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Ajo që e bën gati të pamundur ndarjen e 
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Ka më shumë se 80 vjet që kavdekur, por 
gjithmonë në popull është njohur si Hoxhë 
Kalla. Shumë pak e dinë emrin e tij...Do të punoj për Dibrën time, 

për vendin tim!

Në me rastin e 100 vjetorit të betejës në Lanë 
Lurë, 28 tetor 1921, e fundit në ballafaqimet 
luftarake të dibranëve me serbët, në Luftën 
Çlirimtare të Dibrës kundër Intervencionit 
Ushtarak Jugosllav të viteve 1918 – 1921. 
Nën hijen freskuese të blirëve, anës bulevard-
it të bukur të Peshkopisë që mban emrin “Elez 
Isufi”, heroit dibran të luftës me serbët, duke 
pirë kafe me dy zotërinj të fisëm, sheherlinj të 
Peshkopisë, Ruzhdi Shehu dhe Rexhep Sto-
jku, një ditë gushti 1995 shënova edhe këto: 

Sindikata e minatorëve: 
“Aksidentet në punë po bëhen pothuajse të 
përditshme e përherë e më të rrezikshme 
në minierat e Bulqizës, ndërkohë shteti 
dhe kompanitë vazhdojnë të fajësojnë 
punëtorët, duke mos ndërmarrë asnjë hetim 
apo përmirësim serioz të kushteve të punës” 
albchrom: 
“Aksidenti ka ndodhur nga pakujdesia. Do 
të ketë një analizë të plotë dhe të detajuar 
mbi shkaqet e ngjarjes”

Me kajak në liqenet e Lurës. Foto:  Artur Nikolli
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Opinionet dhe komentet e botuara nuk shprehin 
domosdoshmërisht qëndrimin e redaksisë

gazetë e pavarur. Nr. 5 (177). Maj 2021
gazeta doli nga shtypi, 2 Qershor 2021.
gjendet në treg gjatë gjithë muajit Qershor 2021.

Redaksia e gazetës falënderon lexuesit dhe bashkëpunëtoret e saj 
për mesazhet dhe shkrimet e sjella për botim.

Kujtojmë bashkëpunëtorët, të cilët duan  që shkrimet e tyre të botohen 
patjetër në numrin e radhës, të konfirmojnë më parë sjelljen e materialit 
në numrat e telefonit të redaksisë ose emailin e gazetës.

Shkrimet refuzohen për botim vetëm në rast se merrni përgjigje 
me email. Për çdo rast tjetër shkrimet priten për botim në numrat 
e radhës.

Shkrimet në redaksi për numrin e radhës priten deri më datë 20 të 
muajit, përveç rasteve të bashkëpunëtorëve të rregullt.

gjithashtu, ju kujtojmë bashkëpunëtorëve se shkrimet deri në dy 
faqe daktilografike kanë përparësi botimi.
GjithaShtu, kujtojmë Se çdo Shkrim i botuar në 
një media tjetër apo rrjete Sociale nuk ka përparëSi 
botimi.
ju lutemi, Shkrimet që vijnë përmeS email-it, të kenë 
patjetër zanoren “ë”.

Ju falënderojmë që jeni pjesë e gazetës!

Çdo shkrim apo foto e botuar i nënshtrohet ligjit 
për respektimin e të drejtave të autorit. Ndalohet 
riprodhimi, fotokopjimi, shpërndarja apo ribotimi pa 
lejen e autorit të shkrimit apo redaksisë.

Adresa e gazetës: 
Rr. “Zenel Baboçi”, 
Pall. “Ferar”, Tiranë
tel. +355 4 22 33 283
       +355 69 20 68 603
E-mail: rrugaearberit@gmail.com

Arkivi i gazetës është PA pagesë në faqen e internetit 
www.rrugaearberit.com.
falënderojmë z. aGim deva për kontributin e 
vazhdueshëm për mirëmbajtjen e faqes së gazetës në 
internet dhe arkivin online.
Pajtimet në gazetë mund t’i bëni në çdo kohë duke 
komunikuar në adresat e redaksisë. 
Bëj pajtimin tënd me  paypal përmes emailit  
<rrugaearberit@gmail.com>
Një pajtim vjetor kushton:  Në Shqipëri: 600 lekë.  Në 
Europë: 10 Euro.  Në SHBA dhe vende të tjera: 15 USD. 
Pajtimi në Europë dhe SHBA  është vetëm në versionin 
PDf.
Për kontribute për gazetën mund të kontaktoni redaksinë 
ose mund t’i bëni ato përmes numrit të llogarisë më 
poshtë:
Raiffeisen Bank
Rruga e Arberit
Nr. llog. në lekë: 0010036640
IBAN: AL44 2021 1219 0000 0000 1003 6640

aktualitet

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.

Ndryshimi i terminalit të udhëtarëve përplas 
bashkinë dibër me kompanitë e transportit

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.

PRITET RRITJA E ÇMIMIT TË BILETAvE PËR TRANSPoRTIN PUBLIK

rruGa e arbërit
https://www.facebook.com/

gazeteerajonittedibres

na ndiqni:
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Nga Sami curri / Bulqizaime.al

Fadil Dufi është pensionist dhe udhëton 
shpesh nga Bulqiza në Peshkopi për vizita 
mjekësore. Këtë herë po orvatej në termi-
nalin e ri të udhëtarëve për të gjetur një 
mjet transporti për në Bulqizë. Asnjë nga 
furgonat e linjës nuk ishte në terminal çka 
do ta detyronte që të kthehej sërish afro 1 
km, në afërsi të qendrës së Peshkopisë për 
të gjetur një furgon.

Bashkia Dibër prej 1 majit të këtij viti 
ka vendour që terminali i udhëtarëve të 
zhvendoset tek ish-parku i automjeteve. 
Një vendim i tillë nga nxitur pakënaqësi 
tek operatorët e transportit të udhëtarëve 
që prej disa ditësh kanë protestuar.

Në shkresën drejtuar Bashkisë Dibër, 
Shoqata e transportit Urban dhe Interur-
ban Veri, kërkon që pozicioni i terminalit 
të udhëtarëve të mos ndryshohet pasi 
vendodhja është larg qytetit dhe nuk ju 
shërben qytetarëve, por gjithashtu do të 
shtojë edhe mjetet e palicensuara. “Kur 
është marrë vendimi i Këshillit Bashkiak, 
grupi i interesit nuk është njoftuar si opera-
torët por edhe qytetarët. Vendimi i Këshillit 
Bashkiak për këtë terminal është marrë pa 
një tender të hapur ku do të merrnin pjesë 
dhe operatorët e tjerë.” thuhet në shkresën 
e shoqatës.

Prefekti i Dibrës, Nexhbedin Shehu në 
një bisedë telefonike për Bulqizaime.al u 
shpreh se në Peshkopi nuk ka pasur një 
terminal udhëtarësh të miratuar dhe kishte 
sjellë që furgonat të niseshin në disa vende. 
“Linjat e tranportit paguajnë taksën e bash-
kisë dhe në të gjitha vendet ku shërbehet 
do të paguhet. Kjo gjë është fiksuar edhe 
me vendimin e Këshillit Bashkiak. Për 
qytetarët patjetër që do të kenë vështirësi, 
por nuk mund të nisen furgonat në çdo cep 
të qytetit, pasi kjo nuk është normale dhe 

krijon probleme edhe në trafik.” u shpreh 
Shehu.

Sefedin Shkodra vjen disa herë në vit 
nga Durrësi në Peshkopi në ujërat termale. 
Ai tregon se pozicioni i ri i terminalit të 
udhëtarëve është shumë larg nga llixhat, 
çka për të do të duhet të paguaj një taksi 
për të shkuar deri në llixha. “Populli shkon 
si bagtia ku e sulmon ujku, një këtej e një 
andej. Ky është korrupsioni që të përfitoj 
një person në kurriz të tjerëve.” shprehet 
Sefedini.

Adnan Vranezi, administratori i subjektit 
që ka në pronësi terminalin shprehet për 
Bulqizaime.al se ai është përpjekur të krijoj 
kushtet optimale për udhëtarët. Vranezi 
tregon se kontrata me Bashkinë Dibër është 
për një periudhë 20-vjeçare.

Kryetari në detyrë i Bashkisë Dibër, 
Shkëlqim Murrja në një dalje për mediat 
pas protestës së kompanive të transportit 
tha se ndryshimi i terminalit të udhëtarëve 

Terminali i udhëtarëve në Dibër. Foto: Sami Curri

është marrë me vendim të Këshillit Bash-
kiak, pasi furgonat që ndaleshin në disa 
vende të qytetit ishin kthyer në problem 
për banorët. “Ne si bashki jemi investuar 
për të gjetur një vendqëndrimi tjetër për 
terminalin e udhëtarëve, por një nga krit-
eret bazë për të ngritur një terminal janë 
kriteret e sipërfaqes, që duhet të jetë jo më 
pak se 10 mijë m2. Ne në qytet nuk kishim 
një vend tjetër qëndrimi me një sipërfaqe 
të tillë.” shprehet Murrja.

Drejtuesit e kompanive të transportit 
ndërqytetas i thanë Bulqizaime.al se 
qytetarët do të kenë një barrë të shtuar 
ekonomike, pasi do të përdorin urbanët 
me 30 lekë për të shkuar në terminal, por 
shumë shpejt edhe me rritjen e çmimit të 
biletës. tarifa ditore e miratuar nga Këshilli 
Bashkiak Dibër për mjetet e transportit që 
do të futen në terminal është 150 lekë për 
linjat ndërqytetase dhe 100 lekë për linjat 
rrethqytetase.

Ndërtuan pa leje dhe punësuan punëtorë, 
procedohen penalisht 5 persona në dibër

Policia e Dibrës ka njoftuar nisjen e 
procedimit penal ndaj 5 personave, pasi 
janë konstatuar duke ndërtuar pa leje dhe 
kishin punësuar punëtorë pa i regjistruar 
në organet përkatëse. “U. H., V. S., H. K., 
f. M.,  V. t., të gjithë banues në Dibër, 
pasi janë konstatuar nga shërbimet e 
Policisë duke ndërtuar objekte pa leje 
si dhe kishin punësuar punëtorë pa i 
regjistruar në organet përkatëse.”, thuhet 
në njoftimin e DVP Dibër.

Në një deklaratë për mediat, drejtori i 
IKMT-së në qarkun e Dibrës, Lutfi Miftari, 
bën me dije se njësitë e qeverisjes 
vendore me strukturat e mbrojtjes së 
territorit, nuk kanë marrë asnjë masë për 
frenimin e ndërhyrjeve në territor, pavar-
sisht se janë njoftuar nga këta të fundit.

“Janë konstatuar 24 ndërtime, nga të 
cilat 12 janë pa leje ndërtimi, ndërsa 
tjerat janë në proces legalizimi. gjate 
ditës së sotme janë marrë 5 masa ad-
ministrative. Ky aksion do e vazhdojë 
pa ndërprerje deri në frenimin e plotë 
të ndërhyrjeve të paligjshme në territor.” 
thuhet në deklaratën e IKMt Dibër

Sipas Miftarit, IKMt ka konstatuar 

ndërhyrje, prerje dhe gërmime të palig-
jshme në territorin e bashkisë Bulqizë ku 
i ka referuar për hetime të mëtejshme në 
policinë vendore Dibër.

“të gjendur përballë këtij fakti, IKMt 
do të kërkojë nga bashkia Dibër nxjerr-
jen e përgjegjësie për mos mbrojtjen e 
territorit nga ndërtimet e paligjshme.” 
thuhet në reagimin e IKMt.

Shkëlqim Murrja, kryetari në detyrë i 
bashkisë Dibër, në një bisedë telefonike 
për Bulqizaime.al, mohoi që strukturat 
vendore të mos kenë marrë masa kur 
janë konstatuar raste të ndërtimeve të 
paligjshme. “Janë evidentuar 15 raste 
të ndërtimeve në territorin që ne ad-
ministrojmë. Nga këto raste, mos gaboj 
është vetëm një ndërtim që ka qenë në 
rregull me dokumentacionin dhe 14 
raste të tjera janë mbajtur procesverbalet 
përkatëse dhe janë referuar në organet 
përkatëse ligjzbatuese” tha Murrja.

Strukturat e opozitës në Dibër, vazhdi-
misht kanë akuzuar drejtuesit e Policisë 
dhe bashkive se po lejonin ndërtimet pa 
leje në këmbim të votës në zgjedhjet e 
25 prillit.

Bëj një abonim online 
ose në print...

Kushton vetëm 600 lekë në vit...
email: rrugaearberit@gmail.com

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 tregojnë 
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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shtohen aksidentet edhe me pasojë vdekje në minierat e bulqizës

Sindikata e minatorëve: 
“aksidentet në punë po bëhen 
pothuajse të përditshme e përherë 
e më të rrezikshme në minierat 
e bulqizës, ndërkohë shteti dhe 
kompanitë vazhdojnë të fajësojnë 
punëtorët, duke mos ndërmarrë 
asnjë hetim apo përmirësim 
serioz të kushteve të punës”

Albchrom: “Aksidenti ka ndodhur 
nga pakujdesia. Do të ketë një 
analizë të plotë dhe të detajuar 
mbi shkaqet e ngjarjes”

Shtohen aksidentet edhe me pasojë vdekje 
në minierat e Bulqizës.

tre minatorë u plagosën dhe njëri prej tyre 
u nis me helikopter drejt tiranës në gjendje 
të rëndë, pas asfiksimit nga gjeneratori rreth 
mesditës së 11 majit në një nga galeritë e 
kromit në zonën e Martaneshit.

Policia njoftoi për rastin se “punëtori 
Sh. E., rreth 50 vjeç, duke salduar brenda 
në galeri me gjenerator, si pasojë e gazit të 
çliruar nga gjeneratori është asfiksuar. Në 
ndihmë të tij kanë shkuar dhe dy punëtorë 
të tjerë,  shtetasit A. J., dhe M. H., të cilët 
janë asfiksuar dhe kanë shfaqur probleme 
shëndetësore. Shtetasit e lartëpërmendur 
janë nxjerrë nga galeria dhe janë transportuar 
për ndihmë mjekësore në spital.” Njëri prej 
tyre ka qenë në gjendje të rëndë, dhe është 
dërguar me helikopter drejt tiranës, për të 
marrë ndihmë mjekësore të kualifikuar.

“Inspektoratiti Punës në Dibër ka deklaruar 
se galeria ku ndodhi aksidenti menaxhohej 
nga kompania “Xhireton shpk”, - shkruan 
Bulqiza.al

Vetëm tre ditë më pas, më 14 maj, një 
tjetër minator është aksidentuar brenda gale-
rive të kompanisë Albchrome. Hysen Rrah-
mani, 32 vjeç, sipas dëshmive të shokëve të 
tij në punë ka pësuar dëmtime në pjesën e 
dorës dhe të këmbës dhe është dërguar me 
urgjencë në Spitalin e traumës në tiranë.

Një tjetër aksident në galeritë e zonës 
mineral-mbajtëse D ndodhi më 24 maj, kur 
36 vjeçari Valter Duriçi, u aksidentua teksa 
punonte në galeri dhe më pas u transportua 
me helikopter për në tiranë, sepse në spit-
alin e Bulqizës mungon trajtimi bazë për 
minatorët.

Pas të gjithë këtyre aksidenteve me plagos-
je, ngjarja mëtragjike ndodhi më 28 maj, kur 
minatori 35 vjeçar, Elti Alla, humbi jetën në 
një nga galeritë e Albchrom.

Reporter.al shkruan për rastin se “35-vjeçari 
humbi jetën, pasi u zu poshtë prej një masivi 
gurësh në galerinë e kromit të kompanisë 
Albchrome të minierës së Bulqizës. Sipas 
Policisë Dibër, ngjarja ka ndodhur rreth orës 
18:35 të datës 28 maj.”

Ky është aksidenti i dytë me humbje jetë 
gjatë këtij viti. Në shkurt një 40-vjeçar humbi 
jetën po të një nga galeritë e Bulqizës.

Reporter.al - një nga të paktat që raporton 
rregullisht nga Bulqiza, shkruan se “bilancit 
tragjik të aksidenteve në miniera iu shtuan 
pesë të vdekur dhe 28 të plagosur gjatë vitit 
2020, por vetëm gjysma e rasteve u inspek-
tuan dhe hetuan nga AKSEM”.

Sindikata: hetim të 
plotë nGjarjeve

Sindikata e Minatorëve të Bulqizës ka qenë 
e vetmja që ka reaguar pas çdo aksidenti në 
minierë.

“Ne jemi të shqetësuar për kaq shumë aksi-
dente në kaq pak kohë në miniera dhe u bëjmë 

Bulqiza, Lagjia e Vjetër dhe Miniera e Bulqizës. Foto: Sami Curri / bulqizaime.al
PRoTESTË

thirrje të gjithë minatorëve të bëhen bashkë 
dhe në sindikatë, si e vetmja mënyrë për të 
rritur sigurinë e jetës në punë dhe që faji të 
mos vazhdojë të mbetet si përherë i yni, i mi-
natorëve”, thuhej në një nga deklaratat e tyre.

Sindikata arrin në përfundimin se njëra nga 
arsyet e rritjes së aksidenteve është “rritja e 
normës së punës”. 

“Miratimi i Statusit të Minatorit do t’i 
kompensonte të gjymtuarit në minierë dhe 
do detyronte pronarët të ndërmerrnin masa 
sigurie”. “Ditë tragjikë për minatorët dhe 
qytetin e Bulqizës”, thuhet në një deklaratë 
të shpërndarë përmes faqes së tyre në face-
book nga Sindikata e Minatorëve të Bashkuar 
të Bulqizës.

“Eltion Alla, 35 vjeç, minator në nivelin e 
18 në minierën e Albchrome, u aksidentua 
sot me pasojë vdekjen. Lajmi i vdekjes në 
punë të Eltit na ka tronditur thellësisht të 
gjithëve, minatorë dhe qytetarë të Bulqizës, 
miq, shokë dhe të afërm të tij”.

“Aksidentet në punë po bëhen pothuajse 
të përditshme e përherë e më të rrezikshme 
në minierat e Bulqizës, ndërkohë shteti 
dhe kompanitë vazhdojnë të fajësojnë 
punëtorët, duke mos ndërmarrë asnjë hetim 
apo përmirësim serioz të kushteve të punës”, 
thuhet në mes të tjerash në deklaratë. 

Sindikata e Minatorëve të Bashkuar të 
Bulqizës kërkon hetimin e plotë e kësaj 
ngjarjeje dhe marrjen e masave urgjente 
nga ana e shtetit që asnjë minatori të mos i 
rrezikohet jeta. 

“Nuk është mëshira e pronarëve, por 
solidariteti mes nesh na mban gjallë e na 
jep shpresë për ditë më të mira”, thuhet në 
deklaratën e tyre.

albchrom: akSidenti ka 
ndodhur nGa pakujdeSia 

Në lidhje me ngjarjet e fundit në galeritë 
e Albchrom, ku humbi jetën minatori Eltion 
Alla, 35 vjeç, ka reaguar edhe vetë kompania:

“Një minator me profesion armator ka 
gjetur vdekjen si pasojë e aksidentit në niv-
elin e 18 të minierës. Minatorët e pranishëm 
tregojnë se aksidenti ka ndodhur si pakujdesi 
gjatë punimeve për armatimin e galerisë. Një 
katror i armatimit e ka zënë poshtë minatorin 
me iniciale E. A. duke i shkaktuar vdekjen”, 
sqaron ngjarjen kompania Albchrom përmes 

një deklarate.
Më tej ajo thotë se “në këto momente 

jemi thellësisht të tronditur nga aksidenti dhe 
humbja e jetës e kolegut dhe shokut tonë dhe 
e gjithë vëmendja jonë është e përqendruar 
te familjarët e viktimës, ndaj të cilëve Alb-
chrome shpreh ngushëllimet më të ndjera. 
Në këtë moment duhen respektuar zija dhe 
ndjenjat e të afërmve dhe familjarëve të 
minatorit tonë. Në një moment të dytë do të 
ketë një analizë të plotë dhe të detajuar mbi 
shkaqet e ngjarjes” - thuhet ne një deklaratë të 
shpërndarë për mediat nga ana e kompanisë.

ndalohen teknikët e kompaniSë, 
akuzohen për Shkelje 

të SiGuriSë në punë

Policia e Dibrës njoftoi se ka arrestuar 
teknikun dhe proceduar penalisht dy briga-
dier të kompanisë Albchrome në minierën e 
Bulqizës, pas një aksidenti ku mbeti i vdekur 
35 vjeçari,Elti Alla.

Policia njoftoi se tekniku i arrestuar identi-
fikuar si D.K dhe dy brigadierët e proceduar 
penalisht kishin për detyrë kontrollin e 
gjendjes teknike të frontit të punës dhe kanë 
neglizhuar punën. Kjo sipas policisë ka sjell 
shembje të një pjesë minerali, e cila ka lënë 
të vdekur minatorin 35-vjeçar.

Disa ditë më patë policia ka ndaluar edhe 
një teknik tjetër të kompanisë “Albchrom”, 
për shkelje të rregullave të sigurisë në punë, 
si pasojë e së cilës u plagos minatori Hysen 
Rrahmani, 32 vjeç.

Reportel.al, në një raportim nga Bulqiza 
shkruan se “shtatë aksidente u raportuan gjatë 
këtij viti në galeritë e Albchrome, ndërkohë 
që aksidenti i së premtes ishte më i rëndi, 
prej të cilit humbi jetën minatori Eltjon Alla, 
35 vjeç teksa punonte në nivelin e 18-të”.

“Në shkurt të këtij viti një minator 
49-vjeçar humbi jetën teksa punonte në 
galeritë e zonës krom-mbajtëse D në Bulqizë. 
Pak ditë më parë në zonën krom-mbajtëse të 
Martaneshit, mbetën të asfiksuar tre minatorë, 
pasi një punëtor po saldonte me gjenerator 
brenda galerisë”

“Një tjetër minator u plagos rëndë në 
galeritë e kromit në zonën mineral-mbajtëse 
D në Bulqizë, si pasojë e shpërthimit të 
lëndës plasëse në galeri”

(Korresp.Rr.A)

minatorët ndalojnë 
punën, nuk kanë 
marrë pagat e 
disa muajve
Disa minatorë të kompanisë ALB-MI, 

kanë bojkotuar punën, pasi nuk 
kanë marrë pagat e disa muajve përgjatë 
vitit 2020-2021. Ata deklarojnë se janë 
në vështirësi, pasi dyqanet nuk pranojnë 
më t’ju japin ushqime me listë dhe një 
pjesë prej tyre kanë kredi në bankë, duke 
rrezikuar që shtëpitë e tyre të vihen nën 
sekuestro.

Administratori i kompanisë ALB-MI, 
faik Dedja, në një bisedë telefonike për 
Bulqizaime.al, pranoi problemin me mos 
dhënien e disa pagave për minatorët. Ai 
deklaroi se e gjithë kjo situatë ishte sh-
kaktuar si pasojë e çmimit shumë të ulët 
të kromit në tregjet ndërkombëtare, çfarë 
ka sjellë që kompania të mos mbuloj dot 
kostot e nxjerrjes së mineralit. 

Shumë kompani që kanë koncesione në 
Martanesh dhe Bulqizë, prej vitit 2018-të 
janë në krizë financiare për shkak të rënies 
së çmimit të kromit në bursa, duke zhytur 
në varfëri qindra familje që mbajnë frymën 
gjallë me punën nëntokë. 

Sipas Agjencisë Kombëtare të Burimeve 
Natyrore, AKBN, gjatë vitit 2018, në galer-
itë e kromit punonin 3170 punonjës, ose 
rreth 1 në çdo 10 banorë të Bulqizës sipas 
censusit të vitit 2011. Kjo është pjesa dër-
rmuese e krahut të punës në qytet.

Minierat janë një nga vendet më të 
rrezikshme të punës në Shqipëri dhe çdo 
vit ka aksidente të rënda me humbje jete. 
Disa ditë më parë, një 35-vjeçar humbi 
jetën në galeritë e kromit të administruara 
nga Albchrome.

(bulqizaime.al)
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Me daljen e ngadaltë nga pandemia shpre-
sat për një rritje të turizmit në vend po rriten. 
Dhe kjo po rrit edhe lëvizjen për përgatitjen 
e guidave turistike dhe terreneve në turizëm.

Më 23 maj 2021, në Parku Kombëtar 
Shebenik -Jabllanicë ishte i pranishëm am-
basadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, 
Luigi Soreca. Kjo zonë është shpallur park 
kombëtar në vitin 2008, duke mbuluar një 
sipërfaqe prej 33.928 hektarësh. I shtrirë 
në lartësi nga 270 deri në 2.260 metra mbi 
nivelin e detit, ky park karakterizohet nga një 
shumëllojshmëri kushtesh klimatike, forma-
cionesh gjeologjike, peizazhesh, habitatesh 
dhe llojesh bimore apo shtazore; duke e bërë 
parkun një destinacion të preferuar turistik. 
Rruga që lidh Librazhdin me Dibrën është 
akoma e papërfunduar, por asfaltimi i saj do 
të rrisë mundësitë  e turizmit në zonë.

Me festime nisi sezoni turistik edhe në 
bashkitë e Bulqizës dhe Dibrës. 

Përmes veprimtarisë “Bulqiza Turistike” 
e cila u mbajt më 21 maj, ku u zhvillua 
një prezantim i rajonit përmes kulinarisë 
dhe vlerave kulturore tradicionale, e cila 
kishte synim promovimin dhe zhvillimin e 
turizmit në zonë. Kjo veprimtari u organizua 
me pjesëmarrjen e nxënësve të shkollave të 
rrethit, të cilët sollën vlerat më të mira të 
krahinave të Bulqizës. 

Kulinaria me gatimet tradicionale, vlerat 
artistike me objekte tradicionale si dhe kultu-
ra me kostumet popullore dhe këngë e valle, 
u prezantuan në formën e një panairi ku të 
pranishmit shijuan nga afër produktet dhe u 
njohën më mirë me pasuritë e paçmuara të 
rrethit tonë.

Bashkia Bulqizë është e angazhuar për t’i 
dhënë dhënë një vëmendje të veçantë tur-
izmit, duke ofruar më shumë mundësi për tur-
istët që do ta vizitojnë atë gjatë këtij sezoni. 
Infrastruktura, në të cilën është investuar më 
shumë, identifikimi i monumenteve kulturore 
dhe zonave të mbrojtura i kanë dhënë një 
pozicion më të fortë turizmit në Bulqizë.

Ndërsa në Dibër sezoni turistik u çel më 
29 maj përmes një veprimtarie të organizuar 
nga organizata “Black Drin Adventure”, e cila 
operon prej shumë vitesh në lundrimin në 
Dri, ose siç quhet ndryshe, sporti i Raftingut.

Raftingu në lumin Drin është rritur vit pas 
viti, duke e kthyer këtë guidë turistike në një 
mundësi të mirë turistët. guidat standarde 
nisin nga Ura e topojanit deri në Luzni, 
duke përfshirë një udhëtim gati prej tre 
orësh, kohë në të cilën përveç andrenalinës 
që të jep udhëtimi, mund të shikosh edhe 
kanione të bukura, malet anës lumit si dhe 
faunën dhe florën pothuajse të panjohur për 
banorët. guidat njihet zyrtarisht nga federata 
Shqiptare e Rafting, duke e bërë udhëtimin 
të sigurtë. 

Në përgatitjet për turizmin në Dibër kanë 
dhënë një ndihmesë gjatë kësaj periudhe disa 
organizata që merren me nxitjen e zhvillimit 
të këtij sektori të ekonomisë.

Pas një projekti të suksesshëm të ALCDf 
“Dibra - Turizëm dhe Traditë” përgjatë 
tre viteve të kaluara, këtë vit organizata 
“Cross-Border Biking” ka ndihmuar në tra-
jnimin e disa guidave turistike për udhëtimet 
me biçikleta në mal, si dhe në hapjen e 
shtigjeve turistike që lidhin dy shtetet: Ma-
qedoninë e Veriut dhe Shqipërinë.  

organizata ka ndërtuar dhe rinovuar rreth 
40 km shtigjeve natyrore të biçikletave ma-
lore, të shoqëruara me vendosjen e tabelave 
informuese sipas standardeve bashkëkohore. 

një peizazh të larmishëm, nëpër ngushtica 
shkëmbore, ku në disa pjesë formohen 
kanione të mrekullueshëm, pyje të ulëta të 
gjelbëruara dhe ku uji ka ngjyrën e errët, dhe 
e kupton arsyen se përse Drini quhet i zi. 

Në këtë pjesë është edhe kanioni i gjurrës 
së Mazhicës, ku është grykëderdhja e këtij 
përroi, me një peizazh natyror shkëmbor 
dhe një ujëvarë madhështore në sezonin e 
vjeshës dhe pranverës. 

Kjo grykë nga amatorët e natyrës është 
quajtur “kanioni i fluturave”, pasi ka shumë 
flutura dhe llojshmëri të madhe drurësh fru-
torë të egër, që nga dardha e Hoteshit, ftoi, 
thana, manafera, etj. gjatë këtij itinerari do 
të njiheni me legjenda, histori, shpella, kulla 
dhe vendbanime të hershme arkeologjike. 

Itinerari turistik fillon në Peshkopi në dy 
mundësi lëvizje, njëra për në fshatin Pekë (20 
minuta) dhe një për në fshatin topojan (30 
minuta), me makinë nëpër rrugë të asfaltuar.

2.Në gjurmët e SKëNDerbeut

Dibra është vendlindja e gjergj Kastriotit 
dhe zotërimet e familjes së Kastriotëve i kanë 
dhënë emrin zonës së Kastriotit. toponimet e 
shumta, gojëdhënat, legjendat për familjen 
e Kastriotëve dhe Skënderbeut janë pjesë e 
muzeut të Skënderbeut në fshatin Sinë të 

Çidhnës.  Skënderbeu u kthye në Dibër në 
1443 me 300 kalorës dibranë, me të cilët iu 
drejtua Krujës, ku më 28 nëntor 1443 ngriti 
flamurin.  Skënderbeu zhvilloi 24 beteja 
kundër turqve, ndër këto 19 u zhvilluan në 
vendlindjen e tij në Dibër, duke triumfuar për 
25 vite rresht.  turi në gjurmët e Skënderbeut 
për 3 ditë ofron mundësinë e njohjes me këto 
ngjarje dhe vende historike. Në këto turë 
perfshihet vizita në muzeun e Peshkopisë 
dhe të Kastriotëe, kepin e xhitetit (qytetit), 
ku vizitorët mund të ngjiten mbi kep që të 
shikojnë panoramën e grykës së Setës. Nga 
pika vrojtuese në kanalin e Setës dhe me pak 
ecje mund të tregohet Kalaja e Skënderbeut, 
e cila është natyrale dhe ka vendzbulime 
rrënojash të vjetra. Nga pika e vrojtimit të 
Sopanikës shijohet ujëvara dhe shpella e 
Sopanikës. tregohet edhe shpella e Rusit apo 
shpellat e tjera.

gjithashtu, një vizitë interesante është 
edhe kalimi në fushë Bulqiza dhe gryka e 
Madhe, ku  është vendi i shumë betejave 
dhe legjendave të Skënderbeut. Një ndalesë 
në fshatin Peladhi, ku janë bërë më shumë 
se 3 beteja dhe që lidhet me legjendën e 
veshjes së dhive me qiri sikur të ishin ka-
lorës, dhe nga ku ka marrë edhe emrin fshati 
sot Peladhi.  Legjenda e fshatit Vajkal, i cili 
mendohet se vjen ngaqë edhe kali filloi të 
qante për vdekjen e Skënderbeut, si dhe 
shumë toponime apo rrënoja që lidhen me 
Skënderbeun. 

3. mAli Dhe bjeShA e grAmëS

Me bjeshkët pafundme, me pyjet me 
pisha të buta, me liqenin e bukur malor, 
përballë shtresave të gipsit të bardhë dhe 
larmisë shkëmbore të pasqyrave, me stanet 
dhe burimet e kristalta ujore, grama është 
destinacioni i magjishëm malor, vetëm 9 km 
larg nga Peshkopia.  Për të shkuar në gramë 
mund të ndjekim disa drejtime (itinerare). 
Në këtë tur janë dhe dy itinerare nga fshati 
Kastriot dhe një nga fshati Shumbat, për ecje 
në këmbë. Itinerare të tjera mund të jenë nga 
Peshkopia për në fshatrat Bahute dhe zimur 
me makinë (40 minuta), dhe pastaj me ecje 
në këmbë për në gramë (2.5 orë). Itinerari 
tjetër mund të jetë me makinë 4x4 nga fsha-
ti Sllatinë (1.5- 2 orë). Pasqyrat e gramës, 
Karsta e malit të Bardhë, Shllinasi i Vrenjtit, 
Bjeshka e zonjave, Liqeni i gramës janë 
monumente natyrore fantastike që ofron ky 
destinacioni turistik.  Stanet dhe kampingjet 
ofrojnë ushqim dhe akomodim, por edhe 
aktivitete turistike si ecje në mal, peshkim, 
gjueti, hipizëm dhe shumë surpriza të tjera.

4. NgjitjA Në KorAb, mAli më i 
lartë në Shqipëri

Mali i Korabit është mali më i lartë në 
Shqipëri. Ai është pjesë e parkut natyror 
Korab-Koritnik, i shpallur si zonë e mbrojtur 
që në 1912. flora dhe fauna është nga më të 
pasurat në Europë, ku janë 160 lloje bimësh 
mjekësore, ku më e famshmja është tulipani 
i Korabit. Rriten edhe kafshë nga më të rrallat 
në Europë, siç është tigri i Ballkanit, shqipon-
ja e Korabit, ariu i murrmë, dhia e egër etj. 
Vargmali i Korabit është vazhdim i masivit 
malor Sharr-Korab-Mavrovë.

Ngjitje dhe ecje në fushën e Korabit, 
destinacioni i parë atraktiv që arrihet pas 3 
orë udhëtimi nga Radomira. Ngjitja është 
mesatare dhe pamja është e mrekullueshme, 

gjithashtu, kjo organizatë ka ndihmuar në 
rregullimin e urës së varur të fshatit Pejkë, 
duke ndihmuar drejtpërdrejtë rreth 4500 
banorë të fshatrave përreth dhe duke hapur 
një shteg të preferuar për turistët.

ALCDf gjatë projektit “Dibra: traditë dhe 
Turizëm” ka certifikuar më shumë se 9 guida 
lokale, të aftë të udhëheqin grupe turistësh 
nëpër të gjithë territorine  Dibrës, pavarësisht 
nivelit të vështirësisë. organizata ka eviden-
tuar mbi 18 itinerare turistike dhe ka hartuar 
guidat për secilën, të cilat i ka përmbledhur 
në një botim në gjuhën angleze të titulluar 
“Tourist Guide of Dibër”. Në këtë botim ajo 
ka përfshirë jo vetëm vendet e mundshme që 
duhen vizituar në guida 1 deri 7 ditore, por 
edhe guidat lokale, bujtinat dhe hotelet ku 
mund të qëndrohet.

diSa nGa turet turiStike

1.KANioNet e  DriNit të Zi

Një nga destinacionet më të bukura dhe 
afër qytetit të Peshkopisë është Kanioni i 
Drinit në pjesën gradec-Hotesh-Selane-Ka-
tund i Ri, në një gjatësi prej 6-9 km, që zgjat 
rreth 5-6 orë. 

Në këtë udhëtim, ju keni rastin të shikoni 
bukurinë natyrore të kanionit të Drinit, me 

dibra përgatitet për sezonin turistik: 
10 destinacionet kryesore turizëm
Nga raftingu në dri, te ngjitja në majën e 
korabit, mundësitë e zhvillimit të turizmit
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malore dhe baritore. fusha e Korabit është 
një nga burimet natyrore dhe ka një larmi 
lulesh dhe bimësie. Ajo është shumë e njohur 
për popullsinë vendase dhe më gjerë, pasi 
janë kënduar edhe këngë.

Quhet fusha ose gropa e Ponairit, ose si 
fusha e panaireve, që përdorej nga popullsia 
vendase për të reklamuar delet, leshin apo 
gjëra të tjera. Mendohet sipas gojëdhënave 
se këtu bëhej edhe shkëmbimi i bagëtive dhe 
leshit. Edhe fusha e Ponairit është monument 
natyre.

Maja e Korabit është e një shkalle 
vështirësie mesatare dhe pamja është e 
mrekullueshme, ku të duket vetja sikur je 
në çatinë e Shqipërisë dhe të gjitha malet 
dhe lartësitë janë nën shikimin tënd. Ngjitja 
zgjat 1.5 orë. guida duhet të ketë kujdes për 
grupin, pasi një pjesë janë të lodhur dhe duan 
pak motivim për t’u ngjitur.

5. NgjitjA Në bjeShKëN e hiNoSKëS

 Bjeshka e Pocestit të jep një adrenalinë 
të paparë, kur shikon luginën e Drinit të zi. 
Ngjitja vjen natyrshëm përgjatë burimit të 
Kërçinit drejt bjeshkës me monumente të 
shumta të natyrës, florën dhe faunën e zonës. 
frutat e pyllit dhe uji i ftohtë janë shoqëruesit 
më të mirë të drekës nga bjeshka e Pocestit. 
Nisja nga fshati Popinarë. gjatë rrugës mund 
të njiheni me Kalanë e grezhdanit, kishat e 
Herbelit dhe Kërçishtit, xhamia e Allajbe-
gisë dhe burimet natyrore si guri i Kërçinit, 
ujëvarat e Pocestit, Karsta e Pocestit, Rrapi 
i Kërçinit, burimet e Kërçinit dhe shumë 
peizazhe të tjera natyrore. Udhëtimi për në 
Popinarë do të jetë me minibus.

6. VIzItë Në fSHAtIN tURIStIK të RA-
DoMIRëS

Radomira është një nga 100 fshatrat tur-
istike të Shqipërisë. Radomira ka burime të 
shumta që derdhen në lumin e Veleshicës. E 
përbërë nga 5 lagje, grupi qëndron në lagjen 
tezë. Janë dy baxho që prodhojnë djathë, 
pasi zona e Radomirës shquhet për mbajtjen 
e deleve. Natyra është shumë e bukur dhe 
pyjet janë të mbrojtura, pasi ky fshat është i 
vetmi në Shqipëri që ka ligjet e veta dhe nuk 
lejojnë asnjë që të presë pyjet apo të bëjnë 
gjueti në territorin e tij. 

7. NgjitjA Në mAliN e SKërteCit

Nisja nga fshati Rabdisht për në bjeshkë 
është itinerari i parë. Ecje malore e moderuar. 
Mbërritja në bjeshkë pas 3.5 orë ecje. Bjesh-
ka të ofron shumë burime ujore dhe kanione 
të ndryshme, që dhe në periudhën e verës 

mund të kenë borë ose masive akulli. fauna 
është shumë e pasur dhe mund të shikosh 
kaproj, lepuj dhe shpendë të ndryshëm.

Ecje malore, më shumë në pjesë shkëmbo-
re përgjatë malit të Skërtecit. Pamja është e 
bukur dhe mali është i thepisur. Ke ndjesinë e 
një aventure, por shkalla e vështirësisë është 
e moderuar dhe nën shoqërinë e guidës, 
rruga është e njohur dhe shumë e përdorur 
nga popullsia vendase dhe vizitorë të shumtë.

Kampingu ngrihet me tenda, rrëzë gurit 
të Kuq në fshatin zimur. Ambienti është i 
përshtatshëm për kamping dhe pamja është 
shumë e bukur. Vizitorët mund të eksplorojnë 
florën dhe faunën e pasur dhe në shoqërinë 
e guidës mund të njihen me karakteristikat e 
zonës së mbrojtur Korab-Koritnik.

8.  liqeNeve AKullNAjore të 
lurëS dhe kacinSë

Janë 17 liqene akullnajore në parkun 
kombëtar të Lurës (7 liqene) dhe në zonën e 
Kacnisë, që është pjesë e territorit të Selishtës 
dhe Klosit, 10 liqene. 

gjatë këtij itinerari ke mundësi të eksplo-
rosh fshatrat e Njësisë Administrative Lurë, 
Parkun Kombëtar të Lurës dhe fshatrat e 
Njësisë Administrative Selishtë dhe pyjet e 
Balgjait, Kacnisë, Mbas Dejës, që janë vazh-
dim i Parkut të Lurës. 

Përveç natyrës mahnitëse, vlerat et-
nografike të kësaj zone janë unikale në llojin 
e saj, me kullat e larta me gurë të gdhendur, 
oboret e rrethuara me furda druri, mikpritja 
dhe prodhimet e veçanta të malësorëve që 
nga bulmeti, mjalti, gatimet tradicionale 

akoma të panjohura, ia shtojnë bukurinë 
dhe interesin për eksplorimin e kësaj treve. 

Udhëtimi është 3 ditor, me makinë 4x4 
dhe për pasionantët e ecjes në këmbë janë 
programuar shëtitje në pjesët më interesante 
dhe atraktive të 17 liqeneve.

9. lugiNA e Shërimit

Lugina e ka marrë këtë emër për vlerat 
kurative nga shfrytëzimi i burimeve termale 
të Llixhave të Peshkopisë dhe pjesës malore 
e bjeshkës së Skërtecit, pjesë e vargmalit të 
Korabit.  Udhëtimi në këtë tur është 3 ditor, 
por mund të organizohen edhe ture një 
ditore. Udhëtimi është shumë interesant, 
ku gërshetohet bukuria natyrore kuruese 
e ujërave të ngrohta termale, ajri i pastër i 
malit, gojëdhënat dhe vendbanimet historike 
të vjetra dhe të reja. Ky itinerar të krijon 
mundësinë e qëndrimit në shtëpitë pritëse të 
fshatit turistik Rabdisht, një nga 100 fshatrat 
turistikë të Shqipërisë, ku njihesh me mikprit-
jen dhe gatimet tradicionale dibrane.

10. qyteti i PeShKoPiSë

 Peshkopia është kryeqendra e Bashkisë 
dhe Qarkut të Dibrës. Mendohet që emri i 
Peshkopisë lidhet me ekzistencën e “Episko-
patës së Stefanikës”, që në vitin 1020. 

Peshkopia ka qenë qendër dytësore për 
krahinën e Dibrës, pas qytetit të Dibrës së 
Madhe, roli i së cilës zbehet me vendosjen 
e kufijve arbitrarë në 1913, ku jashtë kufi-
jve mbeti Dibra e Madhe, që ishte qendra 
urbane dhe tregtare për kohën. Pas 1913 Pe-
shkopia u bë qendër e Dibrës, ku u vendos 
administrata, u ngrit pazari dhe disa dyqane 
të zejeve të ndryshme. Në korrik 1920 u kri-
jua administrata vendore në rang prefekture 
dhe bashkie, filloi shërbimi postar, u vendos 
linja telefonike dhe u ndërtuan kazermat 
ushtarake. Pas 1945 Peshkopia është qen-
dra administrative e rrethit të Dibrës dhe 
u ndërtua si një qytet shumëfunksional si 
në aspektin administrativ, social, kulturor, 
arsimor, ashtu edhe në atë ekonomik, sipas 
modelit socialist të kohës. 

Peshkopia njihet si Qyteti i Blireve, pemëve 
frutore, ku vendin e parë e zë prodhimi i qer-
shive, kumbullave dhe mollëve. 

Dibranët njihen për mikpritjen, traditën 
dhe kulinarinë e pasur. Peshkopia është 
vendi i jufkave, sheqerpares, llallangive dhe 
reçelnave, që serviren me shumë bujari dhe 
pastërti nga zonjat e shtëpisë, që janë edhe 
artiste në punimet e dorës. 

Peshkopia është qyteti mikpritës i festivalit 
folklorik mbarëkombëtar “Oda Dibrane” dhe 
8 festave të tjera, si festa e të Vjelave, festa 
e Qershisë, Dita e Verës etj. 

 Përgatiti: b.Karoshi

BUJTINAT MIKPRITËSE

turizëm

Me kajak në liqenet e Lurës. Foto:  Artur Nikolli

Një guidë për Dibrën në gjuhën angleze Projekti D2 e 
finalizoi punën e saj për nxitjen e turizmit në Dibër me 
një botim mbi guidat dhe vendet turistike në Dibër. Libri 
përmban hollësi për disa nga turet kryesore turistike, si 
dhe ka të përmbledhura disa informacione të nevojshme 
për turistët: bujtinat dhe hotelet pritëse, guidat lokale dhe 
është i ilustruar me fotografi me ngjyra, të cilat janë një 
kartolinë  që mbetet një kujtim i bukur nga Dibra.

bujtina konaku i dibrëS
Vendndodhja: tomin tel: 0692053492 
E-mail: aminasalkurti@gmail.com

GueSt houSe Sabriu
Vendndodhja: rabdisht tel: 069 511 4003
E-mail: guesthousesabriu@gmail.com

bujtina Goleci
Vendndodhja: rabdisht tel: 069 642 9888
E-mail: fitimgoleci1@gmail.com

kulla hupi
Vendndodhja: dushaj, bulqize 
tel: 068 837 3793
E-mail: kullahupi5@gmail.com

bujtina arbri
Vendndodhja: arras, Fushë-çidhën
tel: 068 650 6061
E-mail: markuvladimir@yahoo.com

GueSthouSe terShana
Vendndodhja: peshkopi tel: 0218 20306
E-mail: bujtina.tershana@outlook.com

bujtina e juFkave
Vendndodhja: peshkopi tel: 069 937 7337
E-mail: agro_zerja@yahoo.com
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Ne vendin e quajtur “Kepi i keq”, i cili 
është një masiv shkëmbor i thikte diku me 
një gjatësi rreth 30m, shfaqet piktogrami, 
që   zë një hapësirë relativisht të sheshtë 
me përmasa 1.80 x 1.80 po të kësaj faqeje. 

Vizatimet fillojnë nga lartësia 1.30 mbi 
sipërfaqen e tokës deri në lartësinë 2.90m. 
Në këtë shkëmb na paraqitën të skalitura, 
diku rreth 47 figura: 29 kryqe të thjeshta, 
11 rozeta, 4 katrorë, një romb me figura 
të brendashkruara (e ngjashme me figure 
antropomorfe), si dhe dy figura të skema-
tizuara. 

Kjo guvë, sipas prof. Adem Bungurit, 
përfaqëson një vend kulti pagan prehis-
torik të banorëve të kësaj zone. Rozetat 
simbolizojnë diellin, ndërsa kryqet yjet e 
kupolës qiellore. Arkeologu Bunguri gjatë 
studimit  kompozimin e ka ndarë në 3 
sektorë A,B,C. 

Ajo që mua dhe shoqëruesve na bëri 
përshtypje dhe na tërhoqi vëmendje ishte 
se në sektorin C ndodhej një zgjatim diku 
tek rreth 1.30m, me trashësi 10cm, si  kaf-
kë njeriu  me shikim djathtas. fillonte nga 
drejtimi i tokës dhe ngjitej sipër shkëmbit. 
Më shumë na ngjasoi më një gjarpër, ku 
koka ishte kafkë njeriu. të gjitha këto qe 
unë kam shkruar janë thjeshtë një hipotezë 
që ju takon specialisteve që ta vërtetojnë. 

Bujari, shoqëruesi ynë, na tregoi se më 
poshtë, me një intinerar prej 500m në 
ngjitje të masivit të “Kepit të keq”, kishte 
disa vrima që nxirrnin ajër të ftohtë dhe 
banorët tani vonë e kishin pagëzuar me 
emrin “frigoriferi”. 

U mundova të bëj një shkrim të thjeshtë 
për ti përcjellë lexuesit disa nga thesaret 
historike që mbart zona jonë . Kjo vepër arti 
që ndryshe njihet edhe si “Arti shkëmbor”, 
na përcjell mesazhe nga paraardhësit tanë, 
që kanë lënë gjurmë nëpërmjet këtij arti. 

Nëse kjo zone do ishte në nivelet e 
duhura të zhvillimit, mund të ishte një 
ndër vendet më të vizituara nga turistët 
vendas dhe të huaj. Sipas mendimit tim, ky 
piktogram mund të jetë një ndër faktorët 
kyq për zhvillimin e turizmit në zonën e 
Reçit. Ky vend ka nevojë për mbështetje, 
për promovim, ka nevojë për vëmendje, 
pasi edhe banorët e Dibrës nuk e njohin 
këtë thesar historik dhe të vlefshëm për 
kulturën e lashtë shqiptare. 

Duhet që shteti ti marrë në ruajte, pasi 
shpesh herë janë dhe objekt i sulmeve 
shkatërrimtare nga të ashtuquajturit “thesar 
kërkuesit”. Por, lidhja mes floririt dhe kësaj 
piktograme nuk kanë lidhje, për arsye që 
koha e përdorimit të floririt është shumë e 
vonshme me kohë kur është ndërtuar ky 
piktogram.

udhëtim te 
Guva e kojzakut

Nga valdrin vleSha  

Gjatë shfletimit të librit të prof. Adem Bun-
gurit, “Prehistoria e Dibrës”, më kishte bërë 
përshtypje një përshkrim rreth guvës së 
Kojzakut, e cila ndodhet në Reç. Për herë 
të parë për këtë vizatime në gur ka shkruar 
mjeku S. Prifti. Ai ka qenë i pasionuar pas 
arkeologjisë dhe njëkohësisht ka punuar 
në zonën e Dibrës, në Reç. 

Më mjaftoi ky shkrim dhe pas një bisede 
telefonike me Haki Përnezhën - historian 
dhe Sokol Savën, një i pasionuar pas his-
torisë, vendosëm që së bashku të bëjmë 
një vizijë në këtë vend kaq interesant që 
ndodhet në Reç. Dhe vendosëm ta bëjmë 
këtë vizië me 6 maj, në një ditë feste, në 
ditën e Shën gjergjit, e cila në fshatrat e 
Dibrës festohet shumë.

Pasi u takuam me Sokolin,  u nisëm për 
në fushë Alie për të marrë profesor Hakiun 
- siç i thërrasim ne, te shtëpia e tij.  

Për të shkuar në Reç duhet një makinë e 
llojit foristradë. Pasi kaluam fshatin zall –
Dardhë dhe morëm rrugën gjarpëruese për 
në Reç. Kjo rrugë njihet si “rruga e Rinisë”, 
e cila vazhdon rrjedhës së Drinit. Ndërsa 
ndjekim rrugën për në destinacionin tone, 
shikojmë përroin e Veleshicës, kufiri ndarës 
i krahinës së Lumës me krahinën e Dibrës. 
Gjithashtu, ky kufi përdoret edhe si “kufi” 
ndarës mes Leknis dhe Malësisë së Dibrës,  
“kufiri etnokulturor”  midis Kanunit të Lek 
Dukagjinit dhe Kanunit të Skëndërbeut. 

Në Verilindje të fshatit Draj-Reç ndodhet 
fshati Qafë-Draj që është dhe kufiri ndarës 
mes Dibrës dhe Kukësit. gjatë kësaj rruge 
na shfaqet edhe maja e Korabit, bjeshkët 
e Gramës dhe shikimi ndalon aty ku fillon 
të derdhet lumi Drin në liqenin e Dibrës 
së Madhe, një pejsazh tepër mahnitës dhe 
mbreslënës. 

Në vitin 1953, alpinisti nga zelanda e 
Re, Edmund Hillary, do të tentonte që të 
realizonte një ngjitje për në malin Everest, 
por ngaqë nuk e njihte atë zonë ai mori një 
“Sherpa” - banor vendas për ta udhëhequr 
drejt majës. Në vendin e quajtur fusha e 
Vlade na priste Bujari, djali i tezës së Soko-
lit dhe që banonte në Draj – Reç. Bujari 
për ne do të ishte një “Sherpa” i cili do të 
na çonte në destinacionin tonë. 

Rruga se vinte e vështirësohej. Kaluam 
fshatin tharkë, makinën që erdhëm nga 
Peshkopia ishte e papërshtatshme për të 
vazhduar rrugën, ndaj morëm makinën e 
Bujarit që të shkonim te guvat e Kojzakut.

Rruga nuk zgjati me shumë se 20 minu-
ta. Arritëm në vendin e quajtur Brakat e 
Kalishtës. zona ka shumë toponime që 
lidhen me arkeologjinë si “Lugu i Qytetit”, 
“Livadhi i gjatë”, “Sheshi i madh”,  emra 

nëse kjo zone do ishte në 
nivelet e duhura të zhvillimit, 
mund të ishte një ndër vendet 
më të vizituara nga turistët 
vendas dhe të huaj. Sipas 
mendimit tim, ky piktogram 
mund të jetë një ndër faktorët 
kyq për zhvillimin e turizmit 
në zonën e reçit. Ky vend 
ka nevojë për mbështetje, 
për promovim, ka nevojë për 
vëmendje, pasi edhe banorët e 
dibrës nuk e njohin këtë thesar 
historik dhe të vlefshëm për 
kulturën e lashtë shqiptare.

të cilët janë të përmendur edhe në librin 
e profesor Bungurit. Sipas profesor Adem 
Bungurit, këto emra njihen edhe si vend-
banime antike dhe këtë e tregojnë gjetjet 
arkeologjike.

Ecëm për rreth 5 min,  u ndeshëm me 
masivin shkëmbor të Kojzakut. Rruga ishte 
e mbushur me gurë dhe shkëmbinj, që 
për arsye natyrore ishin të shembura dhe 
gjendeshin në çdo pëllëmbë toke.

në këtë shkëmb na paraqitën të 
skalitura, diku rreth 47 figura: 
29 kryqe të thjeshta, 11 rozeta, 
4 katrorë, një romb me figura të 
brendashkruara (e ngjashme me 
figure antropomorfe), si dhe dy 
figura të skematizuara. 
Kjo guvë, sipas prof. Adem 
bungurit, përfaqëson një vend 
kulti pagan prehistorik të 
banorëve të kësaj zone. rozetat 
simbolizojnë diellin, ndërsa 
kryqet yjet e kupolës qiellore. 
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Guva e vizatuar e reçit

Nga Prof. adem bunGuri

Një faqe mjaft interesante e jetës kultike dhe 
shpirtërore të banorëve të epokës së bronzit, 
është përjetësuar në shkëmbin e Kojzakut, që 

ndodhet midis fshatrave gjur-Reç, tharkë dhe Arat e 
Poshtme të zonës së Reçit1. Në anën perëndimore të 
guvës, hapet një tarracë e gjërë, e përshtatshme për 
banim, e njohur me emrin “Kalishte”, ku ruhen gjurmët e 
një vendbanimi prehistorik dhe antik ose antik të vonë2.

Ekzistenca e vendbanimit prehistorik dëshmohet 
nga gjetja në sheshin para guvës, e fragmentit të një tasi 
me buzë të prerë pjertazi, i punuar me qeramikë me 
fakturë mesatare me lustër të zezë, karakteristikë për 
bronzin e mesëm dhe atë të vonë. tasa të këtij tipi janë 
gjetur në shtresën e bronzit të mesëm dhe atij të vonë 
të Manasdrenit (Manasdren I-II)3, të Nezirit V-VI(Mat)4 
zagorës I-II (Shkodër)5 etj.

Vizatimi i skalitur gjendet në faqen veriore të strehës 
shkëmbore të Kojzakut6, në vendin e quajtur “Kepi i Keq”, 
që përfaqëson një masiv të lartë shkëmbor, me faqe të 
thiktë mbi 30 m të lartë, i shembur përshkaqe natyrore. 
Streha shkëmbore e njohur me këtë emër ka gjatësi 20 
m dhe lartësi 4-5 m. faqja e saj paraqitet lehtë e mysët 
me një reze që nuk e kalon metrin. zona me motive të 
skalitura zë një hapësirë relativisht të sheshtë me përmasa 
1.80x1.80m të kësaj faqeje. Vizatimet fillojnë nga lartësia 
1.30m mbi sipërfaqen e tokës deri në lartësinë 2.90m. 
Këtu gjenden të skalitura në shkëmb mbi 47 figura të 
llojeve të mëposhtme: 29 kryqe të thjeshtë, 11 rozeta, 4 
katrorë, një romb me figura të brendashkruara si dhe 2 
figura njerëzore të skematizuara etj. Të gjitha figurat janë 
realizuar me anë të inçizimit. Vijat që krijojnë motivet 
kanë gjërësi dhe thellësi 1 cm. Kompozimi zhvillohet në 
tri zona,  A, B dhe C (fig. 58, a-b).

Zona e parë më kryesore “A” është nga ana e majtë 
e guvës, ku kompozimi zë një sipërfaqe me përmasa 
1.50x0.60m. Ai përbëhet nga 9 rozeta, 13 kryqe të 
thjeshtë, një romb i madh me figura të brendashkruara, 
një katror dhe një figurë njerëzore e skematizuar. 
Kompozimi fillon me një rozetë me diameter 0.20m, 
të përshkuar me dy diametra në trajtë kryqi, dhe 0.08 
m poshtë saj, vijon një figurë e madhe në trajtë rombi 
me diametrat 0.50 x 0.56m. Kulmi i sipërm i këtij rombi 
zihet nga një rozetë me diameter 0.25m, e përshkuar 
gjithashtu nga dy diametra në trajtë kryqi, si dhe 7 figura 
gjeometrike jo aq të regullta, prej të cilave 5 drejtkëndësha 
dhe dy trekëndësha përmasash të ndryshme. Menjëherë 
nën këtë romb, djathtas tij, vijojnë 3 rozeta me diametër 
0.10m, të përshkuar nga 6 diametra të kryqëzuar, të 
vendosura 0.06m larg njera tjetrës. Paralel me rozetën e 
fundit, 0.50m në të majtë të saj, vijon një rresht tjetër prej 
3 rozetash vertikale, me diameter 0.10m, të vendosura 
0.42 m nën anën e majtë të rombit të mësipërm. Kanë të 
njëjtën formë dhe madhësi si edhe rozetat e mësipërme, 
përveç largësisë së vendosjes, e cila nga 0.24 m midis 
rozetës I e II, ulet përsëri në 0.06 m midis rozetës së dytë 
e asaj të tretë. Ky rresht rozetash mbyllet me një katror 

në Bosnjën perëndimore, me pikturat prehistorike të 
Valcamonica-s në Italinë e veriut11 etj. Ndërkaq guva me 
motive të ngjashme, të realizuara me pikturim dhe të 
datuara në harkun kohor nga neoliti i vonë deri në epokën 
e bronzit, njihen në hapësirën e gjërë euroaziatike, që 
nga finlanda deri në nga Iran12.
_________
1 M. Korkuti, Arti shkëmbor në Shqipëri, tiranë 2008, f. 56-61, 

tab, IV, fig. 29-32. Guva është zbuluar në vitin 1981 nga mjeku 
nga Durrësi S. Prifti, i pasionuar pas arkeologjisë, që atëherë 
punonte në zonën e Reçit. Shih: S. Prifti, Vështrim mbi disa 
rrënoja antike të Reçit e Lurës, Dibra dhe Dibranët, Peshkopi 
1981, f. 55-56. Për të arritur tek guva e Kojzakut mund të ndiqen 
dy rrugë, që zgjasin mbi 2.5 orë. Rruga e parë shumë malore 
dhe e vështirë është ajo zall-Reç-tharkë-Arat e Poshtme, ndërsa 
rruga e dytë, më e lehtë është ajo zall-Reç- Ura e Dodës-Arat e 
Poshtme, përgjatë luginës së lumit Malla e Lurës.

2 Vendbanimi i periudhës antike ose antike të vonë, aktualisht 
mund të ndiqet përmjet toponimeve si “Lugu i qytetit”, “Livadhi 
i gjatë”, “Sheshi i madh”, “Arat e Kalishtës”, “Braka e Kalishtës”, 
si dhe gjurmëve të mureve të rrethimit të anës veriore, të cilat do 
të mund të flisnin shumë më tepër në se do të bëheshin objekt 
gërmimesh të mirëfillta arkeologjike.

3 A. Bunguri, Vendbanimi prehistorik i Manasdrenit, (dorëshkrim).
4 zh. Andrea, Vendbanimi shpellor i Nezirit, Iliria 1990, 1-2, f.31, 

tab. XII, 8; tab. XVI, 18.
5 Po ajo, Vendbanimi i Zagorës, Iliria 1996, 1-2, f. 26, tab. II,12-

13; tab. X, 8-9.
6 Në vitin 1983 guva u vizitua nga M. Korkuti, A. Bunguri 

dhe Y. Pupli që përgatiti edhe dokumentacionin e saj grafik, 
ndërsa në vitin 2006 u rivizitua nga autori për të plotësuar 
dokumentacionin fotografik të saj. Me këtë rast falenderojmë z. 
N. Daci, Sh. Leka dhe z. tahiri, për shoqërimin gjatë këtyre 
vizitave.

7 A. Stipčević, Ilirët, Historia, jeta, kultura, simbolet e kultit, 
Struktura e simbolizmit ilir, tiranë, 2002, f. 274-279. Ai mendon 
se kryqi tek ilirët ka patur domethënjen e simbolit të jetës dhe të 
dritës. Po aty, f. 279.

8 M. Korkuti, Arti shkëmbor në Shqipëri, tiranë 2008, f. 61.
9 Po aty, f. 67, tab. V, a-d, fig. 35, 36.
10 Po aty, f. 73, tab. VI, fig. 42-43.
11 Po aty, f. 99.
12 Eva M. Walderhaug, Changing art in a changing society : the 

hunters ‘ rock-art of western Norway, The Archaeology of Rock-
Art (published by Christopher Chippindale- Paul S.C. tacon), 
Cambridge 2000, f. 285-299.

(Marrë nga libri “Prehistoria e Dibrës”, Botimet 
M&B, Tiranë 2010, faqe-215-219) 

me brinjë 0.10x0.08m, i vendosur 6 cm nën rozetën III 
dhe i përshkuar nga dy kryqe. Kompozimi vazhdon me 
dy kryqe të thjeshtë me brinjë 0.10x0.10m dhe një rozetë 
me diametër 0.10m. Midis dy reshtave të rozetave, në 
pjesën qëndrore të figurës, janë vendosur 6 kryqe me 
brinjë 0.10m, si dhe një figurë skematike njerëzore me 
gjatësi 0.10m. 

Zona e dytë “B” është vendosur 0.20 m larg zonës 
së parë. Ajo përbëhet nga 12 kryqe të thjeshtë me 
brinjë 0.10m, dy katrorë me brinjë 0.06x0.06m dhe 
0.10x0.12m, të përshkuar nga kryqe të brendashkruar, 
si dhe një figurë njerëzore e skematizuar, me krahë 
horizontalë. Distancat midis çdo karakteri, ashtu si edhe 
në zonën e parë, janë të njëjta 0.06m. 

Zona e tretë “C” është vendosur 0.40m larg katrorit 
të zonës së dytë “B”. Ajo përbëhet nga 2 rozeta me 
diameter 0.10x10m, të përshkuar nga dy a më shumë 
diametra, një katror me brinjë 0.10x0.12m, i përshkuar 
nga një kryq i brendashkruar, si dhe 4 kryqe të thjeshtë 
me brinjë 0.10m. Distanca e kryqit të parë nga katrori 
është 0.20m, ndërsa largësia midis kryqeve është ashtu 
si dhe në zonat tjera të kompozimit është e njëjtë 0.06m.

guva e Kojzakut përfaqëson një vend kulti, në 
përmasat e një tempulli pagan të banorëve prehistorik 
të zonës së Reçit, dhe në radhë të parë të vendbanimit 
prehistorik të Kalishtës. Motivet e skalitura lidhen në 
mënyrë të qartë me kultet astrale, ku rozetat simbolizojnë 
diellin, ndërsa kryqet yjet e kupolës qiellore7 etj. Për 
lidhjen e vizatimit shkëmbor të Reçit me kultin e diellit 
është shprehur edhe prof. M. Korkuti8.

guva e Kojzakut me motive të skalitura shënon 
analogji me “shpellën e shkruar” me motive të ngjashme 
të Xibrit (Mat)9. Ajo gjithashtu ka elementë të përbashkëta 
me pikturën shkëmbore të Bovillës në afërsi të tiranës10, 
me pikturën shkëmbore të zhlijebit afër Vishegradit 

Foto e guvës së Reçit (2010:217)

Skicë e vizatimit shkëmbor (2010: 217)

NJoFTIM PËR SHoqATA DHE 
oRGANIZATA JoqEvERITARE

Redaksia e gazetës vendos në 
dispozicion të shoqatave me fokus 

Dibrën dhe organizatave joqeveritare 
hapsira për botimin e veprimtarive apo 

studimeve të tyre.
Kostot e botimit për shoqata dhe oJQ-të 

janë me kostot e botimit të gazetës.
Për më shumë informacion telefononi 
në numrin 0692068603 ose shkruani 

emailit: rrugaearberit@gmail.com

rruGa e arbërit
https://www.facebook.com/

gazeteerajonittedibres

na ndiqni:

ose

www.rrugaearberit.com

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

Keni një histori për të treguar? 
Një ngjarje apo problematikë që 
shqetëson komunitetin tuaj?
Na shkruani në email ose 
telefononi në numrat e 
redaksisë. Një gazetar i yni do 
t’ju ndihmojë që historinë tuaj 
ta bëni publike!
rrugaearbërit@gmail.com
069 20 68 603

“RRuga e aRbëRit” 
është gazeta juaj!
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meditimeFAQE NGA BETEJA INTELEKTUALE 
PËR “RRUGËN E ARBRIT”

Ndërtimi i “Rrugës së Arbrit” do 
të mbetet në histori si beteja më 
e madhe intelektuale dibrane. 

Njerëz me dije të thella historike, 
ekonomike, sociale i “ranë me grusht”,  
“malit që s’bëzan” duke nxjerrë në 
pah thesaret ndër mijëravjeçarë të një 
rruge që bëri histori të papërsëritshme. 
Ka ardhë dita që ata që zgjuan malet 
me zërin dhe penën e tyre, që bënë 
kronikën e përditshme të betejës për 
hapjen e tuneleve dhe trasesë, që e çuan 
këtë vepër-histori në besimin absolut 
të njerëzve se ajo tash është e gjallë, e 
kalueshme, me histori të vjetër e të re...

Si pjesë e kësaj pene, në disa numra, 
do të përcjell atë që ruaj në arkivin tim 
ikanak, ndjenjat dhe meditimet, të miat 
dhe të bashkëluftëtarëve në këtë betejë 
të lavdishme.

Një libër, madje voluminoz, nuk do 
të arrinte të përshkruante atë që ndodhi, 
dhe atë që do të ndodhë e që brezat 
duhet ta njohin.

Është një histori e një ndjenjë e 
përshkruar në NJË ÇEREK SHEKULLI...  

Abdurahim Ashiku
Athinë,15 prill 2021

* * *
MARS 1996

1. PAK HISTORI

Egnatia, rrugë e lashtë që zinte fill në 
Adriatikun shqiptar për tu zgjatur e bashkuar 
me rrugë të tjera të lindjes, po merret sot si 
trase e lidhjeve të kohës me lindjen, lidhje 
aq të domosdoshme për popujt sa çdo fjalë 
e thënë është teprinë.          

Egnatia e vjetër në zhvillimet e kohës së 
vet ka qenë si një lumë me degë të shumta. 
Një ndër këto degë, më e madhja, ka qenë 
Rruga e Dibrës, rrugë që niste nga Durrësi 
e duke kaluar nëpër Tiranë, Shkallën e Tu-
janit, Klos, Bulqizë, Dibër, Pollog...degëzo-
hej duke sjellë e përcjellë mallra e ushtri 
pushtuese e çlirimtare.

Dibra, nëpër të cilin kalonte boshti 
gjeografik e ku ndodhej “Verduni” Arbënor 
nuk mund të mbetej jashtë interesave të kohës, 
interesa ekonomike, politike e ushtarake. “Eg-
natia”, e pranishme në këtë “Qendër” me një 
degë e shumë degëzime të saj, luan një rol të 
veçantë si në kohën romake-bizantine ashtu 
edhe në dyndjet e mëdha sllave e osmane. 

Nuk janë rastësi as vërshimet osmane në 
boshtin rrugor Pollog-Dibër-Krujë dhe as 
betejat e Skënderbeut në Torvioll (fusha e 
sotme e Kastriotit dhe Shumbatit) as në Vajkal 
(lugina e sotme e Bulqizës) dhe as kështjella 
të tilla të kësaj periudhe si Sfetigradi, Petralba, 
Stelushi etj.

“Egnatia” dibrane do të ishte “pikë e rëndë-
sishme strategjike” edhe në synimet e njohura 
serbe të fillimit të këtij shekulli. Nëpër të do 
të kalonin edhe forcat demokratike të revo-
lucionit të Qershorit të vitit 1924 ashtu siç 
do të kalonin edhe mercenarët që e mbytën 
në gjak demokracinë e parë shqiptare në 
dhjetor 1924.

Historia e të tëra kohëve rrugën nga Durrë-
si në Tiranë, Klos, Bulqizë, Dibër e quajti me 
një emër  “Rruga e Dibrës”, emër që jetoi në 
shekuj dhe jeton edhe sot.

2. RRUGË ME EMËR - PA EMËR

Në Tiranë, kryeqytetin e Shqipërisë, ka 
disa rrugë kryesore, rrugë të cilat e lidhin atë 
me qendra të rëndësishme të vendit.

Në Tiranë ka një rrugë që quhet “RRUGA 
E ELBASANIT”, ashtu siç ka një të dytë që 

“RRUGA E DIBRËS” - DREJT DIBRËS

quhet “RRUGA E DURRËSIT”, një të tretë që 
quhet “RRUGA E KAVAJËS”...

Ka edhe një rrugë që quhet “RRUGA E 
DIBRËS”....

Ndryshimi midis tyre është se ndërsa 
të parat lidhin me të vërtetë Tiranën me 
Elbasani, Durrësin e Kavajën... ndërsa këto 
rrugë janë të gjalla, “RRUGA E DIBRËS”  
është e vdekur, rrugë në thonjëza, në faqe 
muresh, në adresa reklamash, në adresa 
njerëzish. Është njëlloj si të gjitha rrugët e 
tjera në adresat e kryeqytetit.

Rruga e Dibrës nuk shkon drejt Dibrës. 
Ajo është një rrugë e harruar, një relikte e 
historisë, një rrugë me emër – pa emër.

3. TIRANDAT DHE KOLLANI

Dibra shehër, qytet, mbiquajtur edhe Di-
bra e Madhe, prerë nga një bisturi makabre 
në tryezën e operacionit të superfuqive të 
fillimit të këtij shekulli, prerë në boshtin 
gjeografik shqiptar në “Verdunin” arbëror 
do të lidhej me Tiranën dhe Durrësin, jo me 
“KOLLANIN” e saj të natyrshëm, Egnatian e 
moçme, por me “tirandat”.

Dibra, trevë e me “Nëntë male”, një 
“Bajrak” dhe “Topalltinë” (fushën) do të 
lidhej (në vitet tridhjetë, dyzetë e më pas 
me Tiranën në shumë drejtime, drejtime që 
çuditërisht vetëm zgjateshim.

Dibranët do tu duhej të udhëtonin mbi 
kamionë fillimisht nëpërmjet Strugës. Më 
pas nëpërmjet Elbasanit e Qafës së Kërrabës. 
Më pas drejt Burrelit e Rubikut, nëpërmjet 
Burrelit e Qafë-Shtamës, nëpërmjet Burrelit 
e Shkopetit, nëpërmjet Qafë-Murrës dhe Lisit, 

nëpërmjet Lurës e Mirditës...
Në këtë gjysmë shekulli nuk mund të 

themi drejt Dibrës nuk kanë kaluar rrugë. 
Vetëm se, po të shikoni skicën hartografike 
këto rrugë janë piketuar e orientuar larg saj. 
Ato u ngjajnë tirandave që kalojnë “krahëve” 
e “qafave”, larg “kollanit”.

Në fund të viteve ’30-të Peshkopia (qendra 
e trevës së Dibrës pas prerjes makabre të ’13-
s) do të “udhëtonte” drejt Tiranës nëpërmjet 
Muhurrit, Qafë-Murrës e Burgajetit. E hapur 
që atëherë kjo rrugë nuk do të ishte asnjëherë 
“Rruga e Dibrës”, ashtu siç nuk do të ishte 
rruga Gollobordë – Elbasan – Tiranë.

Në Klos, me ndërtimin në kohën e push-
timit italian të rrugës së Bulqizës, rruga nuk 
do të kalonte asnjëherë nga Shëngjergji as 
nga Qafë-Shtama por (deri në vitin 1957, me 
ndërtimin e hidrocentralit të Ulzës) nëpër 
Rrëshen e Rubik e më vonë nëpër Ulzë e 
Shkopet.

Në këtë trase (në fillim me “kalldrëm” e 
më vonë “me asfalt”) do të rridhte një lumë 
i tërë kromi (në disa vite edhe një milionë 
tonë) lumë i cili do të bënte një “shtrat” tejet 
të madh rruge për cilëndo trevë në fatin e së 
cilës do të ishin “burimet” e tij...

Duhej...dhe...duhet. Ajo që nuk u bë dje 
duhet bërë sot.

4. RRUGA E DIBRËS – DREJT DIBRËS, 
KËRKESË E KOHËS

“Rruga e Dibrës” duhet të dalë nga thon-
jëzat, të shkojë drejt Dibrës.

Nuk është një kërkesë e dibranëve të 
thjeshtë, kërkesë e intelektualëve të kësaj 
treve të gjerë. Po të ulësh e ta mendosh mirë, 

në gjerësi dhe thellësi, ajo është një kërkesë 
e tërë Shqipërisë, është një kovergim i inte-
resave të të gjithë shqiptarëve.

Theksuam se nëpër Klos, nga Dibra dhe 
Martaneshi, kanë kaluar vetëm krom një 
milionë tonë në vit. Me paratë e marra nga 
kromi (vetëm Bulqiza ka dhënë 13 milionë 
tonë) është ndërtuar Shqipëria, janë ngritur 
fabrika e hidrocentrale, janë tharë këneta...

Bulqiza me krahët e saj; me Batrën, 
Krastën, Theknën, Tërnovën, Selishtë, Ce-
rujën...është në lulëzimin e vet gjeologjik. 
Pohohet se në thellësi të Bulqizës janë le-
htësisht të kapshme 6-7 milionë tonë krom i 
pasur. Pohohen rezerva të mëdha kromi në të 
gjitha krahët e sipërpërmendur të saj, rezerva 
të momentit dhe të perspektivës.

Kromi me rezervat e mëdha dhe koni-
unkturat e qëndrueshme përbën argumentin 
e padiskutueshëm ekonomik të hapjes së 
rrugës së Dibrës.

Por kromi nuk është i vetëm. Nëntoka dhe 
mbitoka e Matit dhe e Dibrës janë teje të 
pasura me minerale metalorë e jo metalorë, 
me pyje e vende të mrekullueshme malore. 
Drejt tyre shkohet me rrugë...

Argumenteve ekonomike mund tu shtojmë 
edhe shumë argumente të tjera midis të cilave 
vend kryesor zë ai social...

5.- FJALA ËSHTË PËR PAK INVESTIME E 
SHUMË INICIATIVË.

U zgjatëm nëpër “tirandat”  e “Rrugës së 
Dibrës” për tu ndalë tek “kollani”, tek “Veza 
Kolombit”. Fjala tashmë zbret për “pak inves-
time” dhe “shumë iniciativë”.

Vëzhgoni skicën hartografike. Vëzhgoni 
“tirandën” Klos-Burrel-Ulzë-Milot-Krujë-
Tiranë. Vëzhgoni “kollanin” Klos-Zall-Dajt-
Tiranë. Pjesa më e madhe e rrugës është e 
hapur si trase, e shtruar me gurë e zhavorr, 
e kalueshme për makinat. Vetëm një pjesë e 
rrugës, një e pesta e saj (treguar me viza të 
ndërprera) është pa hapur fare.

Specialistët thonë se hapja e saj nuk për-
bën ndonjë problem të mprehtë teknik.

Fjala është pra për “pak investime”, inves-
time të cilët i paguajnë me grumbull pasuritë 
e zonave nga kalon rruga.

Fjala është për “shumë iniciativë”, inicia-
tivë të cilën më mirë se kushdo i futet shteti 
që ekonominë e tregut, pasuritë e mëdha të 
nëntokës dhe mbitokës së zonave nga kalon 
rruga i sheh me syrin social.

Është koha që “RRUGA E DIBRËS” të përc-
jellë makina, mallra e njerëz DREJT DIBRËS  
dhe më gjerë.

ABDURAHIM ASHIKU
Mars 1996

Zbardhur nga dorëshkrimi në arkivin e gazetarit

Dibra shehër, qytet, mbiquajtur 
edhe Dibra e Madhe, prerë nga 
një bisturi makabre në tryezën e 
operacionit të superfuqive të fillimit 
të këtij shekulli, prerë në boshtin 
gjeografik shqiptar në “Verdunin” 
arbëror do të lidhej me Tiranën dhe 
Durrësin, jo me “KOLLANIN” e saj 
të natyrshëm, Egnatian e moçme, 
por me “tirandat”.
Dibra, trevë e me “Nëntë male”, një 
“Bajrak” dhe “Topalltinë” (fushën) 
do të lidhej (në vitet tridhjetë, 
dyzetë e më pas me Tiranën në 
shumë drejtime, drejtime që 
çuditërisht vetëm zgjateshim.
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rruge që bëri histori të papërsëritshme. 
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hapjen e tuneleve dhe trasesë, që e çuan 
këtë vepër-histori në besimin absolut 
të njerëzve se ajo tash është e gjallë, e 
kalueshme, me histori të vjetër e të re...

Si pjesë e kësaj pene, në disa numra, 
do të përcjell atë që ruaj në arkivin tim 
ikanak, ndjenjat dhe meditimet, të miat 
dhe të bashkëluftëtarëve në këtë betejë 
të lavdishme.

Një libër, madje voluminoz, nuk do 
të arrinte të përshkruante atë që ndodhi, 
dhe atë që do të ndodhë e që brezat 
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përshkruar në NJË ÇEREK SHEKULLI...  

Abdurahim Ashiku
Athinë,15 prill 2021
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1. PAK HISTORI

Egnatia, rrugë e lashtë që zinte fill në 
Adriatikun shqiptar për tu zgjatur e bashkuar 
me rrugë të tjera të lindjes, po merret sot si 
trase e lidhjeve të kohës me lindjen, lidhje 
aq të domosdoshme për popujt sa çdo fjalë 
e thënë është teprinë.          

Egnatia e vjetër në zhvillimet e kohës së 
vet ka qenë si një lumë me degë të shumta. 
Një ndër këto degë, më e madhja, ka qenë 
Rruga e Dibrës, rrugë që niste nga Durrësi 
e duke kaluar nëpër Tiranë, Shkallën e Tu-
janit, Klos, Bulqizë, Dibër, Pollog...degëzo-
hej duke sjellë e përcjellë mallra e ushtri 
pushtuese e çlirimtare.

Dibra, nëpër të cilin kalonte boshti 
gjeografik e ku ndodhej “Verduni” Arbënor 
nuk mund të mbetej jashtë interesave të kohës, 
interesa ekonomike, politike e ushtarake. “Eg-
natia”, e pranishme në këtë “Qendër” me një 
degë e shumë degëzime të saj, luan një rol të 
veçantë si në kohën romake-bizantine ashtu 
edhe në dyndjet e mëdha sllave e osmane. 

Nuk janë rastësi as vërshimet osmane në 
boshtin rrugor Pollog-Dibër-Krujë dhe as 
betejat e Skënderbeut në Torvioll (fusha e 
sotme e Kastriotit dhe Shumbatit) as në Vajkal 
(lugina e sotme e Bulqizës) dhe as kështjella 
të tilla të kësaj periudhe si Sfetigradi, Petralba, 
Stelushi etj.

“Egnatia” dibrane do të ishte “pikë e rëndë-
sishme strategjike” edhe në synimet e njohura 
serbe të fillimit të këtij shekulli. Nëpër të do 
të kalonin edhe forcat demokratike të revo-
lucionit të Qershorit të vitit 1924 ashtu siç 
do të kalonin edhe mercenarët që e mbytën 
në gjak demokracinë e parë shqiptare në 
dhjetor 1924.

Historia e të tëra kohëve rrugën nga Durrë-
si në Tiranë, Klos, Bulqizë, Dibër e quajti me 
një emër  “Rruga e Dibrës”, emër që jetoi në 
shekuj dhe jeton edhe sot.

2. RRUGË ME EMËR - PA EMËR

Në Tiranë, kryeqytetin e Shqipërisë, ka 
disa rrugë kryesore, rrugë të cilat e lidhin atë 
me qendra të rëndësishme të vendit.

Në Tiranë ka një rrugë që quhet “RRUGA 
E ELBASANIT”, ashtu siç ka një të dytë që 

“RRUGA E DIBRËS” - DREJT DIBRËS

quhet “RRUGA E DURRËSIT”, një të tretë që 
quhet “RRUGA E KAVAJËS”...

Ka edhe një rrugë që quhet “RRUGA E 
DIBRËS”....

Ndryshimi midis tyre është se ndërsa 
të parat lidhin me të vërtetë Tiranën me 
Elbasani, Durrësin e Kavajën... ndërsa këto 
rrugë janë të gjalla, “RRUGA E DIBRËS”  
është e vdekur, rrugë në thonjëza, në faqe 
muresh, në adresa reklamash, në adresa 
njerëzish. Është njëlloj si të gjitha rrugët e 
tjera në adresat e kryeqytetit.

Rruga e Dibrës nuk shkon drejt Dibrës. 
Ajo është një rrugë e harruar, një relikte e 
historisë, një rrugë me emër – pa emër.

3. TIRANDAT DHE KOLLANI

Dibra shehër, qytet, mbiquajtur edhe Di-
bra e Madhe, prerë nga një bisturi makabre 
në tryezën e operacionit të superfuqive të 
fillimit të këtij shekulli, prerë në boshtin 
gjeografik shqiptar në “Verdunin” arbëror 
do të lidhej me Tiranën dhe Durrësin, jo me 
“KOLLANIN” e saj të natyrshëm, Egnatian e 
moçme, por me “tirandat”.

Dibra, trevë e me “Nëntë male”, një 
“Bajrak” dhe “Topalltinë” (fushën) do të 
lidhej (në vitet tridhjetë, dyzetë e më pas 
me Tiranën në shumë drejtime, drejtime që 
çuditërisht vetëm zgjateshim.

Dibranët do tu duhej të udhëtonin mbi 
kamionë fillimisht nëpërmjet Strugës. Më 
pas nëpërmjet Elbasanit e Qafës së Kërrabës. 
Më pas drejt Burrelit e Rubikut, nëpërmjet 
Burrelit e Qafë-Shtamës, nëpërmjet Burrelit 
e Shkopetit, nëpërmjet Qafë-Murrës dhe Lisit, 

nëpërmjet Lurës e Mirditës...
Në këtë gjysmë shekulli nuk mund të 

themi drejt Dibrës nuk kanë kaluar rrugë. 
Vetëm se, po të shikoni skicën hartografike 
këto rrugë janë piketuar e orientuar larg saj. 
Ato u ngjajnë tirandave që kalojnë “krahëve” 
e “qafave”, larg “kollanit”.

Në fund të viteve ’30-të Peshkopia (qendra 
e trevës së Dibrës pas prerjes makabre të ’13-
s) do të “udhëtonte” drejt Tiranës nëpërmjet 
Muhurrit, Qafë-Murrës e Burgajetit. E hapur 
që atëherë kjo rrugë nuk do të ishte asnjëherë 
“Rruga e Dibrës”, ashtu siç nuk do të ishte 
rruga Gollobordë – Elbasan – Tiranë.

Në Klos, me ndërtimin në kohën e push-
timit italian të rrugës së Bulqizës, rruga nuk 
do të kalonte asnjëherë nga Shëngjergji as 
nga Qafë-Shtama por (deri në vitin 1957, me 
ndërtimin e hidrocentralit të Ulzës) nëpër 
Rrëshen e Rubik e më vonë nëpër Ulzë e 
Shkopet.

Në këtë trase (në fillim me “kalldrëm” e 
më vonë “me asfalt”) do të rridhte një lumë 
i tërë kromi (në disa vite edhe një milionë 
tonë) lumë i cili do të bënte një “shtrat” tejet 
të madh rruge për cilëndo trevë në fatin e së 
cilës do të ishin “burimet” e tij...

Duhej...dhe...duhet. Ajo që nuk u bë dje 
duhet bërë sot.

4. RRUGA E DIBRËS – DREJT DIBRËS, 
KËRKESË E KOHËS

“Rruga e Dibrës” duhet të dalë nga thon-
jëzat, të shkojë drejt Dibrës.

Nuk është një kërkesë e dibranëve të 
thjeshtë, kërkesë e intelektualëve të kësaj 
treve të gjerë. Po të ulësh e ta mendosh mirë, 

në gjerësi dhe thellësi, ajo është një kërkesë 
e tërë Shqipërisë, është një kovergim i inte-
resave të të gjithë shqiptarëve.

Theksuam se nëpër Klos, nga Dibra dhe 
Martaneshi, kanë kaluar vetëm krom një 
milionë tonë në vit. Me paratë e marra nga 
kromi (vetëm Bulqiza ka dhënë 13 milionë 
tonë) është ndërtuar Shqipëria, janë ngritur 
fabrika e hidrocentrale, janë tharë këneta...

Bulqiza me krahët e saj; me Batrën, 
Krastën, Theknën, Tërnovën, Selishtë, Ce-
rujën...është në lulëzimin e vet gjeologjik. 
Pohohet se në thellësi të Bulqizës janë le-
htësisht të kapshme 6-7 milionë tonë krom i 
pasur. Pohohen rezerva të mëdha kromi në të 
gjitha krahët e sipërpërmendur të saj, rezerva 
të momentit dhe të perspektivës.

Kromi me rezervat e mëdha dhe koni-
unkturat e qëndrueshme përbën argumentin 
e padiskutueshëm ekonomik të hapjes së 
rrugës së Dibrës.

Por kromi nuk është i vetëm. Nëntoka dhe 
mbitoka e Matit dhe e Dibrës janë teje të 
pasura me minerale metalorë e jo metalorë, 
me pyje e vende të mrekullueshme malore. 
Drejt tyre shkohet me rrugë...

Argumenteve ekonomike mund tu shtojmë 
edhe shumë argumente të tjera midis të cilave 
vend kryesor zë ai social...

5.- FJALA ËSHTË PËR PAK INVESTIME E 
SHUMË INICIATIVË.

U zgjatëm nëpër “tirandat”  e “Rrugës së 
Dibrës” për tu ndalë tek “kollani”, tek “Veza 
Kolombit”. Fjala tashmë zbret për “pak inves-
time” dhe “shumë iniciativë”.

Vëzhgoni skicën hartografike. Vëzhgoni 
“tirandën” Klos-Burrel-Ulzë-Milot-Krujë-
Tiranë. Vëzhgoni “kollanin” Klos-Zall-Dajt-
Tiranë. Pjesa më e madhe e rrugës është e 
hapur si trase, e shtruar me gurë e zhavorr, 
e kalueshme për makinat. Vetëm një pjesë e 
rrugës, një e pesta e saj (treguar me viza të 
ndërprera) është pa hapur fare.

Specialistët thonë se hapja e saj nuk për-
bën ndonjë problem të mprehtë teknik.

Fjala është pra për “pak investime”, inves-
time të cilët i paguajnë me grumbull pasuritë 
e zonave nga kalon rruga.

Fjala është për “shumë iniciativë”, inicia-
tivë të cilën më mirë se kushdo i futet shteti 
që ekonominë e tregut, pasuritë e mëdha të 
nëntokës dhe mbitokës së zonave nga kalon 
rruga i sheh me syrin social.

Është koha që “RRUGA E DIBRËS” të përc-
jellë makina, mallra e njerëz DREJT DIBRËS  
dhe më gjerë.

ABDURAHIM ASHIKU
Mars 1996

Zbardhur nga dorëshkrimi në arkivin e gazetarit

Dibra shehër, qytet, mbiquajtur 
edhe Dibra e Madhe, prerë nga 
një bisturi makabre në tryezën e 
operacionit të superfuqive të fillimit 
të këtij shekulli, prerë në boshtin 
gjeografik shqiptar në “Verdunin” 
arbëror do të lidhej me Tiranën dhe 
Durrësin, jo me “KOLLANIN” e saj 
të natyrshëm, Egnatian e moçme, 
por me “tirandat”.
Dibra, trevë e me “Nëntë male”, një 
“Bajrak” dhe “Topalltinë” (fushën) 
do të lidhej (në vitet tridhjetë, 
dyzetë e më pas me Tiranën në 
shumë drejtime, drejtime që 
çuditërisht vetëm zgjateshim.
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 Duhet të shkosh të paktën një javë me të nëpër malet e Dibrës, të kesh ndihmën dhe përkujdesjen e 
tij, të shijosh mishin e zgarës së tij, të kuptosh dashurinë që ka ai për Dibrën, vendlindjen e tij.profil

Nga OSMAN XHILI

Aty, në të hyrë të qytetit të Peshkopisë, kur 
vjen nga Tirana, ka një tabelë ku shkruhet 
“Europark”. Për nga mënyra e kompozimit 

dhe e realizimit, besoj emri duhet të ndihet krenar 
dhe jo parku që mban këtë emër. Izet Shulku, 
administratori i resortit ka menduar një mënyrë 
origjinale për të argëtuar turistët. Nëse ata nuk 
kanë kohë të vizitojnë gjithë Dibrën, le të hed-
hin një sy në parkun e tij dhe e kanë krijuar pak 
a shumë idenë. Guri e druri janë dy elementët 
kryesorë që dominojnë në resortin e tij. Izeti ka 
shëtitur kudo, deri në aventurë. Njeh mirë Dibrën, 
Shqipërinë, po pse jo dhe një pjesë të botës. Ai 
kujton një moment pikant të rrugëtimit të tij, që 
ndoshta i ndryshoi dhe udhën e jetës. Kishte 
punuar disa vite në Greqi dhe ishte ndër të parët 
që ishte pajisur me dokumenta të rregullta. Krejt 
rastësisht, ndjek një intervistë të të madhit Kadri 
Roshi. E pyetën se çfarë përshtypjesh kishte për 
Dibrën dhe ai u përgjigj se duhej të shpëlaje gojën 
mirë, para se ta përmendje këtë vend të mrekul-
lueshëm. Është një vend i besës dhe i trimërisë, 
kishte vazhduar aktori i njohur. – Një vend i dijes 
dhe i bujarisë, që shumë ka dhënë dhe pak ka 
marrë në këmbim, një vend që mbrojti veten, po 
pse jo dhe kombin. 

Në pamje të parë Izet Shulku duket një njeri i 
ashpër dhe i fortë, por shpirti i tij është i ndjeshëm, 
si i një fëmijë. Kur dëgjoi këto fjalë vlerësuese dhe 
motivuese për vendlindjen e tij, trupi iu drodh 
dhe i shkuan mornica. Të huajt po na e vlerëso-
jnë Dibrën dhe ne dibranët nuk po bëjmë asgjë 
për ta promovuar atë dhe vlerat e saj. Nuk do të 
shkoj më në Greqi, vendosi Izeti! Do të punoj për 
Dibrën time, për vendin tim!

Izeti krijoi folenë e tij, familjen e tij. Provoi të 
gjitha aktivitetet tregtare, që nga shitja e gëlqeres, 
deri te dhomat e gjumit. Por, gjithsesi ideja e 
turizmit malor i qëndronte në kokë si një men-
dim i palëkundur. Ama për ta zhvilluar këtë lloj 
industrie turistike, duhej njohur ajo mirë, deri në 
detaje. Izeti kishte qenë gjithnjë i dashuruar me 
natyrën e egër dhe aventurën. Bëri vizita të pafund 
në përrenj e maja malesh, në bjeshkët e pasura me 
kullota e shtigje turistikë. Merrte bashkëshorten e 
fëmijët dhe qëndronte një natë apo dy me çadër 
në male. Herë tjetër dilte me një grup shokësh, 
duke marrë me vete ushqime dhe zgarën e mishit. 
Sa më shumë vizita bënte, aq më shumë i shtohej 
dëshira për të shkuar sërish. Vizitonte shpella e 
guva, zhytej në ujin e ftohtë të ujëvarave të Setës, 
Rabdishtit, e të tjera si këto. Në dimër, kur të 
tjerët afroheshin gjithnjë e më tepër pranë sobës 
së druve, Izeti nuk  nguronte të zhytej në borën e 
trashë, lakuriq në mes e lart. Fotot dhe videot që 
ai realizonte pëlqeheshin nga shumë miq e shokë, 
duke u shpërndarë gjithnjë e më tepër. Dikush 
filloi ta quante “arusha e maleve” e dikush tjetër 
“Tarzani i Dibrës”.

Izet Shulku i ka shkelur gjithë viset e Dibrës, 
por me Korabin dhe majën e tij, lidhjet i ka akoma 
më të forta. Mund të ketë shkelur të paktën 50 

Izet Shulku, “Tarzani i Dibrës”

herë në malin më të lartë të Shqipërisë, ku mbi 
dhjetë herë numërohen vetëm vitin e kaluar.

 Jo çdo njeri mund të përballojë ngarkesa të 
tilla. Izeti mundet, pasi ai e fillon ditën me të 
paktën një orë vrap dhe pse tani po u drejtohet të 
pesëdhjetave. Ai ka një palestër gati profesionale 
brenda resortit dhe shpesh ushtrohet në të për gati 
dy orë, me ushtrime speciale të një sportisti të 
vërtetë. E gradon shtangën me pesha të ndryshme 
dhe rekordin e ka deri në 140 kilogram. E gjithë 
kjo përgatitje fizike ja mundëson atij që të jetë 
gjithnjë në formë, gjithnjë i gatshëm për të push-
tuar maja dhe lartësi të reja.

 Ngado që të nisesh, thotë Izeti, shkon në Kor-
ab. Ai jo vetëm njeh çdo shteg, por dhe në mes 
të natës, nuk do të gabonte asnjë hap, nëse do të 
duhej të ngjitej. Është ngjitur dhe nga Ilnica, drejt 
për kufiri, kalon mbi Rabdisht, më tej në majë të 
Cerjanit, vazhdon te Guri i Shpuar, del te Liqeni 
i Zonjave dhe më pas te Guri i Kuq. Po kaq mirë 
Izeti i njeh dhe shtigjet e tjera turistike për të shkuar 
në majën e Korabit, duke u nisur nga Zimuri, nga 
Limjani, nga Sllatina, apo dhe nga krahu tjetër i 
Radomirës dhe Cerenit. Ajri i pastër, bari i njomë, 
gjelbërimi i drurëve, cicërimat e zogjve, kullotat 
me lule ngjyra ngjyra,  blegërima dhe këmborët e 
deleve, të gjitha këto e tundojnë njeriun, duke e 
lidhur me Korabin me një dashuri të përjetshme. 

  Izeti ka një respekt të thellë për mikun e tij, 
shokun e ushtrisë, Dukagjin Riçkun. Njësoj si Izeti 
i dashuruar pas natyrës, Dukagjini është dhe një 
fermer plot pasion, që çdo vit i shtegton në Gramë 
blegktorinë, që ai e mbarështon. Izeti qëndronte 
në stanet e Dukagjinit për net të tëra duke shijuar 
këto mrekulli, që Zoti bujarisht na i ka falur.

Izet Shulku ka lëvizur në pothuaj gjithë 
Shqipërinë. Ka parë bregdetin, ashtu siç ka parë 
dhe malet e këtij vendi dhe në fund thotë se Di-
bra është më e bukura. Ajo ka malin më të lartë 
të Shqipërisë, ajo ka dhe lumin më të gjatë të 
Shqipërisë, ajo ka liqenet e Lurës, ajo ka njerëzit 
trima, inteligjentë e punëtorë. Këtë bindje nuk 
ka njeri që t’ia shkulë nga mendja Izetit dhe ai 
përpiqet që t’ja rrisë këto vlera sadopak. Ai nuk 
përpiqet të promovojë veten, por Dibrën, që e do 
aq shumë. Të gjithë e pamë Izetin, mikun tonë 
të mirë, duke shoqëruar nëpër malin e Korabit, 
gazetaren Alma Çupi, në emisionin “Histori 
shqiptare”. Vetëm para pak muajsh ishte i ftuar në 
emisionin e Bieta Sulës, në emisionin “Ftesë në 
pesë”. Këto e kanë ngritur vlerën dhe respektin e 
Izet Shulkut ndër miq e shokë, që i ka jo vetëm 
në Dibër, por dhe jashtë saj dhe jashtë shtetit.

Thamë që Izeti ka shëtitur mjaft nëpër botë. 
Ka vizituar Italinë e Gjermaninë, ka punuar disa 
vite në Greqi. Njohjes së tij nuk i ka shpëtuar as 

Dubai, madje dhe Kina. Muri i madh kinez e ka 
mrekulluar me madhështinë e vet, me gjatësinë 
prej gjashtë mijë kilometrash, me gurët që pesho-
nin rreth një ton secili. Bile më e bukura thotë 
Izeti, gurë nuk kishte fare rreth e rrotull. 

   Të gjithë këto udhëtime brenda dhe jashtë ven-
dit lanë mbresa të pashlyera tek Izeti dhe ai krijoi 
në mendje një projekt të vetin. Bleu një sipërfaqe 
toke rreth 6 dynym, aty në hyrje të qytetit. Vlera e 
tokës do të ishte vetëm maja e ajsbergut. Sa shumë 
mund, punë e para do t’i duheshin për ti shkuar 
projektit deri në fund! Vetëm muret rrethuese të 
resortit kapin vlerën e qindra milion lekëve. Rreth 
300 metër të gjatë, mjaft të gjërë, punuar me gurë 
dekorativë, të marrë nga Seta e vende të tjera. 
Administratori hap derën e rëndë prej hekuri të 
punuar gjithë shije nga mjeshtrat e Dibrës së 

në makinë dhe ndonjë gur që i pëlqen. Disa i ka 
futur në ujvara, disa i ka kthyer në tavolina e disa 
të tjerë janë përshtatur për stola. Disa prej tyre 
kanë një peshë marramendëse prej rreth 1,5 deri 
në 2 ton. Por, ndoshta guri më interesant do të 
ishte ai që ka formën e hartës së Shqipërisë, a thua 
ndonjë mjeshtër e ka skalitur me shumë kujdes.

Ne flasim për gurë që peshojnë me tonelata 
e po thellohemi pak do të kuptojmë sa mund e 
sakrifica për ti shkulur nga përrenjtë, për ti kapur 
me vinça, për ti ngarkuar në makina dhe për ti 
sistemuar në destinacion. Nuk di pse Izeti më 
ngjan me mjeshtrat e murit të madh kinez, apo 
me ato që ndërtuan Piramidat e Egjiptit të lashtë. 
Ai jo vetëm i ka sjellë gurët dhe i don ato, por 
është dhe një mjeshtër i madh për ti dekoruar 
rrugët e rrugicat e resortit të tij. Dera e resortit 

madhe. Një panoramë magjepsëse të shfaqet para 
sysh. Guri e druri janë harmonizuar aq bukur në 
resortin e tij, sa çdo kush do të dëshironte të bëjë 
qoftë dhe një foto e të pushonte një pak minuta. 
Pa le më të të servirej një kafe apo një pije tjetër 
e ftohtë. Por ndoshta dhe zgarën e mishit do ta 
vejë shumë shpejt dhe miqtë do të habiteshin me 
aftësinë e Izetit për ta bërë mishin aq të shijshëm. 

Gurë të bukur dhe të harmonizuar bukur të 
shfaqen para sysh. Gurë të ardhur nga Çidhna, që 
i han çekiçi, shprehet Izeti dhe gurë të zinj nga 
Rabdishti, që nuk punohen e marrin forma. Izeti 
ka sajuar ujvara, që vërtet ngjajnë krejt natyrale. 
Njërës i ka lënë emrin ujëvara e Përroit të Bell-
ovës, pasi gurët e disa drunj i ka marrë që andej. 
Mjafton të shtypësh një buton dhe uji vjen nga 
lart, prek disa drunj në rënjë dhe rrotullon një 
rrotë qerreje me një hijeshi të veçantë.

Një tjetër ujvarë është sajuar pak më tej. Gurët 
e saj janë sjellë nga Grykë Noka.  Sa herë që 
Izeti viziton këto vende të mrekullueshme, merr 

të Izet Shulkut është e hapur pash më pash për 
natyrën e gjelbër. Aty gjenden bredha të egër të 
malit, lejlande, busha, tuja. Parkun e zbukurojnë 
mbi 400 trëndafila, me 40 lloje ngjyrash, që nuk 
ndalen së çeluri deri në dimër. Rreth njëmijë bred-
ha e rrethojnë dhe e zbukurojnë parkun e Izetit.  

Themi që fjalët kanë shumë peshë dhe vërtet 
ashtu është. Por, nganjëherë ato duken të pa-
fuqishme për të përshkruar vetëm një pjesë të 
bukurisë të këtij resorti fantastik, që zbukurohet 
përditë e më shumë. Ai nuk përshkruhet me fjalë, 
ai shijohet, nuhatet, preket, perceptohet. Nëse 
themi kështu për resortin, aq më pak mund të 
pretendojmë të përshkruajmë tipin dhe karakterin 
e Izet Shulkut. Duhet të shkosh të paktën një javë 
me të nëpër malet e Dibrës, të kesh ndihmën dhe 
përkujdesjen e tij, të shijosh mishin e zgarës së tij, 
të kuptosh dashurinë që ka ai për Dibrën, vend-
lindjen e tij. Atëherë dhe vetëm atëherë mund 
të pretendosh se e njeh sadopak Izet Shulkun 
- “Tarzanin e Dibrës”.

Në pamje të parë Izet Shulku 
duket një njeri i ashpër dhe i 
fortë, por shpirti i tij është i 
ndjeshëm, si i një fëmijë. Kur 
dëgjoi këto fjalë vlerësuese 
dhe motivuese për vendlindjen 
e tij, trupi iu drodh dhe i 
shkuan mornica. Të huajt po 
na e vlerësojnë Dibrën dhe ne 
dibranët nuk po bëjmë asgjë 
për ta promovuar atë dhe vlerat 
e saj. Nuk do të shkoj më në 
Greqi, vendosi Izeti! Do të punoj 
për Dibrën time, për vendin tim!
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Nga OSMAN XHILI

Nuk e kisha besuar se do të përjetoja 
emocione aq të mëdha nga një  ftesë, 
për të marrë pjesë në ceremoninë e 

diplomimit të maturantëve në gjimnazin  “Fiqiri 
Dine” të Maqellarës. Kisha qenë nxënës, por 
dhe mësues i kësaj shkolle, duke ruajtur kështu 
kujtime të bukura. Kujtime të hershme vinin në 
mendjen time, nxënës, profesorë, kolegë dhe 
drejtues, që dhanë më të mirën e tyre, për të 
arritur deri në këtë nivel të tanishëm, pesëdhjetë 
vjet më vonë.

 Dekori dhe çdo gjë tjetër ishte përgatitur me 
aq kujdes dhe shije, saqë besoje se aty kishin 
punuar specialistë të asaj fushe dhe jo mësuesit 
e kësaj shkolle, që deri para dy orësh kishin qenë 
në auditore, bashkë me nxënësit, në procesin 
mësimor. 

Fillimi i veprimtarisë  ishte lënë në orën 
gjashtë pasdite dhe mbrëmja që po afrohej sikur i 
pështillte njerëzit dhe ngjarjet me një tis romantik. 
Drejtori i gjimnazit Miri Asllani, çel takimin me 
një fjalim të thjeshtë. Falenderon pjesëmarrësit, 
kolektivin e tij aq të përkushtuar, nxënësit që kanë 
përligjur besimin dhe punën e pedagogëve, duke 
premtuar se dyert e këtij institucioni arsimor do të 
jenë gjithnjë të hapura dhe dashamirëse për ato 
njerëz që kërkojnë dijen. 

Më tej është një zonjë e nderuar që kërkon të 
përshëndesë.

“Mirë se ju gjej, miq të nderuar! Udhëtova anës 
Drinit, për të mbërritur në Maqellarë, që për mua 
është zemra e Dibrës. Është nder dhe privilegj, 
që sot ndodhem para jush. Të tjerë përfaqësues 
të familjes duhet të ishin tani këtu, sipas radhës 
që u takonte. Por unë jam këtu me zemër, jam 
çdo ditë mes jush, në këtë vend, që kaq shumë e 
dua. Unë jam Pranvera Berberi, mbesa e Dineve”.

Më tej mbesa e Dineve të shquar, tregon për 
Nasuf bej Maqellarën, që u shkollua në Turqi. 
Ai u bë strateg ushtrie dhe mori titullin bej. Dy 
djemtë e tij, Dinen dhe Izetin, Edit Durhani do t’i 
quante “tigrat e Dibrës”, për vlerat që pasqyruan 
në mbrojtje të integritetit të trevave shqiptare. 
Dine bej Maqëllara ishte përfaqësues i Dibrës 
në Kongresin e Lushnjës në vitin 1920 dhe një 
vit më vonë zgjidhet senator i parë i Dibrës në 
Parlamentin e parë shqiptar.  Këto vlera të shquara 
i çon më tej djali i tij, Fiqiri Dine, i shkolluar në 
Austri, kryeministër i vendit dhe dy herë ministër i 
brendshëm. Në përmbyllje të fjalës përshëndetëse 
zonja Berberi shprehet, se ky staf pedagogjik ju 
zhvillon aktivitete, si askush tjetër nga gjimnazet e 
Shqipërisë që unë kam parë. Përgëzime! Për mua 
jeni më të mirët dhe fat për nxënësit që ju kanë!

Mbesa e Dineve u largua nga skena disi e 
përlotur. Një vajzë maturante nxitoi ti dhurojë një 
tufë lule, që dukej sikur simbolizonte ata nxënës 
të mrekullueshëm, që gjendeshin para saj. 

Demir Osmani, një nga ish mësuesit e parë 
të gjimnazit, do të kishte dashur shumë që të 
ndodhej në këtë ceremoni diplomimi, por punët 
e shumta e kishin pamundësuar. Në vend të saj 
dërgon një përshëndetje, që lexohet nga mat-
urantja Vitrina Keshi. Në pak rreshta profesor 
Demiri tregon për atë fillim të vështirë, për nxënës 
e profesorë plot përkushtim për dijen, që e tra-
suan rrugën për të ardhur deri këtu. Përmenden 
me radhë emrat e tyre, që i bëjnë kështu dritë e 
shkëlqim kësaj shkolle e këtij gjimnazi, që tani 

Gjimnazi “Fiqiri Dine” i Maqellarës

ka mbushur plot gjysmë shekulli. 
Orët e mbrëmjes rrokullisen pa u diktuar e festa 

po shkon drejt fundit . Shpërndahen certifikatat 
e diplomimit nga drejtor Miri e Pranvera, nga 
Gjurani e Dëfrimi, nga Osmani e Mexhiti, si dhe 
Drini e Rubini.  Të gjithë duan të përshëndesin. 
Të gjithë kanë diçka për të thënë në këtë mbrëmje 
që duam të zgjatet pafundësisht.

 Klejdi Kosiqi përshëndet nga qeveria e nx-
ënësve, Angjela Uruçi, si nxënësja më e mirë, por 
dhe Klajdi Maksuti e merr fjalën si jashtë radhe. 
Nuk mundet ta mbajë në zemër atë respekt, atë 
vlerësim, që ka për mësuesit, që aq shumë e 
deshën, që aq shumë i dhanë në këto tre vjet. 

tjerat të gjitha dhjeta. Katër provimet e maturës 
i mori dhjeta. Këtë ritëm të lartë ka mbajtur dhe 
në fakultet, duke mbetur një shembull e model 
për studentët e tjerë.

Një nxënëse tjetër shumë e mirë këtë vit ka 
qenë Angjela Uruçi, siç e përmendëm pak më parë. 
Vetëm një 0,1 përqind e ndan atë nga nota dhjetë 
për tre vitet e shkollës. Të tillë nxënës të përkushtuar 
që afrohen me të ka shumë dhe ata janë yjet që i 
bëjnë dritë kësaj shkolle, që kërkon lartësi të reja.

Drejtor Miri thotë se një nga treguesit e 
cilësisë mësimore në këtë shkollë është numri 
i studentëve që ndjekin studimet e larta. Kjo 
përqindje, thotë ai e kalon atë në shkallë Repub-
like. Ai është i sigurtë, se nga 100 studentë që 
kanë mbaruar këtë vit, mbi gjysma e tyre do të 
fillojnë shkollimin e lartë në muajin tetor. 

Kolektivi i mësuesve janë një staf prej 20 
vetësh. Emanuela Dema dhe Ermela Erebara janë 
të angazhuara vazhdimisht me projekte të reja. 
Zamira Gjeleshi, Nezihate Gazidede dhe Ermira 
Tafçiu janë vazhdimisht një mbështetje e fortë 
për kolektivin. Behar Dedja dhe Rozeta Xholi, 
kanë klas dhe finesë në mësimdhënie, kurse 
mësues Gjurani e Rasimi afrojnë eksperiencën 
e moshës. Ata ndoshta nuk janë yje, por kur ata 
bëhen bashkë e kompaktësohen, kur punojnë 
në ekip dhe çmojnë e ndihmojnë njëri tjetrin, 
puna e tyre ka bereqet. Dhe në vitin e vështirë të 
pandemisë ata shkëlqyen si staf. Bënë trajnime 
nga më të ndryshmet, bënë orë mësimi në Zoom, 
në Classroom, realizuan video-leksione cilësore, 
që u shfrytëzuan mjaft mirë nga nxënësit e tyre. 

VEPRIMTARI NË SHKOLLË

Në fjalën e saj përshëndetëse, mbesa e Dineve, 
Pranvera Berberi, tha se “stafi juaj ju bën aktivi-
tete, si askush tjetër nga gjimnazet e Shqipërisë”. 
A thua i rrëshqiti fjala dhe qe një lapsus, deklarata 

e saj, sa mendon se dhe në të ardhmen ky do 
të jetë drejtimi që do marrë jeta e saj. Disa prej 
këtyre studentëve do ti takojmë udhëve të jetës, 
si gazetarë e shkrimtarë, si piktorë e artistë, me 
vepra të bukura e dinjitoze, që do të nderojnë 
veten e tyre, Maqellarën nga kanë ardhur, por 
dhe më shumë se kaq.

Dhe pse oborri i shkollës është disi i ngushtë, 
ai zien nga aktivitetet sportive. Volejbolli ka fituar 
shkallën e qytetarisë. Te fusha e volejbollit është e 
vështirë të gjesh radhë për të luajtur, në çdo ditë 
të vitit. Aktiviteti kulmon më pas, në muajt prill 
dhe maj, kur veçohen më të mirët nga klasat dhe 
individët. Vitin e kaluar u konkurrua dhe në rang 
rrethi në këtë lloj sporti, ku djemtë e Maqellarës 
fituan vendin e parë dhe titullin kampion.  Dor-
jani Topalli, Ervis Dedja, Marjo Kilja dhe Martin 
Elezi ishin yjet e kësaj skuadre. Ata u mbështetën 
në çdo moment nga mësuesit e edukimit fizik, 
Krenari dhe Alberti, pa harruar Nexhat Agollin, 
70 vjeçarin, që aq shumë i ka dhënë dhe po i jep 
sportit në Maqellarë.

Jo pak arritje ka dhe në futboll, por në kampi-
onatin e përvitshëm lokal, djemtë aktivizohen në 
bazë të skuadrave të fshatit. Një risi për gjimnazin 
është dhe sporti i basketbollit, që të rinjtë po e 
pëlqejnë çdo ditë e më shumë. Fusha e re, e 
krijuar aty pranë me forcat e vetë stafit, mbledh 
gjithnjë e më shumë dashamirës dhe shumë shpejt 
do të rritet konkurrenca dhe në këtë lloj sporti.

Aktivitetet e shkollës bëhen gjithnjë më të 
dendura e të larmishme. 22 prilli është dhe dita 
e tokës. Në këtë ditë nxënësit rregulluan lulishtet 
e shkollës, sollën vazo dhe mbollën lule të reja 
në to. U shtua akoma numri i bimëve dekorative 
të mbjella në oborr. Roland Doda është një ish 
nxënës i kësaj shkolle, që sot punon në drejtorinë 
e pyjeve të qarkut Dibër.  Ai u foli të rinjve për 
pyjet dhe kullotat në rrethin tonë, vlerat dhe 
rëndësinë e tyre, kujdesin që duhet të tregojmë 
për to, si një lidhje organike e njeriut me natyrën.

   Vetëm para pak ditësh në qytetin e Peshkop-
isë, vajza dhe gra dolën masivisht në një manifest 
në mbrojtje të grave të dhunuara. Nxënëset e 
gjimnazit “Fiqiri Dine” ishin në ballë të këtij akti-
viteti, duke i dhënë tonin dhe dinamikën e duhur.

  Ne thamë dy, por qenka dhe një lloj tjetër 
aktivitetesh, që do ti quanim si të bamirësisë. 
Shpirti i këtyre të rinjve e të rejave, është i butë, 
i ndjeshëm dhe human. Saherë që bëhet fjalë për 
një njeri, apo grup njerëzish në nevojë, ata janë 
gati të bëjnë të pamundurën. Të ecin, të lodhen, 
të kërkojnë tek të tjerët, por shpesh dhe nga vetja 
dhe familjet e tyre. Me rastin e tërmetit të 27 nën-
torit, një përfaqësi nga qeveria e nxënësve arriti 
të grumbullojë 3,5 milionë lekë në shumë pak 
kohë, duke ua dhuruar njerëzve në nevojë. Në 
një rast tjetër, kur ndodhi një fatkeqësi në fshatin 
e Dovolanit, nxënësit arritën sërish të mblidhnin 
një shumë të tillë, për ti zbutur sadopak dhimbjen 

kësaj familje të dëshpëruar. 
Është viti i tretë që gjimnazi “Fiqiri 

Dine” ka marrë një nismë të bukur, të tit-
ulluar “Festo dhe ti me ne”! Bëhet fjalë për 
familjet në nevojë,që nuk kanë mundësi 
të festojnë Bajramin dhe festat e tjera, si 
fqinjët e tyre. Këto nxënës të mrekullue-
shëm përpiqen ta zbusin disi këtë situatë, 
ta mbushin këtë hendek pasurish, duke 
mundësuar për to pako ushqimore, që kanë 
brenda shumë artikuj konsumi. Këtë vit ar-
ritën të krijojnë 12 pako të tilla, duke marrë 
një pjesë gjërash dhe nga familjet e tyre. 

Viti shkollor është gati në të mbaruar. 
Drejtori i shkollës bën bilancin, që duket 
mjaft pozitiv dhe hedh sytë në vitin që po 
troket në derë. Shumë objektiva janë real-

izuar, por dhe shumë të tjerë ka akoma. Shkollës 
i duhet një gazetë, qoftë dhe periodike, ku të 
rinjtë të pasqyrojnë veprimtarinë e tyre. I duhet 
dhe një palestër, që do të shfrytëzohej mjaft dhe 
nga komuniteti. Bile të bën habi se si një shkollë e 
ndërtuar vetëm dy vite më parë dhe nuk ka të përf-
shirë një palestër në projektin e saj? Por dhe ideja 
e një libri me rastin e 50 vjetorit të gjimnazit, është 
hedhur tashmë në tavolinë. Duket se vendosja e 
emrit të “Fiqiri Dines”, të këtij burri të shquar të 
Dibrës e të Shqipërisë , i ka sjellë mjaft fat dhe 
reputacion gjimnazit të Maqellarës. Me punë, 
angazhim dhe përkushtim këto vlera do të rriten 
akoma më shumë në të ardhmen, duke u bërë 
pararojë për këtë komunitet punëtor e besimtar.

Kameramanët e palodhur filmojnë pareshtur. 
Nuk duan t’ju shpëtojë asnjë detaj, sado i vogël 
nga kjo veprimtari mbresëlënëse. As hedhja tradi-
cionale e kapeleve në ajër, as parakalimi simbolik 
nëpër rrugë dhe as këndimi i himnit të gjimnazit, 
kompozuar nga i madhi Përparim Tomçini. Dritë 
ju bëftë shpirti, këtij njeriu që aq shumë e deshi 
dhe aq shumë i këndoi popullit vet. 

REZULTATET NE PROCESIN ARSIMOR

Gjimnazi i Maqellarës ka qenë historikisht 
ndër më të mirët e Dibrës, falë punës e pasionit 
të atyre breza mësuesish e pedagogësh, që nuk 
ditën ndonjëherë të thonë se u lodhëm e nuk 
mundemi më. Vitet e demokracisë e zbehën disi 
punën, por motorët e punës janë vënë sërish në 
kapacitet të plotë.

Drejtor Edmiri e ka nisur punën në këtë gjim-
naz si mësues matematike dhe rezultatet e tij kanë 
qenë gjithnjë në rritje. Në vitet 2011 dhe 2013 
u arritën tregues me të vërtetë cilësorë. Në vitin 
2015 ato bëhen akoma më interesante. Nga 100 
maturantët në total, 20 prej tyre marrin nënta e 
dhjeta në provimin e maturës shtetërore. Maturan-
ti i asaj kohe, Olger Qoku merr pikët maksimale 
dhe vlerësohet me dhjetë të plotë, nga njëqind 
nota të tilla në gjithë Shqipërinë.

Dy vite më parë, Andeta Ilnica, një nxënëse e 
kësaj shkolle, për pak nuk fiton medalje ari. Vetëm 
dy nënta për tre vite nga dyzetë e ca lëndë. Të 

e saj? Natyrisht që jo. 
Dhjetëra herë ta përsëriste 
fjalimin zonja e nderu-
ar, të njëjtën gjë do të 
thoshte. Ajo i njeh nga 
afër gjimnazet e Tiranës. 
E nëse ata nuk bëjnë më 
shumë aktivitete, cili tjetër 
do të bënte më shumë në 
Shqipëri? Por gjithsesi, të 
mos nxitojmë e të hedhim 
një sy në agjendën vjetore 
të gjimnazit “Fiqiri Dine”.

 Të gjithë e dimë që ky 
grupim i madh aktivitetesh 
ndahet në dy më të vegjël, 
kulturore dhe sportive. Është e vështirë të gjesh një 
datë bosh tek kjo shkollë, pa pasur qoftë dhe një 
veprimtari të zakonshëm. Muaji tetor i letërsisë, 
si dhe muaji nëntor i festave çelin siparin e tyre. 
Nxënësit garojnë kush e kush të performojë më 
bukur e të meritojë vlerësimin.  Në historikun e 
viteve janë shquar si të tillë,  Suada Kurtaga, Ejona 
Selami, Engjëll Hoxha, Klea Toçi, Xheni Nurçe, 
Shahe Skuka, Anxhela Kodra e shumë të tjerë. 
Nxënësit e kësaj shkolle kanë vënë në skenë pjesën 
“Romeo dhe Zhuljeta”, a thua se janë një trupë e 
mirëfilltë profesioniste. Talente gjen dhe në fusha 
të tjera të artit.

Lazea Nurçe është një vajzë e pasionuar pas 
pikturës. Aq të bukura e me grim janë punimet 
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veprimtariViti shkollor është gati në të mbaruar. Drejtori i shkollës bën bilancin, që duket mjaft pozitiv 
dhe hedh sytë në vitin që po troket në derë. Shumë objektiva janë realizuar, por dhe shumë të tjerë ka akoma.

Nga OSMAN XHILI

Nuk e kisha besuar se do të përjetoja 
emocione aq të mëdha nga një  ftesë, 
për të marrë pjesë në ceremoninë e 

diplomimit të maturantëve në gjimnazin  “Fiqiri 
Dine” të Maqellarës. Kisha qenë nxënës, por 
dhe mësues i kësaj shkolle, duke ruajtur kështu 
kujtime të bukura. Kujtime të hershme vinin në 
mendjen time, nxënës, profesorë, kolegë dhe 
drejtues, që dhanë më të mirën e tyre, për të 
arritur deri në këtë nivel të tanishëm, pesëdhjetë 
vjet më vonë.

 Dekori dhe çdo gjë tjetër ishte përgatitur me 
aq kujdes dhe shije, saqë besoje se aty kishin 
punuar specialistë të asaj fushe dhe jo mësuesit 
e kësaj shkolle, që deri para dy orësh kishin qenë 
në auditore, bashkë me nxënësit, në procesin 
mësimor. 

Fillimi i veprimtarisë  ishte lënë në orën 
gjashtë pasdite dhe mbrëmja që po afrohej sikur i 
pështillte njerëzit dhe ngjarjet me një tis romantik. 
Drejtori i gjimnazit Miri Asllani, çel takimin me 
një fjalim të thjeshtë. Falenderon pjesëmarrësit, 
kolektivin e tij aq të përkushtuar, nxënësit që kanë 
përligjur besimin dhe punën e pedagogëve, duke 
premtuar se dyert e këtij institucioni arsimor do të 
jenë gjithnjë të hapura dhe dashamirëse për ato 
njerëz që kërkojnë dijen. 

Më tej është një zonjë e nderuar që kërkon të 
përshëndesë.

“Mirë se ju gjej, miq të nderuar! Udhëtova anës 
Drinit, për të mbërritur në Maqellarë, që për mua 
është zemra e Dibrës. Është nder dhe privilegj, 
që sot ndodhem para jush. Të tjerë përfaqësues 
të familjes duhet të ishin tani këtu, sipas radhës 
që u takonte. Por unë jam këtu me zemër, jam 
çdo ditë mes jush, në këtë vend, që kaq shumë e 
dua. Unë jam Pranvera Berberi, mbesa e Dineve”.

Më tej mbesa e Dineve të shquar, tregon për 
Nasuf bej Maqellarën, që u shkollua në Turqi. 
Ai u bë strateg ushtrie dhe mori titullin bej. Dy 
djemtë e tij, Dinen dhe Izetin, Edit Durhani do t’i 
quante “tigrat e Dibrës”, për vlerat që pasqyruan 
në mbrojtje të integritetit të trevave shqiptare. 
Dine bej Maqëllara ishte përfaqësues i Dibrës 
në Kongresin e Lushnjës në vitin 1920 dhe një 
vit më vonë zgjidhet senator i parë i Dibrës në 
Parlamentin e parë shqiptar.  Këto vlera të shquara 
i çon më tej djali i tij, Fiqiri Dine, i shkolluar në 
Austri, kryeministër i vendit dhe dy herë ministër i 
brendshëm. Në përmbyllje të fjalës përshëndetëse 
zonja Berberi shprehet, se ky staf pedagogjik ju 
zhvillon aktivitete, si askush tjetër nga gjimnazet e 
Shqipërisë që unë kam parë. Përgëzime! Për mua 
jeni më të mirët dhe fat për nxënësit që ju kanë!

Mbesa e Dineve u largua nga skena disi e 
përlotur. Një vajzë maturante nxitoi ti dhurojë një 
tufë lule, që dukej sikur simbolizonte ata nxënës 
të mrekullueshëm, që gjendeshin para saj. 

Demir Osmani, një nga ish mësuesit e parë 
të gjimnazit, do të kishte dashur shumë që të 
ndodhej në këtë ceremoni diplomimi, por punët 
e shumta e kishin pamundësuar. Në vend të saj 
dërgon një përshëndetje, që lexohet nga mat-
urantja Vitrina Keshi. Në pak rreshta profesor 
Demiri tregon për atë fillim të vështirë, për nxënës 
e profesorë plot përkushtim për dijen, që e tra-
suan rrugën për të ardhur deri këtu. Përmenden 
me radhë emrat e tyre, që i bëjnë kështu dritë e 
shkëlqim kësaj shkolle e këtij gjimnazi, që tani 

Gjimnazi “Fiqiri Dine” i Maqellarës

ka mbushur plot gjysmë shekulli. 
Orët e mbrëmjes rrokullisen pa u diktuar e festa 

po shkon drejt fundit . Shpërndahen certifikatat 
e diplomimit nga drejtor Miri e Pranvera, nga 
Gjurani e Dëfrimi, nga Osmani e Mexhiti, si dhe 
Drini e Rubini.  Të gjithë duan të përshëndesin. 
Të gjithë kanë diçka për të thënë në këtë mbrëmje 
që duam të zgjatet pafundësisht.

 Klejdi Kosiqi përshëndet nga qeveria e nx-
ënësve, Angjela Uruçi, si nxënësja më e mirë, por 
dhe Klajdi Maksuti e merr fjalën si jashtë radhe. 
Nuk mundet ta mbajë në zemër atë respekt, atë 
vlerësim, që ka për mësuesit, që aq shumë e 
deshën, që aq shumë i dhanë në këto tre vjet. 

tjerat të gjitha dhjeta. Katër provimet e maturës 
i mori dhjeta. Këtë ritëm të lartë ka mbajtur dhe 
në fakultet, duke mbetur një shembull e model 
për studentët e tjerë.

Një nxënëse tjetër shumë e mirë këtë vit ka 
qenë Angjela Uruçi, siç e përmendëm pak më parë. 
Vetëm një 0,1 përqind e ndan atë nga nota dhjetë 
për tre vitet e shkollës. Të tillë nxënës të përkushtuar 
që afrohen me të ka shumë dhe ata janë yjet që i 
bëjnë dritë kësaj shkolle, që kërkon lartësi të reja.

Drejtor Miri thotë se një nga treguesit e 
cilësisë mësimore në këtë shkollë është numri 
i studentëve që ndjekin studimet e larta. Kjo 
përqindje, thotë ai e kalon atë në shkallë Repub-
like. Ai është i sigurtë, se nga 100 studentë që 
kanë mbaruar këtë vit, mbi gjysma e tyre do të 
fillojnë shkollimin e lartë në muajin tetor. 

Kolektivi i mësuesve janë një staf prej 20 
vetësh. Emanuela Dema dhe Ermela Erebara janë 
të angazhuara vazhdimisht me projekte të reja. 
Zamira Gjeleshi, Nezihate Gazidede dhe Ermira 
Tafçiu janë vazhdimisht një mbështetje e fortë 
për kolektivin. Behar Dedja dhe Rozeta Xholi, 
kanë klas dhe finesë në mësimdhënie, kurse 
mësues Gjurani e Rasimi afrojnë eksperiencën 
e moshës. Ata ndoshta nuk janë yje, por kur ata 
bëhen bashkë e kompaktësohen, kur punojnë 
në ekip dhe çmojnë e ndihmojnë njëri tjetrin, 
puna e tyre ka bereqet. Dhe në vitin e vështirë të 
pandemisë ata shkëlqyen si staf. Bënë trajnime 
nga më të ndryshmet, bënë orë mësimi në Zoom, 
në Classroom, realizuan video-leksione cilësore, 
që u shfrytëzuan mjaft mirë nga nxënësit e tyre. 

VEPRIMTARI NË SHKOLLË

Në fjalën e saj përshëndetëse, mbesa e Dineve, 
Pranvera Berberi, tha se “stafi juaj ju bën aktivi-
tete, si askush tjetër nga gjimnazet e Shqipërisë”. 
A thua i rrëshqiti fjala dhe qe një lapsus, deklarata 

e saj, sa mendon se dhe në të ardhmen ky do 
të jetë drejtimi që do marrë jeta e saj. Disa prej 
këtyre studentëve do ti takojmë udhëve të jetës, 
si gazetarë e shkrimtarë, si piktorë e artistë, me 
vepra të bukura e dinjitoze, që do të nderojnë 
veten e tyre, Maqellarën nga kanë ardhur, por 
dhe më shumë se kaq.

Dhe pse oborri i shkollës është disi i ngushtë, 
ai zien nga aktivitetet sportive. Volejbolli ka fituar 
shkallën e qytetarisë. Te fusha e volejbollit është e 
vështirë të gjesh radhë për të luajtur, në çdo ditë 
të vitit. Aktiviteti kulmon më pas, në muajt prill 
dhe maj, kur veçohen më të mirët nga klasat dhe 
individët. Vitin e kaluar u konkurrua dhe në rang 
rrethi në këtë lloj sporti, ku djemtë e Maqellarës 
fituan vendin e parë dhe titullin kampion.  Dor-
jani Topalli, Ervis Dedja, Marjo Kilja dhe Martin 
Elezi ishin yjet e kësaj skuadre. Ata u mbështetën 
në çdo moment nga mësuesit e edukimit fizik, 
Krenari dhe Alberti, pa harruar Nexhat Agollin, 
70 vjeçarin, që aq shumë i ka dhënë dhe po i jep 
sportit në Maqellarë.

Jo pak arritje ka dhe në futboll, por në kampi-
onatin e përvitshëm lokal, djemtë aktivizohen në 
bazë të skuadrave të fshatit. Një risi për gjimnazin 
është dhe sporti i basketbollit, që të rinjtë po e 
pëlqejnë çdo ditë e më shumë. Fusha e re, e 
krijuar aty pranë me forcat e vetë stafit, mbledh 
gjithnjë e më shumë dashamirës dhe shumë shpejt 
do të rritet konkurrenca dhe në këtë lloj sporti.

Aktivitetet e shkollës bëhen gjithnjë më të 
dendura e të larmishme. 22 prilli është dhe dita 
e tokës. Në këtë ditë nxënësit rregulluan lulishtet 
e shkollës, sollën vazo dhe mbollën lule të reja 
në to. U shtua akoma numri i bimëve dekorative 
të mbjella në oborr. Roland Doda është një ish 
nxënës i kësaj shkolle, që sot punon në drejtorinë 
e pyjeve të qarkut Dibër.  Ai u foli të rinjve për 
pyjet dhe kullotat në rrethin tonë, vlerat dhe 
rëndësinë e tyre, kujdesin që duhet të tregojmë 
për to, si një lidhje organike e njeriut me natyrën.

   Vetëm para pak ditësh në qytetin e Peshkop-
isë, vajza dhe gra dolën masivisht në një manifest 
në mbrojtje të grave të dhunuara. Nxënëset e 
gjimnazit “Fiqiri Dine” ishin në ballë të këtij akti-
viteti, duke i dhënë tonin dhe dinamikën e duhur.

  Ne thamë dy, por qenka dhe një lloj tjetër 
aktivitetesh, që do ti quanim si të bamirësisë. 
Shpirti i këtyre të rinjve e të rejave, është i butë, 
i ndjeshëm dhe human. Saherë që bëhet fjalë për 
një njeri, apo grup njerëzish në nevojë, ata janë 
gati të bëjnë të pamundurën. Të ecin, të lodhen, 
të kërkojnë tek të tjerët, por shpesh dhe nga vetja 
dhe familjet e tyre. Me rastin e tërmetit të 27 nën-
torit, një përfaqësi nga qeveria e nxënësve arriti 
të grumbullojë 3,5 milionë lekë në shumë pak 
kohë, duke ua dhuruar njerëzve në nevojë. Në 
një rast tjetër, kur ndodhi një fatkeqësi në fshatin 
e Dovolanit, nxënësit arritën sërish të mblidhnin 
një shumë të tillë, për ti zbutur sadopak dhimbjen 

kësaj familje të dëshpëruar. 
Është viti i tretë që gjimnazi “Fiqiri 

Dine” ka marrë një nismë të bukur, të tit-
ulluar “Festo dhe ti me ne”! Bëhet fjalë për 
familjet në nevojë,që nuk kanë mundësi 
të festojnë Bajramin dhe festat e tjera, si 
fqinjët e tyre. Këto nxënës të mrekullue-
shëm përpiqen ta zbusin disi këtë situatë, 
ta mbushin këtë hendek pasurish, duke 
mundësuar për to pako ushqimore, që kanë 
brenda shumë artikuj konsumi. Këtë vit ar-
ritën të krijojnë 12 pako të tilla, duke marrë 
një pjesë gjërash dhe nga familjet e tyre. 

Viti shkollor është gati në të mbaruar. 
Drejtori i shkollës bën bilancin, që duket 
mjaft pozitiv dhe hedh sytë në vitin që po 
troket në derë. Shumë objektiva janë real-

izuar, por dhe shumë të tjerë ka akoma. Shkollës 
i duhet një gazetë, qoftë dhe periodike, ku të 
rinjtë të pasqyrojnë veprimtarinë e tyre. I duhet 
dhe një palestër, që do të shfrytëzohej mjaft dhe 
nga komuniteti. Bile të bën habi se si një shkollë e 
ndërtuar vetëm dy vite më parë dhe nuk ka të përf-
shirë një palestër në projektin e saj? Por dhe ideja 
e një libri me rastin e 50 vjetorit të gjimnazit, është 
hedhur tashmë në tavolinë. Duket se vendosja e 
emrit të “Fiqiri Dines”, të këtij burri të shquar të 
Dibrës e të Shqipërisë , i ka sjellë mjaft fat dhe 
reputacion gjimnazit të Maqellarës. Me punë, 
angazhim dhe përkushtim këto vlera do të rriten 
akoma më shumë në të ardhmen, duke u bërë 
pararojë për këtë komunitet punëtor e besimtar.

Kameramanët e palodhur filmojnë pareshtur. 
Nuk duan t’ju shpëtojë asnjë detaj, sado i vogël 
nga kjo veprimtari mbresëlënëse. As hedhja tradi-
cionale e kapeleve në ajër, as parakalimi simbolik 
nëpër rrugë dhe as këndimi i himnit të gjimnazit, 
kompozuar nga i madhi Përparim Tomçini. Dritë 
ju bëftë shpirti, këtij njeriu që aq shumë e deshi 
dhe aq shumë i këndoi popullit vet. 

REZULTATET NE PROCESIN ARSIMOR

Gjimnazi i Maqellarës ka qenë historikisht 
ndër më të mirët e Dibrës, falë punës e pasionit 
të atyre breza mësuesish e pedagogësh, që nuk 
ditën ndonjëherë të thonë se u lodhëm e nuk 
mundemi më. Vitet e demokracisë e zbehën disi 
punën, por motorët e punës janë vënë sërish në 
kapacitet të plotë.

Drejtor Edmiri e ka nisur punën në këtë gjim-
naz si mësues matematike dhe rezultatet e tij kanë 
qenë gjithnjë në rritje. Në vitet 2011 dhe 2013 
u arritën tregues me të vërtetë cilësorë. Në vitin 
2015 ato bëhen akoma më interesante. Nga 100 
maturantët në total, 20 prej tyre marrin nënta e 
dhjeta në provimin e maturës shtetërore. Maturan-
ti i asaj kohe, Olger Qoku merr pikët maksimale 
dhe vlerësohet me dhjetë të plotë, nga njëqind 
nota të tilla në gjithë Shqipërinë.

Dy vite më parë, Andeta Ilnica, një nxënëse e 
kësaj shkolle, për pak nuk fiton medalje ari. Vetëm 
dy nënta për tre vite nga dyzetë e ca lëndë. Të 

e saj? Natyrisht që jo. 
Dhjetëra herë ta përsëriste 
fjalimin zonja e nderu-
ar, të njëjtën gjë do të 
thoshte. Ajo i njeh nga 
afër gjimnazet e Tiranës. 
E nëse ata nuk bëjnë më 
shumë aktivitete, cili tjetër 
do të bënte më shumë në 
Shqipëri? Por gjithsesi, të 
mos nxitojmë e të hedhim 
një sy në agjendën vjetore 
të gjimnazit “Fiqiri Dine”.

 Të gjithë e dimë që ky 
grupim i madh aktivitetesh 
ndahet në dy më të vegjël, 
kulturore dhe sportive. Është e vështirë të gjesh një 
datë bosh tek kjo shkollë, pa pasur qoftë dhe një 
veprimtari të zakonshëm. Muaji tetor i letërsisë, 
si dhe muaji nëntor i festave çelin siparin e tyre. 
Nxënësit garojnë kush e kush të performojë më 
bukur e të meritojë vlerësimin.  Në historikun e 
viteve janë shquar si të tillë,  Suada Kurtaga, Ejona 
Selami, Engjëll Hoxha, Klea Toçi, Xheni Nurçe, 
Shahe Skuka, Anxhela Kodra e shumë të tjerë. 
Nxënësit e kësaj shkolle kanë vënë në skenë pjesën 
“Romeo dhe Zhuljeta”, a thua se janë një trupë e 
mirëfilltë profesioniste. Talente gjen dhe në fusha 
të tjera të artit.

Lazea Nurçe është një vajzë e pasionuar pas 
pikturës. Aq të bukura e me grim janë punimet 
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replikë
Nga ABDURAHIM ASHIKU

MALET NA KANË SHITUE, 
SEPSE SHKELËM MBI ZANA...

Të kuptoj, i nderuar Rexhep Ndreu, dhe 
të mbështes. Jam në krahun tënd ndër 
të tjera, sepse ju jeni një filiz i pyjeve të 

Dibrës, nga ata filiza që nuk i përkul stuhia, 
bora e rrebeshi. Të kam lexuar herë pas here 
gjatë këtyre vjetëve ikjeje larg atdheut, malli 
e brenge për Dibrën dhe dibranët. Më gëzove 
kur në një kalendar për Dibrën pashë syrin tënd 
pas okularit të aparatit fotografik në vëzhgim 
të bukurisë së bukurive të maleve të Dibrës, 
fushës së Ponajrit. Kam dobësi për atë bjeshkë, 
kam edhe një kujtim të mrekullueshëm, një 
fotografi në krye të fushës, tek burimi, dhuratë 
e mikut tim Gani Xhengo në udhëtimin me të 
në vitin 1988 bjeshkëve të Korabit. E kam vënë 
në kapakun e librit tim publicistik “Njerëz që i 
dua”, vëllimi i parë.

Nuk dua që ato bukuri të qëndrojnë si  
“margaritari në guaskë të moluskut”, bukuri 
të  bjeshkëve  të Korabit, të pyjeve  e liqene-
ve të Lurës, të pyjeve e liqeneve të Kacnisë, 
Tërnovës, Kallkanit... 

Dua që ato të jenë gjerdanë margaritarësh 
mbi qafën e Dibrës, mbi male e luginën e Drinit 
të Zi, lugina më pjellore dhe më e madhe e 
Shqipërisë së brendshme.

Kemi bërë shumë gabime i nderuar Rexhep, 
gabime që nuk do të na i falin brezat. Më duket 
se thashë një fjalë që nuk shkon. Jo gabime, por 
FAJE (me germa kapitale) kemi bërë.

Dibra, i nderuar mik, kishte një pasuri që 
nuk e ka vend tjetër në Shqipëri, kishte pyl-
lin. Nuk e kam fjalën thjesht për pyllin me 
rrënjë, degë e gjethe, me dushk, bredh, pishë, 
mështekën, arne e të tjera lloje.  Fjalën e kam 
tek shpirti mbrojtës popullor i pyllit për pyllin.

Edhe ti, edhe unë, e dimë se mbi Tejs të 
Radomirës ka një pyll të bukur me pisha, pyll 
që në pamjen e zhveshur kullosore të Korabit 
më ngjan me floririn e cucave-nuse të Ra-
domirës mbi gushë (e ke dëgjuar këngën “Cuca 
e Radomirës faqet me nishana... të Muharrem 
Xhedikut ?) E pra ai pyll, ku askush nuk prek 
një krande, është jeta e fshatit, është siç thonë 
vendasit “Vakuf”, është mbrojë e fshatit nga 
rrëshqitja e malit, është mbrojë nga ortekët.

Atë ditë të gushtit 1988 kur mbi Sorokol 
shpërtheu stuhia kam qenë atje. Jo në qendër 
por në skaj të stuhisë, sapo kisha kaluar Ve-
leshicën dhe u ndala në Sllovë. Isha bashkë 
me mikun tim, të ndjerin Baftjar Shahini. Kam 
një fotografi të pamjes pas rrebeshit fiksuar 
nga Sllova. Kam disa fotografi dy ditë më pas 
kur u ktheva dhe përshkrova  në një reportazh 
katastrofën. 

Ai rrebesh, i dashur Rexhep, luajti vendit 
të gjithë malin e Sorokolit. E çau, e copëtoi, 
e përplasi siç përplasen e llokoçiten njëra me 
tjetrën rrobat në rrobalarëse, bëri çfarë mund 
të bëjë një forcë e verbër e natyrës.

Veçse, kjo “forcë qorre” në një moment u bë 
me sy. U bë kur tërbimi i saj ndeshi në pyllin 
e Tejsit. Atje hapi sytë dhe pa se nuk mund të 
ndeshej me rrënjët e pyllit, degët i theu por 
rrënjët nuk i shkuli. Rrënjët e pyllit janë “bet-
oni” më i  fortë i natyrës, ”beton” që deri sot 
njeriu nuk ka arritur ta bëjë me çimento dhe 
aliazhe të ndryshëm lidhës.  

“Vakufe”, vende që populli i konsideron 
të shenjtë, ka në çdo fshat të Dibrës. Godvija 
po mos kishte “vakufin” mbi kokë, një fshat 
ashtu si edhe Krajka vendosur mbi formacione 
rrëshqitëse do t’i kishte marrë Zalli e shkrirë në 
turbullirat e Drinit. Nuk ka ndodhë kjo sepse 
fshatarët e Krajkës dhe Godvisë shkonin deri 

MALLKIMI I DRINIT TË ZI...

Replikë shoqërore me Rexhep Ndreun për shkrimin “Mallkimi i malit”

afër Pratit për dru zjarri dhe në pyllin mbi fshat 
nuk prisnin asnjë degë. 

Nuk po vazhdoj me “vakëfet” e tjerë, në 
çdo fshat të Dibrës, “vakëfe” që, me sa dëgjoj 
e lexoj nga 1000 kilometra larg, i kanë ruajt 
themelet e kullave të Dibrës, të qëmotshmet 
dhe të ditëve tona.

Po kthehem nja 60 vjet pas, kur ende isha 
fëmijë, kur nga Brezhdani kalonim natën 
Drinin për ta kapur mëngjesin në Bufull apo 
kur kalonim urën e Muhurrit për të larë sytë 
në Krue të Zi mbi fshatin Shqath. Ngarkonim 
kafshët me dru të thatë (detyrimisht të thatë)  
me kujdesin që kur të kalonim Urën në anë 
të samarit të kishim vetëm kërrabat të gjalla. 
Përndryshe, le që na  shkarkonin drutë, na 
merrnin kafshën  por edhe na gjobisnin aq sa 
nuk merret me mend  sot.

Në vjeshtë të vitit 1988 kur përjetova  në 
Lurë “masakrën e bishtave”, kur për të bërë 
bishta veglash priteshin lisa të mëdhenj, kur 
këta bishta kalonin nën bekimin e “partisë dhe 
pushtetit në rreth” nga privati nëpër llogarinë e 
kooperativës për të rritur artificialisht vlerën e 
ditës së punës, bëra një shkrim atëherë në një 
gazetë qendrore, shkrim që solli në Lurë kon-
trollin e shtetit, kontroll i cili përballë fakteve 
që zbuloi nuk pati guximin të më groposte mua, 
por as guximin që të groposte titullarë në rreth. 
Atëherë kisha shkruar se “kur pylli i dha bisht 
sëpatës preu veten e vet”.

Tani, pas 22 vjetësh, kur në një emision 
televiziv pashë se si ishte masakruar Parku 
Kombëtar i Liqeneve të Lurës, kur në udhëheq-
je të masakrës ishin rojtarë pyjesh me makina 
4 x 4, “Xhip” apo “Tuareg”, madje kërcënues 
me armë ndaj gazetarëve, ula kokën në faj.

Ti je “dashnor i pyjeve” i nderuar Rexhep 
kurse unë jam “dashnor i pemëve”. Unë - 
agronom i mesëm, Hilmi Karasani-beu i Bre-
zhdanit i sapo dalë nga burgu dhe Setki Vojka- 
punëtor, në shkurt të vitit 1960 kemi piketuar 
me tre zhalonë të lidhur në formën “kuikonç” 
bllokun frutorë në Gjarajcë, bllok që sipas idesë 
së Heroit pa titull  të Frutikulturës në Dibër 
Xhavit Hysës u mboll me arra në distancë 8 me 
8 me qëllim që kur të takohen kurorat e tyre 
të pritej një rresht për të shkuar në distancën 
biologjike 16 me 16 metra. Gjarajca u mbush 
me arra, mollë e kumbulla, u fut e tëra nën ujë 
nëpërmjet sifonit të Muhurrit. Blloku i arrave 
konsiderohej si më e madhi bllok i mbjellë nga 
dora e njeriut jo në Shqipëri por në Ballkan, 
ashtu siç konsiderohej blloku i vishnjave në 
Kabe, ashtu siç konsideroheshin blloqet e tjerë 
në Kastriot, Ostush, Sllovë, Shumbat, Kuben, 

Qenok... ashtu siç konsiderohej edhe blloku i 
Kuplonit, projektuar e zbatuar nga Haki Kola 
e Met  Ramizi, si bllok i lajthive “Visoku” dhe 
i qershive “Napolon” që piqeshin në gusht...

Kam një fotografi të bllokut të arrave mbe-
tur në kunja si kunja varresh mesjetarë. Po ta 
dërgoj...

Më vjen keq  i nderuar Rexhep që këto 
“pyje frutash”, u prenë dhe Dibra që prodhon-
te njëqindmijë kuintal fruta në vit dhe kishte 
një kompleks përpunues frutash e perimesh 
modern për kohën, merr mollë në Maqedoni 
e konserva frutash në Bullgari. 

Më vjen keq i nderuar Rexhep që në Dibër, 
në Peshkopi ku siç më thonë bulevardi kryesor 
i saj është mbushur me buste, nuk ka vend jo 
për një monument por as edhe për një bust të 
thjeshtë të Xhavit Hysës, njeriu që persekutimin 
e tij lidhur me gjininë dhe gjakun e mundi me 
heroizmin për ngritjen e pyjeve frutorë.

Mos ndërruam temë i nderuar Rexhep? 
Unë them jo. Kjo për arsye se malet e Di-

brës, siç thoni ju na kanë nëmur, na kanë shitue 
sepse shkelëm mbi Zana...

E keqja është se mallkimi tash na ka zënë, na 
ka paralizuar jo vetëm trupin por edhe gojën. 
Nuk kemi gojë të flasim, mik i dashur. Koha 
jonë e “moshës së tretë” nuk ka gojë të flasë. 
Ne nuk i vumë “pritë” me “pushkë” tek “Ura e 
Muhurrit” shkatërrimit të pyllit. Ne nuk ia dhamë 
pyllin atij që i takon, fshatarit të maleve, siç i 
dhamë tokën fshatarit të fushave të përftuara nga 
bonifikimi me djersën e tërë popullit shqiptar. 
Ne, me një gjysmë IFA me anje pishe e me një 

krah me postaqi i lamë malet dhe zbritëm  të 
jetojmë në baraka në periferi të metropoleve. 
Na i morën malet, na i morën pyjet, na i prenë 
mollët, arrat, qershitë e kumbullat. Na i morën 
ne për tua lënë pushtetarëve. 

A e mban mend i dashur Rexhep historinë e 
“drurit të arrës”? Ai që preu arrat e Dibrës, arra që 
jetojnë pesëqind vjet, arra një kilogram i të cilave, 
siç thotë Haki Kola, është i barabartë me 7 kilo-
gram mish, e që me të vërtetë kanë qenë “mishi 
i fukarait” në ditë zie, ai njeri nuk e ka lëshuar 
gjatë gjithë këtyre viteve kolltukun e ministrit.

Ju në shkrimin tuaj lakonit lavdërueshëm 
emrin e një ministri të ditëve tona. Më vjen keq 
i dashur por derisa pyjet, mjedisi të drejtohen 
nga inxhinierë nafte apo me agro-politikanë 
servilë të racës “xhuvele”, malet do të na 
mallkojnë për jetë të jetëve...

Domethënës ka qenë një tregim në librin e 
këndimit të brezit tim, nxënësve të fundviteve  
dyzetë. Nuk më shqitet nga kujtesa. 

...Një plak nëntëdhjetë e ca vjeç po mbill-
te një pemë. Një udhëtar, i çuditur, i thotë: 
“Shpreson që të hash frutat e asaj peme?”. Plaku 
i mençur i thotë: “Mbollën të tjerët, hëngra unë, 
tani mbjell unë të hanë të tjerët”.

Ne  hëngrëm nga ato që mbollën prindërit 
tonë, mbollëm edhe vetë. Pastaj morëm 
sëpatën dhe i premë në rrëzë. Premë degën 
ku kishim vënë këmbët pa menduar se do t’i 
biem kaq keq tokës me kokë.

Ti i nderuar Rexhep fole për mallkimin e 
malit. Bëre mirë, më dhe edhe mundësinë të 
komunikoj me shpirtin tënd të vrarë nga kjo 
kohë e tmerrshme që kalojmë.

Unë i dashur Rexhep kam përgatit për 
botim një libër ku shkruaj për “Mallkimin e 
Drinit”. Drinin e Zi duan ta kthejnë nga lum 
në liqen, duan ti venë një pritë dhe të mbysin 
Luginën e Dibrës, Trojet e tij miliona vjeçare. 
Të mbytësh trojet e njeriut është krim, por të 
mbytësh “trojet” e  Drinit është mallkim mbi 
mallkim, mallkimi i natyrës, mallkim që vret...

Drini i Zi nuk do të jetë më Drini i Zi, do të 
tjetërsohet në “Liqeni i Zi”. Kob më ndjell ky 
emër, nëmë, mallkim. Dhe në qoftë se mallkimi i 
pyllit, “rrëshqitjet e tokës” merr me vete një lagje 
apo një fshat, mallkimi i Drinit kthyer në “Liqen 
të Zi” do të marrë me vete gjysmën e Shqipërisë

Dibra nuk duhet lënë të mbytet nga “Diga e 
Skavicës” ashtu si nuk duhej lejuar sëpata mbi 
pyje dhe mbi pemët frutore të saj dy dekada 
më parë...

Nesër do të jetë vonë, shumë vonë...
Athinë, 7 mars 2010

(Marrë nga “Po Dibrës! Jo Skavicës!” Faqe 55-61

Dibra, i nderuar mik, kishte një 
pasuri që nuk e ka vend tjetër 
në Shqipëri, kishte pyllin. Nuk e 
kam fjalën thjesht për pyllin me 
rrënjë, degë e gjethe, me dushk, 
bredh, pishë, mështekën, arne e 
të tjera lloje.  Fjalën e kam tek 
shpirti mbrojtës popullor i pyllit 
për pyllin.

Edhe ti, edhe unë, e dimë se 
mbi Tejs të Radomirës ka një 
pyll të bukur me pisha, pyll që 
në pamjen e zhveshur kullosore 
të Korabit më ngjan me floririn 
e cucave-nuse të Radomirës 
mbi gushë (e ke dëgjuar këngën 
“Cuca e Radomirës faqet me 
nishana... të Muharrem Xhedikut 
?) E pra ai pyll, ku askush nuk 
prek një krande, është jeta e 
fshatit, është siç thonë vendasit 
“Vakuf”, është mbrojë e fshatit 
nga rrëshqitja e malit, është 
mbrojë nga ortekët.
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S H I T E T
1 200 m2 katror sipërfaqe e përdorshme për biznes dhe banim. 

300 m2 lokal, bar kafe dhe restorant, i përshtatshëm për dasma, 100 m2 kuzhina.
4 apartamente, me dy dhoma të mëdha gjumi dhe 2 të tjera me një dhomë.

Restoranti ka katër banjo moderne dhe një dhomë ndërrimi.
Lokali në katin e parë është 200 m2 + magazinë, qilari është 30 m2.

Bari - 30 m2 brenda dhe 140 m2 ambienti i jashtëm.

Për një vizitë në pronë, kontakto:         068 65 08 441         ramizgjini@yahoo.com

Shkozë
Tiranë

Bëj një abonim 
online ose 

kopje të shtypur...
Kushton vetëm 600 lekë në vit...
email: rrugaearberit@gmail.com

NJoFTIM PËR SHoqATA DHE 
oRGANIZATA JoqEvERITARE

Redaksia e gazetës vendos në 
dispozicion të shoqatave me fokus 

Dibrën dhe organizatave joqeveritare 
hapsira për botimin e veprimtarive apo 

studimeve të tyre.
Kostot e botimit për shoqata dhe oJQ-të 

janë me kostot e botimit të gazetës.
Për më shumë informacion telefononi 
në numrin 0692068603 ose shkruani 

emailit: rrugaearberit@gmail.com

rruGa e arbërit
https://www.facebook.com/

gazeteerajonittedibres

na ndiqni:

ose

www.rrugaearberit.com

ReklamO 
bizNesiN 

tëNd
Një faqe e plotë 

me ngjyra kushton 
15000 lekë

me 1000 lekë 
mund të rezervosh 
një reklamë gjatë 

gjithë vitit në format 
kartvizite (8x5cm)

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.

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

njoFtim për 
hotelet, bujtinat 
dhe Guidat 
turiStike që 
operojnë në 
qarkun e dibrëS

Me qëllimin e mirë për 
nxitjen e turizmit në 
Dibër, redaksia e gazetës 
vendos në dispozicion 
pa paGeSë një hapsirë 
të posaçme informacioni 
për Guidat turiStike, 
hotelet dhe bujtinat 
në qarkun e Dibrës. 
të interesuarit të sjellin një 
foto të objektit, të dhënat 
e kontaktit si dhe një tekst 
jo më të gjatë se 30 fjalë. 
Njoftimi do të qëndrojë pa 
pagesë në faqen e gazetës 
në versionin print dhe 
online nga muaji maj deri 
në tetor 2020. 

Për më shumë informacion:
rrugaearbërit@gmail.com.
tel: 068 65 08 441 (Whatsapp)
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të gjitha botimet tona mund ti gjeni pranë librarisë sonë në tiranë në rrugën “isa boletini”, pranë kryqëzimit te 
Selvia; librari “Art’s” të Stacioni i trenit në tiranë; FletaXXI në Peshkopi ose porositeni te libraria e lagjes suaj.

për çdo porosi në tiranë ose në rrethe, kontaktoni në email: 
mbbotime@gmail.com, Cel. 0686508441 (Whatsapp), 0692068603 (viber). Posta brenda vendit është FAlAS.

libra Të zGjedHur

Zoti, ky bir i Dashurisë, në gjumë një ditë ra

Pasi pishën që ndez zemrat, la prikë

Kur pas një sulmi, një nga nimfat Zotin pa

Iu qas, gjithë e lumturuar, si një dritë.

Më e bukura nimfë, pishën ngriti lart

Pishën që legjione zemrash kish bërë shkrumb

Kështu, gjeneralin e dëshirës më të zjarrtë

Një nimfë, virgjëreshë, e ç’veshi në gjumë.

E krodhi pishën, nimfa, nëpër gjithë burimin

Dhe mori që andej, nxehtësi të pashuar

Burimi u bë llixhë, ku njerëzit gjejnë shërimin

Ndërsa unë mbeta zemërpërvëluar.

           Kur vajta për një kurë, uji nuk më ftohu

           Zjarr’i zemrës sime, ujin më shumë e ngrohu.
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recensë

Nga ahmEt PrEnÇi
 

Shumë vite kisha pritur që të shfaqej për pub-
likun një botim nga Kamber Farruku. Ndaj, 
ndjeva kënaqësi kur në dorë mora librin e 

sapobotuar që kishte autor pikërisht redaktorin e 
ish-gazetës “Ushtima e maleve”. Pata një padurim 
për të filluar leximin e këtij libri të ri, botimin “e 
vonët” të Kamberit. Në vetvete kisha besimin e 
palëkundur se, ai ka bluar e pjekur më së miri 
atë ç’ka do na dhuronte ne si lexues të hershëm 
të tij. Libri mban titullin interesant “ Kur po 
shkriheshin akujt”. 

E fillova me një frymë këtë lexim dhe më shijoi 
jashtë mase që në faqet e para. Në vazhdim të 
fletëve; teksti, fabula dhe ndodhitë interesante 
më ngacmonin në shpirt. Më mbushi emociona-
lisht, duke më kthyer memorien dekada vitesh 
mbrapa. Në përfundim, mund të them se është 
një nga librat që i veçoj dhe i radhis tek librat e 
mi të preferuar. Tashmë e konsideroj një pasuri 
të çmuar të bibliotekës time. 

Meqë Kamberin e kam lexuar qëkur isha nx-
ënës, pata arsye si shumëkush që e njeh penën 
e tij, për ta mirëpritur një botim nga ai. Tashmë 
ndjeja lumturi që e kisha përpirë rrëfimin e tij të 
bukur; maratonë ngjarjesh e ndarë në dy pjesë, 
e shtrirë në dy kohët e fundshekullit të kaluar. 
Në dy etapa historike të vendit; në periudhën 
komuniste dhe rrëzimin e regjimit gjakatar, e në 
etapën e demokracisë dhe pluralizmit të ri, me 
të gjitha problematikat e përjetuara. U ndjeva i 
ngazëllyer me përmbajtjen, me tekstin, me the-
saret shpirtërorë që mbart ky libër si monument 
për Dibrën dhe rrugëtimin tonë të përbashkët. 

Duke i parë ngjarjet nga distanca, i baraz-
larguar nga personazhet dhe ndodhitë, vetvetiu 
përjeton një meditim të thellë dhe përpiqesh të 
identifikosh thelbin, domethënien, të thënat e 
nënkuptimet, përplasjet e ngjarjeve të shumta që 
rrjedhin faqe pas faqeje, rresht pas rreshti, madje 
edhe në mes të rreshtave. E them edhe në mes 
të rreshtave, pasi libri në tërësinë e tij është një 
odë - auditor i universitetit të Dibrës.

E përjetova bukur leximin e këtij libri, tamam si 
një film autobiografik i një periudhe dinamike e të 
vështirë. Në sekuencat e këtij filmi të shfaqet herë-
herë vetja, herë e bashkëmoshatarëve, si dhe të 
shëmbëllehen jetët e prindërve tanë të shumëvuaj-
tur, e më tej e paraardhësve të tyre. Është sjellë në 
këtë libër dhe retrospektiva e historisë, e brezave 
me ngjarjet e personazhet e Dibrës, që na i ndriçon 
me kujdes e me radhë autori në këtë vepër.

Në të vërtetë aty shfaqet dhe shikon metamor-
fozën e transformimit të mentalitetit, të bindjes, 
të formimit të një intelektuali në kapërcimin e dy 
kohëve: komunizmit dhe demokracisë së brishtë 
shqiptare. Këtë na e jep autori, duke treguar me 
detaje rrugëtimin e tij. Është një transformim i 
natyrshëm, i vështirë, është një proces që vazh-
don sot e gjithë ditën. 

Me vëzhgimin dhe soditjen e kujdesshme, 
shënimet e tij paraqesin një vlerë të çmuar për 
çdo lexues. Duke parë metamorfozën e Kamber 
Farrukut në librin “Kur shkriheshin akujt”, kemi 
bërë një udhëtim real në gjithë retrospektivën 
e rrugëtimit të brezit tonë në dy etapat e rëndë-
sishme historike që Shqipëria përjetoi në vitet ‘90.

Ky libër nuk është një trill letrar. Është një ve-
për ku të gjithë personazhet janë realë, të vërtetë. 
Gjithsecili nga lexuesit e gjen veten në atë vorbull 
ngjarjesh, ku autori ka patur një rol të rëndë-
sishëm, madje është në epiqendrën e tij. E veçanta 
është që ka qenë gjithmonë i vëmendshëm në 
kryerjen e misionin fisnik si gazetar, shkrimtar 
dhe politikan. Ka fiksuar dhe i sjell të freskëta 
ngjarjet, ndodhitë dhe fjalët e arta me meseletë 
apo alegoritë e shumta filozofike të Dibrës. Librin 
e shoqërojnë me shumë shije përshkrimet e holla 
letrare të vendeve dhe njerëzve, të natyrës dhe të 
objekteve që lidhen me kohën e momentin kur 
janë zhvilluar ngjarjet.

Pjesa e parë e librit na është shfaqur nga autori 
në formë ditari. Kjo e bën më të larmishëm frag-
mentimin e kohës, përshkrimin e etapave dhe të 
ngjarjeve që kanë lënë gjurmë në kujtesë. Si një 
kronikan i pjekur e me përvojë na ka skalitur atë 
që ne s’duhet ta harrojmë kurrë; nga kemi ardhur, 
nga kemi kaluar dhe ku po shkojmë. Fatmirë-
sisht, tashmë ky libër është pronë e secilit prej 
nesh dhe kemi mundësinë t’u kthehemi faqeve 
të tij për të freskuar në çdo kohë memorien dhe 
vetëdijen tonë. Na e ka sjellë të vërtetën shumë 

Metamorfoza e Kamber Farrukut 
në librin e tij “Kur shkriheshin akujt” 

bukur, me gjithë hidhësinë e kohës që kaluam, 
të momenteve që lamë pas.

Ndërkohë që lexoja, mu kujtuan dy gjëra 
të rëndësishme që lidhen me mua. E para, kur 
botova për herë të parë poezitë e mia në gazetë 
dhe botuesi ishte pikërisht autori Kamber Farruku. 
Kur ai i botoi poezitë e mia në atë gazetë unë 
isha vetëm një nxënës me vështrimin imagjinar 
të strukur në luginën e ngushtë të Drinit në Reç, 
me ëndrra që i lidhja vetëm me librat që lexoja 
asokohe. Atëherë s’ma rrokte mendja se reda-
ktori i poezive të mia, të thirrej nga Sekretari i 
Parë për të dhënë llogari për shkrimet e tij jo 
aq të përputhura me vijën e Partisë. Nuk kisha 
si t’i kuptoja atëherë këto gjëra të ndërlikuara! 
Gjithashtu, kujtoj veten edhe kur Kamberi ishte 
nënkryetar i Komitetit Pluralist dhe më ndihmoi 
për të marrë dosjen time nga Komiteti Ekzekutiv, 
për të filluar udhëtimin e karrierës time larg Di-
brës. Sërish nuk kisha si ta dija atëherë, kur sapo 
isha diplomuar, debatet e preokupimet e tij në 
raport me Kryeministrin Ylli Bufin dhe zëvendësin 
e tij Zyhdi Pepa, ku debatin për Ligjin 7501 për 
tokat e kishte fituar Kamberi me dibranët dhe jo 
Qeveria e Stabilitetit. Këto gjëra i mësoj tani, në 
këtë libër, teksa përshkruhen sikletet e autorit në 
raport me pushtetin. Këto dy momente mua më 
erdhën në mendje dhe më jepet rasti ta falenderoj 
me mirënjohje Kamber Farrukun.

Me një gjetje mjaft të kujdesshme e me një 
strukturë të ujdisur si duhet, në këtë vepër gjejmë 
momente e episode për Haxhi Lleshin e Ramiz 
Alinë në diktaturë, po ashtu edhe për ngjarje e 
dialogje që lidhen me Sali Berishën, Azem Haj-
darin etj, në demokraci. 

Natyrshëm dhe me finesë ngjarjet zhvendosen 
në mënyrë mjaft domethënëse e të natyrshme në 
dialogun e jashtëzakonshëm, por real, të Imer 
Tanushit me Malë Gjipin. Në një frazë, në një 
paragraf apo dialog shprehet qartë filozofia e një 
epoke të tërë. Në pak rreshta hidhet në humnerë 
dhe denigrohet një regjim i ngritur mbi eshtra e 
mbi gjak. Natyrshëm, por që të rrëmben e të lë 
gjurmë të thella, është përshkrimi për odën e Han 
Likës me drapër e çekan gdhendur në tavan. “Po 
lëvize këmbët të pret drapri, po luajte kokën të 
bie çekiçi”, kështu e shpreh autori këtë simbolikë 
sovjetike, teksa përshkruan odën e Hanit. Kjo 
paraqet një dimension tjetër, atë të simbolikave 
që prezantonin dibranët në atë kohë e që në këtë 
libër i gjen në gjithë faqet e tij. 

Një moment i bukur që të ngulitet thellë në 
mendje e që tregon integritetin dhe përparimin 
intelektual të inxhinierit Ramiz Kadria lidhet me 
refuzimin për t’u pranuar në Partinë e Punës. Është 
një episod real, por që flet shumë, në rrjedhën 
e asaj çfarë tregon rrokullisja e ngjarjeve në atë 
kohë të mbrapshtë, kur partia-shtet kishte filluar 
degradimin në sytë dhe mendjen e intelektualëve. 
Ngjarja makabre e ekzekutimit të Ali Likës në Lu-
zni të trondit memorien, të rrëqeth kur ndeshesh 
me këto akte kriminale të komunistëve të kuq.

Këto janë pak nga momentet që po i përmend 
në këtë shënim. Janë këto pak episode, pasi libri 
është i gjithi me xhevahirë që autori i ka mbledhur 
me kujdes prej dekadash dhe i ka përpunuar në 
mendjen e tij, për t’i derdhur së fundmi aq bukur 
në veprën e tij “Kur shkriheshin akujt”.

Pjesa e dytë e librit i është kushtuar periudhës 
kur në vend u vendos pluralizmi politik. Autori, 
në mënyrë te detajuar, na përshkruan vështirësitë 
e themelimit të partisë së parë opozitare në Dibër; 
sulmet ndaj nismëtarëve, rrokullisja e vështirë 
e shoqërisë së traumatizuar e të varfëruar për 
disa dekada nën shtypjen komuniste, revanshi i 
ithtarëve të verbuar komunist dhe entuziazmi i 
shfrenuar i opozitarëve të rinj. 

Të lë shije dhe mbresë të jashtëzakonshëm me-
sazhi që jep autori, kandidat i PD-së, në fushatën e 
parë të pluralizmit me mikun e hershëm, drejtorin 
e shkollës Hysni Lala, i cili ishte kryetar i PS-së. 
Kamberi, si kandidat i PD-së shkon në shtëpinë e 
tij. “Pluralizmi erdhi për të ndërtuar ura të vërteta 
miqësie mes njëri-tjetrit, ka ikur koha e luftës së 
klasave, e urrejtjes dhe përçarjes. Ky ishte qëllimi i 
vizitës sime, për të dhënë këtë mesazh”, shprehet 
autori pas vizitës. Të mbush shpirtërisht e të jep 
një ndjesi shumë domethënëse sjellja qytetare 
dhe vizita në shtëpinë e kundërshtarit politik. 

Në libër zë vend dhe letrat që i kanë rënë në 
dorë autorit, letra nga të njohur të tij, që ishin dër-
guar partisë për ta groposur autorin që nuk ishte 
komunist. Këto letra që i bëheshin Sekretarit të 
Parë i gjejmë të botuara në libër dhe dhimbshëm 
mësojmë se bëhen shkak për largimin e Kamberit 
nga puna në gazetë.

Nga miq të mi nga Muhuri kisha dëgjuar shumë 
histori “qesharake” për Ferë Dokën, njeri pa njeri 
nga Sina e Epërme. Mënyra si e ka sjellë autori në 
libër me mjeshtërinë e hollë që ka përdorur, me 
mjaft elegancë e art që nga periudha e Dine Hoxhës 
e deri tek koha komuniste e Haxhi Lleshit më ka 
mbetur në mendje. Vetëm një penë e stërvitur mirë 
e realizon këtë kapërcim të bukur. Një personazh 
rruge e transformon në një “filozof “ të këndshëm. 

Një tjetër moment të hidhur e të shëmtuar 
për kohën, autori sërish e transformon në episod 
për të mos u harruar. Fushata e Partisë për të 
mobilizuar popullin në shpërndarjen e gropave 
septike në arat me grurë që është përshkruar me 
një stil të bukur, duke na dhuruar një perlë të 
jashtëzakonshme. E më pas, portretizimi i Gjonit 
demokrati të Milotit, tregon gjithçka që ndodhi 
në atë ndryshim çoroditës të sistemit.

Deviza që na trasmenton autori në gjuhën 
dibrançe për rreth 50 vite të komunizmit ishte: 
“Puna e mbarë, or mund djerrë”. Një konkluzion 
mjaft i gjetur për periudhën komuniste, i shkrirë 
më së miri në gjithë rrëfimin që përputhet me këtë 
shprehje të vjetër të popullit.

Libri është edhe histori, edhe publicistikë, 
edhe letërsi. Unë e shijova si një roman, ku per-
sonazhi kryesor është Kamber Farruku, i cili në 
rrugëtimin dhe kujtesën e tij na shfaq personazhe 
realë, në kohë e vende reale, duke e shndërruar 
këtë vepër në thesar që duhet ta shfrytëzojë çdo 
lexues, e aq më shumë, çdo dibran.

Këto janë pak episode, por vepra ka të tilla në 
të gjitha faqet e të mban shtrënguar për të mësuar 
ngjarje, emra, episode… Ftoj lexuesit ta lexojnë. 
Unë po ju nxis, por me këto që them nuk ua shuaj 
kureshtjen. Ju siguroj që është një libër i bollshëm, 
voluminoz dhe s’ka asgjë të tepërt. 

Pasthënia e librit është në vetvete një vepër 
arti, që përmbledh në pak rreshta të gjithë teatrin 
absurd që ndodh në Shqipërinë tonë të mjerë.

Urime Kamber dhe faleminderit nga zemra që 
na dhurove një vepër të tillë, me mjaft vlera, për 
gjithsecilin që e lexon. Shpresoj në botime të tjera.

Nuk është shënim i një analize letrare profe-
sionale, por vetëm mbresat e një lexuesi, i cili 
pas përfundimit të librit, po i shpreh thjesht këto 
përjetime, me qëllim që të shërbejnë si nxitje dhe 
ftesë për leximin e librit “Kur shkriheshin akujt”.

“Jalla lemi Ferës”
Në xhadenë,  që përshkon mespërmes 

fushën e Muhurrit,  sidomos verës,  ne 
fëmijët kishim parë nganjëherë një njeri 
të çuditshëm të veshur verës me këmishë 
e brekë të bardha hasi. Mbante një torbë 
varur në njerin krah,  ecte këmbëzbathur,  
me fytyrën e mprehtë të gërryer dhe të 
skuqur nga dielli,  qafën e gjatë me damarë 
të fryrë,  flokët e rralla si kashtë. Në fillim 
e kishim frikë. Por ai këndonte gjatë gjithë 
rrugës me pluhur në pikën e vapës:”Hej 
Murat Kaloshi, /Hej Dine Hoxha. . . ”Kur 
iu afruam një rradhë,  ai u ndal dhe na tha 
me një zë pak të hollë me ton si përkëd-
helës,  si tallës:

-Jalla lemi,  jalla lemi!(Zoti u lashtë!Zoti 
u lashtë!)Jalla lemi Ferës!

Ky ishte Ferë Doka,  njeri pa njeri,  nga 
Sinja e Epërme,  fshat në kufi me Muhur-
rin. Ferën e njihnin të gjithë të rriturit,  
ai i përkiste brezit të gjyshërve tanë në 
atë kohë. Ishte njeri që,  në periudhën e 
mbretërisë para 44-trës,  e kalonte jetën 
pranë agallarëve të zonës,  kryesisht te 
Kaloshët apo Dine Hoxha. Por Fera ishte 
finok i madh. Aq sa u bënte qejfin Parisë,  
aq edhe tallej me ta. Thurte një ironi të 
hollë,  që zor ta merrnje vesh. 

Në një rast i thotë Dine Hoxha:
-Ferë,  na këto napolona dhe çojua 

sinjaneve si sadaka për bajram. E din vetë 
se kujt ia jep,  atyre,  që janë ma në hall. 

-Posiii!, -thotë Fera, - pa merak aga!
I merr paratë Fera dhe shkon te tuxhari e 

blen sheqer,  gjalp e miell gruri dhe . . . çfar 
nuk blen!Gjithë katundi mbante aromën 
e gjalpit,  që dilte nga kasollja e Ferës,  i 
cili piqte petulla e bënte hallvë. Pas do 
kohësh,  sërish Fera shkon te konaku i 
Dines,  aty në fund të odës. Dinja e sheh 
dhe i kujtohet porosia,  që i pat dhënë. Me 
sa duket,  i kishin ardhur në vesh fjalë se 
Fera nuk kishte çuar gjë te fshatarët. 

-Or Ferë,  ato që të pata dhënë,  a i 
shpërndave?- e pyet Dine Hoxha. 

-Posiiii aga!Posaaaj,  i kam çue nja 
m’nja!

-Por,  nuk më ka thanë ndonjani “Zoti 
ta shtoft!” apo ndonjë faleminers. . . 

-Eh,  or Aga!Nuk të kanë thanë,  posiii,  
nuk të kanë thanë!A e din pse nuk të kanë 
thanë?Se ky popull don edhe ma Aga,  
prandaj. Duan edhe ma të shkretët!Por nuk 
ka gjë,  të them unë faleminers në vend 
të tyre, -tha Fera pa iu bërë vonë. Dinja 
nënqeshi,  e mori vesh. 

Kur erdhi komunizmi dhe agallarë 
nuk kishte më,  për Ferën erdhën kohë 
të vështira. U bënë dhe të tjerët si Fera. 
Dimër e verë dilte më këmbë në Peshkopi 
me atë torbën në krah dhe kërkonte ush-
qime pranë menzave e furrave. Dhe kthe-
hej në mbrëmje te kasollja. Një rradhë,  
kur po ngjitej Kubenit në rrugë malore,  
një vend disa kilometra larg qytetit të 
Peshkopisë,  sheh një makinë ushtarake 
të ndalur. Shoferi kishte futur kokën ndën 
kofën dhe po prekte diçka në motorr,  
sepse makina ishte fikur e nuk po ndizej. 
Fera i afrohet një oficeri:

-Jalla lemi Ferës komandant,  merreni 
Ferë Dokën deri në Peshkopi. Shiheni si 
jam,  sevap!

-Ja,  të pyesim këtë shoferin, -i thotë 
oficeri. 

-Ti gjithë ditën mban në gojë armiqtë 
e popullit Dine Hoxha e Murat Kaloshi,  
nuk të marrim, -i thotë një oficer tjetër,  
që e njihte. 

-Dine Hoxha e Murat Kaloshi kur ishin,  
ishin!Ju ene jeni,  ene nuk jeni!Me gjithë 
ato nishane mbi në skep të krahit,  pyetni 
shoferin për të marrë një Ferë Dok në 
maqinë!-u thotë Fera dhe vazhdon rrugën 
me torbën në krah. 

Ky libër nuk është një trill letrar. është 
një vepër ku të gjithë personazhet 
janë realë, të vërtetë. Gjithsecili nga 
lexuesit e gjen veten në atë vorbull 
ngjarjesh, ku autori ka patur një 
rol të rëndësishëm, madje është në 
epiqendrën e tij. E veçanta është që 
ka qenë gjithmonë i vëmendshëm në 
kryerjen e misionin fisnik si gazetar, 
shkrimtar dhe politikan... 

(Marrë nga libri “Kur shkriheshin akujt”, 
Dita Print, 2020.)
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etnokulturëAjo që e bën gati të pamundur ndarjen e kanunit në kalë, 
është koha e paktë që pleqtë e kanunit kanë në dispozicion për të ndarë të drejtën.

Nga HAKI PËRNEZHA

Oda e Dibrës në shekuj ka shërbyer 
si kudhër në të cilën janë rrahur e 
kalitur me kujdes të gjithë anët e 

karakterit të dibranit. (Fjala është për odën 
si institucion e jo sa banesa e dhoma kish në 
Dibër.) Ajo ka qenë “parlamenti” në të cilin 
janë marrë vendime e janë bërë besatime, si 
dhe u janë dhënë zgjidhje mjaft problemeve 
që jeta u ka rezervuar dibranëve përgjatë 
gjithë historisë së saj shumëshekullore.

Natyrisht, pjesë e odës dibrane është 
edhe ajo e Çidhnës, veprimtaria e së cilës 
është e dukshme në të gjitha fushat, por 
më së shumti në atë të së drejtës zakonore. 
Nga ky lëm historia na njeh me një struk-
turë solide të vetëqeverisjes së malit dhe 
me një praktikë kanunore brilante, që ka 
pasë për protagonistë figura të shumta nga 
fise të njohura çidhnakë. Fiset Noka, Lusha, 
etj., jo rrallëherë janë thirrë edhe nga zo-
nat tjera për të dhënë drejtësi sipas së dre-
jtës zakonore. Edhe në këtë fushë, Çidhna 
ka çfarë t’i ofrojë gjithë opinionit dibran e 
më gjerë. Në historinë e gjatë të zbatimit të 
së drejtës zakonore në Çidhën një vend të 
rëndësishëm zënë edhe praktikat kanunore 
të zhvilluara nga pleqtë e kësaj zone. Numri 
i madh i tregimeve alegorike apo i historive 
me përmbajtje kanunore që qarkullojnë 
edhe sot në gojën e banorëve të kësaj ane, 
tregojnë për një jetë të vrullshme e shumë 
aktive në odat e kuvendet e malësorëve. 

Pikërisht për këtë arsye, Oda e Çidhnës 
jo rrallëherë është shndërruar në “arenë” 
ndeshjesh në mes “gladiatorëve” të men-
çurisë çidhnake. Duke mbetur në këtë fus-
hë, sot ne duam të sjellim në vëmendjen e 
lexuesit një thënie që lindi në Çidhën dhe 
që edhe sot, përdoret në gjithë Dibrën e më 
gjerë. Fjala është për Kanunin në... kalë (!).

Mendoj se çdo i rritur, që i ka qëlluar 
të njohë odën, besoj i ka qëlluar të dëgjojë 
dhe për ...”kanuni në kalë”, apo:...”e ndan 
në kalë...”. Këto shprehje, ende sot, në të 
folurën e zonës përdoren për të treguar një 
person, i cili është i zoti për t’i dhënë zg-
jidhje çdo problemi që lind në komunitet. 
Jo rrallëherë këto shprehje janë përdorur 
nga persona të cilët në biseda të ndryshme 
vetëdeklaroheshin, herë me shaka e herë 
seriozisht, duke u shprehur: ...këtë problem 
unë e “ndaj në kalë”. 

Po ç’është në të vërtetë Kanuni në kalë?
Të gjithë lexuesit e dinë se kanunet 

bëheshin (apo ndaheshin) në odat e fsha-
tarëve, në livadhe e kudo tjetër, por jo 
në kalë! Ndërsa në Çidhën ka ndodhë 
që kanuni të ndahet edhe në kalë dhe ky 
është momenti më pikant, ku zgjuarsia 
dhe mendjemprehtësia e pleqve çidhnakë 
është shpalosur në të gjithë dimensionin e 
saj të mundshëm. Pleqtë çidhnakë, Lusha 
dhe Noka, duke ndarë kanunin në kalë, 
vendosën një standard që për shumë të 
tjerë mbetet i paarritshëm. Askund tjetër, 
përveçse në Çidhën, nuk është tentuar të 
përdoret kjo “praktikë” kanunore, me nda 
kanunin në kalë. Në fakt, as në Kanunin e 
Lekës dhe as në atë të Arbrit (Skënderbeut) 
nuk është e përshkruar një “praktikë” e tillë 
dhe kjo, mendoj, për shkak të vështirësisë 
dhe kushteve të “rënda” për realizimin e 
kësaj “norme” kanunore. 

Ajo që e bën gati të pamundur ndarjen 
e kanunit në kalë, është koha e paktë që 
pleqtë e kanunit kanë në dispozicion për 
të ndarë të drejtën. Për ndonjë që nuk ka 
informacionin e mjaftueshëm për sa flitet, 
po përpiqemi të sqarojmë “procedurën” e 
ndarjes së kanunit në kalë, për të nxjerrë në 
pah cila është vështirësia reale që kjo prak-
tikë kanunore të mbetet “pronë” e pak ple-
qve. Le të përshkruajmë “hapat” që duhen 
bërë për të realizuar praktikën e ndarjes së 
një kanuni në kalë. 

Kanun në ...kalë (!)

Palët në konflikt zgjedhin pleqtë dhe 
janë ata pastaj që vendosin të ndajnë ka-
nunin në kalë. Për këtë ata në fillim cakto-
jnë vendin e pikëpjekjes, i cili duhet të jetë 
një shesh, livadh apo lëndinë, ku të ketë 
mjaftueshëm vend për t’u ulur edhe person-
at që do dëshironin të ishin prezentë. Pas 
kësaj caktohet data e zhvillimit të gjyqit. Në 
ditën e caktuar në vendin ku do zhvillohej 
gjyqi, përveç njerëzve kureshtarë, veç e veç 
uleshin edhe palët që ishin në konflikt. 

Pleqtë, nga dy anë të kundërta, qëndro-
nin përballë njëri-tjetrit në një largësi rreth 
100 metra në vijë të drejtë, hipur në kuajt e 
tyre dhe në momentin e duhur fillonin lëviz-
jen drejt njëri-tjetrit. Ecja e kuajve duhet të 
jetë e zakonshme. “Debati” mes pleqve fil-
lonte kur kuajt ishin përballë njëri-tjetrit dhe 
shumë afër, d.m.th kokë më kokë, ndërsa 
përgjigja e plakut tjetër duhej të jepej para 
se kuajt të ishin “bisht për bisht”. Pleqtë 
kanuntarë thonë se kanuni në kalë fillon 
“kokë m’kokë dhe mbaron bisht m’bisht”. 

Siç mund të kuptohet, koha që pleqtë 
kanë në dispozicion është mjaft e kufizuar, 
10-15 sekonda. Ja, pikërisht për këtë arsye, 
kjo praktikë kanunore ishte atribut vetëm i 
pleqve të regjur si Noka e Lusha në Çidhën.

Lënda kanunore: Një djalosh nga Grykë 
Noka kish marrë për nuse një vajzë nga një 
fshat fqinj. Disa muaj pas martesës, nusja e 
re ikën me një djalosh tjetër nga zona me të 

cilën kufizohej Çidhna. Djaloshi nga Gryka 
po vëzhgonte situatën, nëse babai i ish gruas 
do ta bënte për bijë vajzën e tij apo jo. Për 
këtë arsye ai disa kohë po ruante nga larg 
lëvizjet te shtëpia e ish mikut. Një pasdite 
ai dalloi nga larg një burrë e një grua që 
udhëtonin drejt shtëpisë së ish mikut. Ai 
njohu ish gruan e tij, së cilës i printe një tjetër 
burrë. Shpejt e shpejt zgjodhi pozicionin dhe 
priti derisa u afruan të dy, burri dhe gruaja. 
Ngadalë e me qetësi tërhoqi këmbëzën e 
armës. Gruaja ra e vdekur në tokë. Shpejt u 
kuptua që këtë vrasje e kish bërë gryknokasi. 
Babai i vajzës e mendoi gjatë këtë punë 
dhe vendosi të nxisë burrin e ri të vajzës të 
kërkonte gjak te vrasësi. Pas pak ditësh një 
plak i dërguar nga familja e dëmtuar trokiti 
në shtëpinë e gryknokasit duke i thënë: “Ke 
selam prej filanit nga fshati... më ke gjakun 
e fëmijës, se gruaja ka qënë shtatzënë.” Nuk 
shkoi shumë dhe një tjetër plak drejtohet 
shtëpisë që iu vra gruaja, e cila ndodhej dy 
fshatra përtej krahinës së Çidhnës, i cili i 
thotë: “Ke selam nga XY (djaloshi gryknokas) 
unë të kam vra, por të vij në një të drejtë, kur 
dhe ku të duash ti.” 

Ashtu u bë, secili zgjodhi plakun e vet. 
Pala e dëmtuar zgjodhi Lushën, ndërsa 
gryknokasi mori Nokën. Lusha dhe Noka 
ishin të sprovuar në situata të tilla kanunore. 
Noka i dërgoi fjalë Lushës që këtë kanun do 
e ndajmë në kalë... Lusha menjëherë pranoi, 
pasi, sipas së drejtës, ai duhej të fliste i pari 
dhe besonte se do ta “gozhdonte” Nokën. 
U caktua vendi, data dhe ora zhvillimit 
të “gjyqit”. Tek Kroji i Madh në Çidhën 
do të mblidheshin dhjetëra burra që do të 
ndiqnin “ndeshjen” në mes gladiatorëve të 
së drejtës zakonore. 

Stërpleqtë (ndihmës gjyqtarët) e të 
dy pleqve ndërkohë filluan të merreshin 
me organizimin. Në çdo mexhelis nëpër 
gjithë krahinën filluan debatet, njerëzit 
hamendësonin se cili do të fitonte. Dikush 
thoshte Noka e kush Lusha. Interesi u rrit 
më shumë kur u morr vesh se ky kanun do 
të “ndahej” në kalë(!)... 

Dita e “gjyqit” erdhi shpejt. Në sheshin tek 
Kroi i Madh ishin ulur mbi 100 burra, të cilët 
kishin ardhë nga të gjithë fshatrat e Çidhnës, 
por edhe nga fshati fqinj i krahinës nga vinte 
personi që i ishte vrarë gruaja. Stërpleqtë u 
kujdesën që palët në konflikt të vendoseshin 
larg njëra-tjetrës dhe të prisnin përfundimin 
e “gjyqit”. Nga ana Shëmërtajthit në kodër 
dukej kali mbi të cilin qëndronte rëndë-

rëndë plaku i fisit Noka, ndërsa në anën 
tjetër ndodhej plaku i Lushës në kalë. Që të 
dy përballë njëri-tjetrit pas një shenje filluan 
të ecnin ngadalë-ngadalë dhe në kokë secili 
bluante zgjidhjen. Plaku i Lushës, sipas së 
drejtës, ishte në avantazh, pasi i pari do 
të shtronte problemin. Ai prej kohësh e 
kishte përgatitur fjalinë “gozhduese” ndaj 
dhe priste momentin kur kuajt do të ishin 
kokë më kokë e përballë njëri-tjetrit. Plaku 
i Nokës ishte mjaft i shqetësuar, pasi duhej 
t’i përgjigjej kundërshtarit në një kohë mjaft 
të shkurtër. Mijëra variante i kishte çuar në 
mendje plaku i Nokës, por cila do të ishte 
fjalia e Lushës. Në raste të tilla, në “kanunin 
në kalë” koha e shkurtër të mundëson vetëm 
një fjali, nuk ka debate. Me një fjalë a fjali 
fiton ose humbet “gjyqin”. Ndërkohë kuajt po 
afroheshin dhe plaku i Lushës me solemnitet 
i drejtohet Nokës: “Pse ma derdhe drithin?” 

Plaku i Nokës, sapo iu përmend fjala 
“drith”, menjëherë dhe falë përvojës së 
madhe në punët e kanunit, i erdhi përgjigja 
e shumënjohur: “Mos e futje në thes tim.” 

Të dy kuajt ecën edhe për pak metra 
në drejtime të kundërta, pastaj të dy pleqtë 
ndaluan, kthyen kuajt dhe bashkërisht kthyen 
drejt gjithë atyre burrave, të cilët prisnin me 
ankth se cili do të ishte përfundimi. Fjalitë e 
pleqve, edhe pse ishin thënë me zë të lartë, 
jo të gjithë i kishin dëgjuar mirë, ndaj dhe ata 
u ulën përballë pjesëmarrësve dhe filluan të 
japin “vendimin”. 

Fjalën i pari e mori plaku i Lushës, i cili iu 
drejtua djaloshit që i ishte vrarë gruaja: “Dëgjo 
oj shpia e _____, ne e humbëm kanunin. 
Unë kërkova drithin (fëmijën e vrarë), por e 
kishim pasë shti në thes të huaj”. 

Pas Lushës e mori fjalën plaku i Nokës, i 
cili iu drejtua djaloshit dhe gjithë pjesëmar-
rësve: “Ti, or XY, nuk i ke gjak askuj. Çdo 
grua le (lind) në derë të huaj dhe vdes në 
derë të vet. Dhe kush nuk është dakord me 
këtë zgjidhje, le të grejë pleq të tjerë se unë 
këtu jam.”

Gjyqi mbaroji dhe palët nuk mbetën në 
gjak. Në fund të fundit ky është edhe mis-
ioni i çdo pleqërimi: të mos keqësojë situ-
atën dhe të synojë të zbusë zemrat e nde-
zura të palëve në konflikt. Pleqërimi i bërë 
në Çidhën nga Noka e Lusha shpejt u bë 
objekt i bisedave në Dibër dhe më gjerë. 
Pleqërimi “në kalë” u shndërrua shpejt në 
“motër-kazus-precedent” edhe për raste të 
tjera të ngjashme deri në krahinat përreth si 
Mati, Elbasani etj.

Mendoj se çdo i rritur, që i ka 
qëlluar të njohë odën, besoj i 
ka qëlluar të dëgjojë dhe për 
...”kanuni në kalë”, apo:...”e 
ndan në kalë...”. Këto shprehje, 
ende sot, në të folurën e zonës 
përdoren për të treguar një 
person, i cili është i zoti për t’i 
dhënë zgjidhje çdo problemi që 
lind në komunitet. Jo rrallëherë 
këto shprehje janë përdorur 
nga persona të cilët në biseda 
të ndryshme vetëdeklaroheshin, 
herë me shaka e herë seriozisht, 
duke u shprehur: ... këtë problem 
unë e “ndaj në kalë”.

Po ç’ëShTë Në Të VërTETë 
KANUNI NË KALË?
Të gjithë lexuesit e dinë se 
kanunet bëheshin (apo ndaheshin) 
në odat e fshatarëve, në livadhe 
e kudo tjetër, por jo në kalë! 
Ndërsa në Çidhën ka ndodhë që 
kanuni të ndahet edhe në kalë dhe 
ky është momenti më pikant, ku 
zgjuarsia dhe mendjemprehtësia e 
pleqve çidhnakë, është shpalosur 
në të gjithë dimensionin e saj 
të mundshëm. Pleqtë çidhnakë, 
Lusha dhe Noka, duke ndarë 
kanunin në kalë, vendosën një 
standard që për shumë të tjerë 
mbetet i paarritshëm. Askund 
tjetër, përveçse në Çidhën, nuk 
është tentuar të përdoret kjo 
“praktikë” kanunore, me nda 
kanunin në kalë. 
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etnokulturëAjo që e bën gati të pamundur ndarjen e kanunit në kalë, 
është koha e paktë që pleqtë e kanunit kanë në dispozicion për të ndarë të drejtën.

Nga HAKI PËRNEZHA

Oda e Dibrës në shekuj ka shërbyer 
si kudhër në të cilën janë rrahur e 
kalitur me kujdes të gjithë anët e 

karakterit të dibranit. (Fjala është për odën 
si institucion e jo sa banesa e dhoma kish në 
Dibër.) Ajo ka qenë “parlamenti” në të cilin 
janë marrë vendime e janë bërë besatime, si 
dhe u janë dhënë zgjidhje mjaft problemeve 
që jeta u ka rezervuar dibranëve përgjatë 
gjithë historisë së saj shumëshekullore.

Natyrisht, pjesë e odës dibrane është 
edhe ajo e Çidhnës, veprimtaria e së cilës 
është e dukshme në të gjitha fushat, por 
më së shumti në atë të së drejtës zakonore. 
Nga ky lëm historia na njeh me një struk-
turë solide të vetëqeverisjes së malit dhe 
me një praktikë kanunore brilante, që ka 
pasë për protagonistë figura të shumta nga 
fise të njohura çidhnakë. Fiset Noka, Lusha, 
etj., jo rrallëherë janë thirrë edhe nga zo-
nat tjera për të dhënë drejtësi sipas së dre-
jtës zakonore. Edhe në këtë fushë, Çidhna 
ka çfarë t’i ofrojë gjithë opinionit dibran e 
më gjerë. Në historinë e gjatë të zbatimit të 
së drejtës zakonore në Çidhën një vend të 
rëndësishëm zënë edhe praktikat kanunore 
të zhvilluara nga pleqtë e kësaj zone. Numri 
i madh i tregimeve alegorike apo i historive 
me përmbajtje kanunore që qarkullojnë 
edhe sot në gojën e banorëve të kësaj ane, 
tregojnë për një jetë të vrullshme e shumë 
aktive në odat e kuvendet e malësorëve. 

Pikërisht për këtë arsye, Oda e Çidhnës 
jo rrallëherë është shndërruar në “arenë” 
ndeshjesh në mes “gladiatorëve” të men-
çurisë çidhnake. Duke mbetur në këtë fus-
hë, sot ne duam të sjellim në vëmendjen e 
lexuesit një thënie që lindi në Çidhën dhe 
që edhe sot, përdoret në gjithë Dibrën e më 
gjerë. Fjala është për Kanunin në... kalë (!).

Mendoj se çdo i rritur, që i ka qëlluar 
të njohë odën, besoj i ka qëlluar të dëgjojë 
dhe për ...”kanuni në kalë”, apo:...”e ndan 
në kalë...”. Këto shprehje, ende sot, në të 
folurën e zonës përdoren për të treguar një 
person, i cili është i zoti për t’i dhënë zg-
jidhje çdo problemi që lind në komunitet. 
Jo rrallëherë këto shprehje janë përdorur 
nga persona të cilët në biseda të ndryshme 
vetëdeklaroheshin, herë me shaka e herë 
seriozisht, duke u shprehur: ...këtë problem 
unë e “ndaj në kalë”. 

Po ç’është në të vërtetë Kanuni në kalë?
Të gjithë lexuesit e dinë se kanunet 

bëheshin (apo ndaheshin) në odat e fsha-
tarëve, në livadhe e kudo tjetër, por jo 
në kalë! Ndërsa në Çidhën ka ndodhë 
që kanuni të ndahet edhe në kalë dhe ky 
është momenti më pikant, ku zgjuarsia 
dhe mendjemprehtësia e pleqve çidhnakë 
është shpalosur në të gjithë dimensionin e 
saj të mundshëm. Pleqtë çidhnakë, Lusha 
dhe Noka, duke ndarë kanunin në kalë, 
vendosën një standard që për shumë të 
tjerë mbetet i paarritshëm. Askund tjetër, 
përveçse në Çidhën, nuk është tentuar të 
përdoret kjo “praktikë” kanunore, me nda 
kanunin në kalë. Në fakt, as në Kanunin e 
Lekës dhe as në atë të Arbrit (Skënderbeut) 
nuk është e përshkruar një “praktikë” e tillë 
dhe kjo, mendoj, për shkak të vështirësisë 
dhe kushteve të “rënda” për realizimin e 
kësaj “norme” kanunore. 

Ajo që e bën gati të pamundur ndarjen 
e kanunit në kalë, është koha e paktë që 
pleqtë e kanunit kanë në dispozicion për 
të ndarë të drejtën. Për ndonjë që nuk ka 
informacionin e mjaftueshëm për sa flitet, 
po përpiqemi të sqarojmë “procedurën” e 
ndarjes së kanunit në kalë, për të nxjerrë në 
pah cila është vështirësia reale që kjo prak-
tikë kanunore të mbetet “pronë” e pak ple-
qve. Le të përshkruajmë “hapat” që duhen 
bërë për të realizuar praktikën e ndarjes së 
një kanuni në kalë. 

Kanun në ...kalë (!)

Palët në konflikt zgjedhin pleqtë dhe 
janë ata pastaj që vendosin të ndajnë ka-
nunin në kalë. Për këtë ata në fillim cakto-
jnë vendin e pikëpjekjes, i cili duhet të jetë 
një shesh, livadh apo lëndinë, ku të ketë 
mjaftueshëm vend për t’u ulur edhe person-
at që do dëshironin të ishin prezentë. Pas 
kësaj caktohet data e zhvillimit të gjyqit. Në 
ditën e caktuar në vendin ku do zhvillohej 
gjyqi, përveç njerëzve kureshtarë, veç e veç 
uleshin edhe palët që ishin në konflikt. 

Pleqtë, nga dy anë të kundërta, qëndro-
nin përballë njëri-tjetrit në një largësi rreth 
100 metra në vijë të drejtë, hipur në kuajt e 
tyre dhe në momentin e duhur fillonin lëviz-
jen drejt njëri-tjetrit. Ecja e kuajve duhet të 
jetë e zakonshme. “Debati” mes pleqve fil-
lonte kur kuajt ishin përballë njëri-tjetrit dhe 
shumë afër, d.m.th kokë më kokë, ndërsa 
përgjigja e plakut tjetër duhej të jepej para 
se kuajt të ishin “bisht për bisht”. Pleqtë 
kanuntarë thonë se kanuni në kalë fillon 
“kokë m’kokë dhe mbaron bisht m’bisht”. 

Siç mund të kuptohet, koha që pleqtë 
kanë në dispozicion është mjaft e kufizuar, 
10-15 sekonda. Ja, pikërisht për këtë arsye, 
kjo praktikë kanunore ishte atribut vetëm i 
pleqve të regjur si Noka e Lusha në Çidhën.

Lënda kanunore: Një djalosh nga Grykë 
Noka kish marrë për nuse një vajzë nga një 
fshat fqinj. Disa muaj pas martesës, nusja e 
re ikën me një djalosh tjetër nga zona me të 

cilën kufizohej Çidhna. Djaloshi nga Gryka 
po vëzhgonte situatën, nëse babai i ish gruas 
do ta bënte për bijë vajzën e tij apo jo. Për 
këtë arsye ai disa kohë po ruante nga larg 
lëvizjet te shtëpia e ish mikut. Një pasdite 
ai dalloi nga larg një burrë e një grua që 
udhëtonin drejt shtëpisë së ish mikut. Ai 
njohu ish gruan e tij, së cilës i printe një tjetër 
burrë. Shpejt e shpejt zgjodhi pozicionin dhe 
priti derisa u afruan të dy, burri dhe gruaja. 
Ngadalë e me qetësi tërhoqi këmbëzën e 
armës. Gruaja ra e vdekur në tokë. Shpejt u 
kuptua që këtë vrasje e kish bërë gryknokasi. 
Babai i vajzës e mendoi gjatë këtë punë 
dhe vendosi të nxisë burrin e ri të vajzës të 
kërkonte gjak te vrasësi. Pas pak ditësh një 
plak i dërguar nga familja e dëmtuar trokiti 
në shtëpinë e gryknokasit duke i thënë: “Ke 
selam prej filanit nga fshati... më ke gjakun 
e fëmijës, se gruaja ka qënë shtatzënë.” Nuk 
shkoi shumë dhe një tjetër plak drejtohet 
shtëpisë që iu vra gruaja, e cila ndodhej dy 
fshatra përtej krahinës së Çidhnës, i cili i 
thotë: “Ke selam nga XY (djaloshi gryknokas) 
unë të kam vra, por të vij në një të drejtë, kur 
dhe ku të duash ti.” 

Ashtu u bë, secili zgjodhi plakun e vet. 
Pala e dëmtuar zgjodhi Lushën, ndërsa 
gryknokasi mori Nokën. Lusha dhe Noka 
ishin të sprovuar në situata të tilla kanunore. 
Noka i dërgoi fjalë Lushës që këtë kanun do 
e ndajmë në kalë... Lusha menjëherë pranoi, 
pasi, sipas së drejtës, ai duhej të fliste i pari 
dhe besonte se do ta “gozhdonte” Nokën. 
U caktua vendi, data dhe ora zhvillimit 
të “gjyqit”. Tek Kroji i Madh në Çidhën 
do të mblidheshin dhjetëra burra që do të 
ndiqnin “ndeshjen” në mes gladiatorëve të 
së drejtës zakonore. 

Stërpleqtë (ndihmës gjyqtarët) e të 
dy pleqve ndërkohë filluan të merreshin 
me organizimin. Në çdo mexhelis nëpër 
gjithë krahinën filluan debatet, njerëzit 
hamendësonin se cili do të fitonte. Dikush 
thoshte Noka e kush Lusha. Interesi u rrit 
më shumë kur u morr vesh se ky kanun do 
të “ndahej” në kalë(!)... 

Dita e “gjyqit” erdhi shpejt. Në sheshin tek 
Kroi i Madh ishin ulur mbi 100 burra, të cilët 
kishin ardhë nga të gjithë fshatrat e Çidhnës, 
por edhe nga fshati fqinj i krahinës nga vinte 
personi që i ishte vrarë gruaja. Stërpleqtë u 
kujdesën që palët në konflikt të vendoseshin 
larg njëra-tjetrës dhe të prisnin përfundimin 
e “gjyqit”. Nga ana Shëmërtajthit në kodër 
dukej kali mbi të cilin qëndronte rëndë-

rëndë plaku i fisit Noka, ndërsa në anën 
tjetër ndodhej plaku i Lushës në kalë. Që të 
dy përballë njëri-tjetrit pas një shenje filluan 
të ecnin ngadalë-ngadalë dhe në kokë secili 
bluante zgjidhjen. Plaku i Lushës, sipas së 
drejtës, ishte në avantazh, pasi i pari do 
të shtronte problemin. Ai prej kohësh e 
kishte përgatitur fjalinë “gozhduese” ndaj 
dhe priste momentin kur kuajt do të ishin 
kokë më kokë e përballë njëri-tjetrit. Plaku 
i Nokës ishte mjaft i shqetësuar, pasi duhej 
t’i përgjigjej kundërshtarit në një kohë mjaft 
të shkurtër. Mijëra variante i kishte çuar në 
mendje plaku i Nokës, por cila do të ishte 
fjalia e Lushës. Në raste të tilla, në “kanunin 
në kalë” koha e shkurtër të mundëson vetëm 
një fjali, nuk ka debate. Me një fjalë a fjali 
fiton ose humbet “gjyqin”. Ndërkohë kuajt po 
afroheshin dhe plaku i Lushës me solemnitet 
i drejtohet Nokës: “Pse ma derdhe drithin?” 

Plaku i Nokës, sapo iu përmend fjala 
“drith”, menjëherë dhe falë përvojës së 
madhe në punët e kanunit, i erdhi përgjigja 
e shumënjohur: “Mos e futje në thes tim.” 

Të dy kuajt ecën edhe për pak metra 
në drejtime të kundërta, pastaj të dy pleqtë 
ndaluan, kthyen kuajt dhe bashkërisht kthyen 
drejt gjithë atyre burrave, të cilët prisnin me 
ankth se cili do të ishte përfundimi. Fjalitë e 
pleqve, edhe pse ishin thënë me zë të lartë, 
jo të gjithë i kishin dëgjuar mirë, ndaj dhe ata 
u ulën përballë pjesëmarrësve dhe filluan të 
japin “vendimin”. 

Fjalën i pari e mori plaku i Lushës, i cili iu 
drejtua djaloshit që i ishte vrarë gruaja: “Dëgjo 
oj shpia e _____, ne e humbëm kanunin. 
Unë kërkova drithin (fëmijën e vrarë), por e 
kishim pasë shti në thes të huaj”. 

Pas Lushës e mori fjalën plaku i Nokës, i 
cili iu drejtua djaloshit dhe gjithë pjesëmar-
rësve: “Ti, or XY, nuk i ke gjak askuj. Çdo 
grua le (lind) në derë të huaj dhe vdes në 
derë të vet. Dhe kush nuk është dakord me 
këtë zgjidhje, le të grejë pleq të tjerë se unë 
këtu jam.”

Gjyqi mbaroji dhe palët nuk mbetën në 
gjak. Në fund të fundit ky është edhe mis-
ioni i çdo pleqërimi: të mos keqësojë situ-
atën dhe të synojë të zbusë zemrat e nde-
zura të palëve në konflikt. Pleqërimi i bërë 
në Çidhën nga Noka e Lusha shpejt u bë 
objekt i bisedave në Dibër dhe më gjerë. 
Pleqërimi “në kalë” u shndërrua shpejt në 
“motër-kazus-precedent” edhe për raste të 
tjera të ngjashme deri në krahinat përreth si 
Mati, Elbasani etj.

Mendoj se çdo i rritur, që i ka 
qëlluar të njohë odën, besoj i 
ka qëlluar të dëgjojë dhe për 
...”kanuni në kalë”, apo:...”e 
ndan në kalë...”. Këto shprehje, 
ende sot, në të folurën e zonës 
përdoren për të treguar një 
person, i cili është i zoti për t’i 
dhënë zgjidhje çdo problemi që 
lind në komunitet. Jo rrallëherë 
këto shprehje janë përdorur 
nga persona të cilët në biseda 
të ndryshme vetëdeklaroheshin, 
herë me shaka e herë seriozisht, 
duke u shprehur: ... këtë problem 
unë e “ndaj në kalë”.

Po ç’ëShTë Në Të VërTETë 
KANUNI NË KALË?
Të gjithë lexuesit e dinë se 
kanunet bëheshin (apo ndaheshin) 
në odat e fshatarëve, në livadhe 
e kudo tjetër, por jo në kalë! 
Ndërsa në Çidhën ka ndodhë që 
kanuni të ndahet edhe në kalë dhe 
ky është momenti më pikant, ku 
zgjuarsia dhe mendjemprehtësia e 
pleqve çidhnakë, është shpalosur 
në të gjithë dimensionin e saj 
të mundshëm. Pleqtë çidhnakë, 
Lusha dhe Noka, duke ndarë 
kanunin në kalë, vendosën një 
standard që për shumë të tjerë 
mbetet i paarritshëm. Askund 
tjetër, përveçse në Çidhën, nuk 
është tentuar të përdoret kjo 
“praktikë” kanunore, me nda 
kanunin në kalë. 
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Nga prof. Bajram Xhafa

Në me rastin e 100 vjetorit të betejës në 
Lanë Lurë, 28 tetor 1921, e fundit në 
ballafaqimet luftarake të dibranëve me 

serbët, në Luftën Çlirimtare të Dibrës kundër 
Intervencionit Ushtarak Jugosllav të viteve 
1918 – 1921.

Nën hijen freskuese të blirëve, anës bulevar-
dit të bukur të Peshkopisë që mban emrin “Elez 
Isufi”, heroit dibran të luftës me serbët, duke 
pirë kafe me dy zotërinj të fisëm, sheherlinj të 
Peshkopisë, Ruzhdi Shehu dhe Rexhep Stojku, 
një ditë gushti 1995 shënova edhe këto:

Elez Isufi dhe Abdi Kola te perandori austro 
- hungarez.

Elez Isuf Ndreu, pari’ e Dibrës për Reç, 
Dardhë e Ujë e n’Ujë dhe Abdi Kola, bajraktar i 
Gimajve të Shalës (së Dukagjinit), gjatë Luftës së 
Parë Botërore priten në audiencë (në Vjenë) nga 
perandori i Austro - Hungarisë. Gjatë prezanti-
mit, nisur nga emri i tij mysliman, Perandori i 
qenka drejtuar Abdi Kolës: 

- Ti qenke “Yll e Hanë” - i paska thanë, - po 
ky Ndreu, kryqtar është? 

- Jo, - i përgjigjet bajraktari i Gimajve Peran-
dorit austriak, - ún’ jam i kryqit (katolik); Elez 
aga i Dibrës asht Yll e Hanë. 

“Turk Isuf e Lulash Ndre / Hajshin mish e 
pishin venë / Se merrte vesh qeni qenë / Kush 
asht turk e kush i kshtenë”. Kështu shkruan 
Tahir Dizdari në “Fjalori i Orientalizmave në 
Gjuhën Shqipe”.

  Abdi Kola i Gimajve më vonë ka ardhur për 
vizitë tek Elezi në Sllovë e ky pastaj e ka çuar, 
siç ishte zakon ndër shqiptarët, edhe tekmiqtë 
e vet, Kaloshet, në Sinë.

ElEz IsufI mE rEçjanë E dErnjanë 
Në KolEsIan Kundër sErBIt

Elez Isufi kishte një histori të gjatë të luftës 
me serbët. Gjatë agresionit ushtarak të Serbisë 
kundër Shqipërisë, së bashku me Islam Spahinë 
dhe lumjanët e tij, hasianët etj., ai i bani pritë 
ushtrisë serbe dhe luftoi me heroizëm në Qafë 
të Kolesianit në nëntor 1912. 

Gjatë tërheqjes së ushtrisë osmane të shpar-
talluar nga avancimi i ushtrive të koalicionit 
të krishterë ballkanik, Elez Isufi kishte marrë e 
strehue një tetëshe ushtarësh turq bashkë me nji 
top e me disa gjyle. Përleshja me ushtrinë serbe 
përfshin kodra e kodrina, shpate e shpatina që 
do t’ia lehtësojë barrën Qafës së Shkretë (të 
Kolesianit), shkruan Tahir Kolgjini në “Luma 
dhe luftërat e saj” (SH. B. e Lidhjes së Shkrim-
tarëve, Tiranë 1993, f. 33-34). 

Vjen Elezi me Reç e Dardhë, tue pasë me 
vete ushtarët që kishte strehue dhe topin të 
cilin e vendosën në një kodër që dominonte 
mbi pozicionet e armikut. Moti ishte i lagët 
dhe shumë i keq. Kënduen gjelat për së tretë. 
Qe! Erdhi ora! Bumlloi topi për herë të parë 
kundër pozicionit t’anmikut. Krisi pushka në 

Çfarë i kërkoi Elez Isufi perandorit të Austro-Hungarisë?
tabet e Qafës. Krisi pushka në Mustafaj, në 
Gjabricë, në skaj të Osmanaj dhe në vende të 
tjera të largëta e t’afërta. Vlonte pushka në të 
gjitha anët. Populli, me krahë të përvjelun, në 
mëngjes herët e kishte msy ushtrinë serbe tue 
e hutue në befasi.

Të vramë e të plaguem prej dy palëve…
Besabesë, burra!...Me dorë djem!...Mtani, 

djem,
Ani!...Ani, ani!...S’ka gja!...
Ma mirë n’vorr me u qa për mall,
Se me mbetë nën shkja për t’gjallë!” (Fishta)
Gjëmon topi për herë të dytë…Ushtria serbe 

habitet: 
- “Ç’kërkon (topi) në dorë të malësorve? 

Sigurisht do të jetë ndonji forcë ushtarake e 
Perandorisë!...”

Apo nuk ia kishin provue fërtomën serbët 
ushtrisë së Sulltanit shekuj me rradhë? E kjo 
vlejti për me iu ra zemra në fund të barkut.

Lufta ndizet e rreptë. Sulmet bahen ma 
të denduna e ma të furishme. Asht krijue nji 
mishamash. Veç topi i praruem po bumllon 
si rrallë. Po qet rrallë se s’ka gjyle i mjeri. Por, 
sido që t’jetë, ndikesën e dëshirueshme e bani. 
Tashma e kanë punën trimat, që, me hov i janë 
afrue anmikut.

Lufta ushton. Lum e lum për t’lumin Zot. 
Luftëtarët, me vikama, i shtojnë trimni përbi 
trimni njani tjetrit. As nuk duen me dijtë se arma 
e anmikut ka plumb. Jeta për ta s’ka randësi ma. 
Rrethi vjen tue u ngushtue  dhe këta, vazhdojnë 
me iu avitë flakës së vdekjes.

Të vramë e të shituem në të dy palët.
Në rradhët e anmikut ka fillue hallakama....

(Tahir Kolgjini, Luma dhe luftat e saj” f. 34, 35)..   

KërKEsa E “çudItshmE” 
E ElEz IsufIt drEjtuar pErandorIt 

të austro-hungarIsë

Gjatë tërheqjes së ushtrisë serbe drejt jugut 
për shkak të sulmit të ushtrisë austro-hungareze, 
tre regjimente të divizionit të Nishit, të nisura 
nga Prizreni morën drejtimin nga Luma dhe 
Dibra për të dalë në Durrës. Më 2 dhjetor 
1915 kolona e gjatë e saj, e armatosur dhe e 
pajisur me të gjitha mjetet e luftës, nga zona e 
Lumës hyri në zonën e Dibrës. Elez Isufi vetë i 
shtati i bëri pritë tek Qafa e Trojakut. Krismat e 
pushkëve ngritën të gjithë zonën. Ushtria serbe 
la këtu mbi 2000 të vrarë, ushtarë, oficerë dhe 
material të shumtë luftarak. 

Për luftën që kishte ba Elez Isufi kundër 
serbëve, armiqve të Austro-Hungarisë, u 
përfshi në delegacionin shqiptar qe do të 
bënte një vizitë në Vjenë, në kryeqytetin 
austro-hungarez. Ata patën një takim edhe 
me perandorin austro-hungarez. Me synimin 
për të rritun kapacitetet luftarake të forcave 
shqiptare në luftën kundër Serbisë dhe fuqive 
të Antantës, Perandori austro-hungarez i paska 
pyetur edhe për nevojat që kanë shqiptarët, 
duke pasur parasysh kryesisht nevojat ushtar-

ake, armë, municione etj. Nisur nga mendësia 
e zakonshme e shqiptarëve për “mundësitë 
e mëdha të kralit të madh”, Elezi i ka bërë 
një kërkesë tek e cila ai kishte merakun më 
të madh: sigurimi i kufijve të Shqipnisë nga 
sulmet e shkjave. 

- Meqenëse më pyetët vetë, dua, - ka thënë 
Elezi - që të më jepni 12 mijë kallëpe (blloqe) 
mermeri ose graniti. 

- Çfarë të duhen, - paska pyetur fort i çudi-
tur Perandori për këtë kërkesë që i dukej sa e 
çuditshme aq edhe fantastike. 

– Më duhen që të rrethoj kufinin i Shqpnisë 
me shkjaun. Dua t’i vë piramida përgjatë gjithë 
kufirit të Shqipnisë prej vendit ku hyn Vardari 
në Greqi e deri në Tivar që ti shohë mirë e të 
mos i kalojë shkjau. 

Nuk e dinte Elez Aga atë anekdotën e atij 
persit që shkoi të shohë Spartën 2400 vjet më 
parë, pasi kishte dëgjuar se ajo  ishte një “kala” e 
pathyeshme. E përfytyronte atë të bamë me mur 
guri të skalitur, mure të lartë e të trashë, me bede-
na të forta, fortifikuar me kulla për rojet, rrethuar 
me kanale të thella mbushur me ujë, si kështjellat 
e zakonshme. Kur arriti në Spartë ai nuk pa asgjë 
nga ata që kishte përfytyruar. Përkundrazi, vendi 
ishte i sheshtë dhe i hapur nga të gjitha anët. – Ku 
është kalaja, ku janë muret mbrojtëse, pyeti ai. 
Përgjigjja që mori, ishte: çdo Spartan është një 
tullë. Të gjithë sëbashku përbëjnë kështjellën... 
Kufijtë i mbajnë dhe i ruajnë njerëzit. Ato janë 
kalaja mbrojtëse e vendit.

Vên shqyptarët gur e kufi / Për me dijtë se kû 
âsht Shqipni, / Kû Serbi e kû Mal i Zi; / Çohet 
Shkjau e gurt i lot, / Thue ‘imend aj m’Shqypni 
âsht zot, / Duen Shqyptarët pûnën me kapë? / 
Ngrifet Shkjau pûnën me u a prapë, / E u a zjerrë 
tregun prej dore, / E u a mêrr gjaksit me ndore; 
/ E i pabesë edhé mizuer, / Ftyren zymtë, sýnin 
terthuer, / Tjetër n’mend s’shkon tue perblue, / 
Veç Shqyptarët aj si me shue: / Si atê Zoti e pasët 
marrue, / N’tokë, e n’gja, e n’djalë, e n’grue: / 
Hangërt vedin, Zot, me dhamë! / Hik, moj Zânë, 
mos t’rrijm tue namë, / Pse kjo nama isht’ arma 
e t’ligut, / E s’i a trêmte sý’n anmikut, / Veç se e 
bate ajo me qeshë / N’mos me qeshë, po, me 
u ngerdheshë, / S’e mûn luftën, besa, nama, / 
As s’e mûn, jo, vaji e gjama, / Dokrrat tha tue 
përpushë n’hi; / Por nji zêmër plot trimní, / Por 
nji pushkë me barot t’zi, / Por dishiri për liri, / 
E nji besë e fortë çelikut, / Mos me u thye kjo 
m’ballë t’rrezikut, / Mos me u ligë n’sý t’me-
telikut: / Si e kan pasë besën Shqyptarët; / Qi 
s’lanë hasëm për pa çartë, / Kur kta, lidhë me 
besë të Zotit, / N’ ato kohët e Gjergj Kastriotit 
/ Bijshin n’luftë për Atme e Fe, (Gjergj Fishta, 
“LAHUTA E MALCIS”, Shtëpia Botuese “Naim 
Frashëri”, Tiranë, f. 232-233).  

A mendojnë ndopak shqiptarët sot në vitin 
2020 siç mendonte Elez Isufi më 1917, 100 
vjet më parë për kufijtë e Shqipërisë Etnike dhe 
sigurimin e tyre apo e kanë mendjen vetëm si 
të shkojnë “tek Evropa”, a thue se ato janë në 
Hanë? 

Bajram CurrI në pEshKopI 
dhE lurë më 1924

Më 1924 Bajram Curri ka qenë në shtëpinë 
tonë. Baba im, Shehat Shehu, tregon Ruzhdiu, 
nga shehlerët e Peshkopisë, një burrë i urtë, 
në portretin e të cilit janë  skalitur histori të 
pafund vuajtjesh, në atë kohë ishte kryetar i 
bashkisë së qytetit. Bajram Curri me 300 vetë, 
tregon z. Ruzhdiu ishte nisë për Tiranë. Kur 
të nesërmen kanë dalë nga shtëpia jonë, deri 
tek përroi i Tominit, forcat e tij i kanë mbajtë 
armët me grykë poshtë në shenjë nderimi për 
pritjen që iu është ba. Kjo, mbase edhe nga fakti 
se paria e Dibrës në shumicë ishin me forcat 
kundërshtare të revolucionit të qershorit, ishin 
me qeverinë dhe me Zogun, prandaj armët me 
grykat lart përmes territorit të Dibrës do të ishin 
një provokim dhe sfidë. 

Që aty, Curri ka shkuar tek Elez Isufi. Halit 
Tollja (Peshkopi) e njeh mirë ardhjen e Bajram 
Currit në Peshkopi, thotë z. Ruzhdiu.

Në marshimin drejt Tiranës, në Lurë Bajram 
Currin e ka pritë Brahim Gjoçi, (më vonë oficer i 
Zogut, akademist,) i cili ishte në gjak me Menet 
e Lurës, bajraktarin e Lurës. Atëkohë Brahimi 
ishte shumë i varfër dhe Bajram Currin e ka pritë 
me harxhet e Menës, me të cilin ishin hasëm. 
Nuk mund t’i mbetej në derë Lurës turpi pa u 
pritë Bajram Curri siç e meritonte. Turpi do të 
binte edhe mbi bajraktarin. Miqtë e largët prej 
Gjakove nuk kishin pse ta dinin se Brahim Gjoçi 
ishte fukara dhe në gjak më bajraktarin me të 
cilin as nuk hynte e as nuk dilte. Por bajraktari e 
mori vesh se kush ka ardhur dhe i çoi harxhet e 
pritjes, megjithëse bënte pjesë në krahun politik 
kundërshtar. Ardhja e Currit kërkonte të mbaje 
qëndrim. Kur të largohej Bajram Begu, hasmëria 
le të mbetej si më parë. 

I jati i Hakikut (Menës), bajraktari, para se 
ta linte këtë dynja, e la me gojë të vet që, kur 
ai të vdiste, morten e tij ta drejtonte Brahim 
Gjoçi. Ali Gjoçi është i biri i Brahimit, e mbyll 
bisedën e tij z. Ruzhdiu.

BrahIm gjoçI tEK alI rIzaj

Alush Stojku (dëshmori i Luftës Çlirimtare 
Antifashiste, i jati i Bajramit), ka qenë byrazer 
me Brahim Gjoçin. Gjatë Luftës kundër inter-
vencionistëve jugosllavë më 1920 – 1921. 
Alushin e kapin forcat e kapiten Ali Rizajt 
(komandant i Batalionit Drini të formuar 
me rezervistë dhe vullnetarë dibranë) sepse 
dyshonin se kishte lidhje me serbët dhe kishin 
vendosur ta varnin në Lanë Lurë. Brahim Gjoçi i 
hyp kalit dhe niset me vrap rrufeje tek Ali Rizaj. 
Kur mbërriti atje, e thërret me zë të lartë që nga 
dera e shtëpisë ku ishte vendosur komandanti. 
Kapiten Ali Rizaj i thotë (e fton) të hyjë brenda, 
por Brahim Gjoçi i përgjigjet: 

- Jo, unë nuk hyj brenda pa  nxjerrë jashtë 
Alush Stojkun. 

Trekëmbëshi ishte ngritur dhe litari ishte në 
voj. Çdo gjë ishte gati për ekzekutimin. 

- Alush Stojku asht i yni, - i tha Brahimi Ali 
Rizajt dhe ky i fundit e liroi.

KërKEsat E ElEz IsufIt 
anglEzEs sIBIll llojd

Në Shqipërinë e drobitur nga ndërhyrjet e 
huaja, situata politike më 1924 kishte shkuar në 
prag të shpërthimit. Shteti i ri endé i pakonsol-
iduar, ishte mbarsur me revolucion. Anglezët, 
që janë prezent në çdo vend ku luhet politikë, 
kishin dërguar misionarë politikë tek konaku i 
Elez Isufit në Sllovë. 

- A do të marrësh pjesë në këtë fushatë të 
madhe për çështjen kombëtare (1920 - 1921) 
Elez Aga, - e ka pyetur anglezja Sibil Llojd. - Kjo 
luftë ka një qëllim të madh, - i ka thënë ajo. 

- Unë jo vetëm dua dhe do të marr pjesë, 
por ama, për këtë punë duhen tre qese, - i 
është përgjigjur Elez Aga. - Po nuk pata këto, 
nuk bahet. 

- Cilat janë ato Elez Aga? 
- Një qese duhet të jetë me tru, një tjetër 

me pare (lekë) dhe një me zemër. Kjo don të 
thotë: program të qartë, mbështetje të sinqertë 
nga jashtë dhe vullnet politik, që shqiptarëve 
nuk u ka munguar. 

(Marrë nga B. Xhafa, Peshkopi, 
3 gusht 1995)Elez Isuf Ndreu, prijës popullor i çetave të krahinës së Dibrës dhe luftëtarët dibran. Pikturë nga S. Bocku.
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Nga ZABIT LLESHI
 

Në historinë e Dibrës, konkretisht në atë 
të Grykës së Madhe, Destan Puca është 
një protagonist i saj dhe zë një vend të 

veçantë. Veprimtaria e tij patriotike dhe atdhetare 
shtrihet në vitet 1890-1930. Bashkëkohës me Elez 
Isufin, Mersim Demën, Dan Camin, Sheh Sulën, 
Jakup Canin, Sulë Hupin, Dalip Karajin, Mehmet 
Duriçin, Liman Alliun etj, të cilët kanë dhënë 
një kontribut të rëndësishëm në luftën kundër 
Perandorisë Osmane, për pavarësinë e Shqipërisë, 
mbrojtjen e saj nga shovinistët serbë e bullgarë, 
austriak si dhe në atë për demokratizimin e jetës 
së vendit 1921-1924. 

Origjina e hershme e familjes Puca është 
nga Pusi i Thatë i Hasit të Malsisë së Gjakovës. 
Në gjysmën e parë të shekullit XVIII, ata lanë 
vendlindjen dhe erdhën në fshatin Venisht të 
Sllovës. Ishin tre vëllezër, njeri prej tyre Hyseni, 
në marrëveshje me dy të tjerët la Venishtin dhe 
erdhi në Godvi të Grykës së Madhe-1). 

Vendasit i pritën me ngrohtësi dhe u krijuan 
një mjedis miqësor. Hyseni i vjetër trashëgoi Fe-
jzën, Fejza-Salën, Sala-Hysenin, Hyseni-Destanin 
dhe Mehmetin. Në traditën e saj kjo familje njihej 
si punëtore e me shpirt atdhetar. Për fat të mirë, 
këtë e trashëgoi nga brezi në brez në vendbanimin 
e ri. U shqua në mënyrë të veçantë Destani. 

Lindi më 1870. Në fëmijëri u dallua ndër 
moshatarët për zgjuarsi natyrale. Në odat e Gry-
kës së Madhe vinin të freskëta episodet e luftës 
kundër Hajredin Pashës, të Fejzë Bulqizës, Lam 
Dacit. Ishin dëshmitarët e gjallë të atyre luftërave 
që përcillnin tek brezi i ri heroizmin e Grykës së 
Madhe, Bulqizës dhe Dibrës, kundër Perandorisë 
Osmane. 

Destani e rriti dashurinë për atdheun, por më 
shumë iu shtua urrejtja kundër ushtrisë turke, që 
hasej në fshat për të mbledhur taksa, nizamë, 
armë etj. 

Lufta për mbrojtjen e Lidhjes Shqiptare të Priz-
renit kishte lënë gjurmë të thella në ndërgjegjen 
e patriotit të ardhshëm. Shije mjaft të hidhur i 
kishin lënë ndjekja, vrasja, burgosja e veprim-
tarëve të Lidhjes së nga ana e autoriteteve turke, 
prandaj ndonëse në një moshë të re mori rrugën 
e mërgimit. Gryka e Madhe mërgonte kryesisht 
në Stamboll. Babai i Destanit, Hyseni ishte njeri 
prej tyre, ndërsa Mehmeti, i vëllai, emigroi dhe 
nuk u kthye më në vendlindje. 

Kontakti me patriotët shqiptarë në Stamboll, 
ndërmjet tyre edhe dibranë, u bënë një frymëzim 
për Destan Pucën. Lëvizjen patriotike të Rilindjes 
e përcillte në vendlindje sa herë që vinte për t’u 
çmallur me familjen e bashkëmoshatarët. 

Në Dibër lufta për mbrojtjen dhe zbatimi i 
programit kishin dhënë rezultate si bashkimi i 
luftëtarëve rreth Lidhjes, vetëqeverisja, bash-
këveprimi midis krahinave mbarëshqiptare etj: 
Shpërndarja e saj u bë një mësim i madh. Për 
këtë u gjallëruan lëvizjet kaçake. Ato vërtet e 
kishin origjinën para Lidhjes, por luftën kundër 
perandorisë Osmane filluan ta përshtatin disa 
formave të reja, siç ishin marrja peng e klerikëve 
të lartë, grabitja e karvaneve ushtarake sidomos 
atyre që furnizonin ushtrinë, sulmi i stacioneve 
të xhandarmërisë etj. 

Lëvizja kaçake në Dibër zhvillohej në kuadrin 
e Lëvizjes Kombëtare 2). Në komandë të çetave 
ishin prijës popullor, kundërshtarë të regjimit 
osman. Ata morën përsipër të mbronin vegjëlinë, 
pronat, familjet nga detyrimet e taksave, detyrimin 
ushtarak etj. 

Destan Puca më 1896 takoi në Stamboll Der-
vish Himën. Tashmë ai kishte fituar pjekurinë e 
një atdhetari. Kish ardhur koha që t’i përkushtohej 
çështjes kombëtare dhe nuk u shkëput asnjëherë 
prej saj. Ai kishte grumbulluar rreth vetes një masë 
të konsiderueshme luftëtarësh vullnetarë ku herë 
veç e herë bashkarisht me çetat e tjera vepronin 
në mbarë Dibrën. 

 Një lëvizje e tillë u organizua në Grykën e 
Madhe kundër rekrutimit të ushtarëve për luftën 
e Jemenit më 1898. Autoritetet ushtarake turke 
sulmuan Grykën e Madhe dhe konkretisht Sof-
raçanin si porta hyrëse e Valkalisë për të dalë në 
Qafë të Buallit. Rezistenca e Grykës së Madhe 
dhe Bulqizës u kthye në një pengesë serioze, 
prandaj dërguan ushtri për kapjen e “rebelëve”. 
Përplasja u bë në Zall të Shupenzës siç e tregon 
edhe kënga popullore-3)

Destan Puca i Grykës së Madhe, prijës i vegjëlisë

“Në Zall të Shupenzës, në një va, 
Bimbasht’ e turkut i kanë vra. 
Jakupi dhe Sula fira, 
Bashkë me Sulën është Destani, 
për vatan luftojnë te shkami. . . . “
Sipas këngës prijësit popullor Destan Puca, 

Jakup Sofraçani, Sulë Hupi ishin në krye të luftës 
kundër fushatave ndëshkuese të pashallarëve 
turq ndaj patriotëve që luftonin për vatan, nder, 
dinjitet e prosperitet. 

Besëlidhja e Dibrës më 1899 i dha një hov të 
ri lëvizjes antiosmane në Dibër, u rritën kërkesat 
ndaj perandorisë siç ishin ato për autonominë 
e Shqipërisë nën mbikëqyrjen e Sulltanit, bash-
kimi i trojeve shqiptare në një vilajet të vetëm, 
administratë me nëpunës shqiptarë, hapjen e 
shkollave shqipe, mbrojtjen me çdo kusht të 
trojeve shqiptare etj. 4) 

Qëndrim aktiv Destan Puca mbajti ndaj ban-
dave serbo-bullgare, duke mbështetur patriotët e 
Dibrës së Madhe Sefedin Pustina, Bilal Ballanca, 
Tahir Tola etj. 

Më 1905 u krijua Komiteti i fshehtë i Manastirit 
për lirinë e Shqipërisë, i cili dha udhëzime për 
organizmin e forcave të fshehta nëpër katunde, si 
ndihmë e çetave të armatosura, për t’u mbrojtur 
nga ndjekjet e autoriteteve civile dhe ushtarake 
turke.

Numri i çetave erdhi duke u shtuar. Çetave të 
armatosura të Destan Pucës, Sheh Sulës, Mersim 
Demës që mbanin të shkruar në qylaf “ja shahit, 
ja gazi”(vdekje ose fitim), iu shtuan edhe ato të 
Jakup Canit, Liman Alliut, Dan Camit, Hoxhë 
Moglicës, Kurt Ballës, Hysen Destanit etj. 

Në ditët e para të marsit 1909 sulmohet kulla e 
Hazis Xhekës në Gjoricë me 400 ushtarë nën ko-
mandën e Can Aliut. Malet e Dibrës u mblodhën 
tek varret e Shupenzës dhe vendosën të hyjnë në 
luftë me turqit për mbrojtjen e Hazizit-5). 

Destan Puca dhe Jakup Sofraçani morën pjesë 
në mbështetje të forcave të Mersim Demës në 
frontin mbrojtës Ura e Çerenecit-Viçisht, duke 
ruajtur me kujdes kodrat e Shupenzës dhe Sofraç-
anin, portën hyrëse të Grykës së madhe. 

Në Kuvendin e Dheut, në Gropat e Ukut, 
çetat vullnetare të Grykës së Vogël, të Grykës së 
madhe, të Bulqizës, malësorë nga e gjithë Dibra 
u mblodhën në ditët e para të majit 1912 dhe i 
shtruan disa kërkesa Portës së lartë në Stamboll. 
Ajo lëvizje njihet në historinë e Shqipërisë si” 
Lëvizja e plugut”. 

E tronditur nga themelet Qeveria turke u de-
tyrua të tërhiqte nga Nëntë Malet e Dibrës gjithë 
ushtrinë e oficerët duke lënë disa karakolle në 
pika strategjike , të vendosura në kohën e Turgut 
Pashës(1910) në Reç, Arras, Homesh, Ostren, 
Valikardhë. 

Destan Puca, Haxhi Karaj, Osman Zeneli në 
qershor 1912 sulmuan në Valikardhë postën e 

xhandarmërisë-6), duke larguar ushtarët e oficerët 
turq, morën paisjet, armatimet dhe ua shpërndanë 
luftëtarëve të çetave. Ishin ushtarët e fundit turq 
që u larguan dhe nuk u kthyen më në teritoret 
e Dibrës. 

Lufta ballkanike përshiu gjithë vendin tonë. 
Serbia, Mali i Zi, Bullgaria, Greqia kishin shprehur 
interesa për t’i ndarë mes tyre tokat shqiptare. 
Patriotët dibranë u mblodhën herë në Gjurrën 
e Mazhicës, herë tek Ferra e Pashës (Dibër të 
Poshtme), u betuan për luftë, bashkëveprim, 
mobilizim të të gjithë popullsisë, falje të gjaqeve. 
Destan Puca erdhi përkrah Elez Isufit në ndihmë 
të Lumës-7). 

Në betejën e Kolesjanit 14-17 nëntor 1912, 
luftëtarët e Grykës Madhe bashkë me vëllezërit 
lumjanë shënuan një histori suksesi kundër 
serbëve. heroizmi i tyre i kishte kaluar kufijtë 
lokal duke i bërë një shërbim të çmuar çështjes 
kombëtare. 

I shoqëruar nga Shaban Duriçi, Destan Puca 
udhëtoi për në Vlorë në ditët e shpalljes së pa-
varësisë duke marrë prej atje jo vetëm kujtimet 
mbresëlënëse të asaj ngjarje madhore për kom-
bin siç ishte pavarësia por edhe flamurin për ta 
valëvitur në Grykën e Madhe. Gëzimi i madh për 
pavarësinë u kthye në dëshpërim. Kur erdhën në 
vendlindje trupat serbe kishin pushtuar Dibrën. 
Ata kishin mësyer për të zënë kufirin strategjik 
Steblevë-Qafë Buall-QafëMurrë-Lan-Lurë-Qafë 
Gëlqere-Ura e Dodës Reç. 

Pushtuesi i vjetër shekullor u zëvendësua 
me një pushtues të ri, më i egër e më barbar. 
Prapë Destan Pucën , vegjëlia e zgjodhën prijës, 
komandant , i besoi ruajtjen e pavarësisë, lirinë, 
të ardhmen. 

Në shtator 1913 Destan Puca do të merrte 
pjesë në luftë për çlirimin e Peshkopisë dhe 
Dibrës së Madhe, një fitore e rëndësishme por 
e përkohshme sepse siç dihet Serbia i ripushtoi 
në saj të forcave të mëdha ushtarake në njerëz e 
teknikë luftarake. 

Me bashkëvendasit e tij Hajredin Shehu, Ram-
iz Alliu, Riza Shehu, Sadik Kamberi, mbështeti me 
forcë përpjekjet e Sheh Sulës për funksionimin e 
shkollës shqipe në Zerqan. Ramiz Daci më 1915 
organizoi një kurs për mësimin e gjuhës shqipe 
me disa të rinj nga Gryka e Madhe e pjesëtarë të 
familjes Puca-8). 

Një dritë jeshile u shfaq pas pushtimit austriak. 
Në vitin 1916-1917 u rihap shkolla në Zerqan 
dhe një shkollë në Sopot. Erdhën mësuesit Riza 
Shehu, Ramiz Alliu e Osman Moglica. 

Më 1918 Destan Pucën e gjejmë të angazhuar 
në luftën për mbrojtjen e Martaneshit kundër 
serbëve, në mbështetje të patriotit Ali Llanit, 
por edhe në Fushë-Bulqizë tek kulla e Shabës 
në Dragu me Mehmet Duriçin, gjithnjë kundra 
ushtrisë serbe. 

Ardhja në Arras e administratës së Prefekturës 
së Dibrës, në ditët e para të muajit gusht 1920 
ishte një shpresë për patriotët dibranë, prandaj 
Destan Puca me Jakup Canin nuk vonuan me 
luftëtarët e tyre vullnetarë. 

Destan Puca u zgjodh në Shtabin e Luftës 
të kryengritjes kundër serbe bashkë me Ramiz 
Dibrën, Ramiz Dacin, Ismail Strazimirin, Isuf 
Xhelilin, Jashar Erebarën, Riza Lushën etj. Çetat 
vullnetare u vunë nën komandën e Elez Isufit(-
komandant i përgjithshëm). Gjithashtu Destan 
Puca mori detyrë të mbrojë bashkë me çetat e 
Grykës Madhe frontin Ura e Çerenecit-Viçisht. 
Çetat vullnetare të Tërnovës, Bulqizës e Sopotit 
të udhëhequra nga Osman Zeneli, Mehmet 
Duriçi e Destan Puca u shkaktuan humbje të 
mëdha forcave serbe në Vorre të Vrame në shtator 
1920-9). 

Viti 1921 do të shënonte fitoren përfundimtare 
të luftëtarëve dibranë kundër ushtrive serbe në 
Lanë-Lurë. Në muajt gusht-tetor 1921 Destan 
Puca nuk u shkëput nga Elez Isufi në betejat e 
Gropës Gëlqeres dhe Lan-Lurës, që shënojnë 
fitoren e madhe përfundimtare të luftëtarëve 
dibranë kundër pushtimit serb. Nëntë vjet luftë, 
lodhje, sakrifica. Krahas maleve të tjerë të Dibrës, 
Gryka e Madhe luftoi me nder e dinjitet për 
mbrojtjen e çështjes kombëtare. Destan Puca mori 
pjesë në lëvizjen e marsit 1922 për përmbysjen 
e një qeverie çifligare dhe hapjes së rrugës të një 
demokracie borgjeze e përparimtare. Tashmë ai 
kishte grumbulluar një përvojë të gjatë në luftën 
për liri e pavarësi, demokraci e përparim. Vazh-
dimisht për rreth tij grumbulloheshin luftëtarë 
vullnetarë, dashamirës, bashkëfshatarë, kryesisht 
nga vegjëlia e Grykës së Madhe e Bulqiza. Në 
kohë paqe ata punonin pranë familjeve të tyre, 
një pjesë në emigracion. Me thirrjen për luftë 
mblidheshin me armë e pa armë. U miqësua me 
Elez Isufin, Ramiz Dacin, Mersim Demën, Jakup 
Canin, Mehmet Duriçin. Bashkë i ndanë fitoret 
por edhe humbjet, asnjëherë nuk i shkëputën 
lidhjet me popullin e thjeshtë e luftëtarët trima 
dibranë. 

 Në bashkëpunim me Riza Shehun si kryetar i 
shoqërisë “Bashkimi”, për nënprefekturën e Zer-
qanit, Vahid Kurmakun, Osman Moglicën, Jakup 
Canin, Dan Alliun, Sali Metën, Ali Gurrën, Ramiz 
Alliun, Sadik Kamberin etj, organizuan gjithë 
Grykën e Madhe në rivarrimin e Ramiz Dacit, në 
Maqellarë më 27 nëntor 1924. 

Pas revolucionit të vitit 1924, Destan Puca nuk 
e ndërpreu veprimtarinë e tij në dobi të fshatit, 
Grykës së Madhe, nën/prefekturës së Zerqanit për 
ruajtjen e rendit e qetësisë, zgjidhjen e mosmar-
rëveshjeve etj. Mbështeti deputetin e parlamentit 
shqiptar Dine Dema për hapjen e shkollave, 
veçanërisht për hapjen dhe funksionimin e Inter-
natit të Homeshit. Si gjithnjë edhe pse në moshë të 
vjetër fshati e zgjidhte përfaqësues të tij, kryeplak. 

 Në vitin 1922 familja e Destan Pucës erdhi në 
fshatin Zall-Sopot. Ajo u bë një familje e madhe 
me shumë meshkuj e burra luftëtarë.

 Familja Puca ka dhënë bukë e ka strehuar ud-
hëtarë, muhaxhirë, qiraxhinj, tregtar e hallexhinj.  
Ashtu si Sheh Sula, Salë Zeneli në Valikardhë, 
Lam Hysa në Peladhi, Bajram Zeneli Tërbnovë, 
Jakup Cani në Sofraçan, u dallua për besë, trimëri 
e bujari. 

 Më 6 maj 1931 Destan Puca u nda nga jeta 
duke lënë prapa një trashëgimi të mirëfilltë atd-
hetare, në dobi të Atdheut. Figura e Destan Pucës 
i kalon kufijtë e Dibrës dhe më gjerë. Është për 
të ardhur keq që institucionet tona i kanë lënë 
në harresë disa figura që meritojnë të vlerësohen 
sipas meritave dhe kontributeve. Duke harruar 
të kaluarën nuk mund të ndërtojmë të ardhmen. 
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Vendasit i pritën me ngrohtësi 
dhe u krijuan një mjedis miqësor. 
Hyseni i vjetër trashëgoi Fejzën, 
Fejza-Salën, Sala-hysenin, 
Hyseni-Destanin dhe Mehmetin. 
Në traditën e saj kjo familje 
njihej si punëtore e me shpirt 
atdhetar. Për fat të mirë, këtë e 
trashëgoi nga brezi në brez në 
vendbanimin e ri. U shqua në 
mënyrë të veçantë Destani. 
Në fëmijëri u dallua ndër 
moshatarët për zgjuarsi natyrale. 
Në odat e Grykës së Madhe vinin 
të freskëta episodet e luftës kundër 
hajredin Pashës, të Fejzë Bulqizës, 
Lam Dacit. Ishin dëshmitarët e 
gjallë të atyre luftërave që përcillnin 
tek brezi i ri heroizmin e Grykës 
së Madhe, Bulqizës dhe Dibrës, 
kundër Perandorisë Osmane. 
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Isufin, Mersim Demën, Dan Camin, Sheh Sulën, 
Jakup Canin, Sulë Hupin, Dalip Karajin, Mehmet 
Duriçin, Liman Alliun etj, të cilët kanë dhënë 
një kontribut të rëndësishëm në luftën kundër 
Perandorisë Osmane, për pavarësinë e Shqipërisë, 
mbrojtjen e saj nga shovinistët serbë e bullgarë, 
austriak si dhe në atë për demokratizimin e jetës 
së vendit 1921-1924. 

Origjina e hershme e familjes Puca është 
nga Pusi i Thatë i Hasit të Malsisë së Gjakovës. 
Në gjysmën e parë të shekullit XVIII, ata lanë 
vendlindjen dhe erdhën në fshatin Venisht të 
Sllovës. Ishin tre vëllezër, njeri prej tyre Hyseni, 
në marrëveshje me dy të tjerët la Venishtin dhe 
erdhi në Godvi të Grykës së Madhe-1). 

Vendasit i pritën me ngrohtësi dhe u krijuan 
një mjedis miqësor. Hyseni i vjetër trashëgoi Fe-
jzën, Fejza-Salën, Sala-Hysenin, Hyseni-Destanin 
dhe Mehmetin. Në traditën e saj kjo familje njihej 
si punëtore e me shpirt atdhetar. Për fat të mirë, 
këtë e trashëgoi nga brezi në brez në vendbanimin 
e ri. U shqua në mënyrë të veçantë Destani. 

Lindi më 1870. Në fëmijëri u dallua ndër 
moshatarët për zgjuarsi natyrale. Në odat e Gry-
kës së Madhe vinin të freskëta episodet e luftës 
kundër Hajredin Pashës, të Fejzë Bulqizës, Lam 
Dacit. Ishin dëshmitarët e gjallë të atyre luftërave 
që përcillnin tek brezi i ri heroizmin e Grykës së 
Madhe, Bulqizës dhe Dibrës, kundër Perandorisë 
Osmane. 

Destani e rriti dashurinë për atdheun, por më 
shumë iu shtua urrejtja kundër ushtrisë turke, që 
hasej në fshat për të mbledhur taksa, nizamë, 
armë etj. 

Lufta për mbrojtjen e Lidhjes Shqiptare të Priz-
renit kishte lënë gjurmë të thella në ndërgjegjen 
e patriotit të ardhshëm. Shije mjaft të hidhur i 
kishin lënë ndjekja, vrasja, burgosja e veprim-
tarëve të Lidhjes së nga ana e autoriteteve turke, 
prandaj ndonëse në një moshë të re mori rrugën 
e mërgimit. Gryka e Madhe mërgonte kryesisht 
në Stamboll. Babai i Destanit, Hyseni ishte njeri 
prej tyre, ndërsa Mehmeti, i vëllai, emigroi dhe 
nuk u kthye më në vendlindje. 

Kontakti me patriotët shqiptarë në Stamboll, 
ndërmjet tyre edhe dibranë, u bënë një frymëzim 
për Destan Pucën. Lëvizjen patriotike të Rilindjes 
e përcillte në vendlindje sa herë që vinte për t’u 
çmallur me familjen e bashkëmoshatarët. 

Në Dibër lufta për mbrojtjen dhe zbatimi i 
programit kishin dhënë rezultate si bashkimi i 
luftëtarëve rreth Lidhjes, vetëqeverisja, bash-
këveprimi midis krahinave mbarëshqiptare etj: 
Shpërndarja e saj u bë një mësim i madh. Për 
këtë u gjallëruan lëvizjet kaçake. Ato vërtet e 
kishin origjinën para Lidhjes, por luftën kundër 
perandorisë Osmane filluan ta përshtatin disa 
formave të reja, siç ishin marrja peng e klerikëve 
të lartë, grabitja e karvaneve ushtarake sidomos 
atyre që furnizonin ushtrinë, sulmi i stacioneve 
të xhandarmërisë etj. 

Lëvizja kaçake në Dibër zhvillohej në kuadrin 
e Lëvizjes Kombëtare 2). Në komandë të çetave 
ishin prijës popullor, kundërshtarë të regjimit 
osman. Ata morën përsipër të mbronin vegjëlinë, 
pronat, familjet nga detyrimet e taksave, detyrimin 
ushtarak etj. 

Destan Puca më 1896 takoi në Stamboll Der-
vish Himën. Tashmë ai kishte fituar pjekurinë e 
një atdhetari. Kish ardhur koha që t’i përkushtohej 
çështjes kombëtare dhe nuk u shkëput asnjëherë 
prej saj. Ai kishte grumbulluar rreth vetes një masë 
të konsiderueshme luftëtarësh vullnetarë ku herë 
veç e herë bashkarisht me çetat e tjera vepronin 
në mbarë Dibrën. 

 Një lëvizje e tillë u organizua në Grykën e 
Madhe kundër rekrutimit të ushtarëve për luftën 
e Jemenit më 1898. Autoritetet ushtarake turke 
sulmuan Grykën e Madhe dhe konkretisht Sof-
raçanin si porta hyrëse e Valkalisë për të dalë në 
Qafë të Buallit. Rezistenca e Grykës së Madhe 
dhe Bulqizës u kthye në një pengesë serioze, 
prandaj dërguan ushtri për kapjen e “rebelëve”. 
Përplasja u bë në Zall të Shupenzës siç e tregon 
edhe kënga popullore-3)

Destan Puca i Grykës së Madhe, prijës i vegjëlisë

“Në Zall të Shupenzës, në një va, 
Bimbasht’ e turkut i kanë vra. 
Jakupi dhe Sula fira, 
Bashkë me Sulën është Destani, 
për vatan luftojnë te shkami. . . . “
Sipas këngës prijësit popullor Destan Puca, 

Jakup Sofraçani, Sulë Hupi ishin në krye të luftës 
kundër fushatave ndëshkuese të pashallarëve 
turq ndaj patriotëve që luftonin për vatan, nder, 
dinjitet e prosperitet. 

Besëlidhja e Dibrës më 1899 i dha një hov të 
ri lëvizjes antiosmane në Dibër, u rritën kërkesat 
ndaj perandorisë siç ishin ato për autonominë 
e Shqipërisë nën mbikëqyrjen e Sulltanit, bash-
kimi i trojeve shqiptare në një vilajet të vetëm, 
administratë me nëpunës shqiptarë, hapjen e 
shkollave shqipe, mbrojtjen me çdo kusht të 
trojeve shqiptare etj. 4) 

Qëndrim aktiv Destan Puca mbajti ndaj ban-
dave serbo-bullgare, duke mbështetur patriotët e 
Dibrës së Madhe Sefedin Pustina, Bilal Ballanca, 
Tahir Tola etj. 

Më 1905 u krijua Komiteti i fshehtë i Manastirit 
për lirinë e Shqipërisë, i cili dha udhëzime për 
organizmin e forcave të fshehta nëpër katunde, si 
ndihmë e çetave të armatosura, për t’u mbrojtur 
nga ndjekjet e autoriteteve civile dhe ushtarake 
turke.

Numri i çetave erdhi duke u shtuar. Çetave të 
armatosura të Destan Pucës, Sheh Sulës, Mersim 
Demës që mbanin të shkruar në qylaf “ja shahit, 
ja gazi”(vdekje ose fitim), iu shtuan edhe ato të 
Jakup Canit, Liman Alliut, Dan Camit, Hoxhë 
Moglicës, Kurt Ballës, Hysen Destanit etj. 

Në ditët e para të marsit 1909 sulmohet kulla e 
Hazis Xhekës në Gjoricë me 400 ushtarë nën ko-
mandën e Can Aliut. Malet e Dibrës u mblodhën 
tek varret e Shupenzës dhe vendosën të hyjnë në 
luftë me turqit për mbrojtjen e Hazizit-5). 

Destan Puca dhe Jakup Sofraçani morën pjesë 
në mbështetje të forcave të Mersim Demës në 
frontin mbrojtës Ura e Çerenecit-Viçisht, duke 
ruajtur me kujdes kodrat e Shupenzës dhe Sofraç-
anin, portën hyrëse të Grykës së madhe. 

Në Kuvendin e Dheut, në Gropat e Ukut, 
çetat vullnetare të Grykës së Vogël, të Grykës së 
madhe, të Bulqizës, malësorë nga e gjithë Dibra 
u mblodhën në ditët e para të majit 1912 dhe i 
shtruan disa kërkesa Portës së lartë në Stamboll. 
Ajo lëvizje njihet në historinë e Shqipërisë si” 
Lëvizja e plugut”. 

E tronditur nga themelet Qeveria turke u de-
tyrua të tërhiqte nga Nëntë Malet e Dibrës gjithë 
ushtrinë e oficerët duke lënë disa karakolle në 
pika strategjike , të vendosura në kohën e Turgut 
Pashës(1910) në Reç, Arras, Homesh, Ostren, 
Valikardhë. 

Destan Puca, Haxhi Karaj, Osman Zeneli në 
qershor 1912 sulmuan në Valikardhë postën e 

xhandarmërisë-6), duke larguar ushtarët e oficerët 
turq, morën paisjet, armatimet dhe ua shpërndanë 
luftëtarëve të çetave. Ishin ushtarët e fundit turq 
që u larguan dhe nuk u kthyen më në teritoret 
e Dibrës. 

Lufta ballkanike përshiu gjithë vendin tonë. 
Serbia, Mali i Zi, Bullgaria, Greqia kishin shprehur 
interesa për t’i ndarë mes tyre tokat shqiptare. 
Patriotët dibranë u mblodhën herë në Gjurrën 
e Mazhicës, herë tek Ferra e Pashës (Dibër të 
Poshtme), u betuan për luftë, bashkëveprim, 
mobilizim të të gjithë popullsisë, falje të gjaqeve. 
Destan Puca erdhi përkrah Elez Isufit në ndihmë 
të Lumës-7). 

Në betejën e Kolesjanit 14-17 nëntor 1912, 
luftëtarët e Grykës Madhe bashkë me vëllezërit 
lumjanë shënuan një histori suksesi kundër 
serbëve. heroizmi i tyre i kishte kaluar kufijtë 
lokal duke i bërë një shërbim të çmuar çështjes 
kombëtare. 

I shoqëruar nga Shaban Duriçi, Destan Puca 
udhëtoi për në Vlorë në ditët e shpalljes së pa-
varësisë duke marrë prej atje jo vetëm kujtimet 
mbresëlënëse të asaj ngjarje madhore për kom-
bin siç ishte pavarësia por edhe flamurin për ta 
valëvitur në Grykën e Madhe. Gëzimi i madh për 
pavarësinë u kthye në dëshpërim. Kur erdhën në 
vendlindje trupat serbe kishin pushtuar Dibrën. 
Ata kishin mësyer për të zënë kufirin strategjik 
Steblevë-Qafë Buall-QafëMurrë-Lan-Lurë-Qafë 
Gëlqere-Ura e Dodës Reç. 

Pushtuesi i vjetër shekullor u zëvendësua 
me një pushtues të ri, më i egër e më barbar. 
Prapë Destan Pucën , vegjëlia e zgjodhën prijës, 
komandant , i besoi ruajtjen e pavarësisë, lirinë, 
të ardhmen. 

Në shtator 1913 Destan Puca do të merrte 
pjesë në luftë për çlirimin e Peshkopisë dhe 
Dibrës së Madhe, një fitore e rëndësishme por 
e përkohshme sepse siç dihet Serbia i ripushtoi 
në saj të forcave të mëdha ushtarake në njerëz e 
teknikë luftarake. 

Me bashkëvendasit e tij Hajredin Shehu, Ram-
iz Alliu, Riza Shehu, Sadik Kamberi, mbështeti me 
forcë përpjekjet e Sheh Sulës për funksionimin e 
shkollës shqipe në Zerqan. Ramiz Daci më 1915 
organizoi një kurs për mësimin e gjuhës shqipe 
me disa të rinj nga Gryka e Madhe e pjesëtarë të 
familjes Puca-8). 

Një dritë jeshile u shfaq pas pushtimit austriak. 
Në vitin 1916-1917 u rihap shkolla në Zerqan 
dhe një shkollë në Sopot. Erdhën mësuesit Riza 
Shehu, Ramiz Alliu e Osman Moglica. 

Më 1918 Destan Pucën e gjejmë të angazhuar 
në luftën për mbrojtjen e Martaneshit kundër 
serbëve, në mbështetje të patriotit Ali Llanit, 
por edhe në Fushë-Bulqizë tek kulla e Shabës 
në Dragu me Mehmet Duriçin, gjithnjë kundra 
ushtrisë serbe. 

Ardhja në Arras e administratës së Prefekturës 
së Dibrës, në ditët e para të muajit gusht 1920 
ishte një shpresë për patriotët dibranë, prandaj 
Destan Puca me Jakup Canin nuk vonuan me 
luftëtarët e tyre vullnetarë. 

Destan Puca u zgjodh në Shtabin e Luftës 
të kryengritjes kundër serbe bashkë me Ramiz 
Dibrën, Ramiz Dacin, Ismail Strazimirin, Isuf 
Xhelilin, Jashar Erebarën, Riza Lushën etj. Çetat 
vullnetare u vunë nën komandën e Elez Isufit(-
komandant i përgjithshëm). Gjithashtu Destan 
Puca mori detyrë të mbrojë bashkë me çetat e 
Grykës Madhe frontin Ura e Çerenecit-Viçisht. 
Çetat vullnetare të Tërnovës, Bulqizës e Sopotit 
të udhëhequra nga Osman Zeneli, Mehmet 
Duriçi e Destan Puca u shkaktuan humbje të 
mëdha forcave serbe në Vorre të Vrame në shtator 
1920-9). 

Viti 1921 do të shënonte fitoren përfundimtare 
të luftëtarëve dibranë kundër ushtrive serbe në 
Lanë-Lurë. Në muajt gusht-tetor 1921 Destan 
Puca nuk u shkëput nga Elez Isufi në betejat e 
Gropës Gëlqeres dhe Lan-Lurës, që shënojnë 
fitoren e madhe përfundimtare të luftëtarëve 
dibranë kundër pushtimit serb. Nëntë vjet luftë, 
lodhje, sakrifica. Krahas maleve të tjerë të Dibrës, 
Gryka e Madhe luftoi me nder e dinjitet për 
mbrojtjen e çështjes kombëtare. Destan Puca mori 
pjesë në lëvizjen e marsit 1922 për përmbysjen 
e një qeverie çifligare dhe hapjes së rrugës të një 
demokracie borgjeze e përparimtare. Tashmë ai 
kishte grumbulluar një përvojë të gjatë në luftën 
për liri e pavarësi, demokraci e përparim. Vazh-
dimisht për rreth tij grumbulloheshin luftëtarë 
vullnetarë, dashamirës, bashkëfshatarë, kryesisht 
nga vegjëlia e Grykës së Madhe e Bulqiza. Në 
kohë paqe ata punonin pranë familjeve të tyre, 
një pjesë në emigracion. Me thirrjen për luftë 
mblidheshin me armë e pa armë. U miqësua me 
Elez Isufin, Ramiz Dacin, Mersim Demën, Jakup 
Canin, Mehmet Duriçin. Bashkë i ndanë fitoret 
por edhe humbjet, asnjëherë nuk i shkëputën 
lidhjet me popullin e thjeshtë e luftëtarët trima 
dibranë. 

 Në bashkëpunim me Riza Shehun si kryetar i 
shoqërisë “Bashkimi”, për nënprefekturën e Zer-
qanit, Vahid Kurmakun, Osman Moglicën, Jakup 
Canin, Dan Alliun, Sali Metën, Ali Gurrën, Ramiz 
Alliun, Sadik Kamberin etj, organizuan gjithë 
Grykën e Madhe në rivarrimin e Ramiz Dacit, në 
Maqellarë më 27 nëntor 1924. 

Pas revolucionit të vitit 1924, Destan Puca nuk 
e ndërpreu veprimtarinë e tij në dobi të fshatit, 
Grykës së Madhe, nën/prefekturës së Zerqanit për 
ruajtjen e rendit e qetësisë, zgjidhjen e mosmar-
rëveshjeve etj. Mbështeti deputetin e parlamentit 
shqiptar Dine Dema për hapjen e shkollave, 
veçanërisht për hapjen dhe funksionimin e Inter-
natit të Homeshit. Si gjithnjë edhe pse në moshë të 
vjetër fshati e zgjidhte përfaqësues të tij, kryeplak. 

 Në vitin 1922 familja e Destan Pucës erdhi në 
fshatin Zall-Sopot. Ajo u bë një familje e madhe 
me shumë meshkuj e burra luftëtarë.

 Familja Puca ka dhënë bukë e ka strehuar ud-
hëtarë, muhaxhirë, qiraxhinj, tregtar e hallexhinj.  
Ashtu si Sheh Sula, Salë Zeneli në Valikardhë, 
Lam Hysa në Peladhi, Bajram Zeneli Tërbnovë, 
Jakup Cani në Sofraçan, u dallua për besë, trimëri 
e bujari. 

 Më 6 maj 1931 Destan Puca u nda nga jeta 
duke lënë prapa një trashëgimi të mirëfilltë atd-
hetare, në dobi të Atdheut. Figura e Destan Pucës 
i kalon kufijtë e Dibrës dhe më gjerë. Është për 
të ardhur keq që institucionet tona i kanë lënë 
në harresë disa figura që meritojnë të vlerësohen 
sipas meritave dhe kontributeve. Duke harruar 
të kaluarën nuk mund të ndërtojmë të ardhmen. 

REFERENCA:
1-Shaqir Skarra, “Venishti, kurora ma e bukur e Ujemu-

jës”. Tiranë 2019, faqe 62. 
2-Mois Murra, “Historia e Dibrës, nga antikiteti në 

monarki”, Tiranë 2017, faqe 263. 
3-Zabit Lleshi, “Jakup Cani i Sofraçanit” Tiranë 2017, 

faqe 39. 
4-Kristo Frasheri, “Historia e Dibrës”. Tiranë 2012 
5-Aqif Lleshi “Kujtime të veteranëve”, vjelë nga autori, 

1980. 
6- Kristo Frashëri, “Historia e Dibrës” Tiranë 2012, 

faqe 330. 
7-Mois Murra, “Ushtima e maleve” 18 shtator 1982. 
8-Destan Rama, “Zerqani, vatra e dijes”, faqe 113. 

9-Mois Murra, “Ushtima e maleve” 18 shtator 1982. 

Vendasit i pritën me ngrohtësi 
dhe u krijuan një mjedis miqësor. 
Hyseni i vjetër trashëgoi Fejzën, 
Fejza-Salën, Sala-hysenin, 
Hyseni-Destanin dhe Mehmetin. 
Në traditën e saj kjo familje 
njihej si punëtore e me shpirt 
atdhetar. Për fat të mirë, këtë e 
trashëgoi nga brezi në brez në 
vendbanimin e ri. U shqua në 
mënyrë të veçantë Destani. 
Në fëmijëri u dallua ndër 
moshatarët për zgjuarsi natyrale. 
Në odat e Grykës së Madhe vinin 
të freskëta episodet e luftës kundër 
hajredin Pashës, të Fejzë Bulqizës, 
Lam Dacit. Ishin dëshmitarët e 
gjallë të atyre luftërave që përcillnin 
tek brezi i ri heroizmin e Grykës 
së Madhe, Bulqizës dhe Dibrës, 
kundër Perandorisë Osmane. 
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recensë -Duke lexuar në anglisht romanin e Terziut “Misteri i bukuroshes 
shqiptare në Londër” (The mystery of the Albanian beauty in London)

Nga SHEFQET MEKO 
Minneapolis, MN USA

Besoj se të gjithë pajtohemi që shkrim-
tari Fatmir Terziu, është kthyer në një 
“vullkan krijues”. Ai shkruan, boton, 

fantazon, regjizon, filmon, redakton, nderon 
e frymëzon kolegë, mban gjallë “Fjalën e 
Lirë”, bën punën e tij të përditshme dhe 
padyshim, gjithmonë mbetet si “qiri” në 
shërbim të familjes së vet. Mjafton kaq që 
t’i themi pa mëdyshje “Mjeshtër i Madh”, 
atë që ia ka dhënë plot meritë, Presidenti 
i Republikës së Shqipërisë. Siç dihet, ai ka 
marrë edhe zyrtarisht tituj dhe ndere të tjera, 
por unë dëshiroj të ndalem tek një roman 
i kohëve të fundit botuar në anglisht “The 
mystery of the Albanian beauty in London”, 
të cilin e sigurova menjëherë nga shtëpia 
botuese dhe më erdhi menjëherë në derë 
nga postieri në një paketim të veçantë. 
Romani, i cili është botuar në shqip qysh 
më 2010 me titullin “Kojrillat” natyrisht ka 
gjetur mjaft lexues të tjerë në shqip, por këtë 
herë në anglisht ndoshta më bëhet një ndjesi 
ndryshe në mjedisin tim ku jam nën trysninë 
e përditësisë së anglishetes amerikane dhe 
shqipes sonë të mrekullueshme. Mbase për 
dikë mund të jem i vonuar në reagimin tim, 
ndaj një libri tashmë botuar një dekadë 
më parë, por leximi i në anglisht më ka 
“karikuar”, sikurse e citova, të shënoj disa 
mendim e gjykime rreth këtij romani.

PËRJETIMET TONA 
Ne ikanakët, kemi secili një përjetim të 

veçantë të jetës në perëndim dhe çdokush 
është “peng” i përvojës së vet. Kështu ka 
ndodhur edhe me mua. Gjatë “monizmit” në 
vendin tonë, patëm fatin të lexonim në shqip 
kryevepra botërore të krijuesve me famë, falë 
përkthyesve tanë të talentuar. Shkrimtarët e 
famshëm të botuar në shqip, ishin shpesh 
pikëlidhjet tona të para me shokët apo shoqet 
që sapo njiheshim në shkollë të mesme, në atë 
moshë të artë ku shpirti flet tërë pasion dhe 
sinqeritet. Rrodhën dekada qysh ato vite. Ne u 
shpërndamë kudo dhe erdhi një moment dhe 
ne “gjetëm origjinalët” dhe rilexuam autorët 
e preferuar në “gjuhën e nënës”. 

Kjo ndodhi së pari me mua me romanin 
“Martin Iden” të Xhek Londonit. Kisha një etje 
për ta rilexuar këtë roman sepse tashmë në 
fillimet e mia në Amerikë, unë e shihja veten 
edhe si nje “Martin Iden” me ëndrrën për t’i 
ikur varfërisë. Ka qënë një përjetim fatlum. 
Netëve duke punuar jo lehtë në UPSP, në 
pushimet e shkurtëra lexoja romanin e rinisë 
në anglisht dhe përpiqesha të shijoja ndryshe… 

Më vonë do ishin edhe autorë të tjerë, por 
të parët mbeten si ajo “puthja” e rinisë. Në 
këtë kontekst duke lexuar në anglisht rom-
anin e Fatmir Terziu, për herë të parë truri 
im ishte në “riverese modë”: duke lexuar në 
anglisht çdo fjalë dhe radhë vetëtimthi përk-
thehej në shqip, duke shijuar njëkohësisht të 
dyja gjuhët të cilat janë bërë pjesa jonë siç 
kemi dy sy, dy duar e dy veshë... 

Për herë të parë përjetova duke lexuar 
“The mystery of the Albanian beauty in Lon-
don”, “martesën” gjuhësorë anglisht-shqip, e 
si rezonacë dashurie të mban gjallë endjen 
e leximit. Kur futesh në thelbin e fabulës së 
Terziut, kupton se ai është një “maratho-
nomak letrar”, që na bredh me një histori 
interesante nga një shekull në tjetrin, nga 
Shqipëria në Londër, Romë, Paris, Uashin-
ton, Stamboll, Beograd e Pekin... 

PERSONAZHI KRyESOR
Granit Jetoni, ky personazh ku secili nga 

ne gjen pjesëza e momente të jetës së vet, 
është në të vërtetë një këmbëngulës i stilit 

Fantazia brilante e shkrimtarit Fatmir Terziu

modern, i cili ashtu si Konstandini në prem-
timin e madh ndaj motrës për ta sjellë prapë 
tek prindërit, në martesën e saj të largët, 
bredh e bredh nëpër kancelari dhe arshiva, 
në histori dhe ndodhira të kohës, gërmon në 
ngjarje, detaje dhe fakte tronditëse për të zb-
uluar se çfarë ndodhi realisht me bukuroshen 
shqiptare, Zeinepe Vlora, që ishte gjendur e 
vdekur në Londër në fillim të vitit 1933…

Përmes një fantazie brilante dhe me një 
mjeshtëri thurëse të fjalës dhe linjave që shtrin 
në roman, Fatmir Terziu provon me këtë 
libër se ai është një krijues i talentuar i brezit 
tonë. Drama dhe fundi tragjik i bukuroshes 
shqiptare Zeinep Vlora, (Në kulmin e moshës 
së ëndrrave dhe dashurisë) është figurativisht 
vetë drama e Shqipërisë, që autori na e sjell aq 
të bukur dhe aq fatkeqe, por përmes dramës 
të dhimbshme ai të bën edhe të besosh, edhe 
të shpresosh tek e vërteta që quhet Shqipëri. 

Unë përsonalisht nuk kam lexuar një ro-
man që të ketë një shtrirje gjeo-historike kaq 
të gjërë, ku vijnë dhe shfaqen realitete sho-
qërore e figura të njohura të historisë dhe jetës 
shqiptare, ku ndërthuret edhe burri i parë i 
flamurngritjes Shqiptare, Ismail Qemali, edhe 
mbreti Zog dhe ordinancat e tij, kontribues të 
atdhetarizmës shqiptare, dhe “tregëtarë” të 
saj, Enver Hoxha dhe viktimat e tij, diploma-
cia perëndrimore dhe ajo otomane...

GALERIA E ROMANIT
Romani ka një galeri të gjallë karakteresh 

dhe personazesh historike që shpesh të bëjnë 
të habitesh dhe të pyesësh veten: “Ç’kohë po 
jetoj? Shekullin e 20 apo shekullin e 21të?...”

Janë dy skaje, e dy vende të Europës, të 
jetuara nga autori, që vijnë në roman me një 
realizëm artistik që të ngjall instiktivisht zili: 
Shqipëria dhe Londra. Përshkruhet aq bukur 
ndjenja e miqësisë së hershme të dlirët të 
Granit Jetonit me shokët e miqtë e hershëm 
dhe metomorfoza shokuese që sjell koha në 
këto lidhje njerëzore. 

Granit Jetoni mbetet po aq i mirë, po aq 
njerëzor e plot ndjeshmëmri sa në atë fëmi-
jëri të varfër dhe të bukur që e përshkruan aq 
detajshëm sa të rënqeth dhe thua “Kjo është 
famijëria ime…” “Kjo është shoqëria ime...” 
Përmbysja e madhe dhe ikjet shqiptare, vijnë 
në këtë roman si xixëllima kujtimesh, që të 
bëjnë shpesh të dridhesh emocionalisht. 
Të bën kështu jo vetmë fati i Lutfiut nga 
Mokra, por edhe metamorfoza e identitetit 
të Leninit, që gajasej kur kujtonte veten si 

“punëdhënës” i djalit të ish-kryeministrit 
shqiptar,(!!) e një ditë do të quhej Leh. 

Pena e mprehtë e Terziut përshkruan 
bukur të vërtetat e afërta dhe të largëta 
shqiptare: varfërinë e tmerrshme uniforme që 
jetuam, por dhe atë botë të madhe njerëzorë 
që na rrethoi dhe nuk na bëri të humbisnim 
fillin e jetës. Autori sikur të merr përdore me 
fjalën e vet të kujdeshme dhe të “shëtit” në 
Elbasan, Mokër, tek Kafe a Madhe në Shko-
dër, apo Kukës dhe befas të çon tek dosja 
nën investigim e dedektivit anglez Smith. 

Romani ka një dinamikë befasusese, 
që shpesh të bën të ndihesh sikur je nën 
“lëkundjet sizmike” ballkanike, kur ngjarje 
dhe heronj, lidhje familjare, dashuri, intriga 
dhe tradhëti lëvizin befasisht në hapësirën 
e dy shekujve, shkëmbehen si erëra të 
fuqishme në hapësirat malore të Ballkanit 
problematik.

FJALA E KRITIKËS
Besoj se kritika tashmë ka thënë fjalën 

e vet për këtë roman të Prof. Dr. Fatmir 
Terziut, që ne ikanakëve tashmë na vjen 
edhe në gjuhën angleze, si një “dhuratë 
krishtlindjesh”. Sinqerisht, nëse ke një mik 
amerikan, anglez, apo çdo kombi tjetër, që 
do të dijë më shumë për Shqipërinë dhe 
dramën e këtij vendi, jepi ta lexojë këtë ro-
man të Fatmir Terziut dhe ke bërë dhuratën 
më të mirë. Romani është një “grafi diplo-
matiko-psikologjike” e realitetit shqiptar nga 
koha e mbretërimit të Ahmet Zogut dhe deri 
tek zvetënimi i kultit ditatorial Enver Hoxha. 
Terziu rrëfen një të vërtetë shqiptare që të 
fut në mendime.

Granit Jetoni nuk jepet nga kërkimet deri 
në fund. Ai është në roman një “arshivë” e 
gjallë shqiptare që të kujton sa kongreset 
histerike, aq edhe dramat në kombinate e 
fabrikat ku punonin njerëzit e thjeshtë dhe 
gatiteshin “kurbanet” e radhës. Ai nuk lodhet 
duke bërë “autopsinë” e rendit shoqëror 
që lamë pas më një “bisturi” të florinjtë ku 
përpiqet të identifikojë qartë çdo të keqe që 
përjetuam, të bën të qeshësh me idiotësitë e 
“të madhit” (Edhe bar të hamë parimet nuk 
i shkelim…), dhe po aq të trishtohesh kur të 
përshkruhet poeti i varur në Kukës…

Mua më duhet sikur misteri i bukuroshes 
Zeinep Vlora, është ai mister i fatit të keq 
shqiptar, që duket sikur “atentatin” e parë e 
ka marrë në Londër me vdekjen misterioze 
të bukuroshes Vlora, e cila nuk ishte thjesht 
një vdekje… Jeta e saj e shkurtër, por me 
plot ëndrra, drama, aventura e dashuri nga 
Vlora dëri në Paris, Londër e gjetkë, është 
jetë e një kombi dhe personifikim i tij. Nëse 
shikon se sa kujdes, vëmendje, këmbëngulje 
dhe përkushtim tregohet nga “jo shqiptarët” 
për të zbuluar të vërtetën, të sjell në mendje 
edhe të tashmen shqiptare ku ende presim 
që shumë enigma dhe sfida të zhvillimit 
tonë politiko-shoqëror shpesh i presim nga 
të huajët apo “reagimet diplomatike” të am-
basadave të perëndimit në Tiranë. 

THELLËSIA E NARRATIVIT
Me ankth nga faqja në faqe kërkon të 

dish se kush është vrasësi i bukuroshes 
shqiptare në Londër? Pse? Cili është motivi? 
Pse ky fund i keq, kur bukuroshja Zeinep 
kishte aq plane dhe ëndërra të bardha t’i 
shërbente mirësisë, mirëshëndetit dhe të 
bukurës njerëzore? Pse e pësoi në Londër 
ku ishte thjesht “vizitore për krishtlindjet” e 
mezi priste të kthehej në Paris?... Autori të 
fut në arkiva, koleksione gazetash, kronika 
të kohës, në anale diplomatike, të shëtit në 
“varrezat e të panjohurve” në Londër, të 
kujton fatin e zogjve shtegëtarë e sikur të 
bën të fluturosh me ta larg, larg… 

Kapitujt e romanit ngrihen si dallgë të 
stuhishme në imagjinatën që të “injekton” 
pena e Fatmir Terziut dhe në këtë “çorodit-
je” sikur beson se bukuroshen shqiptare e 
ka helmuar ndonjë shqiptar, e në mos jo 
shqiptar, një i huaj më “ndihmë shqiptare”... 
Drama jonë shekullore, që përditë bëhet 
edhe më dramatike, sepse tashmë liria është 
liri për të gjithë, duket sikur “thërret në apel” 
fuqinë e të mirës, njeriun dinjitoz që të jetojë 
kohën duke fituar çdo betejë me të keqen. 
Mbyllja e romanit sikur ta jep përgjigjen 
duke të çliruar nga makthet e palosura në 
faqet e shfletuara. 

Shkurt romani në fjalë i shkrimtarit Fatmir 
Terziu, të tregon një “Shqipëri ndryshe” dhe 
është padyshim një kontribut i paarritshëm 
krijues deri më sot në botimet shqiptare në 
anglisht. Në këtë kontest romani i Terziut, 
sikur të motivon për të qënë dhe mbetur një 
shqiptar i mirë, për të qënë njeri dashamirës 
dhe mirënjohës, kudo që të të ketë hedhur 
fati dhe krenarisht ta mbash këtë emër, që 
është “ADN”-ja jote, përkatësia jote.

Romani duket se është përthyer kuj-
deshëm nga autori vetë dhe jo rrallë të bën 
të gjesh edhe kuptimin e vërtetë të ndonjë 
fjale në shqip, që gjë tregon edhe begatinë 
gjuhësore të autorit në “second language”.

DUKE PËRFUNDUAR
Është kënaqësi që në këtë “shpërndarje” 

të madhe të shqiptarëvë kudo nëpër botë, 
fjala dhe librat na bashkojnë e na njohin me 
miq. Në këtë plan Fatmir Terziu mbetet njeriu 
që ka investuar mençuri, punë dhe kohë së 
paku për t’i mbajtur shqiptarët e ikur rreth 
“strubmullarit” të gjuhës shqipe. E natyrisht 
ndërsa kam përjetuar emocionet e leximit të 
këtij romani në anglisht, ndërsa mendja ime 
duke lexuar anglisht, në mënyrë magjike dhe 
perfekte brenda trurit tim konvertonte çdo 
fjalë të shkruar anglisht në shqipen e mëkuar 
nga nëna, më erdhi në mendje një tregim i 
shkrimtarit shqiparo-kanadez, Faruk Myrtaj, 
rreth gjuhës së nënës, ose siç e titullon autori 
“Mother language”, ku dhimbshëm e bukur 
rrëfen, se edhe sëmundja më e tmerrshme, nuk 
ta fshin dot nga truri “gjuhën e nënës”. Ndaj 
edhe ne ikanakët, ne dhe sidomos brezi ynë, 
sado përpiqemi dhe shkrihemi në kuptimin e 
përdorimin e një gjuhe të dytë, përsëri “gjuha 
e nënës” (“Mother Language”, siç titullon Faruk 
Myrtaj) mbetet si drita e minatorit që çan çdo 
errësirë dhe ndriçon çdo terr e nuk shuhet kur-
rë, ose shuhet si “programim magjik” në trurin 
tënd vetëm bashkë me ikjen tënde...

Përfundimisht, Fatmir Terziu shënon suk-
sesin e tij të radhës me romanin “The mystery 
of the Albanian beauty in London”, (“Misteri 
i bukuroshes shqiptare në Londër”). Ndër-
kohë, besoj se libri në fjalë, do të ishte më 
i plotë në prezantimin e vet nëse do kishte 
të shënuar edhe redaktorin apo autorësinë e 
konceptimit vizual të kopertinës, duke sjellë 
kështu tek lexuesi i huaj edhe “kolegjumin 
botues” të librit, edhe pse dihet nga ne se 
Fatmir Terziu është si Davinçi: mjeshtër i të 
gjithave proçeseve dhe teknikave në botimet 
e veta. E shënoj këtë sepse paragrafet në 
fundkopertinë nga S. Hajra dhe M. Gjini, 
janë dy shkrepje të bukura reçensionuese, që 
bëhen “karem” për lexuesin, por nuk mund 
të jenë pjesë e ”kolegjiumit” të munguar 
,sipas medimit tim. Besoj se edhe autori do 
pajtohet me këtë që shkruaj.

Duke konkluduar them me forcën e 
shpirtit tin, se romani në anglisht i Fatmir 
Terziut “The mystery of the Albanian beauty 
in London”,“Misteri i bukuroshes shqiptare 
në Londër”, është një vlerë dhe kontribut 
krijues, që i shtohet arsenalit dhe koleksionit 
të letërsisë shqiptare edhe në gjuhën e botës.
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HoxHË KALLANga SHAQIR SKARRA

Edhe në ato vite kur veprimtaria e tij arriti 
kulmin e sot që ka më shumë se 80 vjet 
që ka vdekur, gjithmonë në popull është 

njohur si Hoxhë Kalla. Shumë pak e dinë emrin 
e tij të vërtetë. Emri i tij tek ne si nëpërmjet 
legjendës. Ai ishte dhe mbeti Hoxhë Kalla. 
Kanë shkruar për të shumë në Dibër si: Ismail 
Strazimi, Haki Stërmilli, Xhafer Martini, por 
përciptazi me emrin e njohur në popull si 
Hoxhë Kalla. Kanë shkruar dhe vizitor të ndry-
shëm, që vinin në familjen e Elez Isufit, e kanë 
përmendur në kujtimet e tyre Hoxhë Kallën për 
ndihmën dhe kontributin që dha në fushën e 
arsimit në Ujemujë.

Po kush ishte Hoxhë Kalla? Ku e kur kishte 
lindur? Si e kishte emrin e vërtetë? Ku ishte 
arsimuar? Kur dhe ku vdiq?

   Hoxhë Kalla ishte njëri ndër dy djemtë 
e Ali Gjokës nga Kalla. Kishte lindur më 27 
shkurt 1870 në fshatin Kallë të Ujemujës dhe 
quhej Selam. Vëlla kishte Qazim Gjokën. 

   Në moshën 6 vjeçare së bashku me babanë 
e tij i ra shorti të emigronte në Stamboll. Në 
ato vite jo vetëm Stambolli, por në shumë vise 
turke kishin shkuar për punë mjaft emigrantë 
shqiptarë, por që djemtë e rinj dhe vizionarë 
edhe mund të arsimoheshin në Turqi.

  Nën kujdesin e të atit, pasi kryen shkollën 
e nivelit të ulët dhe të mesëm, arsimohet në 
nivelin e lartë të shkollimit turk. Sipas go-
jëdhënave ka mbaruar në “Robert Kolegj” të 
Stambollit, por të dhënat e fundit nga nipërit 
e Qazimit (vëllai i Selamit, që banojnë në 
Stamboll), tregojnë që ka mbaruar Universitetin 
“Hoxha Tasim”. Në atë kohë shkollimi turk 
kishte, veç profilit civil, edhe atë ushtarak. Ai 
studioi për teologji si degë civile dhe për ush-
tarak. Gjithmonë sipas gojëdhënave (pasi nuk 
kemi asnjë dokument), niveli i tij i intelektit 
kish qenë shumë i lartë dhe ai u diplomua në 
të dy fushat. 

Selàmi, pasi përfundoi studimet në Stamboll, 
provimet e fundit përmbylleshin me një krye-
provim (provim shteti), i cili kishte kryesisht 
lëndën ushtarake e politike të të gjitha viteve 
të studimit. Ky provim do të jepej në Ankara. 
Këtë provim do të jepnin ata studentë të cilët 
kishin zgjedhur të punonin në administratën 
shtetërore. Selàmi ishte ndër këta të përzg-
jedhur. Kryetar i komisionit të provimit ishte 
gjeneral Turguti (Turgut Pasha). Provimi ishte 
shumë i rëndësishëm dhe për Selàmin përgatit-
ja për këtë provim kishte qenë shumë e mirë. 
Përgjigjet e tij jo vetëm ishin shumë të sakta, 
por komisionit i ra në sy elokuenca e tij dhe 
mprehtësia e artikulimit. 

Kjo i kishte tërhequr vëmendjen gjeneralit 
turk, i cili ishte interesuar për të dhe ju kish 
kërkuar anëtarëve të komisionit, të cilët ishin 
pedagogët e tij, t’i sillnin një CV (Curiculum 
Vitae) ose siç e quajmë ne karakteristikë 
gjithëpërfshirëse të viteve të tij të studimit. Pak 
para se të dilte nga salla e provimit, Selàmi 
sëmuret rëndë dhe detyrohen ta dërgojnë me 
urgjencë në spital. 

Kjo ngjarje e bën Turgut Pashën të in-
teresohej se si kishin rrjedhur ngjarjet me 

këtë student. Selàmi, pasi bëhet mirë del nga 
spitali dhe kthehet në Stamboll. Përgatitet dhe 
jep disa provime pasuniversitare dhe para një 
komisioni të lartë shtetëror laureohet me gradë 
shkencore në teologji (ekuivalente me doktor 
i shkencave).

 Turgut Pasha informohet se studenti Selàm 
Arnauti (shqiptari, pasi kështu thirrej atje), ishte 
emëruar si nënprefekt në një qytet në kufi me 
Irakun. Më vonë, përsëri nga interesimi i tij, ai 
mëson se ishte kthyer në Shqipëri dhe se sipas 
një telegrami, thuhej se kishte vdekur.

Pas provimeve, në moshën 25 vjeçare, në 
bazë të rregullave të shtetit turk, ai duhet të 
zgjidhte njërën nga diplomat për të punuar 
dhe i ofrohet si ushtarak punë në një qytet në 
lindje të Turqisë në kufi me Irakun, ose si hoxhë 
në njërën ndër xhamitë e Stambollit. Ai pranoi 
të punojë në administratën shtetërore dhe u 
emërua me punë si nënprefekt. 

Babai i tij Aliu vdiq kur ai kishte filluar 
studimet e larta. U varros në Stamboll. Para 
vdekjes së tij i lë porosi Selamit që të shkojë 
në Shqipëri e të marrë nënën dhe të vëllanë 
Qazimin. Qazimi mbërriti vetë në Stamboll 
pak pas vdekjes së Aliut. Për të çuar në vend 
porosinë e të atit, ai merr leje 2 mujore për të 
ardhur në Shqipëri, Sllovë, në fshatin Kallë, ku 
kishte nënën, Naslien, për ta parë dhe për ta 
marrë me vete. 

Udhëtimi më i shpejtë në ato kohëra ishte 
udhëtimi me tren nga Stambolli në Selanik. Me 
këtë tren ai mbërrin në Selanik, i shoqëruar nga 
bashkatdhetarë nga zona e Kalasë së Dodës. 
Nga Selaniku nisen me karvanë duke udhëtuar 
përmes Maqedonisë së sotme, dalin në Hanin 
e Elezit dhe prapa malit të Korabit, ku ishte 
rrugëkalimi i zonës së Kalasë së Dodës për në 
Shkup. Natën e fundit të udhëtimit ai qëndron 
në shtëpinë e Maliq Dakut në fshatin Çernjevë 
të Kalasë së Dodës. Të nesërmen e përcjellin 
për në Kallë. I veshur me rroba ushtarake si 
oficer turk, në hyrje të fshatit disa burra i zënë 
pritë. Pas shumë debatesh në mosmarrëveshje 
nga mosnjohja e gjuhës, arrin që t’ju thotë 
pritvënësve se jam djali i Aliut. 

Pritvënësit e shoqërojnë dhe e çojnë në 
shtëpi. E ëma, Naslia, nuk arrinte të besonte se 
ishte i biri. Nga lodhja e dëshpërimi iu deshën 
disa ditë të marrë veten. 

Ngjitur me shtëpinë e tij ishte shtëpia e 
kushëririt të tij Mulla Dalipi ose Dalip Xhoka, i 
cili kishte njohuri të gjuhës turke. Mulla Dalipi 
shquhej për maturi e pjekuri dhe prezenca e 
tij në marrëdhëniet me Selàmin u shndërruan 
në një domosdoshmëri për përshtatjen në 
mjedisin e ri në të cilin ai u ndesh. Nëpërmjet 
tij ai mësoi gjuhën shqipe.

Leja e qëndrimit të tij ishte për 60 ditë dhe 

sipas planit Qazimi, i vëllai i tij më i vogël, do 
t’i dërgonte biletën e kthimit me anije. Rreth 
vitit 1893-‘95, Qazimi, vëllai i tij, pas ndarjes 
që pati me të shoqen dhe për t’ju larguar 
hasmërisë me njerëzit e ish gruas nga Trojaku, 
fisi i Çere, largohet për në Turqi dhe vendoset 
te vëllai i tij Selàmi. Asokohe mënyra më ko-
mode dhe ndoshta e vetmja (veç karvaneve) 
ishte ajo me anije. Kaluan 60 ditët dhe njoftim 
për biletën e anijes nuk kishte. Një gjë e tillë e 
zemëroi pa masë.

Mënyra e qeverisjes në atë kohë në Shqipëri 
bëhej me anë të bajraqeve. Zona e Sllovës, 
që në atë kohe quhej “Ujë e në ujë” (bëhet 
fjalë për të gjithë zonën që fillon nga përroi i 
Kapçit, bjeshka e Gramës deri në Dri nga ana 
lindore, nga përroi i Veleshicës që rrjedh nga 
Korabi deri në Drin në anën veriperëndimore. 
E gjitha kjo zonë komandohej nga Elez Isufi 
ose Elez Ndreu. Ky ishte një komandant civil, 
por me influencë si në zonë e më gjerë dhe 
në administratën turke. Për të qenë më i saktë, 
ndikimi i tij shtrihej edhe më gjerë se në zonën 
e Sllovës, konkretisht edhe në Zall Dardhë e në 
Reç, ku nga kjo e fundit kishte dhe origjinën 
para ardhjes në Lisivalle - Sllovë.

Nuk u deshën shumë kohë dhe Selàmi 
ra në sy për nivelin e tij intelektual, për njo-
huritë e thella të marra nga arsimimi i tij në 
Stamboll dhe për rrjedhshmërinë e përdorimit 
të arabishtes, persishtes dhe turqishtes, që i 
zotëronte aq mirë. Këto karakteristika të tij i 
ranë menjëherë në sy Elez Isufit, i cili, i shty-
tur edhe nga shumë njerëz rreth tij, vendosi 
që ta mbajë pranë vetes. Këtë ai vendosi ta 
realizojë në fshehtësi. Ajo që ne sot quajmë 
telekomunikacion, asokohe bëhej me korrier. 
Ata emëroheshin e paguheshin nga autoriteti 
lokal. Kështu, në krye të dy muajve, sipas 
asaj që kishin vendosur dy vëllezërit, Qazimi 
i kishte prerë biletën për udhëtim me anije 
Durrës-Stamboll dhe njëherësh i nis telegramin 
që në datën e caktuar e kish biletën e prerë. 
Telegrami i ardhur kalon në dorë të Elez Isufit 
(Ndreut), i cili e gris atë dhe nuk i tregon. 

Edhe dy herë të tjera Qazimi i dërgon tele-
gram e biletë, por nga ana e Elezit telegramet 
grisen. Në të njëjtën kohë nga qendra e punës 
ku ai duhet të fillonte punë, i kërkohet ko-
mandës ushtarake të korpusit të Shkupit që të 
mundësojë kthimin e Selamit në detyrë. 

Krahas kësaj i dërgojnë edhe telegram Se-
lamit, ku i kërkohej të paraqitej në detyrë. Këtij 
telegrami Elez Isufi i përgjigjet duke u thënë 
se Selàmi kishte vdekur. Vlen të përmendet 
një fakt që ka të bëjë me këtë. Me porosi nga 
Stambolli, Turgut Pasha nis një ditë një togë 
ushtarësh nga ky korpus me shërbim për në 
bajrakun e Sllovës. Veç të tjerash, kësaj toge 

i jepet detyrë për të kërkuar dhe takuar Mulla 
Selàmin dhe për të mësuar arsyen e moskthimit 
të tij në detyrë. Pasi arrin në Sllovë, komandanti 
i togës kërkon dhe takohet me Elez Isufin.

   Pak kohë më parë, Elezi i kishte dërguar 
një letër komandantit të korpusit turk në Shkup, 
ku komandant kishte ardhur Turgut Pasha. Në 
këtë letër ankohej për disa mosmarrëveshje 
me disa personalitete të tjera në zonë. Këtë 
letër e kishte shkruar në turqisht Mulla Selàmi. 
Turgut Pashës i tërheq vëmendjen shkrimi dhe 
konceptimi i një niveli të lartë i kësaj letre dhe 
bindet se kjo letër ishte shkruar nga Mulla 
Selàmi, ish nxënësit të tij. Kur i jep porosi 
komandantit të togës, i kërkon njëkohësisht që 
ta takojë personalisht Mulla Selàmin, pasi kjo 
letër është shkruar prej tij dhe kjo do të thotë 
se ai punon me Elez Isufin. Komandanti i togës, 
duke pasur një farë dyshimi se si mund ta njohë 
Turgut Pasha shkrimin e Mulla Selamit, ia bën 
këtë pyetje pashait:

-Pasha, pse jeni i bindur se këtë letër e ka 
shkruar Mulla Selàmi? 

-Vetëm sheh Prizreni (Ymer Prizreni) dhe 
Mulla Selàmi e kanë përdorur kështu turqishten 
dhe asnjë tjetër, - i përgjigjet pashai. – Pastaj, 
mos harro, se nga ky bajrak vetëm ai ka studiuar 
në universitetin e Stambollit.

Me të mbërritur në Sllovë komandanti 
kërkon takim me Elez Isufin dhe diskutojnë 
rreth problemit për të cilin kishin marrë porosi. 
Pas këtij momenti, komandanti i togës i kërkon 
Elezit të thërrasë Mulla Selamin, pasi ishte i 
porositur nga Turgut Pasha. Elezi i thotë se 
kjo është e pamundur, pasi Mulla Selàmi ka 
vdekur. Komandanti i togës kundërshton dhe 
thotë që nuk mund të ketë vdekur, pasi kjo 
letër që i ke dërguar pashait është shkruar prej 
tij, sepse vetë pashai më ka thënë se vetëm dy 
veta mund të shkruanin kështu turqisht, Mulla 
Selami dhe Sheh Prizreni. Kjo thënie i erdhi 
menjëherë në ndihmë Elez Isufit dhe thotë se 
këtë letër e ka shkruar Imer Prizreni.

   Mulla Selàmi mbeti në Kallë. Me këm-
bënguljen e nënës, Naslies, ai detyrohet të 
martohet në vitin 1906 me Alijen, e cila ishte 
nga fshati Bushtricë në lagjen Gërboll dhe ishte 
e motra e Ibrahim Kovaçit. Ibrahimi vritet në 
luftë me serbët në vitin 1917 dhe nuk la fëmijë. 
Ndërkohë, Selàmi kryente detyrën e sekretarit 
pranë Elez Isufit. Në vitin 1908 ndodh një 
ngjarje e papritur për Selàmin. Zona e Sllovës 
ishte një zonë disi e thellë. Ndikimi i korpusit 
turk që ishte i vendosur në Shkup me koman-
dant Turgut Pashën e kishte humbur dita-ditës 
ndikimin në zonë. Po kështu, lëvizjet patriotike 
kishin sjellë ndikim në një fare autonomie. 
Një gjë e tillë nuk i interesonte Portës së Lartë 
(kështu quhej në popull Sulltanati në Stam-
boll). Një vit më parë, në vitin 1907 në krye 
të korpusit turk në Shkup kishte ardhur Turgut 
Pasha (gjeneral Turguti). Për të vendosur au-
toritetin e Sulltanit ai ndërmerr një inkursion 
në të gjithë Vilajetin e Shkupit, ku dhe Dibra, 
Sllova bënin pjesë. Gjenerali me disa taborë 
(njësi ushtarake) vendoset në kodër të Kaushit 
(kodër mbi Trojak) dhe i dërgon fjalë Elez Isufit 
të paraqitet për bisedime. Elezi, duke e njohur 
mirë fuqinë ushtarake të Turgut Pashës, vendosi 
të shkojë për bisedime dhe të mos i kundërvi-
het. Si përkthyes merr sekretarin e tij, që në 
këtë rast ish Mulla Selàmi (tashmë në zonë 
kështu e thërrisnin) dhe paraqiten në çadrën e 
fushimit që kishte ngritur Turgut Pasha. Sapo 
Elezi dhe Selàmi u futën në çadër, ky i fundit, 
Selàmi, njohu gjeneralin turk, por e përmblodhi 
veten, pasi bisedimet do të ishin të tendosura. 
Me Turgut Pashën tani duhej të ballafaqohej 
në të tjera rrethana dhe ku pashai turk në këto 
bisedime përfaqësonte Sulltanin dhe fuqinë e 
tij ushtarake. Ai ishte Komandanti i Korpusit për 
Ballkanin. Në të tilla rrethana nisën bisedimet. 
Elez Isufi në përgjithësi shquhej për mprehtësi 
dhe maturi, por në këtë rast, situata ishte tepër 
e koklavitur, pasi ai kishte dalë shumë herë 
kundra vendimeve të Portës së Lartë dhe duhej 
të paraqitej me një diplomaci të hollë.

Bisedimet ecën në një rrjedhë normale deri 
në momentin kur Elezi shfaqi kundërshti e mos-

Selàmi, pasi  përfundoi studimet  
në Stamboll, provimet e fundit 
përmbylleshin me një kryeprovim 
(provim shteti), i cili kishte  
kryesisht lëndën ushtarake e 
politike të të gjitha viteve të 
studimit. Ky provim do të jepej në 
Ankara. Këtë provim do të jepnin 
ata studentë të cilët kishin zgjedhur  
të punonin në administratën 
shtetërore. Selàmi ishte ndër këta 
të përzgjedhur. Përgjigjet e tij jo  
vetëm ishin shumë të sakta, por 
komisionit i ra në sy elokuenca dhe 
mprehtësia e artikulimit. 

Ka më shumë se 80 vjet që ka 
vdekur, por gjithmonë në popull 
është njohur si hoxhë Kalla. Fare 
pak njerëz e dinë emrin e tij të 
vërtetë. Emri i tij te ne erdhi si 
nëpërmjet legjendës, ai ishte dhe 
mbeti hoxhë Kalla.Kanë shkruar 
për të shumë  në Dibër si: Ismail 
Strazimi, haki Stërmilli, Xhafer 
Martini, por përciptazi, me emrin 
e njohur në popull si hoxhë Kalla. 
Kanë shkruar dhe vizitorë të 
ndryshëm që vinin në familjen e 
Elez Isufit dhe e kanë përmendur 
në kujtimet e tyre hoxhë Kallën 
për ndihmën dhe kontributin 
që dha në fushën e arsimit në 
Ujemujë.

Më 1909 Mulla Selàmi  hapi shkollën e parë në Sllovë 
dhe ishte mësuesi i parë në këtë shkollë. arsim
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HoxHË KALLANga SHAQIR SKARRA

Edhe në ato vite kur veprimtaria e tij arriti 
kulmin e sot që ka më shumë se 80 vjet 
që ka vdekur, gjithmonë në popull është 

njohur si Hoxhë Kalla. Shumë pak e dinë emrin 
e tij të vërtetë. Emri i tij tek ne si nëpërmjet 
legjendës. Ai ishte dhe mbeti Hoxhë Kalla. 
Kanë shkruar për të shumë në Dibër si: Ismail 
Strazimi, Haki Stërmilli, Xhafer Martini, por 
përciptazi me emrin e njohur në popull si 
Hoxhë Kalla. Kanë shkruar dhe vizitor të ndry-
shëm, që vinin në familjen e Elez Isufit, e kanë 
përmendur në kujtimet e tyre Hoxhë Kallën për 
ndihmën dhe kontributin që dha në fushën e 
arsimit në Ujemujë.

Po kush ishte Hoxhë Kalla? Ku e kur kishte 
lindur? Si e kishte emrin e vërtetë? Ku ishte 
arsimuar? Kur dhe ku vdiq?

   Hoxhë Kalla ishte njëri ndër dy djemtë 
e Ali Gjokës nga Kalla. Kishte lindur më 27 
shkurt 1870 në fshatin Kallë të Ujemujës dhe 
quhej Selam. Vëlla kishte Qazim Gjokën. 

   Në moshën 6 vjeçare së bashku me babanë 
e tij i ra shorti të emigronte në Stamboll. Në 
ato vite jo vetëm Stambolli, por në shumë vise 
turke kishin shkuar për punë mjaft emigrantë 
shqiptarë, por që djemtë e rinj dhe vizionarë 
edhe mund të arsimoheshin në Turqi.

  Nën kujdesin e të atit, pasi kryen shkollën 
e nivelit të ulët dhe të mesëm, arsimohet në 
nivelin e lartë të shkollimit turk. Sipas go-
jëdhënave ka mbaruar në “Robert Kolegj” të 
Stambollit, por të dhënat e fundit nga nipërit 
e Qazimit (vëllai i Selamit, që banojnë në 
Stamboll), tregojnë që ka mbaruar Universitetin 
“Hoxha Tasim”. Në atë kohë shkollimi turk 
kishte, veç profilit civil, edhe atë ushtarak. Ai 
studioi për teologji si degë civile dhe për ush-
tarak. Gjithmonë sipas gojëdhënave (pasi nuk 
kemi asnjë dokument), niveli i tij i intelektit 
kish qenë shumë i lartë dhe ai u diplomua në 
të dy fushat. 

Selàmi, pasi përfundoi studimet në Stamboll, 
provimet e fundit përmbylleshin me një krye-
provim (provim shteti), i cili kishte kryesisht 
lëndën ushtarake e politike të të gjitha viteve 
të studimit. Ky provim do të jepej në Ankara. 
Këtë provim do të jepnin ata studentë të cilët 
kishin zgjedhur të punonin në administratën 
shtetërore. Selàmi ishte ndër këta të përzg-
jedhur. Kryetar i komisionit të provimit ishte 
gjeneral Turguti (Turgut Pasha). Provimi ishte 
shumë i rëndësishëm dhe për Selàmin përgatit-
ja për këtë provim kishte qenë shumë e mirë. 
Përgjigjet e tij jo vetëm ishin shumë të sakta, 
por komisionit i ra në sy elokuenca e tij dhe 
mprehtësia e artikulimit. 

Kjo i kishte tërhequr vëmendjen gjeneralit 
turk, i cili ishte interesuar për të dhe ju kish 
kërkuar anëtarëve të komisionit, të cilët ishin 
pedagogët e tij, t’i sillnin një CV (Curiculum 
Vitae) ose siç e quajmë ne karakteristikë 
gjithëpërfshirëse të viteve të tij të studimit. Pak 
para se të dilte nga salla e provimit, Selàmi 
sëmuret rëndë dhe detyrohen ta dërgojnë me 
urgjencë në spital. 

Kjo ngjarje e bën Turgut Pashën të in-
teresohej se si kishin rrjedhur ngjarjet me 

këtë student. Selàmi, pasi bëhet mirë del nga 
spitali dhe kthehet në Stamboll. Përgatitet dhe 
jep disa provime pasuniversitare dhe para një 
komisioni të lartë shtetëror laureohet me gradë 
shkencore në teologji (ekuivalente me doktor 
i shkencave).

 Turgut Pasha informohet se studenti Selàm 
Arnauti (shqiptari, pasi kështu thirrej atje), ishte 
emëruar si nënprefekt në një qytet në kufi me 
Irakun. Më vonë, përsëri nga interesimi i tij, ai 
mëson se ishte kthyer në Shqipëri dhe se sipas 
një telegrami, thuhej se kishte vdekur.

Pas provimeve, në moshën 25 vjeçare, në 
bazë të rregullave të shtetit turk, ai duhet të 
zgjidhte njërën nga diplomat për të punuar 
dhe i ofrohet si ushtarak punë në një qytet në 
lindje të Turqisë në kufi me Irakun, ose si hoxhë 
në njërën ndër xhamitë e Stambollit. Ai pranoi 
të punojë në administratën shtetërore dhe u 
emërua me punë si nënprefekt. 

Babai i tij Aliu vdiq kur ai kishte filluar 
studimet e larta. U varros në Stamboll. Para 
vdekjes së tij i lë porosi Selamit që të shkojë 
në Shqipëri e të marrë nënën dhe të vëllanë 
Qazimin. Qazimi mbërriti vetë në Stamboll 
pak pas vdekjes së Aliut. Për të çuar në vend 
porosinë e të atit, ai merr leje 2 mujore për të 
ardhur në Shqipëri, Sllovë, në fshatin Kallë, ku 
kishte nënën, Naslien, për ta parë dhe për ta 
marrë me vete. 

Udhëtimi më i shpejtë në ato kohëra ishte 
udhëtimi me tren nga Stambolli në Selanik. Me 
këtë tren ai mbërrin në Selanik, i shoqëruar nga 
bashkatdhetarë nga zona e Kalasë së Dodës. 
Nga Selaniku nisen me karvanë duke udhëtuar 
përmes Maqedonisë së sotme, dalin në Hanin 
e Elezit dhe prapa malit të Korabit, ku ishte 
rrugëkalimi i zonës së Kalasë së Dodës për në 
Shkup. Natën e fundit të udhëtimit ai qëndron 
në shtëpinë e Maliq Dakut në fshatin Çernjevë 
të Kalasë së Dodës. Të nesërmen e përcjellin 
për në Kallë. I veshur me rroba ushtarake si 
oficer turk, në hyrje të fshatit disa burra i zënë 
pritë. Pas shumë debatesh në mosmarrëveshje 
nga mosnjohja e gjuhës, arrin që t’ju thotë 
pritvënësve se jam djali i Aliut. 

Pritvënësit e shoqërojnë dhe e çojnë në 
shtëpi. E ëma, Naslia, nuk arrinte të besonte se 
ishte i biri. Nga lodhja e dëshpërimi iu deshën 
disa ditë të marrë veten. 

Ngjitur me shtëpinë e tij ishte shtëpia e 
kushëririt të tij Mulla Dalipi ose Dalip Xhoka, i 
cili kishte njohuri të gjuhës turke. Mulla Dalipi 
shquhej për maturi e pjekuri dhe prezenca e 
tij në marrëdhëniet me Selàmin u shndërruan 
në një domosdoshmëri për përshtatjen në 
mjedisin e ri në të cilin ai u ndesh. Nëpërmjet 
tij ai mësoi gjuhën shqipe.

Leja e qëndrimit të tij ishte për 60 ditë dhe 

sipas planit Qazimi, i vëllai i tij më i vogël, do 
t’i dërgonte biletën e kthimit me anije. Rreth 
vitit 1893-‘95, Qazimi, vëllai i tij, pas ndarjes 
që pati me të shoqen dhe për t’ju larguar 
hasmërisë me njerëzit e ish gruas nga Trojaku, 
fisi i Çere, largohet për në Turqi dhe vendoset 
te vëllai i tij Selàmi. Asokohe mënyra më ko-
mode dhe ndoshta e vetmja (veç karvaneve) 
ishte ajo me anije. Kaluan 60 ditët dhe njoftim 
për biletën e anijes nuk kishte. Një gjë e tillë e 
zemëroi pa masë.

Mënyra e qeverisjes në atë kohë në Shqipëri 
bëhej me anë të bajraqeve. Zona e Sllovës, 
që në atë kohe quhej “Ujë e në ujë” (bëhet 
fjalë për të gjithë zonën që fillon nga përroi i 
Kapçit, bjeshka e Gramës deri në Dri nga ana 
lindore, nga përroi i Veleshicës që rrjedh nga 
Korabi deri në Drin në anën veriperëndimore. 
E gjitha kjo zonë komandohej nga Elez Isufi 
ose Elez Ndreu. Ky ishte një komandant civil, 
por me influencë si në zonë e më gjerë dhe 
në administratën turke. Për të qenë më i saktë, 
ndikimi i tij shtrihej edhe më gjerë se në zonën 
e Sllovës, konkretisht edhe në Zall Dardhë e në 
Reç, ku nga kjo e fundit kishte dhe origjinën 
para ardhjes në Lisivalle - Sllovë.

Nuk u deshën shumë kohë dhe Selàmi 
ra në sy për nivelin e tij intelektual, për njo-
huritë e thella të marra nga arsimimi i tij në 
Stamboll dhe për rrjedhshmërinë e përdorimit 
të arabishtes, persishtes dhe turqishtes, që i 
zotëronte aq mirë. Këto karakteristika të tij i 
ranë menjëherë në sy Elez Isufit, i cili, i shty-
tur edhe nga shumë njerëz rreth tij, vendosi 
që ta mbajë pranë vetes. Këtë ai vendosi ta 
realizojë në fshehtësi. Ajo që ne sot quajmë 
telekomunikacion, asokohe bëhej me korrier. 
Ata emëroheshin e paguheshin nga autoriteti 
lokal. Kështu, në krye të dy muajve, sipas 
asaj që kishin vendosur dy vëllezërit, Qazimi 
i kishte prerë biletën për udhëtim me anije 
Durrës-Stamboll dhe njëherësh i nis telegramin 
që në datën e caktuar e kish biletën e prerë. 
Telegrami i ardhur kalon në dorë të Elez Isufit 
(Ndreut), i cili e gris atë dhe nuk i tregon. 

Edhe dy herë të tjera Qazimi i dërgon tele-
gram e biletë, por nga ana e Elezit telegramet 
grisen. Në të njëjtën kohë nga qendra e punës 
ku ai duhet të fillonte punë, i kërkohet ko-
mandës ushtarake të korpusit të Shkupit që të 
mundësojë kthimin e Selamit në detyrë. 

Krahas kësaj i dërgojnë edhe telegram Se-
lamit, ku i kërkohej të paraqitej në detyrë. Këtij 
telegrami Elez Isufi i përgjigjet duke u thënë 
se Selàmi kishte vdekur. Vlen të përmendet 
një fakt që ka të bëjë me këtë. Me porosi nga 
Stambolli, Turgut Pasha nis një ditë një togë 
ushtarësh nga ky korpus me shërbim për në 
bajrakun e Sllovës. Veç të tjerash, kësaj toge 

i jepet detyrë për të kërkuar dhe takuar Mulla 
Selàmin dhe për të mësuar arsyen e moskthimit 
të tij në detyrë. Pasi arrin në Sllovë, komandanti 
i togës kërkon dhe takohet me Elez Isufin.

   Pak kohë më parë, Elezi i kishte dërguar 
një letër komandantit të korpusit turk në Shkup, 
ku komandant kishte ardhur Turgut Pasha. Në 
këtë letër ankohej për disa mosmarrëveshje 
me disa personalitete të tjera në zonë. Këtë 
letër e kishte shkruar në turqisht Mulla Selàmi. 
Turgut Pashës i tërheq vëmendjen shkrimi dhe 
konceptimi i një niveli të lartë i kësaj letre dhe 
bindet se kjo letër ishte shkruar nga Mulla 
Selàmi, ish nxënësit të tij. Kur i jep porosi 
komandantit të togës, i kërkon njëkohësisht që 
ta takojë personalisht Mulla Selàmin, pasi kjo 
letër është shkruar prej tij dhe kjo do të thotë 
se ai punon me Elez Isufin. Komandanti i togës, 
duke pasur një farë dyshimi se si mund ta njohë 
Turgut Pasha shkrimin e Mulla Selamit, ia bën 
këtë pyetje pashait:

-Pasha, pse jeni i bindur se këtë letër e ka 
shkruar Mulla Selàmi? 

-Vetëm sheh Prizreni (Ymer Prizreni) dhe 
Mulla Selàmi e kanë përdorur kështu turqishten 
dhe asnjë tjetër, - i përgjigjet pashai. – Pastaj, 
mos harro, se nga ky bajrak vetëm ai ka studiuar 
në universitetin e Stambollit.

Me të mbërritur në Sllovë komandanti 
kërkon takim me Elez Isufin dhe diskutojnë 
rreth problemit për të cilin kishin marrë porosi. 
Pas këtij momenti, komandanti i togës i kërkon 
Elezit të thërrasë Mulla Selamin, pasi ishte i 
porositur nga Turgut Pasha. Elezi i thotë se 
kjo është e pamundur, pasi Mulla Selàmi ka 
vdekur. Komandanti i togës kundërshton dhe 
thotë që nuk mund të ketë vdekur, pasi kjo 
letër që i ke dërguar pashait është shkruar prej 
tij, sepse vetë pashai më ka thënë se vetëm dy 
veta mund të shkruanin kështu turqisht, Mulla 
Selami dhe Sheh Prizreni. Kjo thënie i erdhi 
menjëherë në ndihmë Elez Isufit dhe thotë se 
këtë letër e ka shkruar Imer Prizreni.

   Mulla Selàmi mbeti në Kallë. Me këm-
bënguljen e nënës, Naslies, ai detyrohet të 
martohet në vitin 1906 me Alijen, e cila ishte 
nga fshati Bushtricë në lagjen Gërboll dhe ishte 
e motra e Ibrahim Kovaçit. Ibrahimi vritet në 
luftë me serbët në vitin 1917 dhe nuk la fëmijë. 
Ndërkohë, Selàmi kryente detyrën e sekretarit 
pranë Elez Isufit. Në vitin 1908 ndodh një 
ngjarje e papritur për Selàmin. Zona e Sllovës 
ishte një zonë disi e thellë. Ndikimi i korpusit 
turk që ishte i vendosur në Shkup me koman-
dant Turgut Pashën e kishte humbur dita-ditës 
ndikimin në zonë. Po kështu, lëvizjet patriotike 
kishin sjellë ndikim në një fare autonomie. 
Një gjë e tillë nuk i interesonte Portës së Lartë 
(kështu quhej në popull Sulltanati në Stam-
boll). Një vit më parë, në vitin 1907 në krye 
të korpusit turk në Shkup kishte ardhur Turgut 
Pasha (gjeneral Turguti). Për të vendosur au-
toritetin e Sulltanit ai ndërmerr një inkursion 
në të gjithë Vilajetin e Shkupit, ku dhe Dibra, 
Sllova bënin pjesë. Gjenerali me disa taborë 
(njësi ushtarake) vendoset në kodër të Kaushit 
(kodër mbi Trojak) dhe i dërgon fjalë Elez Isufit 
të paraqitet për bisedime. Elezi, duke e njohur 
mirë fuqinë ushtarake të Turgut Pashës, vendosi 
të shkojë për bisedime dhe të mos i kundërvi-
het. Si përkthyes merr sekretarin e tij, që në 
këtë rast ish Mulla Selàmi (tashmë në zonë 
kështu e thërrisnin) dhe paraqiten në çadrën e 
fushimit që kishte ngritur Turgut Pasha. Sapo 
Elezi dhe Selàmi u futën në çadër, ky i fundit, 
Selàmi, njohu gjeneralin turk, por e përmblodhi 
veten, pasi bisedimet do të ishin të tendosura. 
Me Turgut Pashën tani duhej të ballafaqohej 
në të tjera rrethana dhe ku pashai turk në këto 
bisedime përfaqësonte Sulltanin dhe fuqinë e 
tij ushtarake. Ai ishte Komandanti i Korpusit për 
Ballkanin. Në të tilla rrethana nisën bisedimet. 
Elez Isufi në përgjithësi shquhej për mprehtësi 
dhe maturi, por në këtë rast, situata ishte tepër 
e koklavitur, pasi ai kishte dalë shumë herë 
kundra vendimeve të Portës së Lartë dhe duhej 
të paraqitej me një diplomaci të hollë.

Bisedimet ecën në një rrjedhë normale deri 
në momentin kur Elezi shfaqi kundërshti e mos-

Selàmi, pasi  përfundoi studimet  
në Stamboll, provimet e fundit 
përmbylleshin me një kryeprovim 
(provim shteti), i cili kishte  
kryesisht lëndën ushtarake e 
politike të të gjitha viteve të 
studimit. Ky provim do të jepej në 
Ankara. Këtë provim do të jepnin 
ata studentë të cilët kishin zgjedhur  
të punonin në administratën 
shtetërore. Selàmi ishte ndër këta 
të përzgjedhur. Përgjigjet e tij jo  
vetëm ishin shumë të sakta, por 
komisionit i ra në sy elokuenca dhe 
mprehtësia e artikulimit. 

Ka më shumë se 80 vjet që ka 
vdekur, por gjithmonë në popull 
është njohur si hoxhë Kalla. Fare 
pak njerëz e dinë emrin e tij të 
vërtetë. Emri i tij te ne erdhi si 
nëpërmjet legjendës, ai ishte dhe 
mbeti hoxhë Kalla.Kanë shkruar 
për të shumë  në Dibër si: Ismail 
Strazimi, haki Stërmilli, Xhafer 
Martini, por përciptazi, me emrin 
e njohur në popull si hoxhë Kalla. 
Kanë shkruar dhe vizitorë të 
ndryshëm që vinin në familjen e 
Elez Isufit dhe e kanë përmendur 
në kujtimet e tyre hoxhë Kallën 
për ndihmën dhe kontributin 
që dha në fushën e arsimit në 
Ujemujë.

Më 1909 Mulla Selàmi  hapi shkollën e parë në Sllovë 
dhe ishte mësuesi i parë në këtë shkollë. arsim
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bindje në disa kërkesa të pashait. Kjo e detyroi 
pashain t’i kujtojë Elezit se ai ishte arratisur 
nga ushtria në vitin 1880 dhe qëndrimet e tij 
kishin qenë kohët e fundit kundra Portës së 
Lartë. Elezi ndihet keq dhe tenton të ngrihet e 
të largohet nga bisedimet. Ky veprim ishte tej 
mase i pamatur nga Elezi, pasi çadra ishte e 
rrethuar nga ushtarët turq. Falë njohjes shumë 
të mirë të gjuhës turke nga Selàmi, ky i fundit 
kishte kapur bisedat e shkëputura që bëheshin 
rreth çadrës se, me të dalë nga çadra, Elezi do 
të arrestohej. 

Në momentin që Elezi tenton të ngrihet, 
ndërhyn Selàmi, ku, me një shenjë tipike të 
zonës, i dikton Elezit që të ulej. Ndërkohë 
Selàmi nis bisedën me pashain turk dhe i 
kërkon të shpjegojë pse Porta e Lartë kishte 
dy standarde në politikën e saj të jashtme dhe 
pse ajo nuk i njeh meritat e shqiptarëve për 
kontributin e madh të dhënë si në luftë, ashtu 
dhe në qeverisjen e Turqisë, duke i kujtuar 
atij se jo vetëm gjeneralë shqiptarë, por edhe 
vezirë (ministra) shqiptarë kanë kontribuar 
në perandorinë turke. Këto pyetje e tërhoqën 
pashain në debat, i cili mori përmasa të tilla, 
ku të dy bashkëbiseduesit (si pashai dhe Mulla 
Selàmi) po diskutonin me argumente të forta.

Njohja e thellë e politikës turke dhe 
elokuenca e mprehtësia e mendimeve dhe 
rrjedhshmëria e të folurit të turqishtes e bënë 
pashain turk të ndërpriste bisedën dhe t’i dre-
jtohej bashkëfolësit (Mulla Selàmit): 

- Kush jeni ju, që e njihni kaq mirë politikën 
e Portës së Lartë dhe që flisni turqishten si në 
mes të Stambollit?

Autoriteti i pashait ishte i lartë, po kështu 
dhe konsiderata që kishte krijuar Selàmi për 
të gjatë kohës si student, ishte po ashtu e lartë. 
Në këto rrethana, Selàmi nuk mund të mos 
i thoshte atij se kush ishte. Kështu ai i thotë 
pashait se kush ishte dhe ku kishte studiuar. 
Me gjithë autoritetin e tij që kishte si ushtarak, 
për momentin pashai shtanget dhe i thotë se ju 
jeni ai studenti i shkëlqyer, por që u sëmurët 
në sallën e provimit në Ankara? Selàmi pohon 
me kokë.

- Përse nuk u kthyet në detyrë pas përfun-
dimit të pushimeve, - e pyet pashai?

- Unë prisja të vinte bileta nga im vëlla, - i 
përgjigjet Selàmi, - por ajo biletë nuk erdhi 
kurrë.

- Nuk di si është puna e biletës, - ndërhyn 
pashai, - por unë di se nga këtu ka ardhur një 
telegram, ku për juve thuhej se kishit vdekur. 
Ka qenë kjo dëshira e juaj për të mos ardhur 
apo ndonjë kurthi i kësaj ane?

- Në këtë kohë, një lëvizje e pakontrolluar 
e tradhtoi Elezin dhe, kur u panë sy në sy me 
Selàmin, fytyra e tij, që në përgjithësi nuk kish 
ngjyrë, u bë flakë e kuqe.

- Pabesi të madhe ke bërë zotni Elez, - i 
thotë Selàmi, - më paske prerë në besë dhe më 
ke marrë në qafë, por aq shumë sa unë besoj 
në perëndi, aq i madh qoftë ndëshkimi për ty.

I keqardhur nga sa mësoi pashai nga kjo 
bisedë, i kërkon Selàmit të kthehet në Stamboll.

-Tashmë është vonë për mua pasha, - i thotë 
Selàmi, - nuk mund ta lë nënën në gjendjen 
që është.

- Për respektin që kam pasur dhe kam për 
ju, taboret turke do të largohen që këtu dhe 
ju do të vazhdoni të mbeteni një zonë me një 
farë autonomie  nga Porta e Lartë dhe, nëse 
ndërroni mendje, ju ish studenti im, mund të 
ktheheni në Stamboll dhe do të keni mbështet-

jen time - thotë pashai duke u ngritur e duke 
dalë nga çadra.

Kështu përfunduan bisedimet. Elez Isufi 
shpëtoi nga arrestimi. Elezi e Mulla Selami 
morën rrugën e kthimit dhe gjatë gjithë rrugës 
nga Kaushi deri ku ndahet rruga, asnjëri nuk 
hapi gojë. I mërzitur dhe i dërmuar shpirtërisht 
nga pabesia e bërë nga ana e Elez Isufit ndaj 
tij, Selàmi kthehet në shtëpi dhe vetëm nesër 
në mëngjes pi një kafe dhe i shkon në shtëpi 
dhe i kërkon shpjegim Elezit.

-Në Stamboll ka shumë si ti Hoxhë efendi, - i 
thotë Elezi, - këtu të kemi vetëm ty. Na duhesh 
këtu. Shumë burra ka kjo zonë dhe i ka trima, 
por të shkolluar si ti nuk kemi. Unë të bëra të 
vdekur, por vetëm për turqit ama, se ne të kemi 
si kokrra e mollës. Falë njohjes tënde Hoxhë 
efendi, pashai turk u largua dhe nuk qe nevoja 
të bënim pushkë me të.

- Nuk bëjnë fajde më këto fjalë zotni Elez, - i 
përgjigjet Selàmi. - Me gjithë mend unë frymën 
e kam gjallë, por duke filluar nga sot, unë për 
ty i vdekur jam. 

Ngrihet e largohet përfundimisht nga ajo 
shtëpi dhe nuk shkeli më kurrë atje. 

Gjatë viteve që punoi me Elezin Hoxha i 
kërkon disa herë që të mundësojë hapjen e 
shkollës. Kjo i kishte pëlqyer Elezit dhe me 
1909 e bën të mundur këtë gjë. Më 1909, 
menjëherë pas përfundimit të Kongresit të 
Manastirit, në të cilin u miratua alfabeti shqip, 
Mulla Selàmi hapi shkollën e parë në Sllovë 
dhe ishte mësuesi i parë aty. Këtu mësuan 
edhe nipërit e Elezit, fëmijët e Hysen Elezit 
ose Cen Elezit, siç e thërrisnin në zonë. Më-
suesi i parë i kësaj shkolle ishte Mulla Selàmi, 
i cili jepte mësim si në shqip, edhe në gjuhën 
turke e arabe. Pas disa vitesh, me kërkesën e 
tij për të sjellë mësues të kualifikuar të gjuhës 
shqipe, Elez Isufi solli si mësues të shqipes 
Haki Sharofin nga Dibra e Madhe, që ishte 
me shkollë profesionale dhe me eksperiencë 
të pasur pedagogjike. Më 1916 Haki Sharofi 
hap shkollën në Trojak dhe më 1918 shkon në 
shkollën e Sllovës. Qëndron aty deri në vitin 
1920. Në vitet që qëndroi në Sllovë qe një mik 
i ngushtë i Mulla Selàmit. Pas largimit të Haki 
Sharofit në vend të tij vjen Shaban Sharra nga 
Shkodra, i cili ishte një mësues dhe edukator 
i shquar. Pas tij vjen edhe Abdulla Çanga, po 
nga Shkodra. Që të tre kanë shërbyer edhe si 
sekretarë të Elez Isufit. 

Kjo shkollë ka funksionuar deri në vitin 
1939. Nxënës të kësaj shkolle kanë qenë të 
gjithë fëmijët e Cen Elezit, ndër ta ka qenë 
edhe Xhelal Ndreu. 

Me kërkesë të fshatit Kallë, Mulla Selàmi 
hapi mejtep edhe në Kallë, në të cilën shkonin 
edhe vajza. Krahas kësaj ai ka shërbyer si imam 
në disa zona. Nga Myftinia e Peshkopisë, e 
kryesuar nga Haxhi Vehbi Dibra (Agolli), Mulla 
Selàmi u caktua si imam në fshatin Erebarë. 
Gjatë periudhës që qëndroi në këtë fshat ka 
një ndodhi.

Disa vite më parë në fshatin Vleshë vdiq 
Dullë Beçì, i ati i Rizvan Beçìt, i cili ka jetuar 
deri në fillimvitet ’80. Sipas riteve fetare, para 
varrimit do të falesh xhenazja, rit që bëhet 
edhe sot. Në varrim merrnin pjesë të gjithë 
burrat e fshatit Vleshë e Kallë. Prezent ishte 
Mulla Selàmi dhe sheh Zumani i Vleshës (për-
faqësuesi kryesor i teqesë së lagjes së sipërme 
të Vleshës). Atij i takonte të falte xhenazen.

- Mulla Selàmi, fale ti xhenazen, se je më i 
ri nga unë, - i thotë sheh Zumani.

- Me lejen tënde, po sheh Zuman, - i përg-
jigjet Mulla Selàmi.

Mulla Selàmi fali xhenazen, por të gjithë 
pjesëmarrësit shprehën habi dhe kënaqësi në 
atë mënyrë të faluri që bëri Mulla Selàmi. Me 
të mbaruar, sheh Zumani, që i qëndronte në 
krah, i tha:

- Zoti na i ka caktuar ditët hoxhë efendi, por 
meqenëse unë jam më i vjetër se ti, mendohet 
se do të vdes përpara dhe ti më ke borxh që 
të më falësh xhenazen, siç fale xhenazen e 
Dullë Beçit.

- Në qofshim gjallë është e bërë sheh Zu-
man, - i përgjigjet Mulla Selàmi. 

Nuk kaluan shumë kohë dhe Mulla Selàmi 
u caktua imam në fshatin Erebarë, pranë Ma-
qellarës. Një natë vjeshte vonë, në orën 3 të 
mëngjesit zgjohet e ngrihet nga shtrati. Zgjon 
të shoqen, Lijen, dhe i thotë më bëj gati ujin 
për banjë, se kam rrugë.

- Çfarë rrugë ke në mes të natës, more burrë? 
- i thotë e shoqja.

- Kam rrugë, se ka vdekur sheh Zumani i 
Vleshës, - i përgjigjet Mulla Selàmi.

- Mos ju zër besë ëndrrave, more burrë, se 
sheh Zumani është shëndosh e mirë.

- Jo, moj grua, ai ka vdekur dhe i kam bërë 
një premtim për t’i falur xhenazen, ndaj duhet 
të nisem sa më shpejt, se kam rrugë të gjatë 
për të bërë.

Nga Maqellara në Vleshë duheshin 7–8 orë 
rrugë për të bërë. Bëhet gati shpejt e shpejt, 
merr kalin e komshiut me dy traste tagji për 
kalin dhe niset për rrugë. Në orën 7.30 të 
mëngjesit ishte në kodër të Kubenit. 

Përballë tij një burrë i mbledhur me një 
gunë, hipur mbi një kalë, ku pas tij ishte i lidhur 
dhe një kalë tjetër. Kur u afrua, u ndal para tij.

- Mulla Selàmi, për ku jeni nisur kështu? - 
pyet kalorësi përballë, duke menduar se mos 
vallë e kanë thirrur në ndonjë vdekje tjetër.

- Për në Vleshë, - i përgjigjet Mulla Selàmi, 
se ka vdekur sheh Zumani.

- Kush ju lajmëroi, hoxhë efendi, se unë për 
t’ju lajmëruar juve jam nisur.

- Më lajmëroj sheh Zumani vetë, more bir, 
por kthehu se edhe ty të paska dashur fort, që 
të kurseu lodhjen.

Në vitin 1917, nga pushtimi serb e gjithë 
zona në veri të Drinit (mbi lumin Drin) u 
larguan nga barbarizmat serbe dhe zbritën në 
qendër të Shqipërisë dhe Mulla Selàmi me 
fëmijët e tij vendoset në Kavajë me ndërmjetë-
simin e disa miqve të tij në Komitetin Mysliman 
në Tiranë. Gjatë kohës që qëndroi në Kavajë u 
pagua nga ky komitet si iman në këtë zonë dhe 
me një pikësynim të largët ai grumbulloi një 
sasi parash. Me disa miq të tij një ditë zbret në 
Durrës dhe pret biletë për udhëtim me vapor 
për në Stamboll. 

Në ato vite Durrësi ishte një qendër e rëndë-
sishme, pasi ishte i vetmi port që vazhdonte të 
mbante lidhje me Stambollin.

Disa persona nga zona e Sllovës e shohin 
Mulla Selàmin dhe i afrohen për ta përshënde-
tur dhe ulen për të pirë çaj. Kur bëhen gati për 
t’u ngritur, Mulla Selàmi u thotë të përshënde-
temi, se nuk do të shihemi më, pasi do të lar-
gohem pas një jave për në Stamboll. Ditën që 
ishte prerë bileta, herët me natë, me ndihmën 
e disa personave dashamirës nga fshati ku ishte 
strehuar, vendosin fëmijët në qerre dhe nisen 
për në Durrës. Sistemojnë fëmijët në vapor 
dhe Mulla Selàmi zbret për t’u përshëndetur 
me shoqëruesit e tij. Tek po ngjiste shkallët për 
në anije, dëgjon një zë nga pas. Kthen kokën 
dhe shikon një grup njerëzish, që kishin në 
mes Elez Isufin. Zbret shkallët dhe i takon. 
Pas fjalëve të para përshëndetëse, Elezi e pyet:

- Ku po shkon, hoxhë efendi?
- Atje nga erdha, Elez aga, - i përgjigjet 

Mulla Selàmi.
- Nuk ke për ta bërë këtë Mulla Selàmi, - i 

thotë Elezi. - Po e përsëris prapë atë që të kam 
thënë shumë vite më parë se atje në Stamboll 
ka shumë si ti, por këtu të kemi vetëm ty. 
Prandaj në beson në Zot, zbriti fëmijët dhe 
mos shko.

Në ditët e sotme një gjë e tillë, një kërkesë 
e tillë nuk do të ndikonte në ndryshimin e 

vendimit të tij apo të kujtdo tjetër, por për 
Mulla Selàmin, të bëje bé në perëndi ishte një 
urdhër suprem për të. Mbeti për disa minuta i 
ngrirë dhe me lot në sy zbriti fëmijët, të cilët 
u sistemuan edhe një herë në qerre dhe për-
funduan në fshat. Ishin njerëzit me të cilët piu 
çaj një javë më parë, të cilët çuan fjalë tek Elez 
Isufi, i cili ndikoi në kthimin e tij pas.

Kohë më vonë pas largimit të forcave serbe, 
popullsia e zhvendosur kthehet prapë në ven-
din e tyre. Fshatrat ishin të gjitha të djegura dhe 
jeta filloi nga e para, por me shumë vështirësi. 
Vazhdoi të punojë si hoxhë në mejtep dhe si 
imam. Që nga fillimi i ardhjes së tij në fshat, 
pasi u vendos se nuk do të ikte më, ai nisi të 
bisedojë me fshatarët për shumë ndryshime që 
ai mendonte se duheshin bërë në fshat. Këto 
kishin të bënin kryesisht për përmirësimin e 
jetës së fshatit. Njëri ndër këto probleme kishte 
të bënte me sistemimin e ujërave të zeza të 
fshatit. Fshati Kallë është i vendosur në terren 
të pjerrët dhe kjo mundësonte shkarkimin e 
ujërave drejt e në përrua, që quhet edhe sot 
Përroi i Xhokës. Po kështu, u përpoq shumë 
që të bindte fshatin për të sjellë ujin e pijshëm 
të Baravecit, që ishte sipër fshatit. U përpoq 
për shumë kohë që fshati të organizohej me 
punë vullnetare, të sistemonin rrugët e fshatit, 
t’i shtronin ato me kalldrëm, por kurrë nuk u 
realizua. 

Mënyra e kundërshtisë së fshatit ishte e 
tillë që e zhgënjeu tej mase, ishte problem 
mentaliteti dhe jo pamundësi financiare. Këto 
e çuan në një zhgënjim total dhe qe shprehur 
se nuk donte të vdiste në Kallë.

Ishte dimri i vitit 1937. Në Kalis, në lagjen 
Pardhuke ishte martuar Fatimja, vajza e madhe 
e tij. Pasi bëri një banjë, me tre orë ditë, duke 
u përshëndetur me fëmijët e tjerë, siç e kishte 
zakon, niset për tek e bija. Te dera, duke u 
përshëndetur me Lijen, i thotë:

- Ndoshta mund të rri nja dy net, por në u 
vonoftë ardhja ime, ti i di porositë e mia. U 
përshëndetën dhe u ndanë, për të mos u parë 
më për së gjalli. Atë natë në darkë te Fatimja, 
pasi bënë të gjitha zakonet, ngrënien e darkës, 
faljen e jacisë, vazhduan të bëjnë muhabet. 
Dhoma ishte e mbushur plot me burra. Haliti 
(Halit Lita), i shoqi i Fatimes, që ish dhëndëri i 
tij, ishte kujdesur që ta priste më së miri vjehr-
rin e vet dhe kishte ftuar për darkë shumë nga 
njerëzit e fisit të tij. Siç e ka zakoni në ato anë, 
kur tek dikush ka ardhur një mik apo mysafir, 
pas darke mblidhen për muhabet (në shenjë 
respekti për mysafirin) gjithë burrat e fshatit. 
Në rastin konkret mysafiri (Mulla Selàmi) ish 
një mysafir i nderuar për ta. Bisedat vazhduan 
deri vonë dhe rreth orës një pas mesnate sipas 
orës së sotme (asokohe ora matej në mënyrë 
tjetër, me orën turke ose allaturka).

Pasi ranë të flenë në dhomën e miqve, ku 
zakoni e donte që në këtë dhomë do të flinte 
edhe dhëndri, rreth mëngjesit Haliti dëgjon disa 
rënkime dhe ngrihet, i afrohet shtratit të vjehrrit 
dhe shikon se ishte i gjithi në djersë të ftohta dhe 
i zbehtë. Thërret Fatimen, e cila tepër e shqetë-
suar i afrohet pranë dhe i kap dorën. Selàmi e 
tërheq pak pranë vetes dhe i thotë:

- Ti e di që duhet të më varrosni këtu, nuk 
do të më dërgoni në Kallë. Fatimja e kishte 
dëgjuar këtë porosi të tij më parë.

- Porositë e tua të gjitha do të plotësohen 
baba, por ti do të bëhesh mirë. Tek po i 
thoshte këto fjalë, dora e tij lëshohet dhe bie 
poshtë. Mulla Selàmi mbylli sytë njëherë e 
përgjithmonë.

 

Njohja e politikës turke dhe 
mprehtësia e mendimeve dhe 
rrjedhshmëria e të folurit të 
turqishtes, e bënë pashain turk 
të ndërpriste bisedën dhe t’i 
drejtohej bashkëfolësit (Mulla 
Selàmit): “Kush jeni ju që e njihni 
kaq mirë politikën e Portës së 
Lartë dhe që flisni turqishten si 
në mes të Stambollit?”

 Më 1909, menjëherë pas përfundimit të Kongresit  të Manastirit në 
të cilin u miratua alfabeti shqip, Mulla Selàmi  hapi shkollën e parë në 
Sllovë dhe ishte mësuesi i parë aty. Këtu mësuan edhe nipërit e Elezit, 
fëmijët e hysen Elezit ose Cen Elezit, siç e thërrisnin në zonë. Mësuesi 
i parë i kësaj shkolle ishte Mulla Selàmi, i cili jepte mësim si në shqip 
edhe në gjuhën turke e arabe. Pas disa vitesh, me kërkesën e tij për të 
sjellë mësues të kualifikuar të gjuhës shqipe, Elez Isufi solli si mësues 
të shqipes haki Sharofin nga Dibra e Madhe, që ishte me shkollë 
profesionale dhe  me eksperiencë të pasur pedagogjike.
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libër i ri
Hoxhë Bajram Buci (Mullà Bajrami), teologu, 
ideologu, luftëtari dhe martiri i Rilindjes Kombëtare Shqiptare

Nga QAZIM SHEHU

Të shkruash për paraardhësit e tu, edhe kur 
ata kanë qenë njerëz të zakonshëm, është 
obligim moral e shpirtëror, por të shkruash 

për ata paraardhës të cilët kanë lënë gjurmë jo 
vetëm në jetën e fisit, por në historinë kombëtare, 
ky është obligim mbi obligim, që kthehet në detyrë 
të shenjtë kombëtare, morale dhe njerëzore, sepse 
për figura të tilla të gjithë kemi nevojë të lexojmë e 
të dimë. Një figurë e tillë është Hoxhë Buci (Mullà 
Bajrami), teolog, ideolog, luftëtar dhe martir i Ril-
indjes sonë kombëtare, një figurë sa krahinore, aq 
edhe kombëtare, njeri i mësimit të shtatë gjuhëve 
të huaja, që njohuritë e tij dhe mësimet morale 
i vuri në zbatim si luftëtar e trim, duke dhënë 
edhe jetën në luftë kundër serbo-maqedonasve 
më 1913, për mbrojtjen e trojeve shqiptare nga 
gllabërimi shovinist. 

Prezantimi i një figure të tillë plot dinjitet, 
mirësi, që fjalën kurrë nuk e ndau nga vepra, është 
gjithmonë një ogur i mirë ose shkaku për ta rritur e 
forcuar ndjenjën e krenarisë kombëtare, në shëm-
bëlltyrën e këtyre korifejve të patriotizmit brilant. 

Mevludi, stërnip i tij, ka marrë penën dhe me 
afshin e shpirtit ka mundur të realizojë një libër 
për këtë figurë, që, sa ç`është edhe e tij, bëhet e të 
gjithë kombit. Me të drejtë, ai mund të radhitet për 
krah personaliteteve madhore si Abdyl Frashëri 
(shok i tij), Elez Isufi, Iliaz Pashë Dibra(sekretar i 
tij), Vehbi Dibrës, Ismail Qemalit dhe Dom Ni-
kollë Kaçorrit etj., duke sjellë në fushën e Rilindjes 
sonë kombëtare një shëmbëlltyrë të shkëlqyer. As 
që mund të vihet në dyshim dhe të lëkundet ky 
përvijim i portretit të tij shkëlqimtar, po të kemi 
të qartësuar vetëdijen se Hoxhë Buci, gjithçka që 
mund të thuhet në kufijtë e adhurimit për të, që 
rrezaton vetiu, e përmbush natyrshëm me vlagën 
patriotike të vetvetes të tij sipërore. 

Mevludi (poet, shkrimtar, studiues), i listuar në 
vitin 1999 si luftëtar –vullnetar në luftë për çlirim-
in e Kosovës, e ka pasur të lehtë ta shkruajë këtë 
libër (krenaria e ligjshme, dashuria dhe malli për 
paraardhësit), por edhe të vështirë, sepse sa ç`është 
paraardhës i tij, ai mbetet bir i lavdishëm i kombit, 
me një aktivitet të jashtëzakonshëm dhe se, në vitin 
1967, në kulmin e marrëzisë, kur u sulmua feja dhe 
arkivi i Hoxhë Bucit u dogj, bashkë me të humbën 
qindra dokumente të Lidhjes Shqiptare të Priz-
renit, ku Hoxha ishte me themeltarët. Megjithatë, 
kujtimet e brezave nuk shterojnë, historia është 
gdhendur përjetësisht në memorien kolektive dhe 
e sjell oshëtimën e ngjarjeve të mëdha dhe profilin 
e ndritur të ideologëve dhe krerëve kryengritës. 

Dibra është një zonë me tradita të lashta të pa-
triotizmit, një trevë e mençurisë dhe alegorisë; ajo 
me Nëntë Malet e saj, si institucion i besëlidhjes 
dhe i kuvendimit për të marrë vendime në kohën e 
duhur, ka ditur gjithmonë të ruajë të shenjtë fjalën 
dhe burrërinë, duke i ndenjur dalëzotëse kombit 
në çaste të vështira dhe duke përmbushur me 
sakrifica të panumërta detyrat e saj ndaj atdheut 
dhe historisë. Kjo trevë me një popull luftarak e 
të mençur, ka nxjerrë burra të fortë e me peshë, 
heronj e mentarë, burra të pushkës e të fjalës, 
krerë të rëndësishëm që janë gjetur në momente 
vendimtare aty ku duhet dhe kur duhet. E ndodhur 
e ekspozuar nga sulmet turke, serbe e të hordhive 
të panumërta pushtuese-asimiliuese, kjo krahinë, 
me një shtrirje të madhe, u ka qëndruar atyre si një 
kështjellë e pakapërcyeshme për të mos depërtuar 
armiqtë më tej në trevat shqiptare, duke dhënë mak-
simumin e saj, e për këtë historia e saj, që rrezaton 
në të sotmen e do vijojë të frymëzojë gjithmonë, 
meriton respekt dhe imponon vetiu adhurim. 

Edhe njerëzit e mëdhenj të saj, krerët, drejtuesit, 
luftëtarët me zë, shihen si pjesë e kësaj treve; ata 
u lindën, u rritën dhe u formuan me frymën e 
mençurisë së paraardhësve të tyre, morën edukimin 
në odat e lashta dibrane, pastaj u ngritën edhe falë 
aftësive vetjake, për ta vënë emrin e tyre në odeonin 
e lavdisë së kombit. Një nga këta është Hoxhë Buci 
i Katër Grykëve, bir i këtij Mali Historik, i rritur dhe 
i edukuar me frymën liridashëse të të parëve të tij, 
por edhe më gjerë, i brumosur me idealet e larta 
të Rilindjes Kombëtare, i pajisur me një kulturë 
të madhe lindore e perëndimore, i gjendur aty ku 

duhet, kur, në moshën 70 –vjeçare, rrok pushkën 
dhe shkon e vritet për atdhe. Asgjë nuk i përket 
rastësisë, edhe pse përmes saj çan rrugë e domos-
doshmja. Edhe i ati i tij, Daliu, u vra në Tuz kundër 
pushtuesit malazes, edhe i biri i Hoxhës (Mustafai) 
u vra bashkë me të atin, edhe Mevludi, stërnip i tij 
ka gdhendur me vargje në veprat e tij me dhjetëra e 
qindra poezi për atdhetarë, si një patriot e njeri me 
plot frymëzim për kombin e vlerat e larta morale të 
tij. E gjithë kjo llavë vullkanike e dashurisë për atdhe 
e mban gjithnjë ndezur kuptimin për fisin e mirë e 
të shquar, si një rrënjë e fortë e pemës së kombit. 

Hoxhë Buci ishte teolog, ai i kishte përvetësuar 
mirë mësimet e fesë dhe dinte t`i ushtronte ato 
përmes një komunikimi të ngrohtë e të bindshëm. 
Respekti për njeriun e ditur në ato kohëra ishte 
tejet maksimal dhe si i tillë ai na shfaqet, dhe 
vjen përmes përfytyrimit të kujtesës, kur duhet të 
mendojmë se mësimet e shenjta Kur`anore gjenin 
rrugë e hynin në zemrën e këtyre malësorëve të 
mirë, duke sjellë pak ilaç shpirtëror në ato kohëra 
të mugëta pushtimi, po kurrsesi nuk krijonin një 
verbëri as bindje qorre, sepse Mullà Bajrami e 
lidhte teologjinë me jetën, me moralin shoqëror 
e me atë kombëtar; si i ditur ai dinte ta bënte këtë. 
Si njeri i shkolluar, ai kurrë nuk e ndau fenë nga 
kombi, nga atdheu, nga liria, dhe këtu ai ngjitet 
në shkallën tjetër të ideologut, të njeriut që di të 
përhapë idetë e tij, t`i përçojë ato bindshëm, në 
përputhje me rrethanat e krijuara, të cilat edhe 
pse ishin të pafavorshme, ai mundi dhe ia arriti të 
mobilizojë idetë e tij përmes sistemimit të tyre. Si 
ideolog, Mullà Bajrami u formua përmes njohurive 
të tij, universitetit, kontakteve që pati me Hasan 
Prishtinën, Ismail Qemalin, Iliaz Pashë Dibrën, 
Abdyl Frashërin e figura të tjera të ndritura të 
Rilindjes sonë kombëtare. 

Vetëpërsosja e tij morale –fetare shkonte para-
lel dhe ushqente bindjen e ideologjisë kombëtare, 
për të arritur deri te kapja e armës së luftëtarit, kur 
bindjet bëhen një shtysë përçuese se duhej bërë 
edhe kjo e fundit dhe kështu ai bie dëshmor dhe 
martirizohet në emër të çështjes kombëtare. Në 

këtë trinom të personalitetit të tij, vjen e plotësohet 
dhe merr vlerë të jashtëzakonshme edhe sot ky 
dëshmor, duke e shënuar atë, pas një shekulli e 
ca, si një shëmbëlltyrë që aktualizon dhe inspiron 
për shumëkënd që kërkon të jetë prijëtar në një 
fushë a shumë fusha. 

Ideologjia e Rilindjes Kombëtare, siç e dimë, 
synonte, krahas lirisë nacionale, edhe drejtime të 
tjera, ajo e shihte lirinë më të gjerë se ajo kom-
bëtare, duke sendërtuar ide dhe duke i përhapur 
ato në një kuptim konkret, si:  arsimimi, kultura, 
politika qeverisëse perëndimore, në rrafshin e një 
rizgjimi të hovshëm dhe shpërthimi të gjithanshëm 
të energjive të ndrydhura, duke hedhur tutje natën 
e gjatë osmane dhe atë mentalitet pritës oriental. 
Në këtë vazhdë, edhe Mullà Bajrami, këto ide 
i përhap Odave Dibrane që kanë qenë gjithnjë 
universitetet e mençurisë dhe të rrahjeve së prob-
lemeve të holla e jetëdhënëse. 

Mullà Bajrami i kishte studiuar mirë rrethanat 
kombëtare, zemërimin popullor ndaj masave 
shtrënguese të pushtuesit, ai njihte mirë gjithashtu 
problemet ballkanike dhe synimet lakmitare të 
shteteve fqinj, prandaj me intuitën e malësorit, 
vetëdijësimin e njeriut të sprovuar, aktivistit dhe 
prijetarit, e kuptonte se Shqipëria tashmë duhej të 
lëvizte, se kjo kërkonte luftë në të gjitha drejtimet:  
politike, diplomatike, organizative dhe luftarake, 
e për këtë nuk duhej humbur kohë dhe kërkohej 
përshpejtim i lëvizjes dhe kontributit që kulmon 
me Lidhjen Shqiptare të Prizrenit, ku atë e gjejmë 
përkrah Iliaz Pashë Dibrës, Ymer Prizrenit, Abdyl 
Frashërit dhe Sulejman Vokshit dhe figurave të tjera. 
Ky kontribut i tij është i veçantë, edhe kur gjendet 
si sekretar (qatip) i Iliaz Pashë Dibrës, edhe kur 
shoqëron Abdyl Frashërin nga Katër Grykët, e merr 
atë në besë dhe e përcjell shëndoshë e mirë për në 
zona të tjera, në kushtet e terrorit, survejimit dhe 
të papriturave të ndryshme, që mund të ndodhnin. 

Duke e pasur të kristalizuar botëkuptimin e tij 
patriotik, i bindur se çfarë duhej bërë, ai arrin të 
ngrihet nga dita në ditë dhe të lartësohet si një prijës 
mbarëpopullor, ku ndjenja kombëtare i jep krah 
dhe e shtyn drejt veprimtarive të shumta në dobi 
të saj. Kjo ndjenjë e shtyn atë drejt organizimeve, 
kuvendeve, ku merr pjesë si delegat i Katër Gry-
këve, në Kuvendin e Dibrës, për shembull, dhe aty 
dëgjohet duke shpalosur idetë e tij jetëdhënëse. 

Edhe kaq sa ka mbërritur informacioni, figura e 
tij është e madhe, por ne nuk i dimë se ç`përmasa 
më të mëdha do të merrte ajo, nëse nuk do të ishte 
djegur arkivi i tij më 1967, në atë vit të zi, kur 
regjimi komunist nuk kurseu as fetarët patriotë. 
Aty, në atë arkiv, ishin dokumente, vula, fjalime 
të krerëve të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, të cilat 
po të ishin sot do të përbënin një pasuri të madhe 
për studiuesit dhe do ta ndriçonin më tepër këtë 
personalitet dhe historinë tonë. 

Duke iu qasur të vërtetave historike, ato gjith-
monë i ka ndihmuar edhe dokumenti, por edhe 
kujtesa popullore, e cila e ka ruajtur të gjallë jetën 
dhe aktivitetin e tij gjer në ditët e sotme, për ta 
përjetësuar si një protagonist madhor, histor-
ik-patriotik-fetar-kombëtar. Kjo kujtesë, por edhe 
dokumenti, përcjellin më së miri gjithë atë luftë që 
është bërë kundër pushtuesit turk si dhe fqinjëve 
ballkanikë, të cilët, me ardhjen e Pavarësisë së 
Shqipërisë, u turrën si çakej për të gllabëruar tokat 
shqiptare. Edhe në këtë kohë, ndonëse në moshë 
të shtyrë, Hoxhë Buci nuk e ndali veprimtarinë 
e tij, as përpjekjet e pareshtura, për t`i jetësuar 
idetë e tij liridashëse, që vijnë gjithnjë në ngjitje 
dhe marrin vlerë të re. Ai e kuptonte se rrezikimi 
i Dibrës, ishte rrezik për kombin, se rënia e saj 
sillte një portë të çelur për pushtuesin, se Dibra 
ishte dhe mbeti barriera e pakapërcyeshme për 
të, se kjo nuk mund të ndodhte dhe kurrsesi nuk 
duhej të ndodhte, ndaj, në moshën të thyer, e 
rrok pushkën së bashku me të birin dhe shkon e 
lufton në malet e Petrinës, duke çliruar Strugën 
e duke e shtyrë armikun deri në Resne. Hoxhë 
Buci nuk ishte i vetëm, bashkë me të ishin me 
qindra e mijëra dibranë, luftëtarë të lirisë. Idetë e 
mbjella dikur prej tij kishin dhënë rezultat, tashmë 
nuk luftohej “as për mua, as për ty, por për gjithë 
Shqipëri”, siç thotë kënga popullore. Gjaku i Mullà 
Bajramit, njomi tokën e Petrinës dhe eshtrat e tyre 

bashkë me të birin Mustafanë u mbollën në të, për 
t`u kujtuar brezave të ardhshëm kufijtë e tokës 
shqiptare dhe diplomacive evropiane se çfarë 
masakre kishin bërë me një popull fisnik evropian. 

Lufta e Dibrës kundër shovinizmit serb nuk 
është një vetëmbrojtje e thjeshtë, ajo është luftë 
e cila u çimentua në saj të ndërgjegjes kombëtare, 
për të cilën kishte bërë ideologun dhe përhapësin 
e saj edhe Hoxhë Buci. Në këtë luftë shkëlqen 
figura e Elez Isufit, Avdi Dervishit, Taf Kaziut, Dine 
Hoxhës, Halit Lleshit e të tjerë udhërrëfyes të shtig-
jeve të vështira, organizmi perfekt i tyre, ndarja 
e detyrave, besëlidhja dibrane, por njëkohësisht 
i atyre luftëtarëve që “u këndonin pushkët nëpër 
kulla”, siç thotë një varg i këngës popullore dhe 
“gratë në llogore e binin bukën”. 

Panorama e luftës së Dibrës kundër pushtuesit 
të ri serb, nuk mund të kuptohet ndryshe veçse 
prej heroizmit të saj, ajo merr përmasa dhe dritë 
lavdie, ashtu siç është në të vërtetë, gjer në ditët e 
sotme. Është një akt i madh, i turpshëm i tragjedive 
ballkanike, i këtyre popujve dhe shteteve, të cilët 
nuk donin t`ia dinin për tjetrin dhe ishin turrur si 
ujqër të uritur mbi copat e majme shqiptare. Edhe 
kur Shqipëria doli në vete, me gjysmën e saj, ata 
nuk u mjaftuan, ëndërronin Shkodrën, Durrësin, ta 
zhbënin atë krejt nga harta, duke kënaqur orekset 
e tyre të gllabërimit. 

Edhe në vitin 1920, shkëlqen edhe një herë 
lufta e dibranëve - në Bufull të Selishtës afër 
Luznisë. Në mbrojtjen e lirisë, ku merr pjesë 
dhe Hazis Buci, nipi i Mullà Bajramit dhe babai i 
Mevludit. Studiuesja Emrie Skuka (Mera)na jep të 
dhëna interesante mbi përmasat e kësaj lufte dhe 
reprezaljet serbe në Dibër, por edhe qëndresa 
popullore që iu kundërvu me guxim dhe heroizëm 
kësaj masakre. Studiues të tjerë si Hysen Dervishi, 
Faik Bruçi, Moisi Murrja, Xhafer Martini, e sjellin 
Hoxhë Bucin në librat e tyre, duke shtuar këtu 
edhe shkrimet e historianëve Kristo Frashëri dhe 
Stafanaq Pollo e Selami Pulaha. 

Mevlud Buci ka thirrur në librin e tij mjaft bur-
ra-dijetarë të tregojnë për Mullà Bajramin, ashtu 
siç ndodh në një pritje miqësore në odat e Dibrës, 
ku zihet fjala e filli i saj shtjellohet përmes rrëfenjës 
dhe mendjes; kjo është një mënyrë organizuese 
dhe kompozuese që përcillet me vijimësinë e 
ngjarjeve të ndryshme, të cilat ndriçojnë portretin 
e plotësuar të Hoxhë Bucit. Duke i thirrur studi-
uesit me rrëfimet dhe shtjellimet e tyre, si dhe 
analizat, kështu ai ndërton arkitekturën e librit dhe 
pikturon, me më të mundshëm, portretin e pro-
tagonistit, ndriçohen ngjarjet duke u vendosur në 
kontekstin historik, bëhen paralelizmat e duhura, 
dhe të gjithë studiuesit përcjellin pamje e kënd-
vështrime të ndryshme, të cilat konvergojnë në 
disa pika:  shkollimin e Hoxhë Bucit, pjesëmarrjen 
e tij në Lidhjen e Prizrenit, luftën e tij dhe rënien 
në Petrinë. Këto pika janë një lajtmotiv i fortë, por 
edhe disa shtylla apo gurët e qoshes, mbi të cilat 
ngrihet ndërtesa kompozuese e veprës. 

E rëndësishme është këtu edhe një poemë e 
Mevlud Bucit për Mullà Bajramin dhe figura të 
tjera, aforizmat e krijuara nga autori, toponimia e 
Lukanit të Katër Grykëve, të cilat sjellin një vësh-
trim tjetër artistik mbi Hoxhë Bucin dhe trevën në 
tërësi. Në vargjet e tij:  

Bajram Buc liria
Gen me xhevahirin
Sulet si vetëtima
Ra n`mejdan me t`birin. 

Avdi Sul Dervishi
Si fajkoi i malit
Me plagë te shtati
Përkrah vlla Shabanit. 

Ku të kam Avdi Sula
Thirrte Mullà Bajrami
Sulen dragonjtë burra
Dridhet din-dushmani…
Shprehet më së miri ideja se Hoxhë Buci, 

përkrah luftëtarëve të tjerë, jo vetëm u bë shem-
bull për ta, por mori prej tyre forcë, pra, ai shihet 
si një luftëtar dhe hero në një kënd konceptues 
liriko-epik më të gjerë. 
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libër i ri
Hoxhë Bajram Buci (Mullà Bajrami), teologu, 
ideologu, luftëtari dhe martiri i Rilindjes Kombëtare Shqiptare

Nga QAZIM SHEHU

Të shkruash për paraardhësit e tu, edhe kur 
ata kanë qenë njerëz të zakonshëm, është 
obligim moral e shpirtëror, por të shkruash 

për ata paraardhës të cilët kanë lënë gjurmë jo 
vetëm në jetën e fisit, por në historinë kombëtare, 
ky është obligim mbi obligim, që kthehet në detyrë 
të shenjtë kombëtare, morale dhe njerëzore, sepse 
për figura të tilla të gjithë kemi nevojë të lexojmë e 
të dimë. Një figurë e tillë është Hoxhë Buci (Mullà 
Bajrami), teolog, ideolog, luftëtar dhe martir i Ril-
indjes sonë kombëtare, një figurë sa krahinore, aq 
edhe kombëtare, njeri i mësimit të shtatë gjuhëve 
të huaja, që njohuritë e tij dhe mësimet morale 
i vuri në zbatim si luftëtar e trim, duke dhënë 
edhe jetën në luftë kundër serbo-maqedonasve 
më 1913, për mbrojtjen e trojeve shqiptare nga 
gllabërimi shovinist. 

Prezantimi i një figure të tillë plot dinjitet, 
mirësi, që fjalën kurrë nuk e ndau nga vepra, është 
gjithmonë një ogur i mirë ose shkaku për ta rritur e 
forcuar ndjenjën e krenarisë kombëtare, në shëm-
bëlltyrën e këtyre korifejve të patriotizmit brilant. 

Mevludi, stërnip i tij, ka marrë penën dhe me 
afshin e shpirtit ka mundur të realizojë një libër 
për këtë figurë, që, sa ç`është edhe e tij, bëhet e të 
gjithë kombit. Me të drejtë, ai mund të radhitet për 
krah personaliteteve madhore si Abdyl Frashëri 
(shok i tij), Elez Isufi, Iliaz Pashë Dibra(sekretar i 
tij), Vehbi Dibrës, Ismail Qemalit dhe Dom Ni-
kollë Kaçorrit etj., duke sjellë në fushën e Rilindjes 
sonë kombëtare një shëmbëlltyrë të shkëlqyer. As 
që mund të vihet në dyshim dhe të lëkundet ky 
përvijim i portretit të tij shkëlqimtar, po të kemi 
të qartësuar vetëdijen se Hoxhë Buci, gjithçka që 
mund të thuhet në kufijtë e adhurimit për të, që 
rrezaton vetiu, e përmbush natyrshëm me vlagën 
patriotike të vetvetes të tij sipërore. 

Mevludi (poet, shkrimtar, studiues), i listuar në 
vitin 1999 si luftëtar –vullnetar në luftë për çlirim-
in e Kosovës, e ka pasur të lehtë ta shkruajë këtë 
libër (krenaria e ligjshme, dashuria dhe malli për 
paraardhësit), por edhe të vështirë, sepse sa ç`është 
paraardhës i tij, ai mbetet bir i lavdishëm i kombit, 
me një aktivitet të jashtëzakonshëm dhe se, në vitin 
1967, në kulmin e marrëzisë, kur u sulmua feja dhe 
arkivi i Hoxhë Bucit u dogj, bashkë me të humbën 
qindra dokumente të Lidhjes Shqiptare të Priz-
renit, ku Hoxha ishte me themeltarët. Megjithatë, 
kujtimet e brezave nuk shterojnë, historia është 
gdhendur përjetësisht në memorien kolektive dhe 
e sjell oshëtimën e ngjarjeve të mëdha dhe profilin 
e ndritur të ideologëve dhe krerëve kryengritës. 

Dibra është një zonë me tradita të lashta të pa-
triotizmit, një trevë e mençurisë dhe alegorisë; ajo 
me Nëntë Malet e saj, si institucion i besëlidhjes 
dhe i kuvendimit për të marrë vendime në kohën e 
duhur, ka ditur gjithmonë të ruajë të shenjtë fjalën 
dhe burrërinë, duke i ndenjur dalëzotëse kombit 
në çaste të vështira dhe duke përmbushur me 
sakrifica të panumërta detyrat e saj ndaj atdheut 
dhe historisë. Kjo trevë me një popull luftarak e 
të mençur, ka nxjerrë burra të fortë e me peshë, 
heronj e mentarë, burra të pushkës e të fjalës, 
krerë të rëndësishëm që janë gjetur në momente 
vendimtare aty ku duhet dhe kur duhet. E ndodhur 
e ekspozuar nga sulmet turke, serbe e të hordhive 
të panumërta pushtuese-asimiliuese, kjo krahinë, 
me një shtrirje të madhe, u ka qëndruar atyre si një 
kështjellë e pakapërcyeshme për të mos depërtuar 
armiqtë më tej në trevat shqiptare, duke dhënë mak-
simumin e saj, e për këtë historia e saj, që rrezaton 
në të sotmen e do vijojë të frymëzojë gjithmonë, 
meriton respekt dhe imponon vetiu adhurim. 

Edhe njerëzit e mëdhenj të saj, krerët, drejtuesit, 
luftëtarët me zë, shihen si pjesë e kësaj treve; ata 
u lindën, u rritën dhe u formuan me frymën e 
mençurisë së paraardhësve të tyre, morën edukimin 
në odat e lashta dibrane, pastaj u ngritën edhe falë 
aftësive vetjake, për ta vënë emrin e tyre në odeonin 
e lavdisë së kombit. Një nga këta është Hoxhë Buci 
i Katër Grykëve, bir i këtij Mali Historik, i rritur dhe 
i edukuar me frymën liridashëse të të parëve të tij, 
por edhe më gjerë, i brumosur me idealet e larta 
të Rilindjes Kombëtare, i pajisur me një kulturë 
të madhe lindore e perëndimore, i gjendur aty ku 

duhet, kur, në moshën 70 –vjeçare, rrok pushkën 
dhe shkon e vritet për atdhe. Asgjë nuk i përket 
rastësisë, edhe pse përmes saj çan rrugë e domos-
doshmja. Edhe i ati i tij, Daliu, u vra në Tuz kundër 
pushtuesit malazes, edhe i biri i Hoxhës (Mustafai) 
u vra bashkë me të atin, edhe Mevludi, stërnip i tij 
ka gdhendur me vargje në veprat e tij me dhjetëra e 
qindra poezi për atdhetarë, si një patriot e njeri me 
plot frymëzim për kombin e vlerat e larta morale të 
tij. E gjithë kjo llavë vullkanike e dashurisë për atdhe 
e mban gjithnjë ndezur kuptimin për fisin e mirë e 
të shquar, si një rrënjë e fortë e pemës së kombit. 

Hoxhë Buci ishte teolog, ai i kishte përvetësuar 
mirë mësimet e fesë dhe dinte t`i ushtronte ato 
përmes një komunikimi të ngrohtë e të bindshëm. 
Respekti për njeriun e ditur në ato kohëra ishte 
tejet maksimal dhe si i tillë ai na shfaqet, dhe 
vjen përmes përfytyrimit të kujtesës, kur duhet të 
mendojmë se mësimet e shenjta Kur`anore gjenin 
rrugë e hynin në zemrën e këtyre malësorëve të 
mirë, duke sjellë pak ilaç shpirtëror në ato kohëra 
të mugëta pushtimi, po kurrsesi nuk krijonin një 
verbëri as bindje qorre, sepse Mullà Bajrami e 
lidhte teologjinë me jetën, me moralin shoqëror 
e me atë kombëtar; si i ditur ai dinte ta bënte këtë. 
Si njeri i shkolluar, ai kurrë nuk e ndau fenë nga 
kombi, nga atdheu, nga liria, dhe këtu ai ngjitet 
në shkallën tjetër të ideologut, të njeriut që di të 
përhapë idetë e tij, t`i përçojë ato bindshëm, në 
përputhje me rrethanat e krijuara, të cilat edhe 
pse ishin të pafavorshme, ai mundi dhe ia arriti të 
mobilizojë idetë e tij përmes sistemimit të tyre. Si 
ideolog, Mullà Bajrami u formua përmes njohurive 
të tij, universitetit, kontakteve që pati me Hasan 
Prishtinën, Ismail Qemalin, Iliaz Pashë Dibrën, 
Abdyl Frashërin e figura të tjera të ndritura të 
Rilindjes sonë kombëtare. 

Vetëpërsosja e tij morale –fetare shkonte para-
lel dhe ushqente bindjen e ideologjisë kombëtare, 
për të arritur deri te kapja e armës së luftëtarit, kur 
bindjet bëhen një shtysë përçuese se duhej bërë 
edhe kjo e fundit dhe kështu ai bie dëshmor dhe 
martirizohet në emër të çështjes kombëtare. Në 

këtë trinom të personalitetit të tij, vjen e plotësohet 
dhe merr vlerë të jashtëzakonshme edhe sot ky 
dëshmor, duke e shënuar atë, pas një shekulli e 
ca, si një shëmbëlltyrë që aktualizon dhe inspiron 
për shumëkënd që kërkon të jetë prijëtar në një 
fushë a shumë fusha. 

Ideologjia e Rilindjes Kombëtare, siç e dimë, 
synonte, krahas lirisë nacionale, edhe drejtime të 
tjera, ajo e shihte lirinë më të gjerë se ajo kom-
bëtare, duke sendërtuar ide dhe duke i përhapur 
ato në një kuptim konkret, si:  arsimimi, kultura, 
politika qeverisëse perëndimore, në rrafshin e një 
rizgjimi të hovshëm dhe shpërthimi të gjithanshëm 
të energjive të ndrydhura, duke hedhur tutje natën 
e gjatë osmane dhe atë mentalitet pritës oriental. 
Në këtë vazhdë, edhe Mullà Bajrami, këto ide 
i përhap Odave Dibrane që kanë qenë gjithnjë 
universitetet e mençurisë dhe të rrahjeve së prob-
lemeve të holla e jetëdhënëse. 

Mullà Bajrami i kishte studiuar mirë rrethanat 
kombëtare, zemërimin popullor ndaj masave 
shtrënguese të pushtuesit, ai njihte mirë gjithashtu 
problemet ballkanike dhe synimet lakmitare të 
shteteve fqinj, prandaj me intuitën e malësorit, 
vetëdijësimin e njeriut të sprovuar, aktivistit dhe 
prijetarit, e kuptonte se Shqipëria tashmë duhej të 
lëvizte, se kjo kërkonte luftë në të gjitha drejtimet:  
politike, diplomatike, organizative dhe luftarake, 
e për këtë nuk duhej humbur kohë dhe kërkohej 
përshpejtim i lëvizjes dhe kontributit që kulmon 
me Lidhjen Shqiptare të Prizrenit, ku atë e gjejmë 
përkrah Iliaz Pashë Dibrës, Ymer Prizrenit, Abdyl 
Frashërit dhe Sulejman Vokshit dhe figurave të tjera. 
Ky kontribut i tij është i veçantë, edhe kur gjendet 
si sekretar (qatip) i Iliaz Pashë Dibrës, edhe kur 
shoqëron Abdyl Frashërin nga Katër Grykët, e merr 
atë në besë dhe e përcjell shëndoshë e mirë për në 
zona të tjera, në kushtet e terrorit, survejimit dhe 
të papriturave të ndryshme, që mund të ndodhnin. 

Duke e pasur të kristalizuar botëkuptimin e tij 
patriotik, i bindur se çfarë duhej bërë, ai arrin të 
ngrihet nga dita në ditë dhe të lartësohet si një prijës 
mbarëpopullor, ku ndjenja kombëtare i jep krah 
dhe e shtyn drejt veprimtarive të shumta në dobi 
të saj. Kjo ndjenjë e shtyn atë drejt organizimeve, 
kuvendeve, ku merr pjesë si delegat i Katër Gry-
këve, në Kuvendin e Dibrës, për shembull, dhe aty 
dëgjohet duke shpalosur idetë e tij jetëdhënëse. 

Edhe kaq sa ka mbërritur informacioni, figura e 
tij është e madhe, por ne nuk i dimë se ç`përmasa 
më të mëdha do të merrte ajo, nëse nuk do të ishte 
djegur arkivi i tij më 1967, në atë vit të zi, kur 
regjimi komunist nuk kurseu as fetarët patriotë. 
Aty, në atë arkiv, ishin dokumente, vula, fjalime 
të krerëve të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, të cilat 
po të ishin sot do të përbënin një pasuri të madhe 
për studiuesit dhe do ta ndriçonin më tepër këtë 
personalitet dhe historinë tonë. 

Duke iu qasur të vërtetave historike, ato gjith-
monë i ka ndihmuar edhe dokumenti, por edhe 
kujtesa popullore, e cila e ka ruajtur të gjallë jetën 
dhe aktivitetin e tij gjer në ditët e sotme, për ta 
përjetësuar si një protagonist madhor, histor-
ik-patriotik-fetar-kombëtar. Kjo kujtesë, por edhe 
dokumenti, përcjellin më së miri gjithë atë luftë që 
është bërë kundër pushtuesit turk si dhe fqinjëve 
ballkanikë, të cilët, me ardhjen e Pavarësisë së 
Shqipërisë, u turrën si çakej për të gllabëruar tokat 
shqiptare. Edhe në këtë kohë, ndonëse në moshë 
të shtyrë, Hoxhë Buci nuk e ndali veprimtarinë 
e tij, as përpjekjet e pareshtura, për t`i jetësuar 
idetë e tij liridashëse, që vijnë gjithnjë në ngjitje 
dhe marrin vlerë të re. Ai e kuptonte se rrezikimi 
i Dibrës, ishte rrezik për kombin, se rënia e saj 
sillte një portë të çelur për pushtuesin, se Dibra 
ishte dhe mbeti barriera e pakapërcyeshme për 
të, se kjo nuk mund të ndodhte dhe kurrsesi nuk 
duhej të ndodhte, ndaj, në moshën të thyer, e 
rrok pushkën së bashku me të birin dhe shkon e 
lufton në malet e Petrinës, duke çliruar Strugën 
e duke e shtyrë armikun deri në Resne. Hoxhë 
Buci nuk ishte i vetëm, bashkë me të ishin me 
qindra e mijëra dibranë, luftëtarë të lirisë. Idetë e 
mbjella dikur prej tij kishin dhënë rezultat, tashmë 
nuk luftohej “as për mua, as për ty, por për gjithë 
Shqipëri”, siç thotë kënga popullore. Gjaku i Mullà 
Bajramit, njomi tokën e Petrinës dhe eshtrat e tyre 

bashkë me të birin Mustafanë u mbollën në të, për 
t`u kujtuar brezave të ardhshëm kufijtë e tokës 
shqiptare dhe diplomacive evropiane se çfarë 
masakre kishin bërë me një popull fisnik evropian. 

Lufta e Dibrës kundër shovinizmit serb nuk 
është një vetëmbrojtje e thjeshtë, ajo është luftë 
e cila u çimentua në saj të ndërgjegjes kombëtare, 
për të cilën kishte bërë ideologun dhe përhapësin 
e saj edhe Hoxhë Buci. Në këtë luftë shkëlqen 
figura e Elez Isufit, Avdi Dervishit, Taf Kaziut, Dine 
Hoxhës, Halit Lleshit e të tjerë udhërrëfyes të shtig-
jeve të vështira, organizmi perfekt i tyre, ndarja 
e detyrave, besëlidhja dibrane, por njëkohësisht 
i atyre luftëtarëve që “u këndonin pushkët nëpër 
kulla”, siç thotë një varg i këngës popullore dhe 
“gratë në llogore e binin bukën”. 

Panorama e luftës së Dibrës kundër pushtuesit 
të ri serb, nuk mund të kuptohet ndryshe veçse 
prej heroizmit të saj, ajo merr përmasa dhe dritë 
lavdie, ashtu siç është në të vërtetë, gjer në ditët e 
sotme. Është një akt i madh, i turpshëm i tragjedive 
ballkanike, i këtyre popujve dhe shteteve, të cilët 
nuk donin t`ia dinin për tjetrin dhe ishin turrur si 
ujqër të uritur mbi copat e majme shqiptare. Edhe 
kur Shqipëria doli në vete, me gjysmën e saj, ata 
nuk u mjaftuan, ëndërronin Shkodrën, Durrësin, ta 
zhbënin atë krejt nga harta, duke kënaqur orekset 
e tyre të gllabërimit. 

Edhe në vitin 1920, shkëlqen edhe një herë 
lufta e dibranëve - në Bufull të Selishtës afër 
Luznisë. Në mbrojtjen e lirisë, ku merr pjesë 
dhe Hazis Buci, nipi i Mullà Bajramit dhe babai i 
Mevludit. Studiuesja Emrie Skuka (Mera)na jep të 
dhëna interesante mbi përmasat e kësaj lufte dhe 
reprezaljet serbe në Dibër, por edhe qëndresa 
popullore që iu kundërvu me guxim dhe heroizëm 
kësaj masakre. Studiues të tjerë si Hysen Dervishi, 
Faik Bruçi, Moisi Murrja, Xhafer Martini, e sjellin 
Hoxhë Bucin në librat e tyre, duke shtuar këtu 
edhe shkrimet e historianëve Kristo Frashëri dhe 
Stafanaq Pollo e Selami Pulaha. 

Mevlud Buci ka thirrur në librin e tij mjaft bur-
ra-dijetarë të tregojnë për Mullà Bajramin, ashtu 
siç ndodh në një pritje miqësore në odat e Dibrës, 
ku zihet fjala e filli i saj shtjellohet përmes rrëfenjës 
dhe mendjes; kjo është një mënyrë organizuese 
dhe kompozuese që përcillet me vijimësinë e 
ngjarjeve të ndryshme, të cilat ndriçojnë portretin 
e plotësuar të Hoxhë Bucit. Duke i thirrur studi-
uesit me rrëfimet dhe shtjellimet e tyre, si dhe 
analizat, kështu ai ndërton arkitekturën e librit dhe 
pikturon, me më të mundshëm, portretin e pro-
tagonistit, ndriçohen ngjarjet duke u vendosur në 
kontekstin historik, bëhen paralelizmat e duhura, 
dhe të gjithë studiuesit përcjellin pamje e kënd-
vështrime të ndryshme, të cilat konvergojnë në 
disa pika:  shkollimin e Hoxhë Bucit, pjesëmarrjen 
e tij në Lidhjen e Prizrenit, luftën e tij dhe rënien 
në Petrinë. Këto pika janë një lajtmotiv i fortë, por 
edhe disa shtylla apo gurët e qoshes, mbi të cilat 
ngrihet ndërtesa kompozuese e veprës. 

E rëndësishme është këtu edhe një poemë e 
Mevlud Bucit për Mullà Bajramin dhe figura të 
tjera, aforizmat e krijuara nga autori, toponimia e 
Lukanit të Katër Grykëve, të cilat sjellin një vësh-
trim tjetër artistik mbi Hoxhë Bucin dhe trevën në 
tërësi. Në vargjet e tij:  

Bajram Buc liria
Gen me xhevahirin
Sulet si vetëtima
Ra n`mejdan me t`birin. 

Avdi Sul Dervishi
Si fajkoi i malit
Me plagë te shtati
Përkrah vlla Shabanit. 

Ku të kam Avdi Sula
Thirrte Mullà Bajrami
Sulen dragonjtë burra
Dridhet din-dushmani…
Shprehet më së miri ideja se Hoxhë Buci, 

përkrah luftëtarëve të tjerë, jo vetëm u bë shem-
bull për ta, por mori prej tyre forcë, pra, ai shihet 
si një luftëtar dhe hero në një kënd konceptues 
liriko-epik më të gjerë. 

HOXHË BUCI I DIBRËS 

Mevlud Buci

monografi
Dritëshenjtëria për mëmëdhe

MEVLUD BUCI

Mevludi, stërnip i Hoxhë Bucit, ka marrë penën dhe 
me afshin e shpirtit ka mundur të realizojë një libër 
për këtë figurë, që, sa ç`është edhe tij, bëhet e të gjithë 
kombit. Me të drejtë, ai mund të radhitet për krah 
personaliteteve madhore si Abdyl Frashëri (shok i tij), 
Elez Isufi, Iliaz Pashë Dibra(sekretar i tij), Vehbi Dibrës, 
Ismail Qemalit dhe Dom Nikollë Kaçorrit etj., duke sjellë 
në fushën e Rilindjes sonë kombëtare një shëmbëlltyrë 
të shkëlqyer. As që mund të vihet në dyshim dhe të 
lëkundet ky përvijim i portretit të tij shkëlqimtar, po të 
kemi të qartësuar vetëdijen se Hoxhë Buci, gjithçka që 
mund të thuhet në kufijtë e adhurimit për të, që rrezaton 
vetiu, e përmbush natyrshëm me vlagën patriotike të 
vetvetes të tij sipërore.
                     Qazim Shehu, redaktor

9 789928 353085

ISBN 978-9928-353-08-5

Mevlud Buci ka thirrur në librin e tij 
mjaft burra-dijetarë të tregojnë për 
Mullà Bajramin, ashtu siç ndodh në 
një pritje miqësore në odat e Dibrës, 
ku zihet fjala e filli i saj shtjellohet 
përmes rrëfenjës dhe mendjes; 
kjo është një mënyrë organizuese 
dhe kompozuese që përcillet me 
vijimësinë e ngjarjeve të ndryshme, 
të cilat ndriçojnë portretin e 
plotësuar të hoxhë Bucit. 

hoxhë Buci, përkrah luftëtarëve të tjerë, jo vetëm u bë shembull për ta, por mori prej tyre 
forcë, pra, ai shihet si një luftëtar dhe hero në një kënd konceptues liriko-epik më të gjerë. 

Maj 2021 - 21 nr.
177

recensë Kultura, në tërësinë e librit të 18-të të halil ramës mbetet në thelb emri 
i të gjitha gjërave dhe ngjarjeve të veçanta për speciet njerëzore

(vijon nga faqja 18)
Ky vështrim që e shikon individin si produkt 

i rrethanave historike dhe të komplementuar 
përmes të tjerëve, është një vështrim realist, 
krahas atij të mbështjelljes së portretit të tij me 
romantikën drithëruese të epikës. 

Prijës lirie-dritë Arbëria
Si Llan Destani i lirisë, 
Si Shaban, Avdi e Ramë Avdia
Katër Grykët –vatër e Lirisë. 

Paska ra çaj Dali Buci
Për flamur, për shqiptari, 
Djali e nipi trima mejdani
N`at Petrinë ranë për liri. 

N`at Petrinë ranë për liri
Hoxhë Buci me të birin, 
Trima t`rrallë lind për Arbëri
Krah për krah me Hoxhë Bodinin. 
Në këtë poemë me tone ngjethëse, që ka sjellë 

edhe një figuracion retorik e tribunal, Buci edhe 
një herë përmes frymëzimit të tij të hovshëm jep 
tablonë e atyre burrave emërndritur që iu gjendën 
krah për krah njëri- tjetrit dhe kombit të tyre në 
ato çaste të vështira, që u vulosën me gjakun 
e martirëve. Ata ishin burra që veten e tyre e 
provuan në mejdan të luftës, në log të burrnisë, 
aty ku derdhet gjaku dhe i shërbehet një çështje 
të madhe dhe interesi i vetëm është liria, dhe 
mbrothësia e Shqipërisë. 

Kjo poemë me një frymëzim të ligjshëm, 
nuk përcjell vetëm kohën e shkuar, por edhe të 
sotmen, edhe të ardhmen ndërsa poeti shprehet: 

N`shekuj rrojnë gjyshat tanë. 
Në shesh-mejdan e derdhën gjakun
Nderuan trojet, brezat, bajrakun, 
Dibra e Gjergjit i ka në altar
Këta dëshmorë t`kombit amtar. 
Në rrjedhën e këtij vlimi krenar vijnë edhe 

këto vargje plot patos, siç e thotë poeti:  “Dibra 
e Gjergjit i ka në altar, këta dëshmorë të kombit 
shqiptar”. 

Aq bukur, me vargje sintetikë, poeti i këndon 
Teqes së Hoxhë Bucit, duke sjellë në fokus nder-
imin për këtë teolog të madh, dritëshenjtëria e të 
cilit shpërndahet në shumë fusha të jetës dhe nuk 

përcaktohet më shumë, se kë ndriçon më mirë. 
Ai këndon: 

Ti je vend i shenjtëruar
Ti je toka e bekuar, 
Ti je vatra e mirësisë, 
Ti je sofra e bujarisë
Ti je drita, ti je kënga
Bardhësi je në zemra. 
Ti fal dritën e bekimit
Ti je besa e vllaznimit. 
Libri i Mevlud Bucit meriton leximin, jo vetëm 

pse jep një informacion të qartë e të bollshëm për 
Hoxhë Bucin, por edhe pse aty paraqitet historia 
e Dibrës, meriton, për ndjeshmërinë e lartë dhe 
respektin që shpalos ndaj dëshmorëve të kombit, 
për kapitujt e shkurtër esencialë, ku bie në sy 
saktësia, shkurtësia dhe prova e jetës, mbushur 
me tërmete historike. Me aq saktësi jepet për 
shembull shkrimi i Faik Bruçit për Dali Adem 
Bucin, i vrarë në minierën e Bulqizës apo shkrimet 
e ndryshme të Moisi Murrës e Xhafer Martinit dhe 
Hysen Dervishit. Këto rrëfime që shkohen shpesh 
në fill të analizës, dëshmojnë një histori të gjallë 
plot kthesa historike, ku njerëz si Hoxhë Buci janë 
kurora e tyre. 

Edhe në aforizmat Buci sjell një përvojë e 
mençuri të jetës. Të ngjan se këto shprehje i shqip-
tojnë burrat e vjetër në ato odat e lashta, ku fjala 
ka peshë të rëndë dhe gdhendet përmes mendjes 
së mprehtë. Ja disa prej tyre:  

“-Mullà Bajram Buci ishte burrë i besimit, kush-
trimit dhe i paqëtimit, ndaj gëzonte e rrezatonte 
dritën e vëllazërimit

-Ta thotë zemra, ta gdhend guri, s`ka si liria, 
s`ka si flamuri!

-Çdo plis toke, çdo grimcë dhe u pikon mall, 
për njeriun zemërartë e atdhetar. 

-Trinomi i atdhedashurisë: Mirësia, besimi dhe 
shembulli përpara historisë. 

-Ata që janë flijuar për atdhe, në përjetësi e 
brezni do të rrezatojnë si dielli mbi re. 

-Në popull me dritën e besimit, të vëllazërimit 
e mësimet e Kur`anit qëndronte shpirtshenjtëria 
e Mullà Bajramit. 

-Në asnjë brez e në asnjë karar, nuk ka fituar 
ai që nuk ka shpirtbehar”. 

Në këto aforizma shprehet një përvojë e gjatë, 

ato kanë forcë të caktuar ndikuese, shpalosin një 
jehonë kujtese, çelnikosin besimin dhe rrisin e 
ngrejnë lart virtytin patriotik. 

Në këtë libër, shkruhet edhe për autorin Mevlud 
Buci. Hysen Dervishi, autor i dy librave për Dibrën, 
shprehet: ” Mësuesin Mevlud Buci e karakterizoi 
palodhshmëria dhe intuita e madhe për t`u futur 
në brendësinë psikologjike të bashkëfshatarëve të 
tij. Mevludi i dha shumë vendlindjes si mjeshtër i 
përsosur i virtyteve më të mira të edukimit, me nor-
mat e moralit, të mirënjohjes dhe të dashurisë, dhe 
respektit reciprok midis individëve dhe edukimit të 
nxënësve si mësimdhënës i mirë. 

Mevludi shkëlqeu në punën e tij si edukator por 
edhe si njeri me botëkuptim altruist e mendimtar 
modern. Katër Grykët, për Mevludin u kthyen në 
një shkollë të madhe edukimi, në një qendër të 
përhapjes së mendimit pozitiv, u kthyen në qendra 
të rëndësishme të edukimit ideo-patriotik, përmes 
takimeve, bisedave dhe aktiviteteve kulturore në 
shtëpitë-baza të Luftës Antifashiste, duke i kthyer 
në qendra pelegrinazhi”. 

Ndërsa poeti Namik Selmani do të shkruajë 
për të me vargje të epike-metaforike: 

“Hej, Mevlud Buci, miku i m i ëndrrës 
e i zgjimit, 
Mbete piskamë mirësie, 
Një penë guri që lëngëzon mall e mirësi, 
Me një stap të vjetër, 
Vë përpara grigjën e fjalës e besimit, 
Mbush stanet e mençurisë, 
Gjunjë palodhur, sypambyllur, i paetur 
për lavdi, 
Hej, Mevlud Buci
Le të mbyllet një çast dera e urtësisë 
së Kuvendeve
Se vjen miku im, 
Si kalorës i azdisur drejt legjendave e urimeve
Një djep i lulëzuar vikat prej Katër Grykëve
Paska ende thërrimet e bukës e aromën e 

bjeshkëve…”
Janë disa vargje të thjeshta, se Mevludi me 

pasionin e tij meriton shumë më tepër, ai e ka 
gdhendur emrin e tij në 27 libra, ky, i njëzet e 
teti, vazhdon të punojë duke gjurmuar shpirtin 
popullor, duke shpalosur vlera të fjalës poetike, e 
duke ndjekur ritmet e poezisë në bjeshkët e Katër 

Grykëve, këtij Mali historik të Dibrës. 
Ky libër afirmativ, me vlera të faktit si burim 

krenarie, e sjell Hoxhë Bucin në ditët e sotme jo 
vetëm si kujtesë, por si një shëmbëlltyrë të pastër 
të dritëbesimit fetar dhe atdhetar. Ai shenjon jo 
vetëm guximin e autorit për t`iu qasur një figure 
të tillë, por edhe arritjen e tij, se nga kjo qasje 
përftohet një tablo historike si dhe dalin në pah 
vlerat e një epoke dhe të disa epokave, për të 
cilat ia vlen ta kthesh kokën pas. Zjarri pasionant 
i autorit e ngroh kuptimin për atdhetarët, por nuk 
hedh dot tym mbi qartësinë e së vërtetës. Gjithçka 
midis këtyre dy pamjeve është në ekuilibër. Ky 
libër sjell jo vetëm biografinë e fisit, por edhe 
të kombit, përcjell mesazhe e kumte të drejta 
patriotike, autori portretizon jo vetëm individin, 
por edhe shoqërinë e asaj periudhe, shpalos 
qartë dhe hapur ndjenjën e krenarisë së ligjshme 
fisnore-krahinore-kombëtare, por njëkohësisht me 
vlerat njohëse që përcjell na e krijon kuadratin 
e kohërave me realizëm të mbushur edhe nga 
tonalitete frymëzuese. 

Narrativa nacionaliste nuk është e vjetër, se ajo 
vishet nga filozofia jetësore dhe gjenerohet nga im-
pulse e shtysa të dashurisë për atdhe, për njeriun, 
për fenë, për lirinë, paqen dhe prosperitetin, duke 
vënë në dukje e duke sjellë në pah vijimësisht në 
çdo faqe të librit, pikërisht këtë gjë. 

Autori sjell mesazhin se ne kemi gjithnjë nev-
ojë të shkojmë në të shkuarën, jo për nostalgji, 
por se tek ajo, duke kundruar figura të skalitura, 
gjejmë modele të cilat na frymëzojnë edhe për të 
ardhmen. Dhe një profil i ndritshëm është Hoxhë 
Buci, teologu, ideologu, iluministi dhe martiri i 
Rilindjes sonë kombëtare, i cili fjalët dhe veprat 
i jetësoi, i shkriu në një, dhe jetën e vet ia fali 
lirisë, trojeve amëtare, të cilët edhe sot, një pjesë 
prej tyre, janë jashtë Shqipërisë dhe Kosovës 
shtetërore. Jeta dhe vepra e lavdishme e Hoxhë 
Bucit na bën thirrje që të mos i harrojmë ato 
troje…., të ngremë sa më lart dinjitetin e njeriut, 
ta duam fenë, ta duam kombin tonë dhe që ta 
duam e ta shohim të lirë e të zhvilluar, duhet 
të sakrifikojmë për të. Jeta e tij është vrulli dhe 
formimi i një njeriu të rrallë, për të cilin një libër 
nuk mjafton dhe çfarëdo nderimi për të, sërish i 
mbetet borxh atij. 

Hoxhë Bajram Buci (Mullà Bajrami), teologu, 
ideologu, luftëtari dhe martiri i Rilindjes Kombëtare Shqiptare

Prof. dr. FATMIR TERZIU

“Kultura tek prurja e re narrative e Halil 
Ramës, nuk ekziston vetëm në mendje, sipas 
atyre formave që dihen, apo dhe sipas tekstit të 
argumentuar në libër, ajo përbëhet nga gjëra dhe 
ngjarje të vëzhgueshme në botën e jashtme për të 
tjerët. Kështu duke lexuar “Dibra dhe dibranët në 
panteologjinë e vlerave”, natyrshëm ndalesh me 
laps në dorë tek shkrime të tilla, si “Në vendorig-
jinën e Kastriotëve”; “Fluturon shqipja mbi Korab”; 
“Mirënjohje Çamërie për Dibrën dhe dibranët” 
apo dhe “Na ishte dikur... miniera e mermerit, 
“Guri i Kuq”, Muhurr.”, e mjaft të tjera që të ndër-
tohet një koncept më i gjerë i kësaj pike me thelbin 
që mëton, se kultura përbëhet nga ide, por ato janë 
të ndara në bazë të pyetjeve rreth vendndodhjes 
së tyre, në një farë mënyre ata janë në mendjet e 
personazheve dhe fakteve e faktorëve të studiuar, 
e jo thjesht në mendjet e lodhura”. 

Halil Rama, “Mjeshtër i Madh” ka konsideruar 
botimin e një libri të ri. Dhe ky konsiderim ka 
përkuar me dritën e materialeve të shumta që 
vijnë nën titullin domethënës “Fluturon shqipja 
mbi Korab” në sytë dhe vëmendjen e lexuesit të tij. 
Në këtë konsideratë thuajse të gjithë materialet e 
përmbledhura të këtij autori tashmë kanë një thelb 
kontekstual kulturor, me të cilin leximi i detajuar i 
konsideron të mirëqenë, pa dyshim, në një kontekst 
tashmë të qartë ku kultura është koncepti themelor 
dhe qendror i qasjes së tyre. Brenda tërë strukturës, 
asaj që përbën thelbin e saj, që në kopertinën e 
përkujdesur, deri tek materiali i fundit ekziston një 
ligjësi e marrëveshjes, se çfarë nënkuptojnë me 
këtë term, pra të qasjes kulturore në thelbin e saj, 
jo thjesht të siglës së patriotizmit, apo identitetit 
patriotik e kulturologjik krahinor. Për të ardhur me 
faktet që na sjell autori dhe libri i tij me reportazhe, 

Dimensioni i dukshëm kulturor i një libri

portrete dhe kritikë letrare, vetë kultura në këtë 
libër shumë të detajuar dhe mjaft përfshirës është 
sjellje e mësuar nga qasja, tradita, anavancimi në 
njohjen e gjerë të veprave të marra në konsideratë, 
po ashtu dhe të figurave që autori i ridimensionon 
me thjeshtësisnë e bukurinë e fjalës shqipe. Për 
të shkuar më tej autori na rrëfen me tekstin e tij 
se nuk është aspak sjellje, por një sjellje didakte 
me një filozofi të thekur, e mbështetur në fakte e 
realitet, jo tek thelbi i gabuar “çfarëdo qoftë ajo”. 

Ndoshta në këtë kontekst sëpatat prej guri dhe tasat 
e qeramikës janë kulturë për disa antropologë, por 
asnjë objekt material nuk mund të jetë kulturë për 
të tjerët, nëse nuk e bën këtë koordinatë të plotë e 
të detajuar, nëse atë nuk e thjeshtëzon për të gjithë 
kastën lexuese, e për të bërë atë të domosdoshme 
në nivele të tjera të domosdoshme e të munguara 
të kulturologjisë shqiptare. 

Kultura tek prurja e re narrative e Halil Ramës, 
nuk ekziston vetëm në mendje, sipas atyre for-
mave që dihen, apo dhe sipas tekstit të argumen-
tuar në libër, ajo përbëhet nga gjëra dhe ngjarje 
të vëzhgueshme në botën e jashtme për të tjerët. 
Kështu duke lexuar “Dibra dhe dibranët në pan-
teologjinë e vlerave”, natyrshëm ndalesh me laps 
në dorë tek shkrime të tilla, si “Në vendorigjinën 
e Kastriotëve”; “Fluturon shqipja mbi Korab”; 
“Mirënjohje Çamërie për Dibrën dhe dibranët” 
apo dhe “Na ishte dikur... miniera e mermerit, 
“Guri i Kuq”, Muhurr.”, e mjaft të tjera që të ndër-
tohet një koncept më i gjerë i kësaj pike me thelbin 
që mëton, se kultura përbëhet nga ide, por ato janë 
të ndara në bazë të pyetjeve rreth vendndodhjes 
së tyre, në një farë mënyre ata janë në mendjet e 
personazheve dhe fakteve e faktorëve të studiuar, 
e jo thjesht në mendjet e lodhura. 

Ne vazhdojmë të lexojmë librin “Fluturon 
shqipja mbi Korab” dhe pajtohemi gjithnjë e më 
shumë me faktin se kultura është një mekanizëm 
i mbrojtjes tipologjike të arritjeve, dhe po ashtu 
nënkuptojme se kultura përbëhet nga sinjale të 
ndryshme shoqërore të ndërlidhura me përgjigje 
të ndryshme, sikurse janë vetë rrjedhat e një sho-
qërie të tillë, me të cilën autori ndërton kapitullin 
“Personalitet që na nderojnë” (profile të gjeneral 
Rrahman Parllakut, gjeneral Dali Ndreut, kolonel 
Myfit Guxhollit,  dr. Ilir Peposhit etj) dhe kështu 
me radhë, me narrativën e tij bën atë që duhet për 

të eleminuar çdo gjë të ndodhur për konfuzion 
dhe hutim. Dhe në thelb me këtë kuptojmë se sa 
më shumë konceptime dhe sa më të ndryshme 
të energjisë intelektuale paraqiten, aq më shumë 
merr kuptimin e mirëfilltë libri me titullin e tij 
domethënës “Fluturon shqipja mbi Korab”. 

Më tej, brenda kontekstit ka dhe një shkallë të 
lartë të uniformitetit të të kuptuarit dhe të përdorimit 
të termit kulturë. Gjatë kapërcimit të faqeve ndjejmë 
edhe thelbin e kësaj lidhjeje me uniformitetin e të 
kuptuarit. Në këtë uniformitet kultura bëhet një tërë-
si komplekse që përfshin njohurinë, besimin, artin, 
moralin, ligjin, zakonin, dhe çdo aftësi dhe shprehi 
tjetër të fituar nga njeriu si anëtar i shoqërisë, të 
kësaj shoqërie që për autorin vjen nga veprat, nga 
faktet dhe jo thjesht nga propaganda. Duke u nda-
lur tek kritka letrare, marrja në konsideratë e mjaft 
veprave të disa autorëve (Besnik Mustafajit, Ahmet 
Prençit, Shefki Karadakut, Shpendi Topollajit, 
Shefqet Mekos etj) , Halil Rama, e bën të qartë këtë 
pohim se kultura është zotërimi i veçantë i njeriut. 
Kjo nënkuptohet në mjaft shkrime të avancuara në 
nivel, të vlerësuar nga të tjerët, ku ai e bën të qartë 
dhe madje mjaft të qartë këtë pikë duke e larguar 
tërësisht hendekun e madh të ndodhurës dhe të 
realizuarës. 

Kultura, në tërësinë e këtij libri mbetet në thelb 
emri i të gjitha gjërave dhe ngjarjeve të veçanta 
për speciet njerëzore. Në mënyrë të veçantë, 
ndjejmë besime, zakone, objekte, shtizë, çekiç, 
daltë, e kështu me radhë - dhe teknikën copëtim 
e përpunim druri, jetë malësorësh dibranë, lojë 
me forma të ndryshme dhe shtizë, elemntë jete 
dhe zjarri jetik etj. Ky është ripunimi i kulluar 
narrativ dhe artistik i librave që autori ka marrë në 
konsideratë për kritikën e tij letrare dhe artistike, 
gjë të cilën tashmë e bën me efikasitet dhe cilësi 
të konsiderueshme Halil Rama “Mjeshtër i Madh”.
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Pak kohë më parë doli libri “JAKUP CANI I SoFrAçANIT”,
me autor Zabit LLESHI dhe botuar nga M&B. recensë

Nga AZIS KETA

Në sallën shkencore të Bibliotekës Kom-
bëtare dhe Arkivin Qendror të Shtetit, 
po të pyesësh punonjëset e shërbimit, 

të tregojnë tavolinën e punës të Zabit Lleshit, 
ku salla e studimit është bërë për të shtëpia 
e tij e dytë. Duke qenë brenda profesionit të 
tij të ngushtë: histori- gjeografi, autori Zabit 
Lleshi, mbi 30 vjet mësues i kësaj fushe, disa 
vite drejtor i Muzeut në Dibër, i angazhuar 
gjithnjë me shkrime në shtyp dhe kumtesa 
në aktivitete të ndryshme, tek: “Jakup Cani i 
Sofraçanit”, ai vjen natyrshëm, me një cilësi 
thellësisht të re dhe një libër të mirëfilltë his-
torie të paqortueshëm. 

Titulli i librit “Jakup Cani i Sofraçanit” të 
krijon idenë se kemi të bëjmë me një individ 
dhe fshat të vetëm por redaktori Fejzulla 
Gjabri, në parathënie, saktëson objektin: 

Jo vetëm për Sofraçanin.
               

1. FALEMINDERIT ZABIT LLESHI, 
QË MË BESOVE REÇENCËN! 

E ndjej peshën e përgjegjësisë për çdo 
shkronjë që hedh. As marrë përgjegjësinë e të 
“vërtetave absolute”. Por shpresoj dhe besoj 
të jem afër të vërtetës dhe i pranuar nga ko-
legët, referuar nga “ngacmimi” emocional që 
më krijojë redaktori Fejzi Gjabri, të cilin po 
e perifrazoj duke shtuar dhe diçka nga vetja:

Me idetë që hidhen në parathënie “jo 
vetëm për Sofraçanin”, redaktori, orienton 
lexuesit dhe studiuesit e fushave të ngushta 
për studime të thelluara rreth çështjeve që 
kanë interes në fushën historike.

 Vlera e këtij botimi, sa më shumë koha 
të kalojë, aq më shumë i shumëfishohet. Se, 
e tashmja bëhet e shkuar dhe duke shkruar të 
tashmen, do i shërbejmë se ardhmes.

Nëpërmjet burimeve alternative arkivore 
dhe historike, toponimeve, këngëve his-
torike, etj, janë “harxhet” me të cilat, autori, 
“gatuan” librin që kemi në dorë.

Bazuar në to, autori, ka kryer analiza kra-
hasuese e të ponderuara dhe ju gjen buri-
meve vendin e duhur, i vendos ato në kohë 
në raport me ngjarjen, rrethanat dhe mjedisin 
konkret, mbi të cilat, nxit specialistët për anal-
iza dhe përfundime.

Shumëllojshmëria e burimeve në vartësi 
të objektit të studimit e ka ndihmuar autorin 
t’ju ofrohet të vërtetave që ka synuar, sidomos 
për çështje historike që kanë ende nevojë për 
zgjerim njohurish dhe ruan ekuilibra pa mar-
rë përsipër “të vërtetën absolute” duke ju lënë 
hapësirë lexuesve dhe studiuesve që të gjyko-
jnë mbi burimet që ai ofron.

 
2. ZGJIMI I PERSONAZHE 

NGA HARRESA
Në libër “parakalojnë”: beteja, kuvende, 

personazhe historikë që marrin pjesë në to, 
të lokalizuar në kohë:

Mesjeta e Mesme: Pal Gropa, Skënder-
beu.  Periudha e Tanzimatit: Sheh Zerqani 
(kundër Hajredin Pashës); Sheh Fejza Bulqiza 
(në betejën e Xixullës). Lufta Nacional Clirim-
tare:  Beteja e Sofraçanit, etj. 

Pozicioni gjeografik i Sofraçanit, për 
rëndësinë që ka, merr vëmendjen e merituar. 
Informacioni është tepër konçiz dhe i plotë në 
përmbajtje. Duket, autori, e ka lexuar librin” 
“Vampiri Kohë” dhe nuk i “vjedh” lexuesit 
kohën me”fjali parazite”.

 Libri ka 200 faqe gjithsej (me gjithë foto) 
por ngjarjet dhe personazhet që përfshihen në 
të janë sa për dhjetëfish. 

Në cilësinë e librit, ka ndikuar dhe puna e 
kujdesshme e shtëpisë botuese M&B, tashmë 
e lakmuar jo vetëm nga dibranët.

Autori, duke qenë gjeograf dhe historian, 
vendas, ndërthur saktësisht dhe estetikisht 
bukur: mjedisin me njerëzit, malin me fush-
ën, hani me shullanin, ujërat, mullinjtë, kul-
lat, shkëmbinjtë, përrenjtë, arat dhe vreshtat.

Sofraçanin autori e lokalizon pjesë e 
Malësisë së Dibrës. 

Libri ka një ndërthurje befasuese me kon-
traste në kufijtë e “teatrit absurd”:

 Vendbanim i lakmueshëm jetese në kohë 
paqe dhe “vend i shkretë” për kohë lufte.

Me njohuritë që na ofron për klimën, pjel-
lorinë e tokës, vreshtarinë rreth kurrizeve, 
na bën të besojmë: Sofraçani, ngjan me 
një “Myzeqe të Vogël” për nga begatia dhe 

JAKUP CANI I SoFRAÇANIT  

shumëllojshmëria e prodhimeve të fushës, 
prandaj ishte i lakmuar si vendbanim.

                                
3. PSE ZABIT LLESHI ORIENTON PËR STU-

DIME TË THELLUARA?
Sepse e vendos Sofraçanin në mesjetë: 

pjesë e truallit të Arbërisë nën zotërimet e 
Pal Gropës, brenda shtetit të Kastriotëve, 
në boshtin e Rrugës së Arbërit dhe brenda 
“grykave dhe bigave të Valkhalisë”, paralel 
me Shkumbinin, në “kërthizë” të Arbërisë 
dhe 100 km më shkurt për të lidhur kufijtë 
lindorë të Arbërisë me Adriatikun në Perën-
dim” (fq 24).

  Zabit Lleshi jep një kontribut të qenë-
sishëm në tre elementë kyç, qartësisht të duk-
shëm:

Etnografia e veshjes
Tek ky element, autori, ndalon gjatë dhe 

sjell risi. Analizon veçoritë  etnografike të 
kësaj  veshje tradicionale e njohur në publik 
si “Veshja e Zerqanit”.

Ansambli Shtetëror i Këngëve dhe Valleve 
Popullore, me këtë veshje, “tronditi” skenat 
brenda dhe jashtë vendit sepse, kjo veshje, ka 
brenda saj lashtësinë dhe qytetarinë.  Autori 
ka evidencuar edhe artizanet që e përpunuan 
në kohë të ndryshme këtë veshje.

A nuk jemi tek Shteti i Skënderbeut edhe 
nëpërmjet etnografisë së veshjes? A nuk na 
sjell edhe etnografia e veshjes tek “bigat e 
ngushticat e Valkhalisë”?  Ja pse, jo rastësisht, 
Zabit Lleshi, e kufizon etnografisht Sofraçanin 
me Xhitetin sepse kufijtë administrativ të mes-
jetës nuk ngjajnë  me këta të sotmit. 

Drejtimet ushtarake, ishin faktor për-
caktues të bashkësisë së vendbanimeve sepse: 
Aty ishin rrugëkalimet, kështjellat qytete, 
shkëmbimi i kulturave, mbrojtja e sigurt dhe 
e ndërsjellë.  Nuk ishte rastësi që, qytetet 
kështjella viheshin në vendet më piktoreske, 
ku mbaheshin parasysh jo vetëm kushtet 
mbrojtëse por edhe të banimit. Ndërtesa tip 
kullë, ishte pjesë e kësaj mrekullie logjistike 
të kohës prej nga fillonte bashkësia e zjarreve, 
fiseve, krahinave që shtriheshin në këto dre-
jtime. Ngjashmëritë në etnografi veshje dhe 
gjuhe brenda drejtimeve ushtarake dëshmo-
jnë për ngulitje autoktone të popullsisë në 
këto drejtime.

Këto të reja i gjejmë në libër me cilësinë 
e provës lehtësisht të verifikueshme, logjiki-
sht të paqortueshme, shkencërisht të pran-
ueshme.

Nëse do të tentonim analizë
Në 200 faqe libër, 150 nuk janë “histori 

fshati” por Dibre dhe Kombëtare.  Brenda 
tyre gjejmë 128 referenca nga burime his-
torike, arikivore dhe dëshmi të rralla.

 Veç tyre: trajtohen përmbledhje jetësh-
krimesh të disa personazheve historikë: Sheh 
Zerqani, Sheh Fejza Bulqiza, Dalip Karaj, 
hasan Muglica, Mersim Dema,Tush Lleshi, 

Destan Puca, Sul hupi,Tahir Tola, Kurt Balla 
e deri tek dëshmorët e Sofrçanit.

Vetëm në periudhën 1913- 1920, u vranë 
nga Gryka e Madhe 44 veta ndërsa në Bete-
jën e Gjoricës, numërohen 106 dëshmorë.

  
4. METODOLOGJI STUDIMORE ME 

KRITERE SHKENCORE DHE VULLNET 
“MURGU”

Zabit Lleshi, ka gërmuar në shumë burime. 
Ka shkelur me këmbë gjithë mjedisin ku zh-
villohen ngjarjet. Ka bërë disa konsultime 
para se të vinte tek variant i fundit. I vendos 
burimet në vendin e duhur, pa koment ose 
shumë pak koment, duke ja lënë gjykimin lex-
uesit dhe studiuesit.

E reja në këtë metodë kërkimi është met-
odologjia. Zabit Lleshi,mbasi është njohur me 
ngjarjet, personazhet që ka në objekt studimi, 
ka mbledhur dëshmi të rralla nga dëshmitarë 
dhe protagonistë ngjarjesh që kanë qenë sa 
më afër tyre në kohë e mjedis dhe nëpërmjet 
tyre  sjell një kontribut të ri sepse:

Dëshmitë që autori ofron, i citon me 
cilësinë e provës ndihmëse vetëm kur ato 
kryqëzoheshin edhe me burime të tjera, his-
torike ose arkivore. Në raste të tjera, dësh-
mitë, janë arkivuar nga autori por pa u cituar 
në cilësinë e provës. 

Toponimet janë një tjetër risi dhe kon-
tribut i përveçëm i autorit. Ato plotësojnë 
burimet historike e dëshmitë e rralla dhe 
mbeten thellësisht të besueshme e lehtësisht 
të verifikueshme, sepse janë aty, në mjedisin 
konkret, si “nishane historike”.

 Për ngjarjet madhore, siç është Beteja e 
Sofraçanit (23 gusht 19430), autori ju refero-
het dëshmive të personazheve historikë:

haxhi Lleshi (fq 76-81) dhe Kristo Frashëri 
(fq 81-85).

5. JAKUP CANI SI PRIJËS USHTARAK 
Kundër Demir Pashës më 1872 pjesë e 

rezistencës ishte edhe popullata e Sofraçanit 
bashkë me rrethinat dhe në këtë betejë, Jakup 
Cani, na shfaqet si protagonist . 

Veç kësaj, Jakup Cani, na shfaqet bash-
këpunues me çetat kaçake që vepronin 
në boshtin e rrugëkalimit: Rrethina Ohri- 
Modriç- Oktshun- Sofraçan- Qafë Bualli-Guri 
i Bardhë kundër ushtrive të huaja.  Kaçakët 
godisnin edhe kundër kolonve të karvaneve të 
tregtarëve të mëdhenj që lëviznin në luginën 
që ata kontrollonin pa leje kalimi dhe pa pa-
guar tarifa.  Edhe në betejën kundër Dervish 
Pashës (1880-1881) Jakup Cani na shfaqet 
përsëri protagonist.

Në betejën e Follorinës (1912) pjesë e saj 
ishin dhe Mersim Dema dhe Jakup Cani bash-
kë me çetat e tyre. 

Në mbështetje të Betejës Qafë Prushit 
kundër Durgut Pashës, Jakup Cani, identifiko-
hej me emrin e vendbanimit: Jakup Sofraçani.

Autori, ofron një tjetër të dhënë befa-
suese, që lips burime shtesë: në vitin 1912, 
në ndihmë të Kosovës u nisën 2000 dibranë.

Si gjeograf,autori, ndihmon ushtarakët në 
rrafshin taktik për vlerësime mjedisi, sidomos 
në disa  pika nyje si: shkami Hoxhe dhe gryka 
e Përroit të Sofraçanit që të çojnë tek “portat 
çelës”: Ura e Topojani, Ura e Cerenecit, ura 
Qytetit të Valikardhës dhe Qafa e Bues/ Buallit.

Zabit Lleshi, vjen me një histori të be-
sueshme sepse:

Ju referohet zbulimeve të mëdha të Bun-
gurit në arkeologji dhe burimeve të Kristo 
Frashërit, Mois Murrës, Haxhi Lleshit, etj., në 
histori.

Falë përvojës, vetëm një studiues pro-
fesionist ka aftësinë të kaloj kaq natyrshëm 
nga e përveçmja (fshati, drejtim taktik) tek e 
përbashkëta,tre krahina: Bulqiza, Homezhi, 
Golloborda) dhe e përgjithshmja ( drejtim 
strategjik):

Dy luginat paralel,(e Shkumbinit me Egna-
tian në bosht) dhe e Valkhalisë (me Rrugën e 
Arbërit në bosht) dhe të dyja bashkë: zgjatime 
të njëra-tjetrës, si damarët e gjakut në  trupin 
e Kombit.

Cila veçoria?
Zabit LLeshi, duke evidencuar drejtimet, 

distancat, pozicionin hartografik,  relievin, 

klimën, rrjetin rrugor , pengesat ujore, kësht-
jellat, kullat, futet natyrshëm tek “ Gjeografia 
ushtarake”. 

Përshkruan me fjalët e Haxhi Lleshit dhe 
Kristo Frashërit “betejën e Sofraçanit” dhe i 
krijon lexuesit “trukun artistik” për të mësuar 
historinë, veç burimeve historike e arkivore 
edhe nëpërmjet dëshmive të besueshme të 
dëshmitarëve okular dhe protagonist ng-
jarjesh, këngës, gojëdhanës dhe toponimeve 
që kanë lidhje me ngjarjet historike. 

Gërshetimi i ngjarjeve  me mjedisin, 
kushtet dhe rrethanat nga koha e Pal Gropës 
,Skënderbeut, Tanzimatit, deri tek gjigandi i 
kromit, “Miniera e Buqlizës”, ku nëpërmjet 
“shoferit  të gjeologjisë”, jo vetëm ofron  një 
histori tepër interesante, por i sjell ngjarjet në 
kohë të tashme ku lexuesi gjen veten.

Nëpërmjet këtij “truku”, autori ndoshta do 
e shtoj interesin për leximin e këtij libri dhe 
nëpërmjet tij, jep histori të pastër. Ndoshta ky 
dhe qëllimi. 

Lëvizjet e popullsisë, shtimi dhe pakësi-
mi i saj bazohen në burime që nga defterët 
osmanë deri tek ato të gjendjes civile të ko-
munës së Zerqanit.

Këto i japin librit besueshmëri. 
Libri përcjell mesazhin e nënkuptuar:
Kudo ku mund të ngulitesh për çfardolloj 

arsyesh, edhe në mjedis të huaj, mund të 
bëhesh “vendas” dhe i dashur për ta, madje 
dhe prijës i tyre, nëse din të integrohesh bren-
da tyre dhe bën punë të dobishme bashkë me 
ta dhe ta, pa i ndarë nga vetja edhe se je mbi 
ta. Edhe nga ky këndvështrim, autori na of-
ron modelin përgjithësues për të cilin kemi 
nevojë.

6. PSE TË MBETET NË KUJTESË 
“KËNGA E JAKUP CANIT”?

 Është kronikë e pastër ngjarje dhe ditarë 
luftarak, ku gjejmë:

Lokalizimi i Betejës:
Në Zall t’shupenzës në një va’/ Bimbasht e 

Turkut i kanë vra.
Cilësi luftarake:
 K’tij Jakupit nishanli, i lufton Sula për bri.
Kundër kujt luftohet: 
 Po bajn’ luftë me Turqi.
Pjesëmarrja e grave në luftë: 
 U vra nana e jakup Canit.
Atdhetari dhe traditë luftarake:
Gryk ‘e Madhe t’qoft hallall/ Të kam nan’ 

e më ke gjal’/M’u përgjigje me një fjal’!
Bashkëveprimi mes krahinash dhe fisesh:
Bashkë me Sulën dhe Desatani/ Për daj 

t’vet, lufton tek shkami.
Vendstrehim:
N’per shkamij e nëpër shpella/ hynë firart 

n’vende t’fella.
Zbulimi i largët:
Prej Jemenit të mallku/ka ardhë Hasa me 

kallxu/ Shokt’e tjerë kan’ maru.
Sinjalet:
Në katun u fut ushtria/kur me forcë ra bo-

ria.
raport humbjesh:
Shok’t tjerë kan ‘maru/Kan maru, atje 

kan’met/ Shtatm’dhet i futa n’dhet. Hyn ush-
tria dhe i ka përla/ hej medet çfar’me pa/ ngelë 
katuni n’cull e n’gra.

Logjistikë:
Ah, medet, moj shejshane/Që m’ ke met 

me pesë xhelephane/ sun ke fol sipas ans tane!

* * *
Libri mendojmë se do pritet me interes, 

sepse, pa ditur nga vijmë, nuk dimë ku shko-
jmë. Askush nuk ka dalë në boshllëk. Për-
zgjedhja e fisit Cani në Sofraçan me karak-
ter përgjithësues nuk është rastësi. Autori, 
duke njohur thellë historinë e shkuar dhe të 
tashme, edhe se përqendrohet më gjatë tek 
një fis brenda Sofraçani, askush nuk e gjen 
veten të përjashtuar nga sofra e atdhedashu-
risë, kulturës dhe njerzillëkut të këtij visi dhe 
jo vetëm.

Ky dhe modeli për të cilin kemi nevojë 
dhe ky ndoshta mesazhi që ka dashur të na 
japë autori:

Ndëshkimi më i madh është mosvlerësimi 
dhe harresa!
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Pak kohë më parë doli libri “JAKUP CANI I SoFrAçANIT”,
me autor Zabit LLESHI dhe botuar nga M&B. recensë

Nga AZIS KETA

Në sallën shkencore të Bibliotekës Kom-
bëtare dhe Arkivin Qendror të Shtetit, 
po të pyesësh punonjëset e shërbimit, 

të tregojnë tavolinën e punës të Zabit Lleshit, 
ku salla e studimit është bërë për të shtëpia 
e tij e dytë. Duke qenë brenda profesionit të 
tij të ngushtë: histori- gjeografi, autori Zabit 
Lleshi, mbi 30 vjet mësues i kësaj fushe, disa 
vite drejtor i Muzeut në Dibër, i angazhuar 
gjithnjë me shkrime në shtyp dhe kumtesa 
në aktivitete të ndryshme, tek: “Jakup Cani i 
Sofraçanit”, ai vjen natyrshëm, me një cilësi 
thellësisht të re dhe një libër të mirëfilltë his-
torie të paqortueshëm. 

Titulli i librit “Jakup Cani i Sofraçanit” të 
krijon idenë se kemi të bëjmë me një individ 
dhe fshat të vetëm por redaktori Fejzulla 
Gjabri, në parathënie, saktëson objektin: 

Jo vetëm për Sofraçanin.
               

1. FALEMINDERIT ZABIT LLESHI, 
QË MË BESOVE REÇENCËN! 

E ndjej peshën e përgjegjësisë për çdo 
shkronjë që hedh. As marrë përgjegjësinë e të 
“vërtetave absolute”. Por shpresoj dhe besoj 
të jem afër të vërtetës dhe i pranuar nga ko-
legët, referuar nga “ngacmimi” emocional që 
më krijojë redaktori Fejzi Gjabri, të cilin po 
e perifrazoj duke shtuar dhe diçka nga vetja:

Me idetë që hidhen në parathënie “jo 
vetëm për Sofraçanin”, redaktori, orienton 
lexuesit dhe studiuesit e fushave të ngushta 
për studime të thelluara rreth çështjeve që 
kanë interes në fushën historike.

 Vlera e këtij botimi, sa më shumë koha 
të kalojë, aq më shumë i shumëfishohet. Se, 
e tashmja bëhet e shkuar dhe duke shkruar të 
tashmen, do i shërbejmë se ardhmes.

Nëpërmjet burimeve alternative arkivore 
dhe historike, toponimeve, këngëve his-
torike, etj, janë “harxhet” me të cilat, autori, 
“gatuan” librin që kemi në dorë.

Bazuar në to, autori, ka kryer analiza kra-
hasuese e të ponderuara dhe ju gjen buri-
meve vendin e duhur, i vendos ato në kohë 
në raport me ngjarjen, rrethanat dhe mjedisin 
konkret, mbi të cilat, nxit specialistët për anal-
iza dhe përfundime.

Shumëllojshmëria e burimeve në vartësi 
të objektit të studimit e ka ndihmuar autorin 
t’ju ofrohet të vërtetave që ka synuar, sidomos 
për çështje historike që kanë ende nevojë për 
zgjerim njohurish dhe ruan ekuilibra pa mar-
rë përsipër “të vërtetën absolute” duke ju lënë 
hapësirë lexuesve dhe studiuesve që të gjyko-
jnë mbi burimet që ai ofron.

 
2. ZGJIMI I PERSONAZHE 

NGA HARRESA
Në libër “parakalojnë”: beteja, kuvende, 

personazhe historikë që marrin pjesë në to, 
të lokalizuar në kohë:

Mesjeta e Mesme: Pal Gropa, Skënder-
beu.  Periudha e Tanzimatit: Sheh Zerqani 
(kundër Hajredin Pashës); Sheh Fejza Bulqiza 
(në betejën e Xixullës). Lufta Nacional Clirim-
tare:  Beteja e Sofraçanit, etj. 

Pozicioni gjeografik i Sofraçanit, për 
rëndësinë që ka, merr vëmendjen e merituar. 
Informacioni është tepër konçiz dhe i plotë në 
përmbajtje. Duket, autori, e ka lexuar librin” 
“Vampiri Kohë” dhe nuk i “vjedh” lexuesit 
kohën me”fjali parazite”.

 Libri ka 200 faqe gjithsej (me gjithë foto) 
por ngjarjet dhe personazhet që përfshihen në 
të janë sa për dhjetëfish. 

Në cilësinë e librit, ka ndikuar dhe puna e 
kujdesshme e shtëpisë botuese M&B, tashmë 
e lakmuar jo vetëm nga dibranët.

Autori, duke qenë gjeograf dhe historian, 
vendas, ndërthur saktësisht dhe estetikisht 
bukur: mjedisin me njerëzit, malin me fush-
ën, hani me shullanin, ujërat, mullinjtë, kul-
lat, shkëmbinjtë, përrenjtë, arat dhe vreshtat.

Sofraçanin autori e lokalizon pjesë e 
Malësisë së Dibrës. 

Libri ka një ndërthurje befasuese me kon-
traste në kufijtë e “teatrit absurd”:

 Vendbanim i lakmueshëm jetese në kohë 
paqe dhe “vend i shkretë” për kohë lufte.

Me njohuritë që na ofron për klimën, pjel-
lorinë e tokës, vreshtarinë rreth kurrizeve, 
na bën të besojmë: Sofraçani, ngjan me 
një “Myzeqe të Vogël” për nga begatia dhe 

JAKUP CANI I SoFRAÇANIT  

shumëllojshmëria e prodhimeve të fushës, 
prandaj ishte i lakmuar si vendbanim.

                                
3. PSE ZABIT LLESHI ORIENTON PËR STU-

DIME TË THELLUARA?
Sepse e vendos Sofraçanin në mesjetë: 

pjesë e truallit të Arbërisë nën zotërimet e 
Pal Gropës, brenda shtetit të Kastriotëve, 
në boshtin e Rrugës së Arbërit dhe brenda 
“grykave dhe bigave të Valkhalisë”, paralel 
me Shkumbinin, në “kërthizë” të Arbërisë 
dhe 100 km më shkurt për të lidhur kufijtë 
lindorë të Arbërisë me Adriatikun në Perën-
dim” (fq 24).

  Zabit Lleshi jep një kontribut të qenë-
sishëm në tre elementë kyç, qartësisht të duk-
shëm:

Etnografia e veshjes
Tek ky element, autori, ndalon gjatë dhe 

sjell risi. Analizon veçoritë  etnografike të 
kësaj  veshje tradicionale e njohur në publik 
si “Veshja e Zerqanit”.

Ansambli Shtetëror i Këngëve dhe Valleve 
Popullore, me këtë veshje, “tronditi” skenat 
brenda dhe jashtë vendit sepse, kjo veshje, ka 
brenda saj lashtësinë dhe qytetarinë.  Autori 
ka evidencuar edhe artizanet që e përpunuan 
në kohë të ndryshme këtë veshje.

A nuk jemi tek Shteti i Skënderbeut edhe 
nëpërmjet etnografisë së veshjes? A nuk na 
sjell edhe etnografia e veshjes tek “bigat e 
ngushticat e Valkhalisë”?  Ja pse, jo rastësisht, 
Zabit Lleshi, e kufizon etnografisht Sofraçanin 
me Xhitetin sepse kufijtë administrativ të mes-
jetës nuk ngjajnë  me këta të sotmit. 

Drejtimet ushtarake, ishin faktor për-
caktues të bashkësisë së vendbanimeve sepse: 
Aty ishin rrugëkalimet, kështjellat qytete, 
shkëmbimi i kulturave, mbrojtja e sigurt dhe 
e ndërsjellë.  Nuk ishte rastësi që, qytetet 
kështjella viheshin në vendet më piktoreske, 
ku mbaheshin parasysh jo vetëm kushtet 
mbrojtëse por edhe të banimit. Ndërtesa tip 
kullë, ishte pjesë e kësaj mrekullie logjistike 
të kohës prej nga fillonte bashkësia e zjarreve, 
fiseve, krahinave që shtriheshin në këto dre-
jtime. Ngjashmëritë në etnografi veshje dhe 
gjuhe brenda drejtimeve ushtarake dëshmo-
jnë për ngulitje autoktone të popullsisë në 
këto drejtime.

Këto të reja i gjejmë në libër me cilësinë 
e provës lehtësisht të verifikueshme, logjiki-
sht të paqortueshme, shkencërisht të pran-
ueshme.

Nëse do të tentonim analizë
Në 200 faqe libër, 150 nuk janë “histori 

fshati” por Dibre dhe Kombëtare.  Brenda 
tyre gjejmë 128 referenca nga burime his-
torike, arikivore dhe dëshmi të rralla.

 Veç tyre: trajtohen përmbledhje jetësh-
krimesh të disa personazheve historikë: Sheh 
Zerqani, Sheh Fejza Bulqiza, Dalip Karaj, 
hasan Muglica, Mersim Dema,Tush Lleshi, 

Destan Puca, Sul hupi,Tahir Tola, Kurt Balla 
e deri tek dëshmorët e Sofrçanit.

Vetëm në periudhën 1913- 1920, u vranë 
nga Gryka e Madhe 44 veta ndërsa në Bete-
jën e Gjoricës, numërohen 106 dëshmorë.

  
4. METODOLOGJI STUDIMORE ME 

KRITERE SHKENCORE DHE VULLNET 
“MURGU”

Zabit Lleshi, ka gërmuar në shumë burime. 
Ka shkelur me këmbë gjithë mjedisin ku zh-
villohen ngjarjet. Ka bërë disa konsultime 
para se të vinte tek variant i fundit. I vendos 
burimet në vendin e duhur, pa koment ose 
shumë pak koment, duke ja lënë gjykimin lex-
uesit dhe studiuesit.

E reja në këtë metodë kërkimi është met-
odologjia. Zabit Lleshi,mbasi është njohur me 
ngjarjet, personazhet që ka në objekt studimi, 
ka mbledhur dëshmi të rralla nga dëshmitarë 
dhe protagonistë ngjarjesh që kanë qenë sa 
më afër tyre në kohë e mjedis dhe nëpërmjet 
tyre  sjell një kontribut të ri sepse:

Dëshmitë që autori ofron, i citon me 
cilësinë e provës ndihmëse vetëm kur ato 
kryqëzoheshin edhe me burime të tjera, his-
torike ose arkivore. Në raste të tjera, dësh-
mitë, janë arkivuar nga autori por pa u cituar 
në cilësinë e provës. 

Toponimet janë një tjetër risi dhe kon-
tribut i përveçëm i autorit. Ato plotësojnë 
burimet historike e dëshmitë e rralla dhe 
mbeten thellësisht të besueshme e lehtësisht 
të verifikueshme, sepse janë aty, në mjedisin 
konkret, si “nishane historike”.

 Për ngjarjet madhore, siç është Beteja e 
Sofraçanit (23 gusht 19430), autori ju refero-
het dëshmive të personazheve historikë:

haxhi Lleshi (fq 76-81) dhe Kristo Frashëri 
(fq 81-85).

5. JAKUP CANI SI PRIJËS USHTARAK 
Kundër Demir Pashës më 1872 pjesë e 

rezistencës ishte edhe popullata e Sofraçanit 
bashkë me rrethinat dhe në këtë betejë, Jakup 
Cani, na shfaqet si protagonist . 

Veç kësaj, Jakup Cani, na shfaqet bash-
këpunues me çetat kaçake që vepronin 
në boshtin e rrugëkalimit: Rrethina Ohri- 
Modriç- Oktshun- Sofraçan- Qafë Bualli-Guri 
i Bardhë kundër ushtrive të huaja.  Kaçakët 
godisnin edhe kundër kolonve të karvaneve të 
tregtarëve të mëdhenj që lëviznin në luginën 
që ata kontrollonin pa leje kalimi dhe pa pa-
guar tarifa.  Edhe në betejën kundër Dervish 
Pashës (1880-1881) Jakup Cani na shfaqet 
përsëri protagonist.

Në betejën e Follorinës (1912) pjesë e saj 
ishin dhe Mersim Dema dhe Jakup Cani bash-
kë me çetat e tyre. 

Në mbështetje të Betejës Qafë Prushit 
kundër Durgut Pashës, Jakup Cani, identifiko-
hej me emrin e vendbanimit: Jakup Sofraçani.

Autori, ofron një tjetër të dhënë befa-
suese, që lips burime shtesë: në vitin 1912, 
në ndihmë të Kosovës u nisën 2000 dibranë.

Si gjeograf,autori, ndihmon ushtarakët në 
rrafshin taktik për vlerësime mjedisi, sidomos 
në disa  pika nyje si: shkami Hoxhe dhe gryka 
e Përroit të Sofraçanit që të çojnë tek “portat 
çelës”: Ura e Topojani, Ura e Cerenecit, ura 
Qytetit të Valikardhës dhe Qafa e Bues/ Buallit.

Zabit Lleshi, vjen me një histori të be-
sueshme sepse:

Ju referohet zbulimeve të mëdha të Bun-
gurit në arkeologji dhe burimeve të Kristo 
Frashërit, Mois Murrës, Haxhi Lleshit, etj., në 
histori.

Falë përvojës, vetëm një studiues pro-
fesionist ka aftësinë të kaloj kaq natyrshëm 
nga e përveçmja (fshati, drejtim taktik) tek e 
përbashkëta,tre krahina: Bulqiza, Homezhi, 
Golloborda) dhe e përgjithshmja ( drejtim 
strategjik):

Dy luginat paralel,(e Shkumbinit me Egna-
tian në bosht) dhe e Valkhalisë (me Rrugën e 
Arbërit në bosht) dhe të dyja bashkë: zgjatime 
të njëra-tjetrës, si damarët e gjakut në  trupin 
e Kombit.

Cila veçoria?
Zabit LLeshi, duke evidencuar drejtimet, 

distancat, pozicionin hartografik,  relievin, 

klimën, rrjetin rrugor , pengesat ujore, kësht-
jellat, kullat, futet natyrshëm tek “ Gjeografia 
ushtarake”. 

Përshkruan me fjalët e Haxhi Lleshit dhe 
Kristo Frashërit “betejën e Sofraçanit” dhe i 
krijon lexuesit “trukun artistik” për të mësuar 
historinë, veç burimeve historike e arkivore 
edhe nëpërmjet dëshmive të besueshme të 
dëshmitarëve okular dhe protagonist ng-
jarjesh, këngës, gojëdhanës dhe toponimeve 
që kanë lidhje me ngjarjet historike. 

Gërshetimi i ngjarjeve  me mjedisin, 
kushtet dhe rrethanat nga koha e Pal Gropës 
,Skënderbeut, Tanzimatit, deri tek gjigandi i 
kromit, “Miniera e Buqlizës”, ku nëpërmjet 
“shoferit  të gjeologjisë”, jo vetëm ofron  një 
histori tepër interesante, por i sjell ngjarjet në 
kohë të tashme ku lexuesi gjen veten.

Nëpërmjet këtij “truku”, autori ndoshta do 
e shtoj interesin për leximin e këtij libri dhe 
nëpërmjet tij, jep histori të pastër. Ndoshta ky 
dhe qëllimi. 

Lëvizjet e popullsisë, shtimi dhe pakësi-
mi i saj bazohen në burime që nga defterët 
osmanë deri tek ato të gjendjes civile të ko-
munës së Zerqanit.

Këto i japin librit besueshmëri. 
Libri përcjell mesazhin e nënkuptuar:
Kudo ku mund të ngulitesh për çfardolloj 

arsyesh, edhe në mjedis të huaj, mund të 
bëhesh “vendas” dhe i dashur për ta, madje 
dhe prijës i tyre, nëse din të integrohesh bren-
da tyre dhe bën punë të dobishme bashkë me 
ta dhe ta, pa i ndarë nga vetja edhe se je mbi 
ta. Edhe nga ky këndvështrim, autori na of-
ron modelin përgjithësues për të cilin kemi 
nevojë.

6. PSE TË MBETET NË KUJTESË 
“KËNGA E JAKUP CANIT”?

 Është kronikë e pastër ngjarje dhe ditarë 
luftarak, ku gjejmë:

Lokalizimi i Betejës:
Në Zall t’shupenzës në një va’/ Bimbasht e 

Turkut i kanë vra.
Cilësi luftarake:
 K’tij Jakupit nishanli, i lufton Sula për bri.
Kundër kujt luftohet: 
 Po bajn’ luftë me Turqi.
Pjesëmarrja e grave në luftë: 
 U vra nana e jakup Canit.
Atdhetari dhe traditë luftarake:
Gryk ‘e Madhe t’qoft hallall/ Të kam nan’ 

e më ke gjal’/M’u përgjigje me një fjal’!
Bashkëveprimi mes krahinash dhe fisesh:
Bashkë me Sulën dhe Desatani/ Për daj 

t’vet, lufton tek shkami.
Vendstrehim:
N’per shkamij e nëpër shpella/ hynë firart 

n’vende t’fella.
Zbulimi i largët:
Prej Jemenit të mallku/ka ardhë Hasa me 

kallxu/ Shokt’e tjerë kan’ maru.
Sinjalet:
Në katun u fut ushtria/kur me forcë ra bo-

ria.
raport humbjesh:
Shok’t tjerë kan ‘maru/Kan maru, atje 

kan’met/ Shtatm’dhet i futa n’dhet. Hyn ush-
tria dhe i ka përla/ hej medet çfar’me pa/ ngelë 
katuni n’cull e n’gra.

Logjistikë:
Ah, medet, moj shejshane/Që m’ ke met 

me pesë xhelephane/ sun ke fol sipas ans tane!

* * *
Libri mendojmë se do pritet me interes, 

sepse, pa ditur nga vijmë, nuk dimë ku shko-
jmë. Askush nuk ka dalë në boshllëk. Për-
zgjedhja e fisit Cani në Sofraçan me karak-
ter përgjithësues nuk është rastësi. Autori, 
duke njohur thellë historinë e shkuar dhe të 
tashme, edhe se përqendrohet më gjatë tek 
një fis brenda Sofraçani, askush nuk e gjen 
veten të përjashtuar nga sofra e atdhedashu-
risë, kulturës dhe njerzillëkut të këtij visi dhe 
jo vetëm.

Ky dhe modeli për të cilin kemi nevojë 
dhe ky ndoshta mesazhi që ka dashur të na 
japë autori:

Ndëshkimi më i madh është mosvlerësimi 
dhe harresa!
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Me datë 9 maj 2021, rreth orës 18 
sipas orës tonë, në një spital të New 
Yorkut, mbylli sytë përgjithnjë dhe 

fluturoi n’amshim, Shpëtimi ynë i shtrenjtë. 
Kishte shkuar në spital për një shqetësim 
lidhur me veshkat, dhe mjekët menjëherë e 
kishin hospitalizuar. Pas përmirësimit, kur të 
gjithë prisnin daljen e tij nga spitali, kishte 
pësuar një attack në zemër, që mjekët e 
kishin cilësuar si “arrest cardiac”. Ai kishte 
gati 20 vjet që zemra e tij ishte ndarë më 
dysh midis Peshkopisë dhe New Yorkut. Në 
Peshkopi kishte fëmijërinë, rininë, shkollën, 
vëllezërit, vërsnikët, miqtë, kolegët, punën 
dhe gjithçka tjetër.  Në New York kishte 
dy vajzat dhe Spartakun,djalin e urtë e të 
sjellshëm, kishte edhe motrën e tij të vetme, 
Zanën fisnike me fëmijët, e cila pas ikjes 
n’amshim të shokut të saj të jetës, Nasip 
Shehu,  bashkë me fëmijët kishin kaluar 
Atlantikun… 

Atje kishte dhe miq të familjes së tij të 
ngushtë dhe të familjes së gjërë “Bunguri”. 
Në New York, New Jersey, Brooklin, New 
Island, Manhatan, kishte gjithashtu një 
komunitet të madh dibranësh, të krijuar fil-
limisht nga Dibra e Madhe, dhe  pas viteve 
90’ të shekullit të kaluar edhe nga e gjithë 
Dibra e Vogël. E thoshte shpesh me shaka 
se “Në Amerikë kishte një Dibër të Vogël”, 
që ia zbuste mallin për Dibrën e këtushme 
dhe ia bënte më të dashur vendbanimin e ri.

Shpëtimi kishte një dashuri të fortë e të 
pashtershme për Peshkopinë.  Shkonte në 
Amerikë, se atje kishte fëmijët, por gjysmën 
e zemrës e kishte në Peshkopi. Hera e fundit 
që ishte larguar nga Peshkopia kishte qenë 
viti 2019. Me datën 19 maj  atij viti ai kishte 
ardhur nga Amerika e largët në vendin e tij. 
Kishte ardhur për një muaj si për t’u çmal-
lur. Pastaj duhet të kthehej në Amerikë për 
të ardhur prapë….Sikur t’ia ndjente zemra, 
atë muaj kishte shkelur gjithkund ku zemra 
e kishte drejtuar, kishte vizituar miqtë e të 
dashurit e zemrës, kishte shëtitur shumë dhe 
kishte bredhur si në djalërinë e hershme. 

Ndahet nga jeta Shpëtim Hiqmet Bunguri 

Ndahet nga jeta Shpëtim Hiqmet Bunguri 
12.10.1948 - 09.05.2021

Sikur t’ia ndjente zemra, në atë vizitë, që 
për fat të keq, qëlloi të ishte e fundit, kishte 
vizituar dhe varret e të parëve dhe të axhës 
Medat në Grevë, varrin e babait Hiqmet dhe 
të Moisiut të axhës në Peshkopi, varrin e 
dajës Tasim në Brezhdan dhe varrin e Nënë 
Ferizatit në Durrës, varrin e Gëzimes së ax-
hës në Tiranë… Pastaj ditët kishin vrapuar më 
shpejt se asnjëherë tjetër, dhe kishte ardhur 
dita e mbrame, kur duhej të ndahej me Pesh-
kopinë dhe njerëzit e zemrës. Dhe ishte nisur 
i përcjellë nga dashuria e  fortë që buronte 
nga ky vend i bekuar, jo vetëm nga njerëzit, 
por i dukej sikur po e përcillnin edhe gurët 
e sokakut të Dublecit, ku ishte rritur, edhe 

shtëpia e vjetër dykatëshe ku kishte hedhur 
hapat e parë, edhe Ushtrimorja e qytetit, 
edhe mësuesit e shkëlqyer të atëhershëm, 
edhe miqtë dhe kolegët e shumtë  që kishin 
mbushur zemrën e tij për gjithë ato vite të 
jetës në këtë qytet fort të dashur… Kur kishte 
kaluar kthesën e Bulkallarëve dhe ishte ng-
jitur në fushën e Dobrovës, zemra i kishte 
therrur dhe instiktivisht e kishte kthyer kokën 
të shihte edhe njëherë vendin që e deshi aq 
shumë …. Sikur t’a dinte se ajo do të ishte 
pamja e fundit e këtij vendi të bekuar, që do 
ta përjetësonte në memorien e tij….

Shpëtimi kishte lindur me 12 tetor 1948 
në qytetin e Peshkopisë. Ishte fëmija i parë 
i Hiqmet Bunguri dhe Ferizate Bunguri 
(Karasani). Vëlla i madh dhe shumë dashur 
i Rasimit, Zanës, Arit dhe Torit. Shkollën 
fillore e kreu në Ushtrimoren e Peshkop-
isë dhe atë 8 vjeçare në shkollën “Demir 
Gashi” të qytetit. Shkollën e mesme e kreu 
në Teknikumin Tregtar të Vlorës, në degën  
Ekonomist kontabël në vitet 1962-1966. Kjo 
shkollë me traditë të shkëlqyer dhe shumë e 
njohur në kohën e mbretërisë, ishte e njëv-
lershme me një Universitet nga më të mirët 
e kohës. Ajo sapo ishte rihapur dhe Shpëtimi 
ishte pjesë e brezit të parë të ekonomistëve 
të diplomuar. Bashkë me Lumen, vajzën e 
urtë e fisnike nga lagjia Bulke e qytetit, do të 
krijonin një familje të mrekullueshme.  Zoti 
i bekoi me 3 fëmijë secili më i mirë se tjetri: 
Etleva, e martuar me Mustafa Trepça, Ilda, e 
martuar me Edmond Dragoshi dhe Spartaku, 
i martuar me një vajzë dibrane nga familja 
e nderuar e Vehip Salkurtit. Ai ishte baba i 
përkushtuar dhe gjysh i lumturi i 3 nipërve 
dhe 5 mbesave: Të gjithë jetojnë në New 
York dhe New Jersey. Gjithnjë i dashur e i 
qeshur, gojëmbël dhe fort i sjellshëm, simbol 
i mirësisë, kulturës dhe qytetarisë, Shpëtimi i 
mishëronte plotësisht vlerat e larta njerëzore 
dhe patriotike të familjes së tij. Sigurisht që 
ai e dinte se ishte përgjegjësi e madhe të 
ishe djali i Hiqmet Bungurit,burrit të mençur 
e fisnik të fisit “Bunguri”, nipit të derës së 

madhe të Beglerëve të Vakufit. Emri i tij 
respektohej në të gjithë Dibrën, respekt që 
e kishte fituar me punën e tij të ndershme 
dhe sjelljen fisnike me njerëzit, në të gjitha 
detyrat shtetërore që kishte patur. Aq e vër-
tetë ishte kjo, sa që kudo që të lëvizje nëpër 
Dibër, sapo të mësonin patronimin tënd, 
menjëherë do të të pyesnin për lidhjen që 
kishe me Hiqmet Bungurin. Hiqmeti kishte 
mbetur jetim që në moshën dy vjeçare, pasi 
babai i tij, Rasimi I, në moshën 26 vjeçare, 
në përbërje të forcave mbretërore, kishte 
rënë në krye të detyrës tek “Ura e Mesit” 
për mbrojtjen e rendit kushtetues (26 Nëntor 
1926). Rreth vitit 1980, Shpëtimi  bashkë 
me të afërt të tjerë, sollën eshtrat e Rasimit I 
nga Shkodra që u rivarrosen në fshatin e tij 
të lindjes, në Grevë.

PUNËSIMET:
1 Gusht 1966-16 Shtator 1967-Ekonomist 

në Kooperativën e Konsumit të Qytetit
17 Shtator 1967-28 Dhjetor 1967-Ekono-

mist në Bankën Kombëtare Shqiptare.
28 dhjetor 1967-16 Nëntor 1970-Shërbim 

ushtarak trevjeçar
1 Dhjetor 1970-1Prill 1971-Ekonomist në 

Bankën Kombëtare Shqiptare Dibër
1 Nëntor 1977-31 Tetor 1977-Ekonomist 

në Seksion Kontroll Revizion në Komitetin 
Ekzekutiv Dibër

1 Nëntor 1977-15 Shkurt 1979-Llogaritar 
i parë dhe Kryellogaritar në Ndërmarrjen 
Shtetërore të Grumbullimit Dibër.

16 Shkurt 1979-1 Dhjetor 1988-Shef 
llogarie në Ndërmarrjen e Prodhimeve të 
Ndryshme Peshkopi.

1 Dhjetor 1988-20 Dhjetor 1992-Shef 
llogarie në Klubin Sportiv “Korabi”

20 dhjetor 1992-16 Qershor 1998-Dega e 
Shërbimit të Kontrollit të Shtetit Dibër

16 Qershor 1998-28 Shkurt 2003--Shef 
llogarie në Klubin Sportiv “Korabi”

8 Janar 2004-31 Korrik 2006-Inspektor 
Kontrolli në Bashkinë Peshkopi.

Shpëtimi fluturoi në qiell disa ditë para 
se të vinte në Shqipëri për vizitën e radhës. 
Në Amerikë, ai e përjetoi me dhimbje të 
thellë vdekjen e parakohshme të vajzës së 
kushëririt, sivëllait Kajmakut, Rosela Bunguri 
në Durrës (14.01. 2021) dhe të kushëririt  
të tij në Tiranë, sivëllait fort të dashur Setki 
Bunguri (09.03 2021), me të cilin kishte 
qenë shumë i lidhur. I përmendte shpesh 
në telefon, dhe kishte planifikuar që sapo të 
arrinte në Shqipëri do të ndalej fillimisht në 
Durrës e Tiranë, dhe pas ngushëllimit që do 
të bënte tek familjet përkatëse, do të shkonte 
menjëherë tek ato me një buqetë malli e 
lotësh zemre…

Falenderojmë përzemërsisht të gjithë 
banorët e Peshkopisë dhe të rrethit familjar e 
miqësor, që u bënë pjesë e dhimbjes tonë, në 
ditën e 10 majit 2021 dhe në ditët në vazh-
dim, duke na e lehtësuar sadopak peshën e 
dhimbjes. Do të na mungojë shumë vllau 
ynë Shpëtim, fjala e tij e mençur, buzëqeshja 
dhe humori i tij, bisedat dhe kafet e për-
bashkëta, dhe mungesa e tij do të ndjehet 
shumë gjatë. E lusim Allahun xh.sh që ta 
shpërblej me xhenetin Firdeus Shpëtimin 
tonë, për jetën e tij fort të ndershme dhe 
të virtytshme! Falenderojmë Allahun xh.sh 
që na mundësoi të jetojmë në këtë botë, aq 
kohë sa Ai e ka caktuar, me vëllain tonë të 
shtrenjtë, Shpëtim Bunguri. 

Adem Bunguri, Rasim Bunguri, Zana 
Shehu (Bunguri), Arian Bunguri, Mentor 
Bunguri, Burhan Karasani, Idriz Bulku, Mu-
nir Bulku, Maksim Xheladini, Vehip Salkurti, 
hiqmet Bunguri (i riu). 

 

Lamtumirë për Ilirian Strazimirin

homazhe

Ndarja nga jeta e Ilirian Strazimirit 
ishte njw nga lajmet mw tw hid-
hura pwr komunitetin dibran nw 

Tiranw. Ikja e tij e parakohshme nga pan-
demia e covidit, e një prej përfaqësuesve 
më të nderuar dhe të një prej familjeve të 
spikatura të komunitetit dibran në Tiranë.

Iliri, siç njihej nga miqtë dhe kolegët 
e tij, vinte nga dy familje te nderuar  të 
Dibrës së madhe, Strazimiri nga i ati dhe 
nga e ëma, familja Saraçi, të cilët emigruan 
pas eksodit masiv të muhaxhirëve dibran, 
si pasojë e agresionit dhe genocidit slla-
vo-malazes të fillim shek. XX.

Iliri u  lind në Tiranë më 13 korrik të 
1954, u rrit dhe u edukua pranë gjyshërve  
të tij, në rrugën e “Saraçëve”, tek Pazari 
i Ri.

Do të përfundonte shkollën e mesme 
në gjimnazin e Tiranës, dhe fill më pas, 
nga viti 1991 deri më 2000 do jetonte dhe 
punonte në emigracion, në Greqi.

Gjatë viteve të kthimin në Tiranë, hapi 
një sipërmarrje private, pranë Bulevardit 
Zog I, stacioni i Trenit.

Aty u lidh akoma më shumë me komu-
nitetin dibran të Tiranës dhe me shoqatën 
“Bashkësia Dibrane”, pasi tek Iliri gjenin 
derman, për realizimin e aktiviteteve të 
shoqatës, pasi Iliri i merrte përsipër të 
gjitha pengesat dhe vështirësitë e realizimit 
të aktiviteteve të shoqatës Bashkësia Di-

brane, në dallim nga ata që mund të ishin 
dhe skeptik për mbarëvajtjen e veprimtarive 
të shoqatës.

Me propozimin e kryesisë së Shoqatës, Ilir 
Strazimiri, do të ishte Sekretar i Përgjithshëm 
i saj nga viti 2004 deri më 2010.

Gjatë kësaj kohe, janë realizuar shumë 
aktivitete të sferave të ndryshme. 

Një ngjarje historike do të ishte dhe 
bashkëpunimi i frytshëm i Shoqatës 
Bashkësia Dibrane me Komunën Dibër e 
madhe, me Kryetar Dr. Argëtim Fida. 

Ishte 100 vjetori i Kongresit të Dibrës 
dhe Iliri sëbashku me grupin organizator 
loboi që ky jubile historik të shkonte 
mbarë.

Tek studio e Il iri t ,  mblidheshin 
personalitete të artit, kulturës, pedagog 
por dhe njerëz të thjeshtë....

Kur shkoje për ndonjë punë, të merrte 
malli të shkoje përsëri tek Iliri, pasi kishte 
një zemër të madhe por dhe bejtet e tij, 
nuk ndaheshin nga goja e tij.

Largimi i Ilirit, nga kjo jetë nuk hidhëroj 
pamasë vetëm bashkëshorten e tij, por 
dhe dy djemtë, Lekën dhe Arbërin, të cilët 
ecin në gjurmët e profesionit të Ilirit, ku i 
ndjeri, e bënte me aq pasion, korrektësi 
dhe përkushtim.

Kryesia dhe Këshilli i Shoqatës, humbi 
një mik, një bashkëpunëtor dhe një njeri 
fisnik, që do të kujtohet gjithmonë me 
dashuri dhe respekt !

U prefsh në paqe dhe amshim, Iliri ynë 
i dashur !

Kryesia dhe Keshilli
Bashkesia Dibrane
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