital dhe mua m’u desh të organizoja
shërbimin aty në dhomën e saj, në katin e
parë të banesës së enverit. Fillimisht ecuria
e sëmundjes kaloi pa ndërlikime serioze,
por në fund të javës së dytë, kur ajo e kishte
marrë vetën plotësisht nga infarkti dhe po i
kthehej jetesës së saj të zakonshme, ajo pati
një hemorragji të madhe në stomak, ra në
komë dhe nuk mundi të mbijetojë. enveri
vinte 3 deri 4 herë në ditë për ta shikuar.
Natën e fundit, kur ajo ishte në komë, pak
orë para se të vdiste, ai u ul në shtratin e saj,
i mori dorën me të dyja duart e tij, më pyeti
nëse do të mund ta kapërcente atë gjendje
dhe kur mori përgjigjen time negative, me
një keqardhje të dukshme më tha:
-Ka qenë një grua shumë e mirë dhe shumë
e mençur.
Pas një copë here Nëna vdiq. Ai u kthye
edhe një herë në dhomë. Qëndroi pak minuta
në këmbë pranë saj, i vuri dorën në ballë, u
kthye nga unë, duke më vënë dorën në shpatull, më falënderoi dhe ashtu i ngrysur doli.
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kujtesë
Murat KoLtraKa
- FisniKu Dibran
Një grusht lotësh,
pikë- pikë mbledhur
në shpirtin tim...

amaneti i Murat Koltrakës
që s’e tret dheu:

Lëreni Luginën e Drinit të zi,
të buKur siÇ e Ka Dhënë zoti!

Nga aBDuraHiM aSHiKu
Ike mik, ike...
Të kisha mik, më kishe mik...
Ike Murat Koltraka...
Ike...
Pse kështu mik?
Burrë i Dibrës...
Mik i të gjithëve,
Mik i maleve
Sa lind e perëndon?
Kalorës i artit,
kulturës,
sportit,
arsimit,
fjalës së urtë,
kuvendit,
batutës... ?
Pse mik?
Pse ike?
Pse kaq shumë,
dhimbje më solle?Oh medet!!!
Medet për ty,
për fëmijët e tu,
për shokët,
miqtë...
sa shumë shokë,
sa shumë miq,
për ty qajnë,
për ty vajtojnë...
Grushtet mbushin,
Me lot që vlon,
prush që djeg
Oh sa u dhemb!
Oh sa më dhemb!
Ike mik, ike,
Si mal me borë,
Si fushë me lule,
Si tallaz Drini,
Dallgë e shpirtit.
Kush do ta mbajë
amanetin tënd:
LËRENI LUGINËN E DRINIT,
TË BUKUR...
SIÇ E KA DHËNË ZOTI?
Kush?
Kush?
Kush?
Eh!!!
Sa do na mungojë,
Zëri yt,
fjala jote,
e shkruar,
e thirrur,
e bërtitur...
JO SKAVICËS!
PO DIBRËS!
Jo shkatërrimit të Setës,
Bukuri e bukurive...
Vikamë që jehon,
thirrje që gjëmon,
rrufe që shurdhon...
Sot,
më shumë se kurrë,
I duheshe Dibrës,
Ti vëmë shpatullat,
krahët ti hapim,
zërin lart,
Në qiell ta çojmë...
TI, “QYTETAR NDERI”,
“MJESHTËR I MADH”,
Pa diplomë...
Më fisniku,
DIBRAN!

Nga Murat KOLtraKa

V

endi ynë, ende në tranzicion e në proces
të shpejtë transformimi, ka nevojë më
tepër se kurrë për fjalën e akademikëve,
profesorëve, doktorëve, në të mirën e zhvillimit
të vendit tonë. Ndonëse rrallë në shtyp shfaqet
mendimi i tyre, ndonjëherë dhe na zhgënjejnë.
Në gazetën ‘Republika‘ të datës 04. 10. 2009
botohet një studim i tre Prof. dr. Pandi Stratoberda, Niko Pano e Alfred Frashëri mbi sistemin
hidrografik liqeni i Shkodrës-Bunë-Drin, perspektiva te zhvillimit dhe parregullsitë që ekzistojnë.
Shifrat dhe faktet e sjella prej tyre mbi shumëllojshmërinë e shpendëve, të amfibëve, të reptilëve, të
molusqeve, gjitarëve e të tjera çështje, janë tregues
të një punë serioze, që pasqyrojnë potencialin
ekologjik të një ekosistemi, i cili, me të drejtë,
duhet mbrojtur dhe për zhvillimin e mëtejshëm
të tij duhen mënjanuar parregullsitë që pengojnë.
Duke marrë shkas nga shkrimi juaj, të nderuar
zotërinj, deshëm të replikojmë pak me ju, jo për
kompetencë shkencore e profesionalizëm, por se
ju në punën tuaj jeni treguar tepër të njëanshëm. Ju
rekomandoni si të vetmen alternativë për mbrojtjen
e ultësirës shkodrane e asaj malazeze, ndërtimin e
hidrocentralit të Skavicës, pasi, sipas jush, variante
të tjera janë të kushtueshëm.
Për rajonin që përmbytet, pasojat që i vijnë
atij, ju nuk e keni vënë lapsin në letër, pra nuk
u interesojnë. Kjo do të thotë, të shikosh vetëm
njërën anë të medaljes, ose është sitë bisedosh
me vetveten. Trajtimi i një anshëm i këtij problemi, që përbën kërcënim për një komunitet, prej
dhjetëra-mijëra banorësh, me tridhjetë fshatra të
kësaj lugine, e të tjerët përreth, vë në diskutim
qëllimin e studimit tuaj, motivet që u shtyjnë.
E themi këtë pasi, ideja juaj është të asgjësohet
një ekosistem, vlerat te tjera te mëdha te tij, për
të mbrojtur një ekosistem tjetër. Ne ju pyesim:
A mund të quhet zgjidhje, një justifikim si ai i
juaji, që sakrifikoni një, por disa zgjidhje të tjera
duke sjellë katastrofë për një komunitet të tërë,
pasoja të rënda për Dibrën në tërësi? Ideja juaj të
nderuar zotërinj nga ne dibranët lexohet: “Qep
një pëllëmbë e shqep një pash”.
Skavica përmbyt luginën e Drinit të Zi në një
gjatësi prej 75 km, nga Kukësi në veri, deri në
kufi me Maqedoninë në jug, asgjëson potenciale
të mëdha etnike, ekonomike, kulturore, historike,
ekologjike, te cilat ju nuk i keni studiuar, në një
pellg të pasur mbi 160 km2, që për këtë popull
kanë një kosto shumë të madhe.
Dibra një etni, një gjak, një gjuhë, me të njëjtat
tradita e zakone, me një histori të përbashkët,
me1913 u nda më dysh. Ata që e ndanë, nuk
përfillën asnjë parim për vendosje, por vulosën
vendimin duke marre me vete njollën e turpit gjate
tere historisë. Dibra e Epërme padrejtësish tu kaloi
sllavëve, Dibra e Poshtme i mbeti Shqipërisë. Kjo
gjysmë e territoreve dibrane që i mbeti Shqipërisë,
të nderuar zotërinj, a duhet të ndahet dhe një herë
nga jugu në veri sipas idesë suaj? Nëse ndodh
kështu, Dibra e Poshtme shpërbëhet.
Përmbytja e luginës së Drinit të Zi për mbrojtjen e “Aeroportit” më të madh të shpendëve e të
gjallesave të tjera të një rajoni tjetër, për Dibrën
në fushën ekonomike do të thotë; deri në 8000
ha tokë produktive më pak nga 12500 ha që ka
Dibra gjithsej, deri me 8000 persona të larguar
nga puna, pasi në një hektar tokë punësohet një
punëtor, 200 mijë rrënjë dru frutorë më pak, 4000
hektarë foragjere, pa llogaritur pyjet, kullotat, material ndërtimi e të tjera. Do të thotë 9000 krerë

lopë nga racat më të mira, 25000 krerë të imta
më pak, ndërsa në produktet, i hiqen nga menuja
popullit të këtij rajoni; 9000 kv mish gjedhi cilësi
e parë, 5000 kv mish të imtash, 32000 kv grurë,
70000 kv misër, 1. 600. 000 kv fruta, 180 000 kv
qumësht lope, 21. 000 kv qumësht të imtash në
vit, perime të freskëta e të thata, e të tjera.
Ky është vetëm hapi i parë i hedhur këto vitet e
fundit nga qindra biznese të mesëm e të vegjël që
ushtrojnë, aktivitetin në këtë rajon, kur mundësitë
për të ardhmen janë shumë herë më të mëdha.
Ndërtimi i Skavicës të nderuar zotërinj, zhduk nga
harta e Shqipërisë një nga ”Perlat“ më të bukura e
më të pasura në tërë territoret shqiptare, produktete
saj në përmasa kolosale, konkurruese në tregun
ndërkombëtar për cilësinë e lartë të tyre vite më parë,
zhduk “ Hambarin” e Dibrës e për rajonet përreth, me
ekzistencën e të cilit është e kushtëzuar jeta e popullit
të këtij rajoni nga prehistoria deri në ditët tona.
Pra ndërtimi i kësaj vepre për Dibrën do të
thotë; më pak prodhime, më pak të ardhura, më
pak dibranë në këtë rajon historik, më shumë
ditë pa diell, më shumë ndotje të ambientit, më
shumë rrezik për shëndetin e jetën e njerëzve e
jo të shpendëve, amfibëve e të tjera gjallesave,
që ju u kushtoheni në studimin tuaj. Ideja juaj të
nderuar zotërinj, detyron mijëra banorë të lënë
trojet e tyre etnike, pa qenë fajtor, ndërpret jetën
njerëzore në këtë luginë pas më se 8000 vitesh
jetë, të cilën nuk arritën ta ndërpresin luftërat në
këtë rajon historikisht të trazuar, epidemite, as
katastrofa të natyrës.
Ideja juaj mbi Skavicën fundos përgjithmonë
vlera të pazëvendësueshme historike me rëndësi
jo vetëm rajonale, por, sidomos kombëtare. Në
pellgun e Drinit të Zi, edhe pse ky rajon bën
pjesë në një krahinë të brendshme malore, jeta
ka filluar që në neolitin e hershëm, njëherësh me
vendbanime të para në rajone të Adriatikut e të
Mesdheut me një popullsi vazhdimisht të dendur dhe njeh vetëm vazhdimësi. Në këtë pellg,
arkeologët, deri tani, kanë evidentuar 40 qendra
arkeologjike, shumë prej tyre në nivele shumë
të ulëta, që i përmbyt çdo variant i ndërtimit të
kësaj vepre, vendbanime historike të virgjëra, që
përfaqësojnë çdo epokë, në të cilën ka kaluar
shoqëria njerëzore në më shumë se 8500 vite jetë.
Zotërinj të nderuar: E tërë kjo pasuri e madhe
historike, kulturore, shpirtërore, jo vetëm ekologjike e transmetuar nga brezi në brez ne mijëra
vite, a duhet të fundoset përjetësisht nën ujë që
mbi të rëndojë veç peshës së ujit edhe errësirës
së përjetshme dhe pesha e harresës?Çdo objekt
arkeologjik ka jo vetëm vlera materiale, por sidomos vlera kulturore shpirtërore. Çdo gjeneratë i
transmeton diçka vitale nga vetja, brezit pasardhës. Ç’do të thotë, të nderuar zotërinj, të fundosë
shpërjetësisht nën ujë një trashëgimi kaq të pasur
të transmetuar në breza për mijëra vjet, ta fshish
nga kujtesa e një populli dhe për brezat që do të
vijnë për mbrojtjen enjë ekosistemi tjetër?
Këto thesare janë vetëdija historike e një populli vital, janë të shenjta, për ta nuk ka çmim, ata as
nuk mundte blihen, as te shiten për interesat e të
tjerëve. Nuk mendojmë të ketë ndonjë vend ku intelektualët e vet t‘u rekomandojmë pushtetarëve të
atij shteti, të asgjësojnë thesare të tilla të historisë
për të mbrojtur ekosistemin e një rajoni tjetër,
gjallesat e tij, qoftë edhe për arsye më madhore.
Përfaqësojnë prehistorinë në Luginën e Drinit
të Zi, vendbanimet e mëposhtme si: “Kronza”
e Blliçes, “Burimi” në zonën e Maqellarës, qëi
përkasin neolitit të hershëm, ndërsa “Blliçja”, “Çetushi” “Topojani”, “Salbatra e Sule”, “Topuzet”,
“Çukui Lekës” “Zall – Sina”, “Meja e Qytetit”ne
Zall Dardhë e të tjera janë vendbanime prehistorike te mëvonshme.
Në këtë rajon përfaqësohet kultura qytetare
ilire me tre qytete ilire, 1)në Zall – Dardhë, 2)
ne Gjire të Përnezhës ne Fushë – Alie dhe 3) ne
Gradec ne nivele shume të ulëta, qe çdo variant i
Skavicës i përmbyt. Studiuesi latin Tit Livi shkruan
(shek IIp. e. s. ) se në luginën e Drinit të Zijanë
14 qytete e kështjella ilire të penestëve (ende të
palokalizuara).
Më të përmendurat për luginën e Drinit te zi
ne Dibër janë; “Uskana” qyteti i dyte pas Durrësit
për nga madhësia në tërë trevat ilire, Draudaku,
Oenea e famshme si qyteza më e fortifikuar të

cilën prof. dokt. Kristo Frashëri, Apolon Baçe dhe
studiuesit dibranë e lokalizojnë në fshatin Çidhën
e Poshtme, pjesë e këtij rajoni.
Me territore të kësaj lugine janë të lidhur
ekzistenca dhe historia e Kastriotëve. Këtu janë
vendlindja dhe vendbanimi i Pal Kastriotit, i
Gjonit, i heroit tonë kombëtar dhe hero i rilindjes
evropiane, (sipas disa studiuesve), Gjergj Kastrioti
Skënderbeu.
Në këtë luginë buzë Drinit të Zi më 29 Qershor 1444 u zhvillua beteja e “Torviollit” e cila
përfundoime shpartallimin e plot te ushtrisë turke,
jehona e të cilës u dëgjua në tërë kontinentin
evropian, ngjalli shpresa shpëtimi për popujt në
robëri, për të cilën Skënderbeu u vlerësua shumë
dhe mori mesazhe urimi nga disa kancelari evropiane te kohës.
Me historinë e Kastriotëve lidhet vendi me
toponimin “Kodra e Pareve”. Disa studiues
mendojnë se ka qenë tempull i Kastriotëve. Ka
mendime se këtu mund të ketë lindur Skënderbeu. Këtë objekt e përmbyt dhe varianti më i ulët
i ndërtimit të kësaj vepre. Në këtë pellg ndodhet
Sina e Pal Kastriotit, fshat ku nis dalja e Kastriotëve
në skenën e historisë, ndodhet Kastrioti, fshati i
krijuar dhe i banuar nga Gjon Kastrioti. Këtu kaloi
vitet e para të jetës heroi ynë kombëtar Gjergj
Kastrioti Skënderbeu.
“Skavica” fundos varret e të parëve tanë, zhduk
një toponomi mjaft të dendur me emra ilir, emra
te tjerë te lidhur me emra fortesash, betejash,
objektesh e pronash të Kastriotëve.
“Viset e Çidhnës”, janë vise të Skënderbeut,
shkruan Barleti.
Fundoset “Ura e vjetër e Reçit”, kryevepër
arkitektonike në ndërtimin e urave, Katedralja e
Shën Lleshit, (rrënojat) më e madhja në Ballkan
me kapacitet mbi 2000 vende, ku zhvilloi punimet Kuvendi i dytë ndërkrahinore i Dukagjinit,
më1602.
Fundoset “Ferra e Pashës” buzë Drinit të Zi
që ka shërbyer si “Seli”e fisnikërisë së “Nëntë
Maleve” historike të Dibrës për rreth pesë shekuj.
Këtu janë marrë vendime historike sa herë ky
rajon është kërcënuar, ose është sulmuar nga
pushtues të huaj.
Fundoset shtëpia e “Riza Lushës” kumë 1920
u krijua “Qeveria e Arrasit”. Në këtë shtëpi u krijua shtabi që udhëhoqi kryengritjen dibrane për
çlirimin e Dibrës nga pushtuesit serb.
Pa u zgjatur më tej të nderuar miq, ky rajon
meriton të shpallet zonë muzeale e vlerave të
mëdha historike. Në shërbim të idesë sonë mbi
paprekshmërinë e këtyre burimeve të historisë,
citojmë një pjesë nga gjeniu i jashtëzakonshëm
Shekspiri cili shkruan: “Nuk mund të pretendosh
se e njeh një komb edhe sikur të jesh pjesë e tij,
nëse nuk din historinë e prejardhjes së tij”.
Për historinë e Dibrës volume të tëra nuk
mjaftojnë, është me rëndësi kombëtare të nderuar
zotërinj, si e tillë është dhe e juaja.
Në vendin e këtyre thesareve të historisë duhet
investuar, jo për fundosjen e tyre në errësirë te
përjetshme, por që të zbulohen, të dalin në dritë,
që të mos heshtin, por të flasin dhe të presin
vizitorë nga vendi e bota.
Kush mohon historinë e një kombi ka mohuar
ekzistencën e tij. Dikur, për një ide të tillë, për
luginën e Kolorados në Amerikë i nderuari presidenti amerikan i asaj kohe Linkoln këshillonte:
“Lëreni luginën e Kolorados, të bukur ashtu siç e
ka dhënë Zoti”.
Studiuesit tanë nuk duhet të bëjnë studime të
njëanshme, qe pushtetarët tanë të mos e njohin
realitetin ashtu siç është.
Ju të nderuar zotërinj, kërkoni t’i shkulni
themelet asaj përmendoreje madhështore, që Dibra ngriti gjatë tërë historisë, aq të lartë sa shikohet
në Kosovë, në Shkodër, në Durrës, në Vlorë, në
Janinë, kudo ku flitej gjuha e bukur e shqipes, pasi
në këto vende prehen të qetë martirë dibranë, që
dhanë jetën në mbështetje të bashkëkombësve të
tyre sa herë kaluan stuhi të historisë në këto anë.
LËRENI LUGINËN E DRINIT TË ZI, TË BUKUR
SIÇ E KA DHËNË ZOTI, ZOTËRINJ TË NDERUAR!
Marrë nga libri i Abdurahim Ashikut
“Po Dibrës! Jo Skavicës” (Njerëz që i dua-4),
Botimet M&B, Tiranë 2010, faqe 106-113.
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Riza Shehu, me punën dhe veprën e tij edhe pse punoi e vrapoi plot vrull, pasion e përkushtim, si një misionar i vërtetë,
në mësimin e gjuhës dhe hapjen e shkollave shqipe, si dhe çështjen kombëtare shqiptare, mbeti i harruar dhe i pavlerësuar
nga regjimi komunist, por edhe pas ’90 me ardhjen e demokracisë?! Kjo heshtje absurde dhe e pajustifikuar, çuditërisht
vijon edhe në ditët e sotme, pas 30 vitesh demokraci...

personalitete

Riza Shehu, misionari i hapjes së shkollave shqipe në Zerqan
Nga Hysen Likdisha
‘Porta e madhe’ e familjes së shehelerëve të
Zerqanit, ne fillimshekullin e XX, nxorri mjaft
pinjollë të saj që vijuan rrugën e të parëve të Teqesë së Zerqanit, Sheh Mustafës dhe Sheh Sulës,
në shërbim të çështjes kombëtare shqiptare, për
liri e pavarësi të atdheut. Një ndër ta ishte edhe
Riza Shehu (nipi i Sheh Mustafës dhe Sheh Sulës),
intelektuali, atdhetari nacionalist-demokrat, që
punoi e luftoi për hapjen e shkollave shqipe dhe
shoqërisë kulturore ‘Bashkimi Demokratik’, në N/
prefekturën e Zerqanit.
Riza Shehu lindi më 1892, në familjen e madhe, të shehelerëve të Zerqanit, në një kohë kur
Teqeja, në kryesimin e Malit të Grykës së Madhe
(Zerqanit), ishte kthyer në një çerdhe në shërbim
të çështjes kombëtare shqiptare, për liri e pavarësi
të atdheut. Kështu, mjedisi ku u lind dhe u rrit Riza
Shehu, ndikoi dukshëm tek ai, për mbruajtjën me
ndjenjat atdhetare, nacional-demokratike për liri
e pavarësi të atdheut. Mësimet e para në shqip, i
mori në vendlindje Zerqan. Më vonë vijoi studimet
në shkollën Normale të Elbasanit, që në hapjen
e saj, më 1909-tën, duke u bërë kështu një ndër
të diplomuarit e parë të kësaj shkolle. Gjatë qendrimit në Elbasan, për formimin dhe shkollimin e
tij, u kujdes rilindasi i madh, Aqif Pashë Elbasani,
i cili ishte mik i ngushtë, i familjes së shehelerëve
të Zerqanit (sheh Sulës). Shkollimi dhe qendrimi
pranë familjes së patriotit të madh të kohës, Aqif
Pashë Elbasani, ndikuan dukshëm në formimin e
Rizait, me edukatën dhe ideologjinë e kohës, ku
dhe u dallua për intelektin e tij të spikatur.
Përkushtimi dhe ndihma e Rizait në
hapjen e shkollave shqipe në
Nënprefekturën e Zerqanit.
Me mbarimin e shkollës, Rizai u kthye në
vendlindje, plot vullnet e dëshirë për materializimin e njohurive të formimit të tij profesional, të
marra nga shkollimi në Normalen e Elbasanit, për
tu ardhur në ndihmë popullatës vendore, jo vetëm
në Grykën e Madhe, por edhe më gjërë, në gjithë
N/prefekturën e Zerqanit, në përhapjen e gjuhës
e shkollave shqipe, për mësimin dhe edukimin
e fëmijëve të tyre. Mbi shpatullat e ‘normalistit’
të ri, binte një peshë shumë e madhe, pasi duhej
të kosolidonte cilësisht shkollën e hapur ndër
të parat, më 1893 të Zerqanit, nga xhaxhai i tij,
Sheh Sula, por edhe më gjërë, në gjithë zonën e
Grykës së Madhe. Hapja e shkollës së Zerqanit,
ishte dhe mbetet ndër “dallëndyshet” e para jo
vetëm në Grykën e Madhe (Zerqanin), por edhe
më gjërë, dëshmohet nga një dorëshkrim i filmuar
i Hajredin Shehut, që ruhet në arkivin e shtetit,
ku thuhet: “shkolla shqipe në Zerqan është hapur nga Sheh Sula më 1893”. Edhe nga burime
të tërthorta, por logjike, na çojnë të besojmë se
shkolla e parë shqipe në Zerqan është hapur më
1893, nga Sheh Sula, natyrisht jo në kornizat
klasike të saj. Nga trashëgimia familjare gojore
e brezave të kësaj familje te madhe, (mbledhur
nga Fadil Shehu), konfirmohet se nxënës i kësaj
shkolle ka qenë edhe Osman Shehu, i ati i Rizait,
i cili më pas i vijoi studimet e larta në Stamboll
për jurisprudencë, siç dhe ndodhte me të gjithë
pinjollet e familjes së shehelerëve të Zerqanit, të
cilët arsimin e lartë e kanë vijuar në Stamboll.
Natyrisht, osmanët nuk e duruan dot shkollën
shqipe në Zerqan dhe ndërhynë për mbylljen e
saj. Rihapja e shkollës u bë në 1910 po nga Sheh
Sula. Këtë e dëshmon edhe telegram i të dërguarit
të Austrohungarisë në Durrës, ku shkruhet: “Më
lejoni t’i njoftoj shkëlqesisë tuaj... se Fuat Beu, më
njofton se kishte arritur të hapte shkollën private
shqipe në Tiranë dhe Zerqan Dibër... Drejtori i
shkollës është në dorën e Sheh Sulës. (Lutfi Hanku,
Hapja e shkollës shqipe në Zerqan). Pra Sheh Sula
e rihapi shkollën më 10 maj 1910, ku dha mësim
edhe vetë shehu. Mësuesit e pare ishin tregtari
Gjergji Baja, që sherbente në Zerqan dhe Osman
Shehu, vëllai i Sheh Sulës, me 20 nxënës: Riza
Hanku, Ali Gurra, Ram Ceka, Ismail Kurti, Hajdar
Sula etj. Natyrisht shkolla nuk pati jetëgjatësi nga
ndërhyrja e pushtuesve për mbylljen e saj.
Me mbarimin e Normales, Riza Shehu, kthehet
në Zerqan, plot ëndërra e pasion, për të ardhmen,
në shërbim të vendit, për përhapjen e gjuhës dhe
shkollave shqipe. Fillimisht i përkushtohet punës
pranë Teqesë, ku propogandon plot zell, ndër
banorët e zones, për përhapjen e gjuhës dhe

Riza Shehu në
kujtimet e fëmijëve
Fiqirie Shehu (Likdisha): Isha e vogël, 5-6
vjeçe, kujtoj shumë mire kur baba vinte me
kalë shale nga Peshkopia. Kalë i zi jo shumë
i madh, që ecte revan (me të katra, siç thuhej
atëherë), me bishtin që i prekte tokën. Thuhej se
kishte ardhur nga Misiri. Dhe se e bante rrugën
Peshkopi- Zerqan, për 3-4 orë. Menjëherë sapo
vinte, në trastën e tagjisë, i vinin peta sheqeri
të kohës, në vend të misrit. Nuk harronte edhe
sheqerkat për ne fëmijët sa here vinte, si dhe
nuk harronte të na pyeste për shëndetin dhe
vëllezërit më të mëdhenj se unë për mësimet
në shkollë.

Riza Shehu 1892-1933

Fiqirie Shehu (Likdisha) me gratë e Zerqanit në kursin për
zhdukjen e analfabetizmit 1950

shkollave shqipe. Më pas, më 1916-1917-tën,
normalisti Riza Shehu, nis punë atje ku dhe i rrihte
zemra, drejton shkollën shqipe në Zerqan, duke e
rihapur atë, pas mbylljes së bërë asaj në 1910-tën,
nga turqit.
Rekrutimi në administratën publike
vendore.
Nisur nga nevojat e kohës për burime
njerëzore, në administratën publike të kohës, ku
kishte mungesë të theksuar kuadrosh të shkolluar, bëri që Rizai, të rekrutohet në administratën
publike, ku u emërua sekretar komune në N/
prefekturën e Zerqanit. Përkushtimi edhe ndaj
kësaj detyre nuk ja zbehu kurrsesi vullnetin në
përhapjen e gjuhës dhe shkollave shqipe. Ndaj
ai në asnjë moment nuk e ndaloi punën në këtë
drejtim, që tashmë dukej se ishte kthyer në një
mision për të. Pozicioni i punës në n/prefekturë,
jo vetëm që nuk e pengoi në këtë drejtim, por
përkundrazi e ndihmoi atë. Në përmbushje të
punës së tij, ai nuk harroi në asnjë moment, të
propogandonte në trevën e n/prefekturës me
argumenta, rëndësinë e domosdoshme të hapjes
së shkollave shqipe. Në këtë drejtim e ndihmonte
edhe shembulli i Zerqanit, që spikaste në këtë
drejtim, si zonë mjaft arsimdashëse. Kështu në
këtë periudhë, në Zerqan mësues punoi një tjetër
pinjoll i shehelerëve, Qamil Shehu, vëllai i Rizait.
(Duhet përmendur se trashëgimia e mësuesve të
kësaj familje, ka vijuar deri edhe mbas çlirimit
të vendit, më 1944, ku punuan mësues edhe
Bardhul e Pëllumb Shehu, përkatësisht djali i
Rizait e Qamilit, duke plotësuar kështu skemën;
baba-djemtë - fëmijët e djemëve). Gjatë kësaj
kohe, ka punuar e ndikuar për hapjen e shkollave
shqipe, jo vetëm në Zerqan, por në gjithë trevën
e n/prefekturës. Ku si pasojë edhe e këtij ndikimi
e bashkëveprimi të ngushtë me patriotin Hoxhë
Muglica, u arrit që të hapeshin shkolla shqipe në
zonën e Gollobordës si, Trebisht, Ostren i Vogël,
Steblevë, Klenjë, Lejçan etj. Të gjitha këto shkolla
ndërtoheshin privatisht me punë vullnetare nga
banorët e këtyre fshatrave.
Rikthimi funksionar në
administratën vendore
Zerqani, qendër e Malit të Grykës së Madhe
dhe n/prefekturës me të njëjtin emër, ishte dhe
mbetej një zonë mjaft e rëndësishme influente për
qeverinë e Zogut, jo vetëm në Grykën e Madhe,
por edhe më gjërë në gjithë Prefekturën e Dibrës.
Ndaj për ta patur atë nën kontrollin e tij, Zogut,
i duhej t’i rivlerësonte marrëdhëniet me Teqenë
e Zerqanit, kryesuese Grykës së Madhe. Nisur
nga kjo, Zogu me diplomacinë e tij, nuk vonoi,
por veproi duke rikthyer dy pinjollët e Teqesë,
Hajredinin dhe Rizain, funksionarë të lartë në
administratën vendore.
Kështu Hajredini, emërohet sekretar dhe Rizai
nëpunës i gjendjes civile, në N/prefekturën e
Zerqanit. Gjatë kësaj periudhe për tu theksuar,
mbetet si gjithmonë veprimtaria e tij, në ndihmë
të hapjes së shkollave shqipe. Kështu veç hapjes
së shkollave shqipe në zonën e Gollobordës,
siç dhe kemi përmendur në fshatrat Trebisht,
Ostren, Okshtun, Lejçan, ndihmon në çeljen e

shkollave në Homesh, Bllacë e Zogje, etj. Në
punën e tij, vlerësohet dukshëm në qarqet e administratës vendore dhe qendrore, duke bërë që
ai të shikohet me sy të mire për punën që bënte.
Kështu erdhi edhe ngritja e tij në detyre, ku në
vitin 1928, Rizai emërohet krahinor (kryetar) komune në Kastriot dhe qendër Peshkopi. Emërimi
në këtë detyrë i Rizait, në Dibër të Poshtëme,
nuk ishte i lehtë, madje i vështirë. E vështira
qendronte në faktin se një pjesë e mirë e parisë
së Dibrës së Poshtëme, ishin përfshirë me armë
në lëvizjen e 1924, për largimin e Zogut nga
qeveria. Duke e ditur këtë, Rizai edhe pse në
moshë të re, bën një lëvizje të zgjuar, inteligjente
e shumë “diplomatike”.
Në kullën e Kaloshit
Ja çfarë ka lënë në trashëgiminë gojore të
familjes, i ndjeri Ibrahim Shehu, i biri i Rizait:
“Baba, para se të marrë detyrën në Kastriot dhe
qendër Peshkopi, ka buajtur në sarajet e bejlerëve
të Kaloshëve të Kandrit, Murat dhe Selim Kaloshit.
Natën e parë ulet në kullën e Muratit, i cili në
prezantim me të ardhurin pyet:
- Nga e kemi këtë mikun e ardhur?.
- Nga Teqeja e Zerqanit, ishte përgjigjia.
–Nga Teqeja e Zerqanit?! - pyet i çuditur Murati! - Çohu or mik dhe hajde ulu këtu në qoshe të
oxhakut, pasi këtu të takon.
Në vijim të bisedës, Murati e pyet babën:
-Çe mirë të kë sjellë?
- Më kanë caktuar kryetar komune këtu në
Kastriot, - i përgjigjet baba.
- Mirë qenka ba - ja kthen Murati.
- Mirë është ba, por unë nuk mund ta marr këtë
detyrë, pa izmin (lejen) tuaj, ndaj dhe kam ardh, - i
thotë baba.
- E ke lejen teme, or djali i Teqes së Zerqanit, - i
thotë Murati.
- Faleminderit shumë, por kam edhe një kërkesë
të fundit, ja kthen baba.
- Fole or çun edhe kërkesën e fundit që ke, - i
thotë Murati.
- Kërkoj të më japish leje që nesërmbrëma të
shkoj edhe ke Selimi (Kaloshi, vëllai i Muratit), për
të marrë edhe pëlqimin e tij.
- Eh or çun, qenke shumë i zgjuar për moshën
që ke. - Po të shkosh edhe ke Selimi, - ja kthen
Murati”. Dhe kështu bani, shkoi dhe mori edhe
izmin e Selimit.
Pranimi i Rizait nga Kaloshët, e ndihmoi
shumë atë, në ushtrimin e detyrës, duke ja
lehtësuar së tepërmi atë, pasi Kaloshët kishin
mjaft influencë në Dibër të Poshtme, ku kryekomunarë para Rizait kishin dështuar, pikërisht nga
mosmarrveshjet me ta. Ndaj kjo urë komunikimi
që vendosi Rizai me ta, e ndihmoi shumë atë. I
vrullshëm, plot pasion e dëshirë, në ushtrimin e
detyrës, krijoi lidhje të forta besimi tek banorët,
për zgjidhjen me drejtësi të problemeve të
shumta që ata kishin. Bashkëpunoi ngushtësisht
me këshillat e pleqëve dhe popullin e trevës, për
zgjidhjen e problemeve që ata kishin, duke fituar
kështu respektin e besimin e tyre.
Ndërkohë, shpirtërisht, gjatë ushtrimit të
detyrës, nuk u largua për asnjë çast nga misioni
i hapjes së gjuhës dhe shkollave shqipe, duke

Skënder Shehu, i biri: E kujtoj si mjaft serioz
dhe autoritar, por dhe mjaft i dashur me ne fëmijët. Vinte nga Peshkopia për çdo fundjavë dhe
ne fëmijët e prisnim me mall, për tu takuar me
të. Në këto rrugëtime, e shoqëronte Ferit Murra,
nga Shupenza, me të cilin ishin byrazera. Feriti
në këto shoqërime, në çdo fundjavë i dilte para
tek Ura e Topojanit dhe e përcillte deri tek Ura
e Kamberëve. Dhe në çdo fillimjave i dilte para
tek Ura e Kamberëve dhe e shoqëronte deri
tek Ura e Topojanit. Duket se në këto ecejake
Peshkopi-Zerqan, dhe anasjelltas, si në kohë me
diell ashtu edhe në kohë të keqe me shi, erë e
deborë, mori një ftohje të rëndë, e cila i mori
edhe jetën parakohe, kur ishte rreth 40 vjeç, në
kulmin e moshës.
Ibrahim Shehu, i biri, në bisedat e tij për të
atin, kujtonte shumë prej miqëve dhe shokëve
të tij të shumtë, si ata të shkollës, ashtu edhe
ata të punës. Lidhjet shoqërore dhe miqësore
të babës, tregonte Ibrahimi, ishin të shumta.
Ndër kryesorët përmendëte: Ferit Murrën, Dile
Vocin, Sami Gonxhen dhe Abaz Lalën, me të
cilët kishte byrazerllëk. Dile Voci, ka qenë nuni
(ai që të merr flokët së vogli) i vëllait, Bardhulit. Deri vonë kemi ruajtur letër-këmbimet e
babës me krerët e shoqatës “Bashkimi” si Avni
Rustemi, Bajram Curri, Sami Gonxhe, Luigj
Gurakuqi etj., të cilat humbën kur ndërtuam
shtëpinë e re.
Bardhul Shehu, i biri, e kujtonte pak, pasi
ishte shumë i vogël kur ai u nda nga jeta. Por
gjithmonë thoshte se më tepër e kujtoj si vegim
kur vinte me kalë nga Peshkopia, kur ne fëmijët
vraponim më tepër për të parë kalin e zi, që
kishte një të ecur të veçantë, jo si kuajt e tjerë.
Tjetër mbaj mënd se më prekte nga flokët që i
kasha të verdha.
ndikuar e nxitur, hapjen e tyre në zonë. Deri vonë
ndër vite, emri i Riza Shehut, është përmendur
nga të moshuar në zonën e Kastriotit, plot respekt
e dashuri për të.
Në mungesë të rrugës automobilistike, vajtje-ardhjet Zerqan-Peshkopi, i përshkonte me
kale shale, si në ditë të mirë ashtu edhe të keqe
me shi, erë e dëborë. Pikërisht në këto udhëtime
ai mori edhe një të ftohur të rëndë, nga e cila u
nda edhe nga jeta në vitin 1933, në moshë të
re vetëm rreth 40 vjeç. U varros në Zerqan, tek
Teqeja e Alhankevet, i përcjellë për në banesën
e fundit, nga një kortezh shumë i madh mortor
për nga pjesëmarrja...
Riza Shehu, me punën dhe veprën e tij edhe
pse punoi e vrapoi plot vrull, pasion e përkushtim,
si një misionar i vërtetë, në mësimin e gjuhës dhe
hapjen e shkollave shqipe, si dhe çështjen kombëtare shqiptare, mbeti i harruar dhe i pavlerësuar
nga regjimi komunist, por edhe pas ’90 me ardhjen e demokracisë?! Kjo heshtje absurd e dhe e
pajustifikuar që çuditërisht vijon edhe në ditët e
sotme, pas 30 vitesh demokraci, duhet të bëhet një
këmbanë alarmi, për vlerësimin e figurave të tilla,
që jetën dhe veprimtarinë e tyre, si misionarë të
vërtetë, ja kushtuan përhapjes së gjuhës dhe hapjes
së shkollave shqipe, si dhe çështjes Kombëtare
Shqiptare.
(Botohet me shkurtime. Shkrimin e plotë e
gjeni në www.rrugaearberit.com)
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Doktor Asllani la pas punën dhe veprën e tij
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në përpiqem të shkruaj për njerëzit,
kur janë gjallë e shëndoshë, por për
ty nuk munda. Kërkoj ndjesë, miku
dhe kolegu im, ndaj dua që nëpërmjet këtyre
pak rreshtave të shpreh një mirënjohje, jo
vetëm timen, por dhe të shumë miqve të
tjerë për ato vlera, që tregove në jetë. Nuk le
shumë pasuri pas, siç nuk lënë në përgjithësi
njerëzit e ditur, por na le një pasuri të një
lloji tjetër, shumëfish më me vlera se ajo e
para, qe konvertohet në lekë dhe në euro.
Na le pas dashurinë për profesionin tonë të
nderuar, mënyrën se si duhet të sillemi me
njerëzit, me klientët, me kolegët, pse jo dhe
me kafshët, pacientët dhe aleatët tanë.
Kryetari i SHOQatëS Së BLetarëVe
Ti i doje të gjithë llojet e kafshëve, por një
dashuri të veçantë shprehe dhe për bletën,
këtë krijesë të mrekullueshme, që përmendet
dhe në Kuran. Albert Einshtaini i madh thotë
se “Nëse bleta do të zhduket nga rruzulli
tokësor, njerëzimit i mbetet dhe katër vjet
jetë. S’ka bletë, s’ka polenizim, s’ka bimë,
s’ka kafshë, s’ka njerëz”.
Jo vetëm e deshe bletën, por ngrite
shoqatën e bletarëve, të cilën e udhëhoqe për
shumë vite me dinjitet dhe profesionalizëm.
Shpesh i bëje bashkë bletarët e Dibrës, për
të shkëmbyer eksperiencat, për të kuptuar
shkaqet e ndonjë dështimi, për të promovuar
të rejat e shkencës dhe medikamentet e
reja më efikase, për kurimin e sëmundjeve
në bletë. Bashkë me kolegun e palodhur,
doktor Bilik Shehun, jeni autorë të një
kalendari për bletarinë. Bletarët e rinj nuk
kanë përse të pyesin dikë, çfarë duhet të
bëjnë në këtë muaj, apo në muajin tjetër,
mjafton të konsultohen me këtë kalendër të
mrekullueshëm.
Jo vetëm kaq, por ti ndërmore një studim
me shumë vlera, për të treguar se ku synonte
të arrijë bletaria në Dibër, çfarë majash mund
të kapte ajo. Nëse sot kemi gjashtë mijë
koshere bletësh dhe 60 ton mjaltë, deri ku
mund të shkonte ajo pas disa viteve?
Shpesh studimet e këtij lloji degradojnë
në një kopjim të thjeshtë të të dhënave të
mëparshme, pra një plagjiaturë e mirëfilltë.
Kështu janë mbrojtur doktoratura e plot të
tjera të këtij lloji. Ti, miku ynë, doktor Asllani,
u përveshe seriozisht, ashtu siç i bëje pa hile,
të gjitha gjërat, që të ngarkoheshin.
Po të ishte fjala për numrin e krerët
të lopëve, puna do të kishte qenë mjaft e
thjeshtë. Hektarët e mbjellë me jonxhë,
foragjere e tagjira, do të konvertoheshin në
kunjtalë e njësi ushqimore dhe do të nxirrej
përfundimi. Por te bleta problemi ishte më
i komplikuar. Duheshin bërë studime pararendëse. Kush janë bimët e pemët mjaltëse në
Dibër. Sa drunj ka të të tillë, sa kultura të tjera
mjaltëse ? Sa blina, sa akacje, sa hektarë me
jonxhë, me tërfil, me perime, me livadhe e
kullota alpine. Të gjitha këto do të shumëzoheshin me kofiçentin e prodhimit të mjaltit,
për të nxjerrë rezervat e këtij produkti të
mrekullueshëm, që shëron dhjetra sëmundje.
Pas shumë netësh të pagjuma, mund e përpjekje, konsulensa me kolegë, me agronomë,
me pylltarë, me bletërritës, e plot kategori
të tjera, erdhi përfundimi. Nëse sot kishim
gjashtëmijë koshere, numri mund të shkonte
në 16 mijë, pra të rritej dhe me dhjetë mijë të
tjera. Kjo të kënaqi pa masë. Ti llogarisje që
të shtoheshin dhe 200 bletërritës të tjerë me
të paktën, nga 50 koshere. Mos të harrojmë
që nuk ishte vetëm mjalti në llogari, që nga
60 ton do të shkonte në 160 ton. Me po kaq
raport do të shtohej dhe dylli, poleni dhe

qumështi i bletës, aq me vlera në kurimin e
sëmundjeve të ndryshme.
Natyrisht, ky projekt nuk mund të realizohej brenda vitit dhe me një të rënë të lapsit.
Projekti llogaritej të mbyllej për një pesëvjeçar, me një shtesë 20 përqindësh për çdo vit
dhe kërkonte punë e përgjegjësi. Duheshin
bërë kualifikime të bletarëve, sensibilizim për
të mbjellë pemë, blina dhe akacje, duhet dhe
përmirësim i infrastrukturës rrugore nëpër
male, për të mundësuar shtegëtimin e bletëve
në sezon. Të shpresojmë që ky projekt do të
të bëhet realitet dhe Dibra gati të trefishojë
numrin e koshereve të bletëve, në një të
ardhme jo të largët.
BruÇeLOza në DiBër
Studimi për rritjen e kapaciteteve në bletari, nuk ishte i vetmi për doktor Asllanin.
Madje gjithë jetën e tij ai mbeti një studiues i
vemendshëm. Vëzhgonte rastet e reja, bënte
krahasime, konsultohej me kolegët, me literaturën e re, për të nxjerrë konkluzionet e duhura. Një nga sëmundjet që e shqetësonte më
shumë doktor Asllanin ishte Bruçeloza, pasi
veç dëmeve në kafshë, ajo prek dhe njerëzit.
Në vitin 1925 rasti i parë në Shqipëri u
zbulua në Gjirokastër dhe dhjetë vite më
vonë u takua në Tiranë, Korçë dhe në qytete
të tjera. Në qarkun e Dibrës kjo sëmundje u
has për herë të parë në vitet shtatëdhjetë në
Zalla Reç dhe në Ostren. Në vitin 1994 në
Kala të Dodës rezultoi një person i prekur me
bruçelozë. Për këtë arësye u krye një gjurmim
në 14800 krerë të leshta, ku rezultuan 592
krerë, ose shkallë infeksioni prej 4 përqind.
Më vonë në vitin 2004, kur u krijuan qarqet,
u bë dhe gjurmimi në shkallë qarku. Që nga
kjo kohë e deri në vitin 2012 u bënë kontrolle
e gjurmime, duke rezultuar sëmundja e pranishme në 18 komuna, ose 51,4 përqind, por
duhet theksuar që rastet kanë qenë sporadike.
Studimi është i gjerë dhe me shumë të
dhëna të tjera, por meqë ka anë të shumta
teknike,për më shumë do t’i paraqesim në
një libër kushtuar historikut të veterinarisë.

në KuJtiMet e MiQVe të tiJ
Kamber Faruku, gazetar dhe shkrimtar i
njohur dibran, ka patur lidhje miqësore me
doktor Asllanin. Tregon një rast të ndodhur
dekada më parë, kur doktor Asllani ishte
në vitin e parë të punës. Një kalë i familjes
së gazetarit ishte shpuar në krahëror, një
pneumotoraks, që rrezikonte kafshën për
ngordhje. Një mjek veteriner tjetër nuk e
mori përsipër, kurse doktori i ri e mori në
dorë situatën. Me një ndërhyrje kirurgjikale
dhe disa ditë mjekim, u bë e mundur që kali
të shpëtojë e të vazhdojë punën normalisht.
Një tjetër rast i po kësaj familje, disa vite
më vonë. Një dele ishte shpuar në kavitetin
abdominal nga brirët e një lope dhe zorrët
ishin gati përjashtë. Sërish doktor Asllani i
bën qepjet e duhura dhe delja bëri dy qingja
një vit më vonë.
Gazetari i nderuar, e kujton mikun e tij,
Asllan Xhanin dhe si një sportist të dalluar
në rininë e tij. Një sulmues shtatshkurtër,
por shumë teknik, organizator për takime e
spartakiada mes fshatrave.
Një nga personazhet legjendare të veterinarisë, doktor Rami Gjymyshka, ka mjaft
kujtime për mikun e tij. Ai tregon se janë
njohur që në fillim të viteve ‘80.
Që atëherë e deri në vitin 1997, doktor
Asllani ka drejtuar shërbimin veterinar të
Dibrës. Ai, jo vetëm drejtoi me kompetencë, por dhe me ndershmëri, pa abuzuar
me fondet shtetrore. Në vitin 1994 shkoi
vetë në Kala të Dodës për disa ditë, duke
ndjekur gjurmimin e krerëve pozitivë për
bruçelozë. Ai shquhej për batutat dhe humorin e hollë.
Shumë e shumë njerëz kanë mbresa
e kujtime të bukura për doktor Asllanin.
Maks Hajrullai, Osman Begu, dikur drejtorë
bujqësie të qarkut, por edhe Bilik Shehu,
Lirim Begu, Gëzim Tuka e çdo njeri që e ka
njohur. Doktor Asllani ka lënë pas një familje
të mrekullueshme, tre fëmijë me shkollime
të larta, që do ta përcjellin më tej punën dhe
veprën e tij.

besnik shatku,
një personalitet i
komunitetit dibran
“Dashamirësia
dhe ëmbëlsia me
familjarët, fëmijët,
miqtë dhe shokët,
ishin mesazhet
më të bukura të
Besnikut, të cilat
i shprehu deri në
fundin e jetës së
tij.”
Nuk është aspak e thjeshtë për
të shkruar këto fjalë homazh për njeriun e
dashur të familjes, dhe shoqërisë, për kolegët
dhe të gjithë komunitetin tonë dibran në Tiranë dhe SHBA.
Një homazh i paharruar për të gjithë ne,
të afërmit dhe familjarët, do të mbetet Besnik
Shatku, fjalëmbël dhe buzagaz, i cili u nda
nga jeta, para disa ditësh.
Besniku, do të rritej nga një familje e nderuar e Dibrës, kur të parët e tij kanë qenë njerëz
të fjalës dhe të besës, të punës dhe të nderit.
Të gjithë e thërrisnin Besnik Shatkun, me
emrin përkëdhelës Niku, pasi që në fëmijëri,
por dhe në maturë dhe derisa jetoi nuk e ndryshoi karakterin e tij emocional që i rrezatonte
që në sytë e tij bojëqielli, me mendje hapur në
përballjen e problematikave sociale, por dhe
njeri me shumë durim dhe maturi, në zgjidhjen
e sprovave jetësore dhe të punës, të cilat lindën
nga vuajtjen e sistemit të kaluar shoqëror.
Besniku ynë i dashur, do të ishte një
nga djemtë e nderuar të familjes së Behxhet
Shatkut, i cili me sakrificë, durim dhe punë
të ndershme, i rriti fëmijët e tij, ku një ndër
ta ishte dhe Besniku.
Besnik Shatku, u rrit në një mjedis, ku
u arsimua dhe u edukua, nga dy prindër të
mrekullueshëm, familje e cila në fillim të
shekullit XX, ishte shpërngulur nga Dibra e
madhe pas genocidit serb të shtatorit 1913
duke u vendosur në Peshkopi.
E quante për krenari të ishte nip i atdhetarëve Shatku, të cilët ishin ndër të parët
figura të lëvizjes kombëtare të cilët pasi studiuan jashtë vendit, depërtuan në Shqipëri për
të ndërtuar themelet e para të shtetit Shqiptar.
Besnik Shatku, pas lëvizjeve demokratike
të vitit 1990 do të transferohej në Tiranë familjarisht, ndërsa Adriani, djali i madh i kësaj
shtëpie do të kalonte me sukses Atlantikun për
në SHBA-ve, për të themeluar më tej dijet e tij,
duke u bërë një ndër biznesmenët më të suksesshëm Shqiptar në New York të SHBA-ve.
Besnikun e takoje në librari, gazetari, bibliotekë, apo ulur diku në një kafene, dhe i cili
kujdesej edhe për botimet më të reja që dilnin
për figurat kombëtare, si dhe për të afërmit e
tij, i cili i ç’monte duke thënë se i shërbyen me
dinjitet dhe reputacion shtetit të sapo formuar
Shqiptar dhe mbretnisë.
Besnik Shatku, ishte jo vetëm një familjar,
prind i devotshëm, por dhe koleg dhe shok i
zoti, i cili dinte t’i koordinonte raportet e jetës
dhe të familjes me pjekuri dhe dashamirësi, ku
pesha kryesore e tij ishte emocioni, mendimi,
dhe aftësia për të kontribuar me të gjitha ç’ka
kishte për të tjerët, por dhe të mendonte për
shokun, kolegun, e aq më tepër për të afërmit.
Bashkëshortja, fëmijët, nipat e mbesat, me
largimin e Besnik Shatkut më 29 janar të 2021,
humbën jo vetëm njeriun e tyre të zemrës,
por dhe shtyllën kryesore të familjes. Ndërsa
shoqëria dhe kolegët e tij, humbën njeriun
që mbështeste të rinjtë të ecnin përpara në
dije dhe në punë.
Me hidhërim komuniteti dibran i Tiranës
njofton humbjen dhe i përcjell familjes, të
afërmve dhe miqve të tij, ngushëllimet më të
përzemërta për këtë humbje të parakohshme
të familjes.
Kryesia dhe Këshilli “Bashkësia Dibrane”


24 - Janar 2021

nr.

173

Botime të reja

www.rrugaearberit.com
Botimet M&B
ISBN: 978-9928-307-56-9
Nr. faqeve: 96
Çmimi: 600 lekë

Botimet M&B
ISBN: 978-9928-307-81-1
Nr. faqeve: 80
Çmimi: 500 lekë

Botimet M&B
ISBN: 978-9928-307-09-5
Nr. faqeve: 128
Çmimi: 800 lekë

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.
Website 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.

Botimet M&B
ISBN: 978-9928-307-11-8
Nr. faqeve: 248
Çmimi: 700 lekë

Reklamo
biznesin
tënd
Një faqe e plotë
me ngjyra kushton
15000 lekë

Botimet M&B
ISBN: 978-9928-307-77-4
Nr. faqeve: 96
Çmimi: 500 lekë

Me 1000 lekë
mund të rezervosh
një reklamë gjatë
gjithë vitit në format
kartvizite (8x5cm)

Botimet M&B
ISBN: 978-9928-307-79-8
Nr. faqeve: 120
Çmimi: 500 lekë

Mund të na ndiqni edhe në Facebook duke kërkuar me
emrin “Rruga e Arbërit” ose përmes lidhjes:

ne jemi gazetë e lirë dhe e pavarur nga ndikimi
politik. Pavarësia dhe liria jonë garantohet
vetëm nga mbështetja e lexuesve...
Bëj pajtimin tënd!
Një pajtim vjetor kushton: 600 lekë.
Në Europë: 10 Euro.
Në SHBA dhe vende të tjera: 15 USD.
Pajtimi në Europë dhe SHBA është vetëm në
versionin PDF.

https://tinyurl.com/lcc3e2f

Botimi i gazetës është
punë vullnetare,
ndaj çdo pajtim vjetor ose
dhurim, është i mirëpritur.
Dhurimet pranohen vetëm
përmes llogarisë bankare që
gjendet më poshtë dhe për çdo
rast ai do të bëhet publik.
Raiffeisen Bank, Rr. Kavajës,
Tiranë. Sëift code: SGSBALTX.
IBAN(ALL): AL44 2021 1219
0000 0000 1003 6640

Di Çfarë
zgjedh!
g j i t h m o n ë m e o f e r ta . . .
cyan magenta yelloë black



