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zgjedhjet në Dibër

profil

Çmimi: 50 lekë. 20 denarë.

arkeologji

in memoriam

Ndahet nga jeta prof.
73 kandidatë për 5 Rruga e Arbrit, nga Një gotë qelqi
Hiqmet Gonxhja, veterani
veneciane nga
vende në parlament ideja te realizimi,
Dhjetë pyetje kandidatëve për
sipas Hysen Ukës
kështjella e Peshkopisë i Inxhinierisë Shqiptare
deputetë të Dibrës
Nga selman mëziu

— Faqe 8

Nga osman xhili

Nga adem bunguri

— Faqe 9

— Faqe 12

— Faqe 23

Vëzhgimi në terren: Ja si paraqitet situata e punimeve në çdo segment të rrugës

Rruga e Arbrit, Tirana dhe Dibra
janë 2 orë larg me pak bakshish
Për hapjen zyrtare,
Rama: Edhe pak durim.
Balluku: Rruga e
Arbrit, në kontratën e
saj, ka afat përfundimi
fundin e vitit 2022. — Faqe 3
Hidrocentrali i Skavicës

Miratohet ligji, procedurë
e veçantë për Skavicën,
“Bechtel” merr përsipër
projektimin dhe ndërtimin
Balluku mbron ligjin: Rrisim
prodhimin e energjisë,
shpëtojmë nga përmbytja
fushën e Nënshkodrës
Shoqëria civile: Çdo projekt,
pa miratimin e banorëve,
është i papranueshëm dhe i
dështuar

Shqipëria në përgjithësi dhe Dibra në veçanti
nuk e kanë luksin sot për të përmbytur me
mijëra hektarë tokë për të ndërtuar një HEC.
Është një absurditet i madh, kur sot teknologjia moderne ka ofruar dhe ofron mundësi të
pafundme për të prodhuar energjinë elektrike
pa përmbytur asnjë cm katror tokë.
Lexoni ligjin e plotë, fjalën e ministres
Balluku në mbrojte të ligjite dhe debatin e
shoqërisë civile kundër projektit — Faqe 3

Kjo foto është nga ura e fshatit Fshat në Klos, e cila u bashkua më 25 nëntor 2020, duke e bërë plotësisht të kalueshme trasenë
e Rrugës së Arbrit, përjashtuar tunelin e Murrizit, ku vazhdojnë punimet.
Kjo urë është një nga gjashtë urat e Rrugës së Arbrit, e dyta për nga rëndësia, pas Urës së Vashës. Ajo është e gjatë 174 metra
dhe e lartë 157 metra. Ndërsa Ura e Vashës, me gjatësi 316 metra dhe lartësi 152 metra, përfundoi në prill të vitit të kaluar.
Të dy urat janë me konstruksione metalike, me elemente çeliku me karbon të saldueshëm.

recensë

Në brendësi:

Vendlindja,
burim frymëzimi
për novelat e
shkrimtarit
Xhafer Martini

Tetë vjet nga nisja e peticionit: kujtesë qeveritarëve – të
vjetër dhe të rinj – për Rrugën e Arbrit Ç’kemi asaj Dibre!
Asnjë zë asaj Dibre...
Rabdishti, një nga 100 fshatrat
turistikë që nuk ka as rrugë... Kopshti i Kërçovës Toponimia
e Gollobordës, vepër shkencore me vlera të jashtëzakonshme
etnokulturore Tosum Xhemali, pasioni për muzeumet
Na bashkoi poezia - Dibra ime Duke lexuar librin historikobiografik “Atdhetarët Shatku” Fanfara e shtëpisë së kulturës
“Haki Stërmilli” Dibër moj, ti, Dibra ime Zenel Sadiku i
Muralikajve Martirët e Dibrës së Madhe në masakrën
e 26 shkurtit 1951 Aqif Ymeri, nëpër dritë e mirësi...
Nuk mund të mbulojë harresa Rustem Devën

Xhafer Martini njihet edhe si studiues i nivelit
të lartë, njihet edhe si kanunolog, mbledhës dhe
kodifikues i “Kanunit të Dibrës”
Nga vesel hoxha

— Faqe 16

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



2 - Mars 2021

nr.

175

Gazeta “Rruga e Arbërit” është një media e lirë dhe e hapur.
Çdo kontribut me shkrime, abonime ose donacione është i mirëpritur!
Bëj pajtimin tënd me PayPal përmes emailit <rrugaearberit@gmail.com>
Një pajtim vjetor kushton: Në Shqipëri: 600 lekë. Në Europë: 10 Euro.
Në SHBA dhe vende të tjera: 15 USD.
Pajtimi në Europë dhe SHBA është vetëm në versionin PDF.

aktualitet

8 vjet nga nisja e peticionit për rrugën e arbrit

Gazetë e pavarur. Nr. 3 (175). Mars 2021
Gazeta doli nga shtypi, 4 Prill 2021.
Gjendet në treg gjatë gjithë muajit Prill 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!

Botues:
Musa Riçku
Bujar Karoshi
Shaqir Skarra
Editor i faqes online: Agim Deva
Kontribuan për këtë numër:

Osman Xhili
Abdurahim Ashiku
Adem Bunguri
Vesel Hoxha
Ramiz Zeqja
Qamil Hamzaj
Halil Rama
Uran Butka
Tofik Jegeni
Zabit Lleshi
Mevlud Buci
Urime Straka
Artan Kurti
Basir Bushkashi

Redaksia falenderon përzemërsisht
zonjën Femije Kaziu për donacionin
prej 5000 lekësh dhënë për gazetën.
Kërkohen korrespondentë në
Peshkopi dhe Dibër të Madhe
Të interesuarit për korrespondentë/menaxherë duhet
të kenë pasion gazetarinë. Përbën avantazh përvoja në
shtypin e shkruar ose në qoftë se kanë mbaruar studimet
për gazetari dhe letërsi / marketing. Të jenë të angazhuar
për punën në grup dhe të jenë të pavarur politikisht gjatë
kohës që bashkëpunojnë me gazetën.
Të interesuarit të shkruajnë email
në adresën <rrugaearberit@gmail.com>
ose të telefonojnë në numrin 069 20 68 603.
Arkivi i gazetës është PA pagesë në faqen e internetit
www.rrugaearberit.com.
Falënderojmë z. Agim Deva për kontributin e
vazhdueshëm për mirëmbajtjen e faqes së gazetës në
internet dhe arkivin online.
Pajtimet në gazetë mund t’i bëni në çdo kohë duke
komunikuar në adresat e redaksisë.
Bëj pajtimin tënd me PayPal përmes emailit
<rrugaearberit@gmail.com>
Një pajtim vjetor kushton: Në Shqipëri: 600 lekë. Në
Europë: 10 Euro. Në SHBA dhe vende të tjera: 15 USD.
Pajtimi në Europë dhe SHBA është vetëm në versionin
PDF.
Për kontribute për gazetën mund të kontaktoni redaksinë
ose mund t’i bëni ato përmes numrit të llogarisë më
poshtë:

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

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

Kujtesë qeveritarëve – të vjetër
dhe të rinj – për Rrugën e Arbrit
Kur e nisëm këtë peticion, nuk
e kishim menduar se kjo do të
zgjaste 8 vite. Sepse premtimet
e drejtuesit të opozitës në atë
kohë dhe drejtuesit të qeverisë
pas zgjedhjeve të vitit 2013 ishte
se “rruga do të mbaronte brenda
mandatit të parë qeverisës”. Ajo
nuk mbaroi as të parin, por nuk po
mbaron as të dytin.
Nga Grupi i Lobimit
17 mars 2021 - Sot, tetë vite më parë, filloi
peticioni online për Rrugën e Arbërit.
Prej atëherë deri më sot, pavarësisht
dëshirës për më të mirën për rrugën dhe
interesin e qytetarëve, një bashkëpunim
mes qeverisë, opozitës dhe qytetarëve nuk
ka ndodhur.
Kur e nisëm këtë peticion, nuk e kishim
menduar se kjo do të zgjaste 8 vite. Sepse
premtimet e drejtuesit të opozitës në atë kohë
dhe drejtuesit të qeverisë pas zgjedhjeve të vitit 2013 ishte se “rruga do të mbaronte brenda
mandatit të parë qeverisës”. Ajo nuk mbaroi
as të parin, por nuk po mbaron as të dytin.
Një mungesë transparence mbi këtë investim ka munguar gjithmonë, qoftë kur u
miratua ligji special që ia jepte rrugën me
koncension një kompanie kineze, qoftë
faktit të anulimit të kësaj kontrate ose edhe
kontratës së dytë me kompaninë shqiptare.
Si qeverisë, ashtu edhe opozitës, u ka
munguar vullneti për të bërë transparente
çdo hap në këtë proces: investimi, projektimi
dhe standardet e ndërtimit, sepse mesa duket
atyre u ka interesuar më shumë fushata elektorale me këtë temë, sesa vetë rruga.
Shqipëria është në vitin e dytë të një situate
pandemike dhe opozita vitin e kaluar nisi një
fushatë për ndërprerjen e financimit në këtë
investim, ashtu si edhe në shumë investime
koncensionare të kundërshtuara prej tyre.
Por nuk pati asnjë proces se si kjo rrugë e
premtuar edhe prej tyre do të ndërtohej apo
financohej.
Ndërsa qeveria nga ana e saj është mjaftuar
me fushatën se nga një vepër 3D do ta kthejë
në realitet. Ajo është krenuar vazhdimisht e
periodikisht me ndërtimin e veprave të artit,
urat dhe disa tunele në aksin e rrugës, por
asnjëherë nuk është treguar e gatshme të
tregojë dhe shpjegojë se pse kanë ndodhur
shembjet në Tunelin e Murrizit, më i rëndësishmi i këtij aksi. Cilat kanë qenë kostot që
mund të shtohen dhe si e sa do të rëndojë
ajo në buxhetin e shtetit?
Qeveria dhe kompania premtuan në qershor të vitit 2018 se këtë pranverë rruga do të
ishte e hapur për qarkullim. Në këtë fushatë
elektorale opozita dhe qeveria janë përfshirë
në një debat për cilësinë dhe standardet. Dhe,
mesa duket, as këtë pranverë rruga nuk do
të bëhet e mundur për kalimin e makinave.
Dhe kjo ndodh sepse mungon transparenca
në ecurinë e punimeve, për të mos thënë se
politika e mban peng atë.
Megjithatë, pavarësisht asaj se çka ndodhur në këto 8 vjet, ne e kemi vlerësuar
ecurinë e punimeve, pavarësisht ngadalësisë
së tyre. Një vëzhgim i njerëzve tanë në terren
konfirmon se traseja e rrugës është e hapur
në gjithë gjatësinë e saj, por për ta vënë në

Një mungesë transparence
mbi këtë investim ka munguar
gjithmonë, qoftë kur u miratua
ligji special që ia jepte rrugën me
koncension një kompanie kineze,
qoftë faktit të anulimit të kësaj
kontrate ose edhe kontratës së
dytë me kompaninë shqiptare.
Si qeverisë, ashtu edhe opozitës,
u ka munguar vullneti për të bërë
transparente çdo hap në këtë
proces: investimi, projektimi dhe
standardet e ndërtimit, sepse mesa
duket atyre u ka interesuar më
shumë fushata elektorale me këtë
temë, sesa vetë rruga.
funksionim këtë vepër sipas standardeve,
duhet akoma punë dhe kohë. Te tuneli i
Murrizit akoma po punohet dhe mbarimi i tij
do më shumë se 1 vit kohë të mbarojë, ndërsa
by-passi në Qafë Murrizë nuk plotëson asnjë
kriter për një rrugë nacionale.
Kështu, edhe në qoftë se ajo hapet për
efekte elektorale, drejtuesit e mjeteve duhet
të jenë shumë të kujdesshëm në qarkullim,
ndërsa është e paqartë se kush do të paguajë
për aksidentet e mundshme.
Me këtë standard të punimeve vihet në
dyshim eficenca e saj për lidhjen e nevojshme me Shkupin. Një pjesë e rrugës është
në standarde lokale dhe nuk plotëson parametrat e një rrugë ndërnacionale.
Gjatë 8 viteve të peticionit, Kryeministri
Edi Rama nuk mundësoi asnjë hapësirë bashkëpunimi me Grupin e Lobimit. Rruga, sipas
projektit që po zbatohet, ka ndryshime me
projektin e para viti 2013. Ne mendojmë se,
nëse qeveria do të kishte dëgjuar sugjerimet

Ndërsa qeveria nga ana e saj
është mjaftuar me fushatën se
nga një vepër 3D do ta kthejë
në realitet. Ajo është krenuar
vazhdimisht e periodikisht me
ndërtimin e veprave të artit, urat
dhe disa tunele në aksin e rrugës,
por asnjëherë nuk është treguar e
gatshme të tregojë dhe shpjegojë
se pse kanë ndodhur shembjet
në Tunelin e Murrizit, më i
rëndësishmi i këtij aksi. Cilat kanë
qenë kostot që mund të shtohen
dhe si e sa do të rëndojë ajo në
buxhetin e shtetit?
tona, në projektin aktual do të kishte më
shumë përmirësime.
Tani që fushata elektorale sapo ka filluar,
kjo temë do të vazhdojë të jetë thelbësore
për partitë politike.
Një çështje që akoma ka mbetur pa
përgjigje është nëse rruga do të jetë ose jo
me pagesë. Ndaj i ftojmë qytetarët që në
takimet elektorale t’i pyesin kandidatët në
lidhje me këtë çështje. Sipas nesh, një rrugë
interurbane me standardet e ndërtimit të deritanishëm, nuk ka arsye pse të jetë me pagesë.
Na ndiqni:

Rruga e Arbërit
https://www.facebook.com/
gazeteerajonitteDibres

www.rrugaearberit.com
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Rruga e Arbrit, Tirana dhe Dibra
janë 2 orë larg me pak bakshish
Për hapjen zyrtare,
Rama: Edhe pak durim.
Balluku: Rruga e
Arbrit, në kontratën e
saj, ka afat përfundimi
fundin e vitit 2022.
Nga Bujar Karoshi

N

dërsa pritej që kjo fushatë elektorale
të sillte simbolikisht nisjen e qarkullimit në rrugën e Arbrit, qoftë edhe
pjesërisht, duket se nuk do të ndodhë. Një
punonjës i kompanisë, që kërkon të mbetet
anonim, thonë se punimet po vazhdojnë
normalisht, pa ngutje për inaugurime.
Por ndërkohë rruga është e hapur pjesërisht për kalim. Makinat e zyrtarëve lokalë
në Dibër dhe atyre në Tiranë, po e përdorin rrugën për kalim për lëvizjet nga
Tiranë-Dibër.
Një zyrtar lokal në Dibër tha se e përdorte
këtë rrugë për qarkullim vazhdimisht dhe nga
Peshkopia vinte në Tiranë për 2 orë.
Ne tentuam ta vërtetonim këtë gjatë të
dielës së fundit të marsit, por nuk u lejuam të
kalonim mbi urën e fshatit Fshat. Një kamion
i kompanisë ishte vendosur kryq në rrugë dhe
kishte penguar qarkullimin.
“Unë të lejoj të kalosh, - tha një roje në
hyrje të kantierit, - por nuk dihet se kur do
të vijnë të lëvizin kamionin”.
Ndërsa morëm rrugën e vjetër për në
fshatin e Gurit të Bardhë, nga lart fotografuam
një varg makinash mbi urën e Fshatit, të cilët
me plot durim prisnin të lëvizte kamioni i
vendosur qëllimisht për të bllokuar rrugën..
Në Xibër hymë në rrugën e re, përmes
bajpasit u ngjitëm më Qafën e Murrizit dhe
arritëm në Tiranë pas 3 orë udhëtimi.
Rama: Edhe pak durim...
“Edhe pak durim dhe ëndrra 100 vjeçare e
dibranëve do të jetë realitet i prekshëm nga
të gjithë”, shkroi në profilin e tij në Facebook
kryeministri Edi Rama më datë 1 prill. Një
video prej 90 sekondash jepte pamje nga
punimet te ura e Fshatit që nga nisja deri në
përfundimin e saj.
“Për këtë vepër shumë komplekse u desh
të hapen fillimisht tuneli 3 dhe 4, që pastaj
të ngriheshin themelet e saj.
Me përfundimin e kësaj ure dhe me
ndihmën e bajpasit të Murrizit, tanimë i gjithë
aksi i rrugës së Arbrit është i lidhur”, shkruan
kryeministri në postimin e tij.

Pamje nga traseja e rrugës së asfaltuar në Bastar
Murrizit, duke qenë se është hasur në një
formacion të vështirë, ka shumë rezerva
ujore dhe kjo është një nga problematikat
që tuneli i Murrizit nuk po përfundon. Pjesa
tjetër e rrugës tashmë është e aksesueshme
dhe shumë banorë të Dibrës kalojnë mbi të,
pavarësisht se nuk është e hapur zyrtarisht.”.
Kjo deklaratë e ministres Balluku bie
ndesh me deklarimet e saj të mëparshme.
Gjatë një analize vjetore mbi infrastrukturën të mbajtur më 21 tetor 2020, ministrja
Balluku pati deklaruar se “mes rrugëve që
duhen përfunduar gjatë 2021 është Rruga e
Arbrit, e cila do të përfundojë përpara afatit
të parashikuar”.
Një vit më parë, prill 2020, kryeministri
Edi Rama dhe ministrja e Infrastrukturës
dhe Energjisë, Belinda Balluku, të shoqëruar nga presidenti i kompanisë “Gjoka
Konstruksion”, Rrok Gjoka, dhe inxhinierë
të autoritetit rrugor shqiptar, zhvilluan një
vizitë në Klos, nga ku panë nga afër urën
e re të Vashës të përfunduar. Në kronikën
e transmetuar më 28 prill 2020 në faqen e
Facebook-ut të kryeministrit dhe Ministrisë së
Infrastrukturës dhe Energjisë tregohej ecuria e
punimeve deri në atë periudhë, problematikat e shfaqura, si rezultat edhe të pandemisë,
por që nuk do ta rrezikojë hapjen e rrugës
për lëvizjen e trafikut.
“Nga 70 kilometra rrugë gjatësi që ka Rruga e Arbrit dhe nga 6 tunele janë përfunduar 5
nga këto tunele dhe më shumë se 54 kilometra tashmë janë të përshkueshme”, deklaroi
atëherë ministrja Balluku. “Jemi në fazën e
hedhjes së asfaltit gjatë muajit maj për gjithë
pjesën ku është shtruar traseja dhe janë mbyl-

lur të gjitha detajet e
trasesë. Punimet kanë
ecur mirë, pavarësisht
se ndodhemi në muajin e 22, fiks në mes
të kontratës (kontrata
parashikon 44 muaj
punime), punimet kanë
ecur dhe janë shumë të
avancuara, edhe përtej
grafikut të parashikuar
që kemi pasur”.
Gjatë vitit të kaluar ka pasur disa vonesë në
punime, për shkak të pandemisë dhe materialeve që vinin nga jashtë, por zyrtarisht nuk
ka pasur asnjë ditë ndërprerje të punimeve.
Kjo situatë solli vonesa në urën e fshatit Fshat
dhe atëherë presidenti i kompanisë që po
ndërton rrugën, Rrok Gjoka, i tha atëherë
kryeministrit Rama dhe ministres Balluku
se punimet e urës pritet të përfundojnë në
gusht-shtator të këtij viti (2020). Dy krahët
e urës së Fshatit në Klos u lidhën në fund të
nëntori 2020.
Kujtojmë se më 17 qershor 2018, gjatë
ceremonisë zyrtare të nisjes së punimeve
në Klos, Presidenti i Kompanisë Gjoka pati
deklaruar se “pavarësisht se në kontratë
punimet janë parashikuar të zgjasin 44 muaj,
punimet ato do të mbarojnë për dy vite”
(qershor 2020-shënimi ynë).
Vëzhgimi në terren:
Ja situata e punimeve
Pavarësisht se deklarata e ministres Balluku
duket pak pesimiste në afatin e përfundimit,

Balluku: Rruga është e
kalueshme, por afati i punimeve
mbaron pas 18 muajsh...
Por ndërsa kryeministri kërkon të kemi
durim, ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, e largon ditën e
përfundimit të punimeve.
“Rruga e Arbrit, në kontratën e saj, ka afat
përfundimi fundin e vitit 2022, - tha në emisionin “Absolut 4” në A2, Belinda Balluku,
ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë.
“Rruga e Arbrit ka edhe 18 muaj për të
vazhduar punimet dhe ka ecur shumë më
shpejt nga çfarë është parashikuar. I vetmi
problem për Rrugën e Arbrit është tuneli i

Njëri nga postoblloqet që ndalojnë hyrjen në rrugë. Me 200 lekë trau mund të ngrihet...

situata në terren duket më shumë optimiste.
Segmenti 1, i cili fillon në dalje të Tiranës,
me gjatësi 1.153 km është përfunduar dhe
asfaltuar. Segmenti 2 , nga Ura e Brarit deri
në Zall Bastar, me gjatësi 5.46 km është hapur
plotësisht dhe është asfaltuar pjesërisht. Një
pjesë te Shkalla e Tujanit, rreth 2 km, deri te
tuneli është e paasfaltuar dhe punimet aty
janë në gjendjen që kanë qenë para nisjes
së punimeve.
Segmenti 3, nga Zall Bastar deri te dalja
e Urës së Vashës, sipas projekt idesë është
me gjatësi 23.188 km. Në këtë segment janë
hapur 4 tunele, është ndërtuar një nga urat.
Asfalti është shtruar plotësisht deri te dalja e
tunelit në Xibër, përfshirë bajpasin 9.5 km,
ndërsa pjesa tjetër është në fazën e fundit të
punimeve para asfaltimit.
Një punëtor i kompanisë ndërtuese tha se
tuneli është hapur në anën e Tiranës rreth 800
metra, ndërsa në anën e Xibrit rreth 1 km.
Segmenti 4, nga dalja e Urës së Vashës
deri në Bulqizë, me gjatësi 9.715 km është
i paasfaltuar. Punimet në këtë segment kanë
shumë pak ndryshime që nga viti 2011.
Segmenti 5, Bulqizë-Ura e Çerenecit,
me gjatësi 20.12 km, i përfunduar në vitet
2009 dhe 2011, nuk ka asnjë ndërhyrje.
Ky segment nuk është pjesë e kontratës së
punimeve.
Segmenti 6, qe lidh Urën e Çerenecit me
rrugën Maqellarë-Pika kufitare Bllatë, me
gjatësi 9.111 km është përfunduar dhe asfaltuar. Në këtë segment ka nisur qarkullimi, por
nuk kanë mbaruar akoma rifiniturat e fundit
dhe vendosja e sinjalistikës.
Segmenti 7 (D), është rruga Maqellarë-pika kufitare Bllatë, e cila ka përfunduar me
asfaltim. Ky segment është i standardit C3,
më i ngushtë se pjesa tjetër e rrugës. Edhe
në këtë segment nuk janë vendosur sinjalistikat, si dhe ka punime të pakryera për sa
i përket trotuareve anësore. Segmenti 8 (K)
është degëzimi dalje Ura e Vashës - Klos
me gjatësi 3.092 km. Në këtë segment, i
cili do të bëjë të mundur lidhjen e Klosit
me Rrugën e Arbrit, punimet nuk kanë
nisur akoma.
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Balluku: “Përveç prodhimit të energjisë nga vetë HEC-i i Skavicës, nëpërmjet optimizmit të kaskadës së Drinit do të
rriten gjithashtu kapacitetet prodhuese për tre hidrocentralet ekzistuese, si dhe do të japë një zgjidhje të mirë, të
thellë dhe të menjëhershme për përmbytjet në të gjithë zonën e nënshkodrës”.

Balluku mbron ligjin: Rrisim prodhimin e energjisë,
shpëtojmë nga përmbytja fushën e Nënshkodrës
“Miratimi i projektligjit i hap rrugë ndërtimit
të një nga veprave më ambicioze e më të domosdoshme për sektorin elektroenergjetik në
vendin tonë”, tha në parlament ministrja Belinda Balluku, duke mbrojtur ligjin nr. 38/2021,
“Për përcaktimin e procedurës së veçantë për
negocimin dhe ekzekutimin e kontratës me
shoqërinë “Bechtel International, inc.”, për
projektimin dhe ndërtimin e hidrocentralit të
Skavicës”.
Balluku tha nga foltorja e parlamentit se kjo
është “një ëndërr e madhe, e cila nuk ka gjetur
mundësi të realizohet deri më sot, ndërtimi i
HC të Skavicës”.
Ajo tha në fjalën e saj se kjo është “një vepër
e rëndësishme elektorenergjetike, jo thjesht
nga kapaciteti prodhues, por mbi të gjitha, një
instrument me rregullator i kasakadës së Drinit,
aty ku sot funksionojnë tre hidrocentrale të
rëndësishme dhe me shtimin e HC të Skavicës
do të kemi një rritje të kapaciteteve edhe të
hidrocentraleve ekzistuese”.
Balluku, mes të tjerash, ka vlerësuar se qeveritë e mëparshme e kanë pasur këtë projekt në
sirtarët e administratës, por nuk kanë mundur
ta çojnë procesin përpara.
Sipas Ballukut, “ tashmë janë kryer të gjitha
hapat paraprake me kompaninë Bechtel, bazuar
në marrëveshjen ekonomike të firmosur mes
Republikës së Shqipërisë dhe shtetit amerikan
në tetor të vitit të shkuar”.
Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë tha
se “projektligji ka të bëjë me kontratat në lidhje
me projektin dhe ndërtimin e Skavicës, të cilat
ne i kemi propozuar të lidhen në dy faza të
ndryshme. Kontrata e parë midis KESH dhe
Bechtel International, për sa i përket të gjithë
fazës së parë paraprake përfshin aktivitetet si
matja topografike, studime hidrologjike në
mbështetje të zhvillimit të projektimit, studime
të inspektimeve gjeoteknike në terren, zhvillimi
i strategjisë për realizimin e projektit, rishikimi
dhe finalizimi i vlerësimit të ndikimit mjedisor
dhe social”.
Gjatë fjalës së saj ajo u ndal edhe në shqetësimet e ngritura nga disa deputetë, përsa i përket
sqarimit të nevojshëm që duhet të kenë të gjithë
banorët e zonës së Dibrës.
“Kjo kontratë, pra kontrata e parë - tha
Balluku, - do të ketë kapituj të tërë të cilat do
të thellohen në studimin ambiental të zonës”.

Balluku: Kapitulli social i
këtij studimi, i cili do të vijë
me kontratën paraprake, do të
jetë një kapitull i rëndësishëm,
ku kompania dhe shteti, do
të marrin përsipër të gjithë
zgjidhjet e problematikave
që do të lindin duke nisur
nga shpronësimet, nga
kompensimet dhe në çdo hap
tjetër që përgjegjësia sociale
e një kontrate komerciale
përfshin në bazë të ligjit.

Pamje nga fusha e Dibrës, e cila do të përfundojë nën ujërat e Skavicës

Ajo kërkoi më shumë kohë KESH dhe Behctel International, për të bërë një studim të
mirëfilltë mjedisor, i cili do të nxjerrë në pah
problematikat dhe zgjidhjen e tyre.
“Nuk është koha sot që të flasin të gjithë për
mjegullën që do të krijohet apo për problemet
që do të ketë pasi të gjitha parastudimet që kemi
bërë deri tani tregojnë që zona do të përmirësohet si nga kushtet mjedisore ashtu edhe për
mbytjet e shumta nën fushën e Shkodrës apo
dhe në zonat e tjera”, tha Balluku.
“Kapitulli social i këtij studimi, i cili do
të vijë me kontratën paraprake, do të jetë
një kapitull i rëndësishëm, ku kompania dhe
shteti, do të marrin përsipër të gjithë zgjidhjet
e problematikave që do të lindin duke nisur
nga shpronësimet, nga kompensimet dhe në
çdo hap tjetër që përgjegjësia sociale e një
kontrate komerciale përfshin në bazë të ligjit”,
tha ministrja Balluku.
Sipas saj, “kontrata e parë do të fokusohet
në përgatitjen e projektit teknik, përfshirë përzgjedhjen e furnitorit të turbinave, me qëllim
preventivimin e kostove dhe të sasive, dhe
shërbimeve të tjera të dakordësuara për të
mundësuar ecurinë e zhvillimit të projektit në
HC e Skavicës”.

Balluku tha se “katër deri gjashtë javë pas
hyrjes në fuqi të këtij ligji, Bechtel do të dorëzojë propozimin zyrtar dhe brenda 30 ditëve
KESH dhe Bechtel do të negociojnë kushtet e
kontratës së parë”.
“Kontrata midis palëve do të nënshkruhet 3
ditë pune pas finalizimit të kushteve, ndërkohë
që Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë do
ta dërgojë atë për miratim në Këshillin e Ministrave brenda 3 ditë pune pas nënshkrimit”.
“Kontrata e fazës së dytë është kontrata, e
cila ka të bëjë me negocimin për projektin e
detajuar dhe ndërtimin e HEC së Skavicës në
kaskadën e Drinit nga kompania Bechtel International ose kompani bija, të cilat do të marrin
përsipër këtë ndërtim”.
“Kjo fazë, - sipas Ballukut, - përfshin krijimin e një komisioni negocimi të përbërë nga
përfaqësues të korporatës elektroenergjike,
nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
dhe përfaqësues të tjerë që do të caktohen nga
vendimi i Këshillit të Ministrave”.
Më tej Balluku foli për afatet e nënshkrimit
të kontratave dhe zyrtarizimit të tyre, që mund
të kenë qenë të qarta për ligjvënësit, por ato
janë “të mjegullta” për qytetarët.
Duke folur për financimin e këtij projekti,

Balluku tha se “kontrata e fazës së parë do të
realizohet me fonde të vëna në dispozicion nga
KESH. Ndërkohë që, për sigurimin e financimit
të kontratës së dytë, pra të projektimit dhe të
ndërtimit HC të Skavicës, ne po bashkëpunojmë dhe me institucione financiare të huaja siç
është Koorporata Ndërkombëtare Financiare e
Zhvillimit të SHBA”.
Duke i ftuar deputetët të votojnë ligjin, ajo
nuk harroi të theksojë se “përveç prodhimit të
energjisë nga vetë HEC-i i Skavicës, nëpërmjet
optimizmit të kaskadës së Drinit do të rriten
gjithashtu kapacitetet prodhuese për tre hidrocentralet ekzistuese, si dhe do të japë një zgjidhje të mirë, të thellë dhe të menjëhershme për
përmbytjet në të gjithë zonën e nënshkodrës”.
Ligji u miratua me 93 vota pro, 3 kundër
dhe 7 abstenime.
Ky ligj i miratuar një muaj para zgjedhjeve
parlamentare e ka ngjallur paqartësi te banorët
që përmbyten nga ujërat e Skavicës, ndaj kjo
çështje po merr më shumë vëmendje gjatë
fushatës elektorale në Dibër. Të dhënat e deritanishme thonë se ky proces do të shpërngulë
nga shtëpitë e tyre mbi 10 mijë banorë, si dhe
rreth 40 mijë të tjerë do të preken drejtpërdrejtë.
Rreth 34 fshatra do të përfundojnë nën ujërat
e Skavicës si dhe liqeni do të ndajë në mes
Dibrën.
Ligji, të cilin po e botojmë për lexuesit të
plotë, do të hyjë në fuqi 15 ditë pas botimit në
Fletoren Zyrtare.

LIGJ Nr. 38/2021 PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS SË VEÇANTË PËR NEGOCIMIN DHE EKZEKUTIMIN E KONTRATËS ME
Në mbështetje të neneve 78 dhe 83, pikat 1 dhe 2, të
Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,
KUVENDI
I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË V E N D O S I:
Neni 1 - Qëllimi
Qëllimi i këtij ligji është të autorizojë dhe të përcaktojë
procedurën e veçantë për negocimin, ekzekutimin dhe
miratimin e kontratës me shoqërinë “Bechtel International,
Inc.” (në vijim Bechtel), ose një filial të tij, për projektimin
dhe ndërtimin e hidrocentralit të Skavicës, bazuar në
shprehjen e interesit paraprak të depozituar në ministrinë
përgjegjëse për infrastrukturën dhe energjinë.
Neni 2 - Struktura e kontratës
1. Kontrata me Bechtel-in ndahet në dy faza:
a) kontrata e fazës së parë, e cila përfshin aktivitetet paraprake të punës që do t’i mundësojnë Bechtel-it të paraqesë
një propozim tek autoriteti kontraktues për kontratën e fazës
së dytë dhe të ndihmojë autoritetin kontraktues e Këshillin
e Ministrave të Republikës së Shqipërisë në sigurimin e
mbështetjes financiare për projektin; dhe
b) kontrata e fazës së dytë, që konsiston në projektimin
dhe ndërtimin e hidrocentralit të Skavicës.
2. Kontrata e fazës së parë përfshin realizimin e veprimtarive të mëposhtme:

a) matje topografike dhe studime hidrologjike në mbështetje të zhvillimit të projektimit;
b) studime dhe inspektime gjeoteknike në terren;
c) zhvillimin e strategjisë për realizimin e projektit;
ç) rishikimin dhe finalizimin e vlerësimit të ndikimit mjedisor e social;
d) përgatitjen e projektit teknik, përfshirë përzgjedhjen
e furnitorit të turbinave, me qëllim preventimin e kostove
dhe të sasive; dhe
dh) shërbime të tjera të dakordësuara për të mundësuar
ecurinë e zhvillimit të projektimit të hidrocentralit të Skavicës.
3. Korporata Elektroenergjetike Shqiptare kryen oponencë
për veprimtaritë e fazës së parë të paraqitura nga Bechtel-i
vetë dhe/ose me anë të institucioneve përgjegjëse shqiptare.
Shpenzimet për mbulimin e kontratës së fazës së parë mbulohen nga Korporata Elektroenergjetike Shqiptare.
Neni 3- Procedura e negocimit të kontratës
1. Kontrata e fazës së parë dhe kontrata e fazës së dytë
nënshkruhen nga Korporata Elektroenergjetike Shqiptare në
cilësinë e autoritetit kontraktues. Ministria përgjegjëse për
infrastrukturën dhe energjinë mbikëqyr gjithë procesin nga
firmosja e marrëveshjes deri tek ekzekutimi i saj.
2. Procedura e negocimit për finalizimin e kontratës së
fazës së parë zhvillohet nga Korporata Elektroenergjetike
Shqiptare dhe fillon brenda 5 (pesë) ditëve nga dita kur Bechtel- i dorëzon pranë Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare

propozimin zyrtar për kontratën e fazës së parë.
3. Propozimi zyrtar i Bechtel-it dorëzohet 4 (katër) deri në
6 (gjashtë) javë pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, sipas nenit 5
të tij. Palët negociojnë dhe dakordësojnë kushtet e kontratës
me Bechtel-in brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga fillimi i negociatave në përputhje me këtë pikë ose një periudhë më të
gjatë të dakordësuar bashkërisht nga Bechtel-i dhe ministria
përgjegjëse për infrastrukturën dhe energjinë. Në rast se palët
nuk mund të finalizojnë kontratën e fazës së parë brenda afatit
të përcaktuar në këtë pikë ose afatit të zgjatur me dakordësinë
e përbashkët, negociatat për kontratën do të konsiderohen
të mbyllura, pa asnjë kosto të shkaktuar ndërmjet palëve.
4. Procedura e negocimit për fazën e dytë të kontratës
zhvillohet nga Komisioni i Negocimit, i krijuar me vendim
të Këshillit të Ministrave, me përfaqësues të Korporatës
Elektroenergjetike Shqiptare, ministrisë përgjegjëse për infrastrukturën dhe energjinë dhe ministrive të tjera të linjës
ose organeve të tjera sipas përcaktimit në këtë vendim. Vendimi i Këshillit të Ministrave miraton krijimin e Komisionit
të Negocimit gjatë ekzekutimit të kontratës së fazës së parë,
por jo më vonë se 10 (dhjetë) ditë nga dita e dorëzimit të
propozimit zyrtar të Bechtel-it për kontratën e fazës së dytë
pranë Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare dhe ministrisë
përgjegjëse për infrastrukturën dhe energjinë, propozim ky
i cili përfshin programin dhe kalendarin e punëve, si dhe
kushtet tregtare të kontratës. Komisioni i Negocimit fillon
punën menjëherë pas hyrjes në fuqi të vendimit të Këshillit
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Ndiq emisionin direk këtu:
https://www.facebook.com/TvDNews.al/videos/426262355143065

Shoqëria civile: Çdo projekt, pa miratimin e
banorëve, është i papranueshëm dhe i dështuar
“Përse dibranët kundërshtojnë ndërtimin e
Skavicës? A duhen dëgjuar banorët e zonave
të prekura nga ky projekt?”. Kjo temë u trajtua
gjatë një bisede online në televizionin lokal
“TV DibraNews”.
Moderatori i emisionit, gazetari Islam Shehu, kishte të ftuar profesor Adem Bungurin,
publicistin dhe gazetarin Abdurahim Ashiku,
mjekun Hajrulla Nikolli dhe gazetarin Bujar
Karoshi.
Ky është një projekt që në vitet 1980, tha
në hyrje Islam Shehu. Ai citoi kryeministrin
Edi Rama, i cili ka thënë se “me ndërtimin e
Skavicës vendi ynë do të bëhet një nga vendet
më të rëndësishme në Ballkan për sa i përket
prodhimit të energjisë elektrike”. Ndërkohë
parlamenti ka miratuar një ligj të posaçëm për
ndërtimin e kësaj vepre. Përse e kundërshtojnë
dibranët ndërtimin e Skavicës? - ishte pyetja e
moderatorit të emisionit.
Adem Bunguri: Janë shumë arsye që duhet
të kundërshtohet Skavica dhe unë besoj se të gjithë
dibranët duhet të bashkohen sikur më parë për ta
mbrojtur Dibrën, për ta mbrojtur vendin e tyre dhe
për të mos e lejuar ndërtimin e Skavicës. Shkurt,
po përmend disa nga arsyet përse duhet të kundërshtohet ky projekt. Për arsye gjeohapësinore,
sepse ky projekt e asgjëson Dibrën. Për arsye
ekonomike dhe demografike, sepse ky projekt detyron shpërnguljen e një mase të madhe njerëzish
nga trojet e tyre stërgjyshore në vende të tjera. Për
arsye arkeologjike, ky projekt përmbyt disa nga
vendbanimet më të rëndësishme arkeologjike të
Dibrës. Për arsye gjeostrategjike, ky projekt për
fat të keq duket sikur nuk është hartuar në Tiranë,
por është hartuar jashtë Tiranës, në qarqet antishqiptare të Beogradit, të cilët kanë pasur historikisht
projekte për aneksimin e Dibrës, të Shqipërisë
verilindore dhe për daljen e tyre në Durrës. Për
arsye klimatike, realizimi i këtij projekti do ta
ndryshonte tërësisht klimën e Dibrës dhe do
të ndikonte rëndë në shëndetin e njerëzve. Për
arsye juridike, para se sa të merret në gjithë botën
e qytetëruar çdo qeveri që është e përgjegjshme
para se të marrë vendime të tilla që ndikojnë në
jetën e qindra mijëra njerëzve, që ndryshojnë
ekosistemin shekullor mijëravjeçar të një rajoni
të dhënë, kushdo qoftë ai, hapi i parë që duhet
të bëhet është të merret miratimi i popullatës që
banon atje apo që është e lidhur me atë rajon.
Në datën 23 mars është marrë miratimi në parla-

Në foto: Prof. Adem Bunguri, gazetari Abdurahim Ashiku, aktivisti Hajrulla Nikolli dhe redaktori
i gazetës Rruga e Arbërit, Bujar Karoshi, gjatë debatit mbi Skavicën organizuar nga Islam Shehu
(TvDibra News).
ment dhe ka pasur dhe disa hapa të tjerë, mirëpo
të gjitha këto zerohen para vullnetit të popullit.
Një problem tjetër është se përveç Skavicës ka
qenë dhe një hidrocentral tjetër i planifikuar për
t’u ndërtuar në Vjosë, në Kalivaç dhe organizmat
shtetërore e anuluan atë dhe mirë që u anulua,
sepse sot ndërtimi i HC është një karakteristikë e
botës së tretë, nuk është e Europës. Europa nuk
ndërton më hidrocentrale që përmbysin me mijëra
hektarë tokë. Sot Europa shfrytëzon energjinë e
erës dhe energjinë diellore.
Dibranët duhet të kërkojnë medoemos të anulohet projekti i Skavicës, i cili është shkatërrimtar
për Dibrën. Këtë kërkesë e kanë bërë të njohur në
shtypin publik Abdurahim Ashiku, Murat Koltraka, Bujar Karoshi, që na ka mbështetur gjithmonë,
Ali Hoxha e shumë dibranë të tjerë. Të gjithë janë
në një mendje që Skavica nuk duhet të ndërtohet
as me një digë, as me dy diga, në asnjë mënyrë.
Abdurrahim Ashiku: Nuk duhet ta pranojmë ndërtimin e këtij HC, sepse shuhet Dibra.
Sepse s’ka më Dibër. Drini kthehet që nga liqeni
i Ohrit në një seri liqenesh. Nuk ekziston më
emri Drin. Edhe do të matet me liqenin, edhe në
gjeografi do ta ndryshojnë. Unë do të përmend
edhe një herë se ç’thonë për këtë gjë dibranët e
Dibrës së Madhe dhe konkretisht Argëtim Fida,
ish-kryetar i Komunës së Dibrës së Madhe, në
një komunikim që kam bërë në vitin 2010, edhe
që është pjesë e librit “Po Dibrës, jo Skavicës”.

Ai thotë kështu: “Dibranët nga ndërtimi i liqenit
artificial të Dibrës dhe hidrocentralit të Spilesë nuk
panë asgjë të mirë nga këto 40 vjet pas humbjes së
rreth 5000 mijë hektarë të tokës më pjellore dhe
që vaditej nga dy lumenj. Burimi kryesor i ekzistencës të numrit më të madh të familjeve dibrane.
Sot të mirat nga prodhimi i rrymës përfitohen
vetëm nga qeveria maqedonase, që nuk do t’ia
dijë nëse këto familje u detyruan të largohen në
Turqi ose në SHBA për të siguruar ekzistencën”.
Njëkohësisht do të përmend edhe Xhemal
Maton, një ekolog i njohur, i cili në letërkëmbim që kemi bërë para 11 vjetësh më thoshte:
“E lexova shkrimin tuaj dhe problemi m’u duk
shumë i rëndësishëm dhe kompleks, unë vetë
mësova shumë gjëra dhe kuptova që pak e njoh
problematikën që do të sjellë ndërtimi i Skavicës,
mendoj se intelektualët e Dibrës duhet të kërkojnë vlerësimin mjedisor që është bërë për këtë
projekt, është e drejtë e tyre dhe detyrim ligjor i
Ministrisë së Mjedisit dhe të Ministrisë së Kulturës,
gjithashtu me ligj ata kanë të drejtë ta anulojnë
nëse nuk janë dakord dhe argumentojnë ato që ju
përmendni me të drejtë. Kjo është rrugë ligjore,
por si e dini ju, ligjet shpërfillen në këtë drejtim
në Shqipëri, kështu që ngel hapi i dytë, gjyqi, i cili
gjithashtu nuk fitohet kollaj dhe s’e merr përsipër
ta bëjë një grup i pabashkuar shpesh i motivuar
në ndërgjegje. Së fundi, është gjyqi publik të cilin
ju jeni duke e bërë, por këtu të gjithë ata që janë
dakord me ju duhet ta bëjnë, dhe unë tashmë

rreshtohem pas jush”.
Kjo është rruga që duhet të ndjekim. Në duhet
të ndjekim rrugën ligjore, ne duhet t’i bashkojmë dibranët, ne duhet t’i mbledhim dibranët
në Odën Dibrane dhe si njëherë e një kohë, jo
siç flasin disa, të tjerët të marrin pushkën e të
këndojmë nëpër kulla, por të themi fjalën tonë,
në kohën tonë, me dijet tona, me kulturën tonë
kudo që jemi. Kjo është madhështia e re e Dibrës.
Në qoftë se Dibra arrin ta mbrojë veten, ajo e
ka mbrojtur historikisht, përndryshe e ka marrë
Drini, kur i thonë një fjalë popullore, edhe do të
ngelet që ta vajtojmë. Është koha që dibranët të
ngrihen në këmbë për Dibrën, kudo që janë dhe
jo siç thoshte njëri në Facebook, në një koment
të shkrimit tim: Unë kam një shpi edhe një tokë
në Tiranë, edhe djali im ka një shpi dhe një tokë
Itali. Atij i mbytet toka, i mbyten themelet. Duhet
të shkëputemi nga kjo formë e të menduarit. Secili
duhet ta mendojë, dhe ai që është në Lurë që s’i
mbytet asgjë, por duhet të bashkohemi të gjithë
për t’i thënë “jo Skavicës”.
Hajrullah Nikolli: Unë nuk heq asgjë nga
ato që tha prof. Ademi dhe Abdurrahimi. Unë e
kam cilësuar këtë një vepër vdekjeprurëse për
Dibrën, duke shkuar në ekstrem, për arsye se,
përveç vlerave historike, gjeografike e ekonomike,
burimet ekonomike nuk kanë shkuar asnjëherë në
favor të dibranëve. Gjithmonë ka qenë e pamundur që dibranët të përfitojnë nga vlerat ekonomike
që ka pasur Dibra. Ky është hapi i fundit që qeveria e tanishme po merr, për t’ia grabit tinëzisht,
pa u konsultuar fare me palët interesuese, duke
menduar që kjo do të jetë një fuqi energjetike që
do të fuqizojë sistemin energjetik të vendit. Por
pas kësaj fshihet edhe e vërteta. Është një mashtrim. Pas kësaj nuk është që furnizohet sistemi
energjetik, por është një kompani e caktuar
që është e lidhur me interesat e politikës dhe e
bëjnë qëllimisht sepse duke menduar se të gjithë
këta qeveritë tjera e kanë pas një plan të tillë për
ta ndërtuar dhe e kanë anuluar, arsyeja ka qenë
protesta e fortë e popullatës.
Duke marrë parasysh që një nga forcat kryesore
të anulimit ka qenë protesta e banorëve, qeveria
e tanishme e ka anashkaluar këtë duke e ditur se
nuk janë dakord, po e bën gjithmonë në mënyrë
tinzare dhe nuk e përmend asnjëherë se kush dhe
si do të shpërngulen banorët dhe si do të jetë jeta
e tyre pas shpërnguljes.
(Vijon në faqen 6)

SHOQËRINË “BECHTEL INTERNATIONAL, INC.”, PËR PROJEKTIMIN DHE NDËRTIMIN E HIDROCENTRALIT TË SKAVICËS
të Ministrave për krijimin e tij, i cili përcakton anëtarësinë
e Komisionit të Negocimit, kompetencat, objektin e punës
dhe procedurën e vendimmarrjes.
5. Komisioni i Negocimit negocion dhe dakordëson
kushtet e kontratës me Bechtel-in për fazën e dytë lidhur me
projektimin e ndërtimin e hidrocentralit të Skavicës brenda
60 (gjashtëdhjetë) ditësh nga krijimi i tij, në përputhje me
pikën 3 të këtij neni, ose brenda një afati më të gjatë të dakordësuar bashkërisht nga Bechtel-i dhe ministria përgjegjëse
për infrastrukturën dhe energjinë.
6. Anëtarët e Komisionit të Negocimit sigurojnë të gjitha
pëlqimet dhe miratimet e brendshme nga ministritë e strukturat përkatëse përpara se drafti përfundimtar i negociuar i
kontratës për projektim e ndërtim dhe raporti i negociatave
t’i paraqitet autoritetit kontraktues për nënshkrim. Në rast se
palët nuk mund të finalizojnë kontratën brenda periudhës
së përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose brenda periudhës
së zgjatur me dakordësinë e përbashkët, Komisioni i Negocimit përgatit dhe paraqet pranë autoritetit kontraktues dhe
ministrisë përgjegjëse për infrastrukturën dhe energjinë procesverbalin për ecurinë e negociatave dhe përfundimin e tyre.
7. Komisioni i Negocimit të kontratës mund të asistohet nga
një konsulent i përzgjedhur nga Avokatura e Shtetit, sipas procedurave të përcaktuara për këtë qëllim për Avokaturën e Shtetit.
Neni 4 - Nënshkrimi dhe miratimi i kontratës
1. Autoriteti kontraktues dhe Bechtel-i nënshkruajnë

kontratën e fazës së parë brenda 3 (tri) ditësh pune nga
data e finalizimit të kushteve të saj. Kontrata e fazës së dytë
nënshkruhet nga autoriteti kontraktues brenda 3 (tri) ditësh
pune nga data e finalizimit të kushteve të saj nga Komisioni
i Negocimit.
2. Ministria përgjegjëse për infrastrukturën dhe energjinë
i paraqet për miratim Këshillit të Ministrave kontratën e
nënshkruar lidhur me fazën e parë të projektit brenda 3 (tri)
ditësh pune nga nënshkrimi i saj. Data e hyrjes në fuqi të
kontratës për fazën e parë të projektit [shtë data e hyrjes në
fuqi e vendimit të Këshillit të Ministrave që miraton kontratën.
3. Në rastin e kontratës për fazën e dytë të projektit,
ministria përgjegjëse për infrastrukturën dhe energjinë
përgatit dhe dërgon në Këshillin e Ministrave projektligjin
për miratimin e kontratës brenda 10 (dhjetë) ditësh pune
nga nënshkrimi i saj, në përputhje me pikën 1 të këtij neni.
Kontrata për fazën e dytë të projektit miratohet nga Kuvendi
i Republikës së Shqipërisë dhe hyn në fuqi në datën e hyrjes
në fuqi të ligjit të miratuar nga Kuvendi.

Ministrave, me propozimin e ministrit përgjegjës për infrastrukturën dhe energjinë.
2. Kontrata e fazës së dytë për projektimin dhe ndërtimin e hidrocentralit të Skavicës zbatohet në përputhje
me kushtet e saj menjëherë pas hyrjes në fuqi së saj në
përputhje me nenin 4 të këtij ligji.
3. Bechtel-i mund të caktojë një nga filialet e tij për të nënshkruar kontratën me autoritetin kontraktues, me miratimin
e këtij të fundit. Një “filial”, sipas kësaj pike, ka kuptimin e
një shoqërie nën kontrollin direkt ose indirekt të Bechtel-it.
4. Pas miratimit të kontratës me Bechtel-in për projektimin dhe ndërtimin e HEC-it të Skavicës, ministri përgjegjës
për infrastrukturën dhe energjinë krijon një njësi të veçantë
për zbatimin e këtij projekti. Ministri cakton kryetar dhe
anëtarë të njësisë së zbatimit të projektit ekspertë inxhinierë,
juristë dhe ekonomistë, që ndjekin zbatimin e kontratës së
bashku me Korporatën Elektroenergjetike Shqiptare. Paga e
kryetarit dhe e anëtarëve caktohet nga ministri, duke marrë
për bazë pagën e drejtuesve të Korporatës Elektroenergjetike
Shqiptare.

Neni 5 - Realizimi i projektit
1. Zbatimi i kontratës për fazën e parë të projektit fillon
menjëherë pas hyrjes në fuqi, në përputhje me nenin 4, të
këtij ligji. Kjo kontratë përcakton shërbimet e detajuara që
kryen Bechtel-i gjatë fazës së parë. Produktet e fazës së parë,
sipas pikës 2 të nenit 2 të këtij ligji, miratohen nga Këshilli i

Neni 6 - Hyrja në fuqi
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
KRYETARI
Gramoz RUÇI
Miratuar në datën 23.3.2021
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Shqipëria në përgjithësi dhe Dibra në veçanti nuk e kanë luksin sot për të përmbytur me mijëra hektarë
tokë për të ndërtuar një HEC. Është një absurditet i madh, kur sot teknologjia moderne ka ofruar dhe
ofron mundësi të pafundme për të prodhuar energjinë elektrike pa përmbytur asnjë cm katror tokë.

debat

Shoqëria civile: Çdo projekt, pa miratimin e banorëve, është i papranueshëm dhe i dështuar
(Vijon nga faqja 5)
Banorët e Dibrës duhet të marrin garancinë
që HC i Skavicës nuk duhet të ndërtohet, e në
rast se nuk marrin këtë garanci, ato kot marrin
pjesë nëpër mitingje elektorale. Banorëve u hiqet
e drejta e mbijetesës, sepse prona, toka që ato
punojnë sot është një pronë mbijetese. Nuk mund
të jesh sot një njeri që siguron pasuri miliona siç
i sigurojnë ato me një pëllëmbë tokë. Dhe atyre
duke u hequr të drejtën e mbijetesës rrezikojnë
që të dalin në rrugë të madhe dhe fëmijët e tyre
nuk do t’ua bëjnë hallall asnjëherë, sepse do t’i
lënë pa troje. Duke humbur mundin, djersën dhe
sakrificën që kanë bërë të parët tanë për ta ruajtur
atë troje, ato toka. Në këtë rast, ne nuk jemi të aftë
të mbrojmë pasuritë që na kanë trashëguar të parët
tonë. Dhe unë, jo pa qëllim, doja që të ishin aty
edhe kandidatët e partive politike, sepse ato, mbi
të gjitha sot, çdo dibran në veçanti, pro sidomos
ato që përfaqësojnë një forcë politike, është turp
të dalin pro ndërtimit të Skavicës.
Për mua, në rast se do të jetë e mundur të
organizohet një “odë dibrane” duhet të merret
parasysh e para, të ndëshkohen publikisht të gjitha
ato që do të jenë pro hidrocentralit të Skavicës. Ato
që janë pro, ose janë të shitur dhe nuk u intereson
fare Dibra, ose nuk kanë fare lidhje me Dibrën,
ose janë mbyllur sytë dhe nuk arrijnë dot të shohin
rrezikun që i pret.
Faza e parë tregon marrëveshjet që qeveria
po ndërton me kompaninë e huaj amerikane,
sepse kështu fillon. Pastaj mbrapa, faza e dytë
nuk është e vërtetë ajo që do të gjenden fondet,
sepse fondet janë. Por gjatë kësaj kohe fillon dhe
studiohet dhe opinioni publik, fillon edhe merret
edhe dakordësia e banorëve por dakortësia e
banorëve do merret kur ato të kenë kryer punët e
tyre bindëse duke gjetur persona dibranë të shitur,
duket gjetur persona dibranë që nuk kanë lidhje
me Dibrën apo e kanë lënë Dibrën. Dhe mjafton
që ato të gjejnë pak mbështetje që të thonë: ja
ne e kemi mbështetjen, ju që nuk e mbështetni,
nuk e kuptoni.
Do të thotë që ne që bëjmë gjithë këtë luftë
që të mos bëhet Skavica, do të dalim në anën e
atyre që nuk kuptojnë. Dhe do të dalin në anën e
atyre që e kuptojnë të gjithë ato që janë të shitur
dhe që luajnë pjesën politike dhe të atyre që
kanë interesa.
Bujar Karoshi: Ne themi që “dita e mirë
duket që në mëngjes”. Dhe lajmet e mira për
Skavicën dhe për zhvillimin e saj, për energjinë
që do i japë vendit, duken që në nisje dhe nisja
është problemi kryesor që më shqetëson. Nisja
i ka përjashtuar banorët nga vendimmarrja. Jo
vetëm nga vendimmarrja, por edhe nga pyetja,
nëse ata janë dakord ose jo dhe nëse ata janë të
gatshëm për të hyrë në bisedime ose jo.
Të shkojmë te ligji i fundit, i cili nuk tregon
asgjë të re, së paku që nga viti 2008 kur janë bërë
tenderat e parë për Skavicën, në vitin 2014 kur
filluan të fliten për një kompani kineze, në vitin
2016 kur flitej se HEC i Katundit të Ri që do i
jepej një kompanie turke. Edhe ligji aktual nuk ka
asgjë të qartë se cili është procesi dhe ky proces
ku do të çojë? Ligji, për mua, është bërë në nxitim
e sipër, dhe vetëm e fut këtë proces në një lloj
moskuptimi dhe jo në një proces zgjidhjeje. Pra,
nqs ne besojmë se Skavica po futet në rrugën për
t’u ndërtuar, pikërisht ky ligj nuk e tregon këtë,
përkundrazi ka pikëpyetje të mëdha.
Së pari, edhe në relacionin shoqërues të
komisionit parlamentar, edhe në relacionin e
Kryeministrisë, thuhet se “qëllimi i këtij ligji
është të autorizojë dhe të përcaktojë procedurën
e veçantë për negocimin, ekzekutimin dhe miratimin e kontratës me shoqërinë “Bechtel”, ose
një filial të tij, për projektimin dhe ndërtimin e
hidrocentralit të Skavicës, bazuar në shprehjen
e interesit paraprak të depozituar në ministrinë
përgjegjëse për infrastrukturën dhe energjinë”.
Pyetja ime është se kush e ka “depozituar në
ministri interesin paraprak”? Ne po flasim për një
projekt të studiuar, të prezantuar, të tenderuar disa
herë dhe tani befasisht na del që ka dikush tjetër
interes për këtë proces.
Në dhjetor të 2008 është hapur tenderi dhe me

17 janar 2009 duhet të kishin shpallur fituesin.
Morën pjesë 6 kompani shumë të njohura në
Europë në tendera dhe askush nuk e kuptoi sepse
ky tender dështoi? Cilat ishin arsyet? Pse u përsërit
tenderi në vitin 2014? Kush vendosi për HEC në
katund të Ri dhe cili është roli mbështetës i BE?
Gjithashtu, në procesin e hartimit të ligjit të
posaçëm, gjatë diskutimeve edhe në Komisioni
Parlamentar të Ekonomisë, janë përjashtuar grupet
e interesit. Komisioni në pikënm 4 të relacionit
shkruan se “gjatë shqyrtimit të këtij projektligji nuk
kishte përfaqësues nga shoqëria civile dhe grupet
e interesit”. Në qoftë se nuk merret mendimi i
grupeve të interesit në këtë fazë diskutimesh, kur
do të merret mendimi i tyre?
Gjithashtu, duhet theksuar se procesi është
ndarë në dy faza. Këtu ka një keqkuptim të madh
në publik. Duket sikur faza e parë do merret me
studimin fizibilitetit, ndërsa faza e dytë do të
merret me ndërtimin e veprës. Në fakt nuk është
kështu, faza e parë do t’i japë kohë kompanisë të
paraqesë një ofertë. Nuk thotë fare në ligj që kompania ka të drejtë të shkojë në terren, ka të drejtë
të negociojë me banorët, të negociojë për çmimet
e shpronësimeve, por vetëm paraqet një ofertë.
Dhe ajo që është në fazën e dytë, nuk do të jetë
më qeveria që do ta nënshkruajë kontratën, por
do të jetë KESH që do të nënshkruajë një kontratë
me kompaninë fituese në fazën e dytë. Qeveria
vetëm do të vendosë për një grup negociatorë dhe
do ta mbikëqyrë procesin.
Tani, këto gjëra të bëra me kaq nxitim në prag
të fushatës elektorale, nuk japin fare shije të mirë.
Edhe sikur qeveria premtojë e mendojë për të
gjitha efektet pozitive në të mirën e kombit, procesi në vetvete të lënë hije dyshimi. Duket sikur
këtu fshihet diçka në prapaskenë.
Gjithashtu, sipas kësaj kontrate, ka hije dyshimi
se nuk do të jetë Bechtel ajo që do të nënshkruajë kontratën finale, dhe do të dal dhe në një pikë
tjetër është që këtu, në këtë kontratë nuk është
Bekteli që do ta ndërtojë HC e Skavicës.
Në pikën 3 të nenit 5, thuhet se “Bechtel-i
mund të caktojë një nga filialet e tij për të nënshkruar kontratën me autoritetin kontraktues, me
miratimin e këtij të fundit. Një “filial”, sipas kësaj
pike, ka kuptimin e një shoqërie nën kontrollin
direkt ose indirekt të Bechtel-it”. Ç’ka do të thotë
se këtu ka dyshime se një kompani tjetër që fshihet pas emrit të madh të “Bechtel International”.
Dhe njerëzit mendojnë se mbas emrit të Bechtel
fshihet Amerika, dhe kur është Amerika, ne ndjehemi të pafuqishëm. Pikërisht se ky formulim
ligjor është i paqartë, pikërisht se aludimet na
çojnë te Amerika, ajo Amerikë që është ndërtuar
mbi liritë dhe të drejtave të njeriut, ne duhet ta
ngremë zërin në këtë proces. Duhet të kërkojmë
ndalimin e procedurave, se kjo është jo vetëm në
dëm të qytetarëve të atyre anëve, por do të jenë
edhe në dëm të qeverisë, qoftë të kësaj aktuale,
qoftë asaj që do të vijë pas zgjedhjeve të 25 prillit.
Adem Bunguri: Është pak e trishtueshme,
planet që vijnë nga qeveria për përmbytjen e
Dibrës, është vërtet alarm. Lugina e Drinit e ka
mbajtur popullsinë e Dibrës prej 8 mijë vjetësh
të instaluar këtu. Pra, kjo tokë, janë këto lumenj,
afluentët e Drinit të Zi, që ne sot po i fusim nëpër
tuba. Setën, është një krim ekologjik, sipas meje
dhe sipas shumë miqve të mi dhe në asnjë mënyrë
nuk duhet lejuar. Për faktin e thjeshtë sepse
Shqipëria në përgjithësi dhe Dibra në veçanti
nuk e kanë luksin sot për të përmbytur me mijëra
hektarë tokë për të ndërtuar një HEC. Është një
absurditet i madh, kur sot teknologjia moderne
ka ofruar dhe ofron mundësi të pafundme për të
prodhuar energjinë elektrike pa përmbytur asnjë
cm katror tokë. Dhe kjo është e mundur, nuk
është Shqipëria e viteve të mëparshme, Shqipëria
që sot aspiron për të hyrë në BE dhe njerëzit i
kemi nëpër Europë, i kemi miqtë tanë, vëllezërit
tanë, dhe secili nga ne ka pas mundësinë të shohë
se si prodhohet dhe si krijohet fitimi i energjisë
elektrike nëpër botë. Dhe këto kërkojmë edhe ne.
E dyta, d.m.th. mungesa e transparencës, që
e ceku me shumë të drejtë Bujari. Pse tinëzisht
duan të bëhen punë të tilla kaq madhore, me kaq
impakt për një rajon të madh si Dibra? Është e

patolerueshme, e papranueshme pse qeveria nuk
i thotë gjërat hapur. Këtu diçka luhet, pas perdes.

jem gjithmonë krah atyre që do të kundërshtojnë
me shumë forcë ndërtimin e këtij hidrocentrali.

Islam Shehu: A duhen pyetur njerëzit për
ndërtimin e kësaj vepre?
Abdurahim Ashiku: Njerëzit, përpara se
të pyeten, duhen të mblidhen. Sipas meje, nuk
ka një mendim për të nesërmen e Dibrës. Unë
diku kam bërë një shkrim, “A do të kthehet Gjergj
Kastrioti në Vendlindje” dhe kam thënë që në
majën e Sukës së Arrasit të ngrihet një monument
që të shohë lindjen dhe me shpatë të presë turqit
osmanllinj, në betejën e vetë të parë. Kam thënë
se Dibra ka burime të mëdha ujore që po t’i
mbledhësh këto burime sipër një studimi të bërë
në vitet ‘80. Dibra prodhonte aq energji elektrike,
sa të gatuante dhe gjithë gjërat e tjera t’i bënte me
energji elektrike.
Kam thënë që atje ku është ai HC i vjetër i
Çidhnës, pak më lart të ngrihet një digë me argjilën edhe me çimenton që mund të bëhet atje
dhe në lartësinë e asaj dige të vihen gondola edhe
të kalojnë nëpër atë tunelin e madh e të bukur të
Setës edhe të dalin në Gurë-Lurë dhe prej atje me
teleferik të shkojnë te liqenet e Lurës. Atje secili
turist të lexojë heroizmin e jashtëzakonshëm që
përbën një monument që nuk e ka kush të ndërtimit të kanalit të Setës. Por m’u prish kjo ëndërr,
sepse e futën Setën në tuba, dhe s’dihet se ku do
të përfundojë.
Ne duhet të mblidhemi, ne duhet të bashkohemi. Dhe ne duhet t’u themi njerëzve kudo
që janë: Fol, se është rasti i fundit që të jepet të
flasësh. Të flasësh tamam si duhet me dije, me
kulturë, siç ke folur gjithnjë në historinë tënde
dhe ta mbrosh Dibrën. Sot po flitet për Vjosën.
Le të jetë Vjosa, por përpara se të gjitha, se Vjosa
nuk ka këtë histori edhe këtë lavdi. Nuk janë bërë
në Vjosë, 18 beteja të Skënderbeut, janë bërë në
luginën e Drinit. Beteja e Torviollit është bërë në
fushën e Çidhnës, e para betejë e madhe historike
në rang Europe. Kjo duhet të angazhojë shoqata
historianësh, institute akademike dhe t’i thonë
“jo” Skavicës.

Islam Shehu: Për hir të transparencës kisha
ftuar në këtë debat edhe përfaqësues të partive
politike, por për shkak të angazhimeve të tyre
nuk qe e mundur. A mendoni se përfaqësuesit e
partive politike janë të gatshëm për këtë debat?

Islam Shehu: Për shkak se tokat nuk janë
regjistruar, a mund të abuzohet me pronësinë
e tyre?
Hajrulla Nikolli: Një nga arsyet kryesore
që ato nisën në këtë mënyrë shumë tinzare për
ta bërë Skavicën, pa marrë parasysh asnjë lloj
mendimi, asnjë lloj konsultimi me palët interesuese, problemi kryesor është ai i tokës. Shumica
e banorëve të asaj zone i kanë tokat të paregjistruara dhe sipas ligjit tokat e paregjistruara nuk
kompensohen. Pastaj pjesa e tokës së bukës është
veç, pjesa e kodrave, ato asnjë nga kodrat nuk
është e regjistruar. Në këtë mënyrë, vetë banorët,
kjo ka lindur që kur u bë regjistrimi i njëhershëm
i tokave që shumica e banorëve trembeshin nga
regjistrimi total i tokës sepse mendonin se dikur
do të taksoheshin. Por e vërteta nuk ishte ashtu
dhe sot tani ato vuajnë në këtë mënyrë në rast se
do realizohet ky projekt. Por për mua, do të ishte
e vogël kjo, sepse edhe sikur ato ta kishin tokën
e regjistruar për shembull nuk do të kishte 5 dynym, do kishte 10 dynym, me çmimet që qeveria
mendon t’i kompensojë, ato nuk arrijnë dot të
sigurojnë jetesën ose mbijetesën e familjes në të
ardhmen. Familja e tyre shpërngulet përgjithmonë
dhe me ato para ai nuk arrin dot të ngulet në një
vend tjetër që të sigurojë të ardhmen ekonomike
të familjes së tij. Kështu që, për mua, si ato që e
kanë tokën e regjistruar me 10 apo 20 dynym, si
ai që ka 2 dynym, në fund të fundit do të ngelim
prapë rrugave me lecka në krah. Kështu që duhet
ta marrim muhabetin në thelb. Nuk është punë
do shpërblehen apo nuk do të shpërblehen. Sado
e madhe të jetë shpërblimi që do të marrë nuk i
mjafton për të siguruar jetesën. Kjo është arsye
kryesore që ne dibranët para të gjithë atyre duhet
të mendojmë anën ekonomike të familjes së tyre,
a u sigurohet mbijetesa e familjes mbas ndërtimit
të kësaj, a është aso qeveri e besueshme mbas
kësaj sido që të jetë që do kujdeset për familjen e
tij. Asnjëherë s’ka për të qenë. Përvoja ka treguar
se asnjëherë ato familjet nuk kanë qenë të përkrahura pavarësisht premtimeve që marrin. Unë do të

Bujar Karoshi: Politikanët të vetmen gjë që
kanë, kanë fjalën dhe gjatë viteve të fundit atë e
kanë treguar për të justifikuar, ose për të gënjyer.
Asnjëra nga partitë, as e majta, as e djathta,
madje as partitë e tjera të vogla që vijnë pas
tyre, nuk dëgjojnë për Skavicën dhe për asnjë
lloj problematike tjetër. Për shembull, të djathtët
dalin në pushtet dhe thonë që ne nuk do bëjmë
Skavicën e madhe që do iu përmbysë Edi Rama
juve, por ne do bëjmë të voglën. Por si do ta bësh
të voglën? Kush ta jep të drejtën që ti vendos për
të voglën apo për të madhen. Së dyti, nuk është
çudi që politikanët dalin, sepse për çështjen që
kanë të bëjnë për Dibrën, politikanët gjithmonë e
kanë mbajtur gojën mbyllur, ose kur e kanë parë
veten ngushtë janë hedhur në sulm. Për rastin që
po flasim për Skavicën, për shembull, njëri nga deputetët aktualë të Dibrës thotë që këto janë “llafe
pazari”. Kur është ngritur një shqetësim në emër
të shoqatës “Çidhna dhe Kastriotët”, pasi kemi
kërkuar një takim me kandidatët e majtë dhe të
djathtë, për të parë se çfarë qëndrimi mbajnë ata
sot dhe çfarë qëndrimi do të mbajnë nesër kur të
jenë në parlament. Dhe deri tani nuk kemi marrë
një përgjigje nëse ata janë të gatshëm për të pritur
shqetësimet tona, ose jo. Pra, kjo tregon që ata
kanë frikë të japin mendimin e tyre, sepse nuk
dinë se çfarë mendon lideri i tyre nesër.
Ajo që dua gjithashtu ta vë theksin, politikanët
dhe qeveritarët i trajtojnë njerëzit atje si të dorës
së fundit. Të themi dhe si kafshë, sepse ndoshta
kafshët sot trajtohen pak më mirë. Por të dalësh
në media, vazhdimisht e vazhdimisht dhe të theksosh se me ndërtimin e Skavicës shpëton Shkodra
dhe fusha e Lezhës, ndërkohë kur do të mbytësh
fushën e Dibrës, është një gjë diskriminuese për
ata banorë dhe është fyese. Kjo është e papranueshme, prandaj mos sot, nesër, këta kandidatë
që nuk të kanë ardhur sonte, do të ndeshen nesër
përballë këtij problemi dhe ajo që do sjellin qytetarët është e paparashikueshme.
Nuk mund të them sot që do ketë protesta të
fuqishme, do të ketë revolta, por në qoftë se ke
predispozitën për t’i shkelur, për t’i diskriminuar,
për t’i fyer, për të mos i dëgjuar, atëherë çdo lloj
reagimi është i mundshëm prej tyre.
Politikanët nuk kanë si ta tregojnë në Dibër se
ndërtimin e Skavicës është histori suksesi, sepse
ata e dinë që kjo është një gjë e gabuar. Ata e
përmendin si histori suksesi në rrethet e tjera. Në
Shkodër premtojnë do të ndërtojmë Skavicën
dhe ju nuk do të mbyteni më. Ose në Vlorë
mund të thonë që ne do të ndërtojmë Skavicën,
por do të kemi më shumë energji dhe bashkë me
Skavicën do të bëjmë edhe investime të tjera. Pra,
në vende të tjera i përmendin këto gjëra, ndërsa
në Dibër nuk mundet ta përmendin. Edhe kur ne
e përmendim, ata reagojnë në mënyrë negative,
janë sulmues, ose janë injorues të këtij problemi.
Por nuk mund të injorohet Skavica, për sa kohë
parlamenti ka miratuar një ligj për ta dhënë ndërtimin e saj një kompanie të huaj.
Abdurahim Ashiku: Nga këto udhëtime të
vogla që kam bërë në Dibër vërej që dibranët e
kanë mbjellë tokën e tyre pëllëmbë për pëllëmbë.
I janë kthyer prapë pemëtarisë dhe kjo tregon
dashurinë e madhe që kanë ata për truallin e vet,
për tokën e vet dhe këtë gjë nuk e gjen në asnjë
vend të Shqipërisë. Është një anë e psikologjisë që
duhet studiuar, duhet të nxirret në pah, në mënyrë
që njerëzit të bashkohen, toka është e dibranëve,
ata e kanë brez pas brezi. E kanë marrë secili sipas
trojeve, sipas tapive të vjetra dhe nuk e lëshojnë.
Toka për dibranët është e shtrenjtë. Kjo është
një karakteristikë e veçantë e dibranëve, sepse ai
myzeqari nuk e ka të shtrenjtë, se e ka marrë nga
ligji i parlamentit në vitin 1991. Ndërsa dibranët
e kanë të vetën, e kanë me gjak, me djersë.
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Ç’kemi asaj Dibre!
Nga Bujar Karoshi

A

saj Dibre ka filluar fushata... Na kanë
hequr një deputet, por nuk na kanë
hequr dëshirën për premtime...
Ata që janë në pushtet, thonë se kanë
ndërtuar rrugë, ujësjellësa, kanë hapur vende
pune e kanë gati projekte, por kërkojnë të
tretin, që të mbajnë premtimet... Kush nuk i
sheh sukseset, është veç me opozitën...
Ndërsa opozita do të bëjë mrekullira, sapo
të fitojë me vota nga kutia...
Meqë është fushatë dhe gënjeshtra është
e para, del e vërteta pa e kërkuar. I djathti
deputet ka dalë të kërkojë vota majtas dhe na
kërkon ta besojmë se kalon nga rruga e Arbrit
kur shkon në parlament... Ndërsa ne të tjerët,
populli domethënë, duhet të vazhdojmë t’ia
mbajmë nga Miloti...
Fushata zbuloi se çdo të thotë asistencë:
dikur paska qenë karburant për makinat, tani
qenka karburant për stomakun...
Dy vite më parë deputetët thonin se “u
hanë duart për punë”, ndaj donin të bëheshin
kryebashkiakë. Ndërsa tani kryebashkiakët
u lodhën duke i shërbyer ditë e natë popullit, ndaj duan ta vazhdojnë shërbimin si
deputetë...
Gjatë fushatës u zbulua gjithashtu se:
- qeveria paska blerë ambulanca, por
opozita i ka hequr rrotat;
- qeveria paska ndërtuar shkolla të reja “atje ku nuk ka nxënës” - thotë opozita;
- qeveria zgjedh mësuesit më të mirë por në katundin e demokratëve dërgon
mësuesit pa shkollë;
- ujë ka sa të duash maleve, por nuk ka
tuba për ta dërguar 24 orë në qytet e
në fshat;
- investimet në rrugë janë rritur, por
rrugët vazhdojnë të jenë që nga koha
e monizmit,
- mësimi vazhdon online, por do ta rihapim universitetin e Dibrës;
- investimet janë rritur në agroturizëm e
frutikulturë, por paratë paksan shkuar
në xhepat e preferuar të pushtetit;

- rrugët e asfaltuara mungojnë në njësitë
administrative, por ama bulevardin e
kemi shtruar me gurë;
- dritë prodhon Komani e Fierza, por era
e bora na këputin telat në shtylla;
- prodhojnë bujqit e blegtorët drithëra e
bulmetra, por lejen për tregti duhet ta
marrin në Shkodër...
Kjo fushatë zbuloi se edhe minatorët mund
të kandidojnë për deputetë, nuk qenka veç
për të nxjerrë kromin nga nëntoka...
Meqë lodrat nuk i përdorëm dot këtë vit
për dasmat, kemi filluar t’u biem për fushatë:
një premtim - dy dum-dume me topuz e tre
me thupër...
Në kohë fushate bëhen të gjitha punët:
mjafton një akt-marrëveshje me firmë dhe
vulë, dhe brenda natës bëhet rruga për Lurë...
Ra bora e na zbardhi faqen dhe fotot për
instagram e facebook, por nxiu punët në tre
D: na u bllokuan rrugët, na u këputën telat
dhe mbetëm pa drita...
Bora bllokon rrugët, por Dibra ka shpëtuar,
se ka akoma një traktor të kohës së Enverit...
Shiu e stuhia sikur janë me opozitën: na
morën për përroi investimin e lungollixhave...
Meqë jemi edhe në pandemi: coronavirusi
ka frikësuar kandidatët e qeverisë, por nuk
po e tremb fare opozitën...
Shkojnë apo nuk shkojnë punët mirë në
Dibër, por futbolli e ka në terezi: Korabi është
gati për ngjitje në kategori...
Kjo fushatë solli në skenë Skavicën... Lum
kush do të fitojë që ta gëzojë... ryshfetin.
Skavicën duhet ta bëjmë të madhe apo të
vogël: kjo është çështja. Ndërsa për hallin e
atyre që përmbyten e zhvendosen, mendojmë pas votimeve...
Populli në fushatë ka dalë të shesë votën:
dikush me një vend pune, dikush me ca lekë;
ndërsa disa katunde e japin votën vetëm për
rrugë, ujë e drita...
Jemi në fushatë dhe të gjitha premtimet
do të realizohen. Ndaj, o popull, kur të
kthehesh nga votimet, mos harro ku ke
vendosur lopatën, kazmën dhe shatin...

Asnjë zë asaj Dibre...
Nga Abdurahim Ashiku

A

snjë zë Bujar Karoshi, ASNJË ZË.
As asaj Dibre, as...
Asnjë zë në Kuvendin e Shqipërisë për
zhdukjen e Dibrës, MBYTJEN e saj, harresën
historike të saj.
Kuvendi i Shqipërisë me votat e shumicës dhe
të pakicës vendosi të ndërtohet Skavica...
Të ndërtohet që mos përmbytet Shkodra!!!
O tempo o mores!
Mbyt një krahinë që të mos përmbytet një
tjetër!
Çudi parlamentare në shkallën sipërore. Të
mbysësh një krahinë të tërë, të shuash nga harta
tokësore gjysmën e Dibrës, bukën dhe gjizën e
saj ushqyer në shekuj, shpatën dhe pushkën...
që të shpëtohet Shkodra...
Këtë nuk e thotë as hasmi më i egër i saj,
serbi...
Kështu tha me të tëra notat e zërit të saj BallUku, Bujar Karoshi...
“Do t’i jepet zgjidhje përmbytjeve në të gjithë
zonën e Shkodrës”...
Ky është titulli i kronikës së gazetës “Bulevard”, i vetmi zë që foli dje dhe sot për kobin që
do të mbulojë Dibrën, mbytjen e saj që të mos
përmbytet Shkodra.
Asnjë gazetë, asnjë portal,asnjë televizion nuk
shkroi e as tha një fjalë.
Asnjë germë...
Asnjë foto...
Asnjë dibran, nga ata që mbushin facebook-un
me thirrje e përkushtime për kandidatët për
deputetë në kuvendin e 25 prillit, nuk u duk të
thotë një fjalë.
NJË TË VETME...

Bashkia jonë është me fat që e ka një si Ai...

N

pa gjumë. Era e keqe hynte në shtëe jemi me fat. Nuk e di si do
pi dhe nuk ngopeshim me frymë...
t’ia kishim bërë në bashkinë
Por nesër në mëngjes, që pa gdhirë,
tonë pa të.
Ai ishte aty për të ndihmuar në
Në vjeshtë, kur nga malet vijnë
rregullimin e defektit... “Kush do ta
rrebeshe, gurë e stuhi, që bllokojnë
ndihmojë të pastrohet”, them me vete
rrugën e ujërat hyjnë në tokat tona,
dhe e fotografoj, por nuk e hedh në
Ai është aty duke ndihmuar në rikasnjë rrjet social. Është bërë shumë
thimin në normalitet. Ndonjëherë
pis dhe nuk duket bukur...
hyn edhe në mes të lumit dhe unë
Vitin e kaluar nuk kishim pikë
kam shumë frikë mos rrjedha e
uji në fshat, as për të pirë e as për
furishme e merr me vete... Unë nuk
vaditje... Erdhi Ai dhe na shpëtoi...
di si ta falënderoj dhe e nxjerr në
Ndihmoi në hapjen e kanalit dhe
Facebook, shoqëruar me një
....
tani uji rrjedh pa pushim drejt tokave
Një natë dimri nuk pushoi bora
tona... Unë bëra atë që bëj përherë:
gjithë natën. Unë ngrohtë isha pranë
një foto dhe simbolin
...
oxhakut, por vrisja mendjen se si do
Tani
që
ka
nisur
fushata,
e shikoj
të bëhej nesër për të shkuar në punë,
kudo: në rrugë, në ura, në kanale,
pasi rrugët do të bllokoheshin; por,
madje edhe pas kandidatit për depukur u zgjova në mëngjes, Ai e kishte
tet... Aktivistët e hedhin në të gjitha
hapur rrugën që pa gdhirë... Dhe
rrjetet sociale, por Ai nuk duket i
çuditem: si është e mundur që nuk
kënaqur. Sidomos kur është me kanngrin nga të ftohtit? Unë e fotografodidatin për deputet ose me kryetarin e
va dhe e hodha në instagram, duke
bashkisë, është i heshtur. Është akull
e shoqëruar me një
...
i pastër – jo si çdo herë kur e shoh
Kur një mikut tim iu shemb
shtëpia nga tërmeti, gjithë natën nuk fjeta... Por të nesërmen, kur në punë, dhe mua më duket sikur e mbajnë peng. Sepse Atij i hanë
shkova për ta parë situatën në terren, Ai ishte aty dhe po punonte... krahët për punë...
Nuk e di si do t’ia kishim bërë pa Volvon, eskavatorin e vetëm të
Kishte hapur gropën dhe pothuajse ishte gati për themelet... Unë
bashkisë...
atë që bëj përherë, një foto në Twiter me simbolin
...
Bujar Karoshi
Në lagjen tonë plasën kanalet e ujërave të zeza. Gjithë natën

Ndërkohë që të gjitha gazetat dhe portalet sot
hapeshin me mort, me vrasje e dhunime.
E ku kishte mort më të madh se sa vendimi për
mbytjen e Dibrës, shuarjen e një treve dhe ikjen
e re biblike të dibranëve pas ikjeve të njohura
nga turqit osmanlinj e nga shkjau serb?
Vetëm për mortin që parlamenti votoi MBYTJEN E DIBRËS, nuk u fol, NUK U SHKRUA...
Nuk folën asnjë nga deputetët që kanë marrë
votën dhe i lanë Dibrës rrotën.
Nuk foli as Manja, ideologu i ligjeve, që i
shkon uji i Skavicës në derë të shtëpisë.
Nuk foli as Lala, as Xhembulla, as Stojku, as
të majtë, as të djathtë, as të tokës, as të qiellit,
askush...
Nuk foli as Xhelali i Mëzinjëve të Reçit që i
mbytet oborri e dhomae lindjes dhe as Gjeneral
Gjunkshi...
As, as, as...
Askush nuk foli...
Më fal Bujar se më doli nga mendja: foli Presidenti. Jo sot se kishte ditëlindjen, dje e ditë e
përditë më parë, me zë e me fotografi...
Foli e pozoi për Vjosën...
Ëndërroi Ball-Uku në parlament...
“Një ëndërr e madhe e cila nuk ka gjetur
mundësi që të realizohet deri më sot Ndërtimi
i Centralit të Skavicës.” – lëçiti për shuarjen e
Dibrës Uku i ministrisë së infrastrukturës dhe
energjetikës duke u hedhur përpjetë e gëzuar
në foltore...
“Me “Skavicën”, tha ajo, do të rriten kapacitetet edhe për 3 HEC-e të tjera, ndërsa shtoi
se gjithashtu ky projektligj do t’i japë zgjidhje
përmbytjeve në të gjithë zonën e Shkodrës”.
E si gjithnjë nuk mungoi edhe gjoksi
“gropë”:Duhet thënë që qeveritë e mëparshme
nuk arritën që ta plotësonin këtë vepër.
Se për kë e kishte fjalën nuk lëçiti asnjë fjalë
më tepër.
Mbase ishte romuz për Berishën që një dyzynë
vjetësh më parë pat deklaruar “Unë di të ndërtoj
vepra botërore...”
“Kemi një numër të pronave të cilat preken”- e
mbylli Uku pretencën.
Vetëm “një numër të pronave”!!!
Se sa është ky numër nuk e tha.
Se sa tokë, shtëpi, shkolla, biznese, varre,
vende historike të shkallës së parë... mbyten e
zhduken përgjithnjë...nuk përmendi asnjë.
E si të thotë?
Nuk e ka idenë fare, mor fare, fare...
Nuk ka udhëtuar asnjëherë luginës me bukuri
e histori të pa shoqe të Drinit të Zi.
Bujar i dashur! Lëshoj dushke kësaj pune,
vari duqit!
Në Dibër nuk ka dibranë, as me punë e as me
llaf, nën e mbi mutaf.
E din se si shënoi në facebook një person
publik që i mbytet shtëpia e katandia?“Unë e
kam një shtëpi dhe një tokë në Tiranë ndërsa
djali im e ka një shtëpi dhe një tokë në Itali”!!!
Si i thonë asaj fjalës në Dibër Bujar” “Shëndosh
gjëja e gjallë...”
Oh, më fal, nuk shkon, shuaje.
Nuk do të ketë gjë të gjallë luginës së Drinit
të Zi...
Peshk e peshkaqenë të gjallë të siguroj qëPO...
Unë nuk besoj se do ta arrij atë ditë Bujar, nuk
do ti shtoj gjolit të Skavicës një grusht me lot...
Athinë, 24 të pranverës 2021
V.O Për kujtim po të dërgoj një fotografi
të vendlindjes tënde, amanet i udhëtimit të
fundit të Murat Koltrakës luginës së bukur të
Drinit, me lutjen që mbi të të vesh kryqëzimin
e dy shiritave të zi, simbol i mortjes...
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Dy partitë kryesore, PD dhe PS, janë në luftë të ashpër për mandatin e tretë, i cili rrezikohet nga kandidati i pavarur

Dibër, zgjedhjet parlamentare

73 kandidatë për 5 vende në parlament

Z

gjedhjet për deputetë në Kuvendin e
Shqipërisë, që do të mbahen më 25 prill
2021, në Dibër zhvillohen në kushtet kur
i është hequr një mandat deputeti. Nga 6 vende
në parlament, që ka pasur Dibra në të kaluarën,
tashmë do të jenë 5. Megjithëse në listën e
votimeve janë rreth 700 zgjedhës më shumë,
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi t’ia
heqë një deputet Dibrës, duke e bërë garën të
pabarabartë në krahasim me qarqet e tjera. Në
Dibër janë të rregjistruar 131971 votues dhe në
zgjedhjet e kaluara kanë votuar 73702.
Ky ndryshim i numrit të deputetëve e ka
vështirësuar fushatën e kandidatëve të partive
politike. Të dy partitë kanë shprehur besimin
dhe angazhimin se do të kenë tre mandate
fituese në qark, dhe më optimistët shkojnë
edhe në katër, por shanset më të mira, duke
pasur parasysh votimet në të kaluarën, është
që mandatet të ndahen 3 me 2.
Partia Socialiste ka hyrë në këtë garë me 6
kandidatë. I pari në listë është Lavdrim Krrashi,
një ish themelues i FRESSH në vitet 1992.
Ai ka jetuar në Londër, Britani e Madhe dhe
ka punuar në bashkinë e Londrës. Krrashi ka
drejtuar degën e Partisë Socialiste në kryeqytetin britanik dhe ka qenë edhe një aktivist i
laburistëve britanikë.
E dyta në listën e PS është Aurora Mara.
Ajo ka mbaruar studimet për drejtësi në Romë
dhe aktualisht është anëtare e parlamentit. Ajo
hyri në kuvend nga listat rezervë të LSI, e cila
e braktisi parlamentin.
Vendin e tretë në listën e PS e zë ish-kryebashkiaku i Dibrës, Dionis Imeraj, i zgjedhur
në këtë post nga zgjedhjet e fundit lokale të 30
qershorit, të cilat opozita i bojkotoi. Tërheqja e
tij nga detyra e kryetarit të bashkisë së Dibrës
dhe vendosja të tretin në listë, është njëkohësisht edhe synimi i deputetëve që kërkon të
marrë PS në këto zgjedhje në Dibër. Imeraj
ka studiuar për ekonomi dhe ka ushtruar disa
detyra në drejtorinë e tatim-taksave në Peshkopi dhe Tiranë.
Lista më pas vazhdon me ish-kryebashkiakun e Bulqizës, Melaim Damzi dhe dy
emra të panjohur për publikun: Spartak
Koltraka dhe Anisa Xhika. Të dy kanë pasur
poste drejtuesish në qeverisjen lokale, por pa
një kontribut të shtuar politikë.
Listën e PD e kryeson Xhelal Mziu. Ai
ka mbaruar studimet për ekonomi. Ka një
angazhim me Partinë Demokratike që nga
themelimi i saj. Që nga viti 2007 deri në vitin
2019 ka qenë kryetar i Bashkisë së Kamzës.
I renditur i dyti është Kreshnik Çollaku. Ai

ka një angazhim të gjatë me Partinë Demokratike. Ka qenë zv. ambasador i Shqipërisë në
SHBA, zv. ministër i Jashtëm dhe aktualisht
është kryetar i Departamentit të Politikës së
Jashtme pranë PD-së.
E treta në listë është ish-deputetja Dhurata
Tyli (Çupi). Ajo është diplomuar për Drejtësi
në Universitetin e Tiranës. Ka punuar si drejtore juridike në Bashkinë e Tiranës, pedagoge
etj. Ka qenë deputete e Dibrës në legjislaturën
e kaluar dhe ka drejtuar departamentin e
pushtetit lokal në PD.
I katërti në listën e PD-së është biznesmeni
dhe botuesi Edmond Isaku. Ai ka një kontribut
të gjatë në PD. Gjithashtu, zotëron një biznes
të nxjerrjes së kromit, si dhe është pronar i TV
Bulqiza dhe gazetës lokale “Bulqiza”.
Kandidati tjetër është Luan Haka, një ekspert i auditimit, si dhe mjekja Irini Shehu.
Zgjedhjet e kaluara në Dibër LSI kishte një
deputet në këtë qark. Këtë radhë listën e LSI
e kryeson mjeku Hajri Laçi, që ka qenë edhe
kryetar i Këshillit të Qarkut të Dibrës.
13: Numër shansi
apo numër tersi?!
Në këto zgjedhje e bën garën të paparashikueshme dhe kandidati Elton Debreshi, i cili
renditet i trembëdhjeti në listë.
Debreshi, një minator, ka themeluar në vitin
2019 Sindikatën e Minatorëve të Bashkuar të
Bulqizës. Pas kësaj ai është pushuar nga puna.
Fushata elektorale e tij bazohet mbi votën e
minatorëve, punëtorëve dhe familjarëve të tyre.
Ai ka premtuar se nëse zgjidhet deputet, nuk
do të pushojë asnjë ditë pa u miratuar Statusi
i Minatorëve. Për varfërinë dhe keqqeverisjen
ai akuzon një nga pronarët më të mëdhenj të
kromit në Bulqizë, kompaninë Albchrom dhe
pronarin e saj, Zamir Mane.
Në këtë lëvizje politike si kandidat i pavarur, ai mbështetet nga Organizata Politike,
e cila është bashkim vullnetar i krijuar pas
ngjarjeve të 21 janarit 2011. Kjo organizatë,
ditë pas dite ka forcuar pozicionin e saj kah
të majtës radikale. Organizata Politike synon
“shndërrime shoqërore rrënjësore të bazuara
te barazia, pjesëmarrja e liria, dhe rreket t’i
arrijë synimet e veta nëpërmjet politizimit të
çështjeve shoqërore dhe organizimit të popullit, veçanërisht të klasave më të shfrytëzuara
të tij, sipas formave emancipuese të pjesëmarrjes, militantizmit, veprimit dhe diskutimit”.
Një fitore e Debreshit në Bulqizë do të ishte
edhe një fitore për këtë organizatë.

Debreshi ka qenë mjaft aktiv edhe në programet qendrore televizive, duke realizuar
atë që e ka të vështirë ta realizojë në terren:
përmes televizionit ka hyrë shtëpi më shtëpi,
duke e vështirësuar parashikimin elektoral për
në Dibër.Duke pasur parasysh ligjin elektoral,
Debreshit do t’i duhet mbi 1% e votave në
rang kombëtar për të shkuar në Parlament,
ose bazuar mbi pjesëmarrjen e zgjedhjeve të
kaluara, do t’i duhen mbi 16 mijë vota.
Nëntë partitë e tjera në listë nuk do të kenë
shanse për një vend në parlament. Me figura
të reja, të panjohura dhe pa kontribute politike
e sociale - megjithëse disa prej tyre mund të
kenë suksese në jetë - ata janë në listën zgjedhore më shumë për të ngatërruar e bërë më të
vështirë votimin, sesa për fitore.
Premtimet
Partia Socialiste në këto zgjedhje nuk po
shkon në Dibër me një program të qartë. Ajo
po e bazon fushatën në realizimin e projektit
të Rrugës së Arbrit, si një premtim i mbajtur.
Fushata kryesore e socialistëve bazohet mbi
“planin dhe vizionin që Partia Socialiste ka
për Shqipërinë e së ardhmes, por edhe për të
bashkëbiseduar për problematikat konkrete,
hallet e shqetësimet e përditshme të tyre”.
Kandidatët e PS janë angazhuar për një rritje
të investimeve në ekonominë lokale, kryesisht
agro-turizmin.
Socialistët po kërkojnë vota me “bindjen e
tyre se mbështetja dhe votëbesimi për mandatin e 3-të të PS është garanci për më shumë
investime, mirëqenie e zhvillim për fshatin,
qytetin, Dibrën e mbarë Shqipërinë”.
Partia Demokratike është më konkrete te
premtimet. Ata e kanë bazuar fushatën te
dështimet e qeverisë. “Qeverisja e dobët,
dështimet e saj, premtimet e pambajtura, pa
investime në rrugë, ujësjellës etj., janë avantazhet e fitores sonë”, thonë kandidatët e PD
në takimet elektorale.
PD ka futur në premtimet e veta daljen nga
varfëria, rritjen e investimeve në infrastrukturën lokale, miratimin e statusit të minatorit,
rritjen e investimeve në turizëm, deri te rikthimi i Universitetit të Dibrës.
PD është duke dalë në fushatë edhe me
projektet për hidrocentralin e Skavicës. Kandidatët e saj po premtojnë se nuk do të vazhdojnë me procesin e ndërtimit, pa negociuar
me banorët dhe pa pasur në tavolinë variantet
alternative.
Bujar Karoshi

Dhjetë pyetje
kandidatëve
për deputetë
Nga Selman Mëziu
1- A do ta çojnë tokën bujqësore, pyllin,
kullotën tek i zoti? (Format, reforma,
mënyrat, koha e realizimit.)
2- A do të mundin ta ndalojnë hemorragjinë e rinisë dibrane drejt kurbetit?
3- A do të ndalohet/lejohet ndërtimi i
hidrocentralit të Skavicës që përmbyt
gjysmën e sipërfaqes së tokës të Dibrës
së poshtme bashkë me historinë e pasuritë e saj? Nëse po, si do të zhvendosen
fshatrat, varrezat etj.?
4- Kur do të asfaltohen rrugët drejt Lurës,
Selishtës e qendrave të fshatrave më të
populluara të Dibrës?
5- Kur do të nisin punimet që do të bashkojnë Rrugën e Arbrit me Qytetin e Peshkopisë? Ku do të gjenden investimet,
afatet e fillimit e të mbarimit?
6- Cilat do të jenë investimet në bujqësi,
në pemëtari, blegtori etj. Sa do të jenë
këto, si do të organizohen prodhimi,
tregtimi, mekanizimi etj.?
7- Si do të nxirret nga bataku i mjerueshëm miniera e Bulqizës? Organizimi,
shpërndarja e fitimeve, kushtet e
minatorëve, problemet e banorëve të
qytetit të Bulqizës. Si do të luftohet
korrupsioni në administrimin, tregtimin
e mineralit të kromit?
8- Cilat do të jenë përpjekjet për rihapjen
e Minierës së Mermerit Muhur?
9- A do të hapet miniera e gjipseve? Si do
të realizohet?
10- A do të mundin të hapin një muze
bashkëkohor mbi Gjergj Kastriotin në
Kastriot të Dibrës, ku të bëjë pjesë edhe
internati i Kastriotit, si pjesë e historisë
së arsimit shqiptar?
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Falënderim e mirënjohje e veçantë i takon Hysen Ukës,
që bëri aq shumë sakrifica për t’u realizuar një vepër e tillë.

Rruga e Arbrit - nga ideja, te realizimi
Nga Osman XHili
RRUGa e aRBRiT
ur thua “Rruga e Arbrit”, me siguri të kujtohet dhe një njeri, jo
shumë i madh në trup e në fizik,
por i madh dhe i rëndë në peshën e
mendimit dhe të vizionit. Hysen Uka
u dashurua që herët me këtë rrugë, që
gati u harrua si një send pa vlerë. Kjo
lidhje nis pas vitit 1980, kur Hyseni
vazhdonte shkollën e lartë ushtarake
në Tiranë. Stërvitjet e shpeshta që
bëheshin në dimër dhe në verë, sidomos pas malit të Dajtit, sikur zgjuan në
subkoshiencën e ushtarakut të ri një
mall dhe nostalgji për atë rrugë. Kishte
dëgjuar shumë tregime dhe histori rreth
saj, nga njerëz që e kishin shkelur
vetë atë, që kishin bërë tregti me kuaj
dhe me mushka, mes vështirësish e
rreziqesh të panumërta. E kishte vizatuar në memorien e tij dhe tani që po e
shihte nga afër, po kuptonte nëse kish
pasur një përfytyrim pak a shumë real.
Hysen Uka tregon se marshimet që
bënin aso kohe ndaheshin në të shkurtra e të gjata dhe ndiqnin dy drejtime.
Zakonisht, ata nisnin nga Zall Herri,
vazhdonin në Brar, Ferraj, deri në
Shkallën e Tujanit. Më pas, nga Zall
Dajti, njëra dilte në Qafë Murrizë, dhe
tjetra vazhdonte drejt Qafë Mollës,
Shëngjergjit, Linosit dhe dilte në Bizë
të Martaneshit.
Shkalla e Tujanit më impresiononte
aq shumë, me ato vështirësi të panumërta për ta kaluar. Një gabim apo një
rrëshqitje e vogël dhe kafsha e gjorë,
bashkë me barrën e saj mund të binte
në humnerën prej mbi 100 metrash
poshtë. Ndoshta këtë fat mund të kishte
dhe njeriu, në përpjekje për të shpëtuar
kafshën dhe mallin. Thuhet se aty, në
Shkallë të Tujanit, njerëzit kishin lënë
një çekiç dhe një daltë. Ai person që
pushonte dhe kishte pak kohë të lirë
mund të copëtonte paksa shkëmbin me
këto dy mjete të thjeshta, duke e zgjeruar rrugën, qoftë dhe me pak centimetra.
Ato pak centimetra rrugë të fituara në
këtë mënyrë, mund të ishin bekim dhe
jetë të fituara.

K

FillimeT e paRa
Të gjitha këto kujtime të hershme
lanë te Hyseni gjurmë të pashlyera,
ashtu si ato shenjat e daltës dhe çekiçit
në shkëmb. Në vitin 1995, miku ynë i
nderuar, Defrim Methasani largohet për
në Tiranë, duke lënë bosh vendin e korrespondentit të Radio Tiranës. Ai i thotë
Hysen Ukës të aplikojë në vendin bosh,
si njeri shumë i përshtatshëm për këtë
pozicion pune. Ndoshta sot, kur janë
shtuar mjaft mediat vizive e jo të tilla,
kur interneti po pushton gjithnjë e më
shumë hapësira të reja, kjo radio nuk e
ka më popullaritetin e dikurshëm. Pas
prezantimit dhe disa provave që bëri në
radio, Marin Karma, djali i aktorit Gjon
Karma, që ishte shef departamenti, i jep
miratimin për të vazhduar punën. U
bënë kronikat e para, - kujton Hyseni,
- dhe pak nga pak po ia merrja dorën.
Në fakt, dëshiroja aq shumë për të bërë
një kronikë për rrugën e vjetër, që kishin

Hysen Uka, nismëtari i parë për ndërtimin e rrugës Tiranë - Dibër.
Në foto pranë Zall Bastarit, 9 shtator 1999. Foto: Avni Sala.
përshkruar dibranët dikur. Jo thjesht për
lajm dhe nostalgji, por doja që ajo të
shërbente si një moment reflektimi, për
të ndërtuar një rrugë të re e dinjitoze, që
do të lidhte Dibrën me Tiranën.
Më 9 tetor 1995 kronika për rrugën
e Dibrës u inçizua dhe u transmetua
në Radio Tirana. Zamira Koleci, si një
drejtuese me rëndësi e kësaj radioje, në
atë kohë, u ndje pak e habitur.
- Po ç’është kjo rrugë Dibre, mo
Hysen? A nuk e kanë dibranët rrugën
e tyre?
Hyseni i thotë shefe Zamirës se “këtë
rrugën ku kalojmë tani, dibranët e kanë
marrë hua. Se po të dalësh në sheshin
Skënderbej, hapen katër rrugë me emër
për në qytete të ndryshme të vendit dhe
njëra prej tyre quhet ‘Rruga e Dibrës’.
Quhet e tillë, por në fakt, nuk të çon
në Dibër, por vetëm deri në Zall-Dajt
e fshatrat rreth tij. Ne dëshirojmë dhe
do të bëjmë gjithë përpjekjet, që ajo ta
meritojë plotësisht këtë emër.”
kRijimi i sHOqaTës
Kronika e dhënë në Radio Tirana pati
një jehonë të madhe. Hysen Uka kujton
ato kohë ëndrrash të mëdha dhe përpjekjet e tij dhe të miqve për ta bërë idenë
e rrugës shqetësim të sa më shumë
njerëzve. Për këtë duhej shfrytëzuar
çdo mjet e mundësi. Një rast i mirë do
të ishte dhe “Oda Dibrane”, që pritej
të organizohej atë kohë. Krahas shumë
artistëve që vinin nga troje të ndryshme
shqiptare, kishte dhe gazetarë të shumtë
nga Dibra e Madhe, Tetova, Shkupi e
më gjerë akoma. Mund të përmendim
disa prej tyre, si Nefail Spahiu, Lutfi
Turkeshi, Rexhep Torte, Kujtime Kica,
Ramadan Telqiu e shumë të tjerë. Do të
veçonim këtu Alush Hamitin, një patriot
e veprimtar i shquar i çështjes shqiptare.
Ai ishte drejtor i shkollës “Liria“ të Shkupit dhe kryetar i shoqatave kulturore
artistike të shqiptarëve të Maqedonisë.
Ata e morën materialin e kronikës dhe
e dhanë pa vonesë në shumë media e
konferenca, të organizuara kudo në trojet shqiptare. Një respekt e mirënjohje
e veçantë i takon kompozitorit të talentuar dibran, Përparim
Tomçinit, që bëri më të
mirën e mundshme, jo
vetëm në organizimin
dinjitoz të këtij eventi,
por duke lobuar dhe për
çështjen në fjalë.
Pas këtij sensibilizimi
të opinionit publik, që
ishte me shumë interes,
ishte radha të bëhen
hapa më konkretë, që
kjo ide të bëhej pjesë
e projekteve qeveritare.
Në atë kohë qeverisjen
e vendit e kishte Partia
Demokratike. Përpara
ishin zgjedhjet e 26 majit
të vitit 1996. Hyseni me

Hysen Uka, gjatë një ekspedite
në Rrugen e Arbërit. Xibër, mars 2021

shokë e miq dashamirës, dëshironte
që çështja e kësaj rruge të paraqitej
e të jetësohej në programin e kësaj
force politike, që do të paraqitej në
fushatë. Hamit Xhaferi, një intelektual
i shquar nga Zerqani, ishte një nga
dhjetë nismëtarët e parë të formimit
të PD-së në Dibër. Ai mund të ishte
personi i duhur, që mund ta paraqiste
projekt-idenë në mbledhjen e kryesisë
së partisë. Në përfundim, ai mbeti i
zhgënjyer.
- Nuk më kuptuan, Hysen, - tha ai i
mërzitur. Njerëzit akoma nuk e vlerësojnë rëndësinë jetike, që ka kjo rrugë për
rajonin e Dibrës e më gjerë.
Ky intelektual i shquar, njohës i mirë
i historisë dhe gjeografisë, nuk jeton
më, por shpirti i tij të gjejë qetësi, tani
që kjo gjë po bëhet realitet.
Të njëjtën gjë Hyseni përpiqet të
bëjë dhe në krahun tjetër, ku kryetar
bashkie ishte Kadri Rrapi i Partisë Socialiste. Le ta kishin që të dy forcat politike
në agjendën e tyre për vitet në vazhdim.
Nuk u mjaftua me këto lëvizje, por
më 4 janar të vitit 1996 u organizua
një peticion, duke e paraqitur atë te
presidenti, kryeministri dhe në media
të ndryshme, gjë që u botua dhe tek
ATSh - Agjencia Shtetërore e Lajmeve.
Bujar Karoshi bëri një shkrim në lidhje
me problemin e rrugës te gazeta “Dita
informacion”.
Hyseni tregon se gati çdo ditë mblidheshin me miq e shokë te lokali i Petrit
Ukës, “Matura 75”. Petriti ishte njeri
bujar dhe topograf i shkëlqyer, por dhe
ai ndërroi jetë, pa e parë të realizuar
dëshirën e tij të madhe. Aty diskutonin
se deri ku ka shkuar problemi dhe çfarë
hapash të rinj duheshin ndërmarrë. Intelektualë të tjerë dibranë në Tiranë, si
Adem Bunguri, Bujar Karoshi, Defrim
Methasani, Ali Hoxha, Islam Cani e
shumë të tjerë, bënin përpjekjet e tyre,
sado të vogla që të ishin ato.
“Viti i mbrapshtë 1997, si për çdo
fushë tjetër dhe për rrugën e Arbrit i
bllokoi disi përpjekjet. Pas kësaj kohe
në Peshkopi vjen SNV - një organizatë
joqeveritare holandeze, me drejtues
Mette Vernoi, shumë dashamirës për
të ndihmuar shoqërinë civile. “Ne na
duheshin në atë kohë të përgatisnim
disa postera për rrugën dhe u drejtuam
te kjo shoqatë”, - kujton Hyseni.
“Duhet të formalizoheni, - na thanë
ata. - Ne nuk mund të ndihmojmë njerëz
anonimë”. Ne, deri atëherë e quanim
veten si grupi nismëtar i Rrugës së Dibrës
dhe më datë 25 nëntor 1998 krijuam
shoqatën “Nisma Dibrane - Shoqata për
zhvillim e kulturë”. Ajo kishte në themel
nismën për realizimin e idesë së rrugës,
por do të ishte e hapur për çdo nismë
tjetër zhvillimore, në të mirë të Dibrës
dhe më gjerë akoma. Kryetar zgjodhëm
arkeologun Iljaz Kaca.
Fill pas kësaj, të ndihmuar nga SNV,
u përgatitën gati 2500 postera, që u vunë

në gjithë Dibrën, por dhe në Tiranë. Në
të shkruhej: “Rruga e Dibrës (Arbërit),
çelësi i të ardhmes tonë” dhe më poshtë
ishte skanuar harta, që tregonte se nga do
të kalonte ajo.
Historia e kësaj rruge është e gjatë,
shumë e gjatë. Ajo vazhdon me ekspeditën që u bë në gjurmët e kësaj
rruge, me takime të pafundme të drejtuesve të kësaj shoqate, derisa në vitin
2004 u fut në strategjinë kombëtare të
infrastrukturës. Në vitin 2005 ajo u
miratua zyrtarisht dhe një vit më vonë,
në vitin 2006, filluan punimet.
UdHëTimi ynë
Ishte nder dhe kënaqësi për ne të
kishim një ftesë nga prefekti i Dibrës
Nexhmedin Shehu, për të bërë një
vizitë në Rrugën e Arbrit. Ishte ditë e
enjte. Përveç prefektit, në grupin tonë
të vogël ishin dhe Ahmet Çaushi, ish
myftiu i Dibrës, si dhe Hysen Uka, një
ndër nismëtarët kryesorë të kësaj rruge.
Nëse më parë dhe lajmet e pjesshme për
rrugën ishin me recetë, tashmë shumë
njerëz po e thonë krejt natyrshëm, se
kanë qenë në Tiranë nëpër Rrugën e
Arbrit.
U nisëm diku nga ora dhjetë, duke

iu shmangur rrugës së vjetër nga Shupenza, por duke ju afruar Gjoricës, mbi
argjinaturën e Zallit. Risitë vazhdojnë
akoma, pasi për herë të parë nuk kaloja në qafën e Buallit, por u futëm në
tunelin poshtë saj, duke vazhduar në
luginën e bukur të Planit të Bardhë.
Ndoshta rruga e re do t’i sillte një
frymëmarrje asaj lugine dhe atyre
banorëve, që aq shumë kishin vuajtur
në shekuj.
Vetëm pak minuta më vonë ishim
në hyrje të Urës së Vashës. E madhe
dhe hijerëndë, ajo bashkon dy brigjet
e luginës së Matit, duke kënaqur syrin
e vizitorit me pamjet mbresëlënëse.
Fillesat e lumit të Matit duken nga qindra metra lart, si një gjarpër, që zgjohet
në pranverë dhe rrëshqet sipas një
drejtimi të caktuar. Thonë që mali me
mal nuk piqen, kurse njeriu me njeriun

takohen. Ja që sot, në kohërat moderne,
kur sheh këtë urë që ka bashkuar maja
shkëmbinjsh, duket sikur dhe kjo shprehje është zhvlerësuar.
Kemi arritur në fshatin Fshat të Klosit.
Aty është ngritur dhe kantieri i punës.
Barakat e punëtorëve, të rregullta e
të pastra, edhe pse të përkohshme, të
ftojnë për një vizitë të shkurtër. Gjen
aty punëtorë e specialistë nga gjithë
Shqipëria, nga Dibra, Burreli, Gjirokastra e Vlora, duke punuar së bashku, në
një miqësi e harmoni për t’u admiruar.
Kuzhinieri i kantierit, një djalë babaxhan nga Vlora, është miqësuar me të
gjithë. Ata nuk e thërrasin në emër, por i
thonë me përkëdheli, Labi. Na qeras me
kafe dhe na uron një udhëtim të mbarë.
Kam dëgjuar mjaft për kalanë e Petralbës, që ndodhet në këtë fshat dhe
do të donim shumë ta vizitonim, por
sot nuk e përfshijmë në agjendë këtë
atraksion turistik.
Sërish tuneli tjetër, i përcjellë nga një
urë e bukur dhe kemi arritur në fshatin
Shkallë të Xibrit. Miku im i nderuar,
doktor Selman Kurti është pikërisht
nga ky fshat. Ai tregon se dhe këtu ka
një kala ilire, e ndërtuar disa shekuj
para erës sonë, pra mbi 2000 vjeçare.
Gurët e saj janë në përmasa 1.5 metër
në gjatësi e gjerësi, kurse një prej tyre,
që quhet guri i Nuses i ka përmasat dy
me dy. Duheshin tridhjetë burra për të
lëvizur njërin nga gurët, tregon doktor
Selmani, që ka punuar në rininë e tij të
hershme me një grup specialistësh nga
Tirana, për të restauruar kalanë në fjalë.
Afër shtëpisë së doktorit, në këtë
fshat, ndodhen të tjera vendbanime
ilire, të quajtura Troje. As për këto vizita
nuk kemi kohë. Shpresoj, në ndonjë
radhë tjetër, të marrim profesorin e
nderuar, Adem Bungurin, për të na folur
e për të na dhënë më shumë detaje,
rreth këtyre vendbanimeve të vjetra, për
të cilat duhet të kujdesemi më shumë.
Vazhdojmë udhëtimin dhe lumi i
vogël, Lezedër, na shoqëron në një
pjesë të mirë të rrugës. Po i afrohemi
Qafës së Xibrit dhe aty punëtorë e
specialistë janë në përpjekje për të
hapur tunelin nga të dy anët e tij. Është
pengesa e fundit dhe pas këtij momenti
Rruga e Arbrit do të
bëhet përfundimisht e
dibranëve, gjë të cilën
e kanë shpresuar në
shekuj. Hodha dhe
njëherë sytë tej në të
majtë, atje ku ndodheshin Guri i Bardhë
dhe Xibërhane. Babai
im, si dhe shumë të
tjerë në atë kohë,
kushedi sa herë kishte
kaluar me kuaj, nëpër
ato rrugë e shtigje,
duke bërë tregti në
Tiranë. Me bukë e pa
bukë, në dimër e në
verë, pa shpresë se
një ditë gjërat do të
ndryshonin.
Kalojmë në Qafën
e Xibrit nëpërmjet baypass-it dhe tashmë jemi në krahun tjetër,
ku fillojnë të shfaqen fshatrat e Tiranës.
Bastari, Zall Dajti, Shkalla e Tujanit dhe
Brari. Kemi shkuar kështu deri në hyrje
të Tiranës, por qëllimi ynë nuk ishte të
futeshim atë ditë në kryeqytet. Morëm
rrugën e kthimit, shumë të kënaqur, për
atë që kishim parë, për atë që kishim
shijuar, për atë që shpresonim se po
bëhej realitet. Ishim pak të lodhur dhe
restoranti i bukur i Shkallës së Tujanit na
afroi ushqim, kafe dhe pamje të bukura.
Falënderuam Zotin e Gjithësisë,
më tej prefektin me shërbimin e tij
special dhe uruam që sa më shpejt të
kalojmë zyrtarisht në Rrugën e Arbrit.
Normalisht, falënderim e mirënjohje
e veçantë i takon Hysen Ukës, që bëri
aq shumë sakrifica për t’u realizuar një
vepër e tillë.
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Kopshti i Kërçovës përshtypje
Nga Osman XHili

-Sot, nuk e kemi sekretaren, por po e marr unë
përsipër, që mos të të mundoj dy herë. Të lutem
më thuaj emrin dhe mbiemrin e fëmijës, si dhe
datëlindjen!
- Drejtor, po fëmija nuk ka lindur akoma. Ja tek
e kam. Gishtin tregues të dorës së djathtë e drejtoi
për tek barku i saj. Kur e pa që drejtori mbeti si i
shushatur, u përpoq të sqarojë situatën.
- Kisha dëgjuar se këtu ka një listë pritje, që
ndonjëherë zgjat me muaj, ndaj mendova që ti
paraprij në kohë.
Jo zonjë! Ka ca kohë, që ajo listë nuk figuron
më. Mund të shkoni te shtëpia dhe uroj të keni një
lindje të shëndetshme. Kur të vijë momenti, mund
ta bëni kërkesën me një telefonatë dhe ajo do t’ju
pranohet menjëherë. Zonja u nis për nga shtëpia
e saj, duke falënderuar disa herë drejtor Sadikun.

F

tesën e drejtoreshës së Dibrës, Ajrie Dachi, për të vizituar kopshtin e fëmijëve
të Kërçovës e prita me shumë kënaqësi.
Arsyet për këtë ishin të shumta. Unë nuk kisha
qenë më parë në këtë qytet dhe ja tek më jepej
tani një rast i mirë. Kisha dëgjuar për to, se janë
njerëz të punës dhe shumë bujarë, por dhe trima të çartur, kur e lypte nevoja, për të mbrojtur
vatanin e atdheun. Vizita jonë ishte në kuadër të
shkëmbimit të eksperiencave mes institucioneve
homologe, fqinje, dhe ishte nder për mua të isha
pjesë e ekipit. Aq më tepër, kur drejtoresha më
pat thënë se atje është vendosur një drejtor i ri,
që ka punuar më shumë se unë.
- Më shumë se ju, drejtoreshë?! Po si ka
mundësi të ketë njeri të punojë më shumë se ju?
Vetëm nëse është dikush që nuk flen dhe natën,
duke punuar. E mendova se kjo është shenjë e
modestisë së zonjës Ajrie dhe dëshirë e saj për
të vlerësuar kolegët.
U nisëm për në destinacion dhe bashkë me
drejtoreshën, ishte pedagoge Irena dhe psikologe
Albana. Në timonin e makinës, si zakonisht, Hysen Kazani, shoferi legjendar i kopshtit Breshia.
Fjalëpakë dhe punëtor, i vëmendshëm e korrekt,
Hyseni nuk ka bërë dhe një gërvishtje të vogël me
mjetin në këto dy dekada, pasi për aksidente, as që
bëhet fjalë. Bora e trashë, që kishte rënë tre katër
ditë më parë, na shoqëroi gjatë gjithë rrugës. Lamë
pas qytetin e Dibrës, kaluam dhe urën dhe u futëm
në luginën, ku gjarpëron lumi i vogël i Radikës.
Ujërat e tij janë të pastra dhe pa ndotje. Asnjë
qeskë, asnjë shishe, apo lloj tjetër plastike. Vetëm
ujërat që vezullojnë nën rrezet e diellit pranveror,
dhe përthyen në mijëra forma, kur përplasen
me gurët e shtratit të lumit. Pyje të dendur në të
dy anët e luginës, kryesisht drunj ahu, përthyer
me pisha të vetmuara, apo vende-vende dhe në
grupime më të mëdha. Mbi degët e tyre kanë
mbetur akoma copëra dëbore akoma e pashkrirë,
duke dhënë pamje magjepsëse, që çdo piktor
do ta kishte zili. Kaluam Mavrovën turistike, pa
u ndalur, pasi këtë gjë do ta bënim në kthim.
Lamë Gostivarin në të majtë dhe morëm në të
djathtë. Kur kishim akoma dhe ndonjë çerek ore
për të arritur, mori në telefon drejtori i Kërçovës,
nëse ishim pranë qytetit. Po, vetëm pak na kishte
mbetur. Arritëm Zajazin, fshatin më të madh
të Kërçovës, e kaluam atë dhe dy tre fshatra të
tjerë dhe më së fundi ndaluam pranë kopshtit të
Kërçovës, kur ora po shkonte gati njëmbëdhjetë.
Mesa duket, drejtori i Kërçovës, na kishte
pikasur nga dritarja e zyrës së tij dhe na doli
përpara. Na tha se mund ta parkonim mjetin tonë
aty pranë dhe na ftoi me dorë në zemër, brenda
ambienteve të institucionit, që drejtonte. Pasi u
pyetëm për shëndetin, bëmë prezantimet, nuk
vonuan dhe qerasjet e rastit. Emri i drejtorit ishte
Sadik Ahmeti dhe ishte nga fshati Zajaz, i përmendur për besë e trimëri. I kërkuam të na tregonte
pak për kopshtin, sa vite kishte në drejtimin e tij
dhe problemet që kishte hasur. Sadiku kishte një
trup mesatar dhe dukej që akoma nuk i kishte
mbushur të dyzetat. Ai e kishte të vështirë të flasë
e të tregojë për punën e tij dhe shpesh thoshte, që
merita për këtë është e gjithë stafit, që ai drejton-

në kërçovë gjenden katër
komunitete të ndryshme,
shqiptarë, maqedonë, romë e turq.
Sa vështirë për të punuar në të tilla
kushte, kur dhe një lëvizje e vogël,
mund të lëvizë ekuilibrat njerëzorë
të këtyre komuniteteve. Jo, nuk
ka pasur probleme, diskriminimi
e përçmimi të njërës palë, apo
tjetrës. Sadiku e njeh psikologjinë
e gjithsecilit, ndaj sot gëzon
vlerësimin dhe mbështetjen e të
gjithë prindërve, pa përjashtim.

te. Vetëm para tre vitesh kishte marrë detyrën e
drejtorit. Ishte hera e parë, pas gati dyzetë vitesh,
nga themelimi i këtij institucioni, drejtimin e
tij e merrte një shqiptar. Kryetari i komunës së
Kërçovës, Fatmir Dehari e kishte marrë në kafe
dhe i kishte thënë, se kërkonte shërbimin e tij , për
të drejtuar kopshtin e fëmijëve, që mbante emrin
“Ollga Miceska”. Përgjigjja e parë e Sadikut kishte
qenë një jo, ndoshta jo aq e prerë, por gjithsesi,
nuk buronte thjeshtë nga modestia. Nganjëherë,
gjërat nuk varen thjeshtë nga një person, por është
një amalgamë faktorësh, që ndërhyjnë në një
proces. Po sikur të mos ja arrinte suksesit, si do
ti dilte përpara kryetarit të Komunës? Për më tej,
si do të justifikohej përpara popullsisë shqiptare,
që përfaqësonte? Sadiku ishte nga fisi Ahmeti i
Zajazit dhe nuk ishte mësuar që të thyhej, apo të
ngelte në klasë. Me insistimin e kryetar Fatmirit,
më së fundi e pranoi propozimin dhe të nesërmen
e asaj dite u paraqit te puna e re.
FillimeT e paRa
Dy persona, shefi i arsimit komunal dhe
kryetari i këshillit drejtues të institucionit, bënë
prezantimin e drejtorit të ri. Sadiku kishte mbaruar
për sociologji në Tetovë dhe kishte punuar për dhjetë vjet te Qendra për punë dhe politikë sociale,

ku kishte shërbyer me devotshmëri. Nuk e kishte
menduar kurrë se një ditë do të drejtonte kopshtin
e fëmijëve, ku hidheshin hapat e para të jetës së
tyre. U njoh me stafin e ri, por pritja nuk ishte aq
e ngrohtë. 25 të punësuar ishin në atë kohë dhe
80 fëmijë, nga të cilët, vetëm dy të punësuar dhe
dhjetë fëmijë ishin shqiptarë. Dy personat, që e
prezantuan, pasi mbaruan procedurën, shkuan
në punët e tyre. Sadiku mbeti vetëm. Iu duk vetja
si një person, që e dërgojnë te varri dhe më pas
largohen. Ndryshimi ishte se ai akoma merrte
frymë dhe një shpresë e vakët, akoma i ngrohte
zemrën. Hodhi sytë nëpër muret e zyrës. Prej
kohësh të palyera, sikur koha kishte mbetur në
vend. Tavanet po ashtu dhe dritaret ishin të vjetra.
Kishte vende, ku ndërtesa dhe pikonte, në kohë
shirash. U ngrit dhe vajti në kuzhinë, të shihte
ku gatuhej ushqimi. Kuzhinierja, si padashje,
përplasi kazanin në tokë.
- Më fal, mos u lëndove diçka? - pyeti drejtori,
punonjësen e kuzhinës. Ajo nuk foli, por e rregulloi kazanin në vendin e tij dhe vazhdoi punën.
Dy tre javët e para ishin një stres i paparë
për Sadikun. Infrastruktura mjerane, stafi jo
bashkëpunues , mungesa e eksperiencës dhe
shumë faktorë të tjerë, po ja bënin të pamundur
drejtimin. Një ditë, ai shkoi të kërkojë dorëheqjen, por kjo gjë nuk u pranua nga kryetar Fatmiri
dhe Sadiku shkoi sërish te institucioni, por këtë
radhë akoma më i vendosur.
E filloi me rregullimin e ambientit të jashtëm.
Ca drunj të shtrembër, ferra e shkurre të ndryshme,
prej vitesh prishnin imazhin e kopshtit, që në hyrje. E sistemoi bukur me rrugica me lule, kur një
punë shumë më e madhe e priste brenda. Pak e
nga pak, gjërat filluan të ndryshojnë për mirë.
Mbështetja e Fatmirit, kryetarit të Komunës,
ishte e pamatë, por dhe prindërit filluan ti shohin,
vlerësojnë dhe pse jo dhe ti mbështesin nismat
e reja të drejtorit.
Në kopshtin “Ollga Micesku”, kishte ekzistuar
një listë pritje. Ajo do të thoshte, që kur një prind
i ri bënte kërkesë për të regjistruar fëmijën në
kopsht, shkruhej emri dhe datëlindja e fëmijës në
një listë. Mund të duheshin muaj, por nganjëherë
dhe më shumë akoma, që të shqyrtohej lista e të
pranohej fëmija. Ndoshta ideja se më pak fëmijë,
do të thoshte më pak shpenzime, më pak andrralla
e telashe, e kishte frenuar shtimin e numrit.
Një ditë, tregon drejtor Sadiku, isha tek zyra
e punës dhe po përcillja një imejl të punës. Më
thanë se më kërkonin dhe personi që priste të
më takonte ishte një grua shtatzënë. E pyeta se si
ishte puna dhe më tha se donte të regjistronte në
kopsht fëmijën e saj.

TRE VITE MË PAS.
Kanë kaluar vetëm tre vjet, nga marsi i vitit
2018, kur Sadik Ahmeti, mori detyrën e drejtorit
të kopshtit të fëmijëve në Kërçovë. Tre vjet punë
e palodhur, përkushtim maksimal në zbatimin e
objektivave të vëna përpara. Rezultatet janë me
të vërtetë impresionuese. Nga 25 të punësuar,
që kishte stafi në fillim, sot janë 63, kurse numri
i fëmijëve që frekuentuan kopshtin, vitin e kaluar
ishte 469, nga 80 që kishte në fillim. Është përmirësuar tërësisht infrastruktura e këtij institucioni,
që nga hyrja, klasat, sallonet e gjëra e plot dritë,
kuzhina, që shndrit nga pastërtia, deri te personeli,
gjithmonë i gatshëm të përballet me sfida të reja e
ti fitojë ato. Në këtë kopsht sillen fëmijët, që nga
mosha nëntëmuajshe e deri në gjashtë vjeç, për ti
hedhur më tej në bankat shkollore. Këtu u jepet
katër herë ushqim, fjetje, si dhe procesi edukativ
dhe arsimor. Prindërit paguajnë vetëm 25 euro
në muaj dhe unë me të vërtetë habitem, se si ja
dalin këta njerëz,ti ushqejnë fëmijët në mënyrë
cilësore katër herë në ditë, tu blejnë lodra dhe të
përmirësojnë në mënyrë të ndjeshme infrastrukturën e kopshtit? Kjo gjë mund të realizohet vetëm
nga njerëz me zemër të madhe, që nuk vjedhin
paratë e fëmijëve dhe punojnë me dashuri në
profesionin e tyre të nderuar.
Këtë vit është ndërtuar dhe një objekt i ri, falë
bashkëpunimit të Komunës me Agjencinë turke
“Tika”, godinë, e cila plotëson më së miri nevojat
në rritje të kopshtit të fëmijëve.
Drejtor Sadiku, një djalë energjik e vizionar,
hedh sytë tej, në kërkim të objektivave të reja.
Tashmë, janë hapur dhe dy objekte bija për qëndrimin dhe edukimin e fëmijëve në Zajaz dhe
Osllome, me nga 25 fëmijë, duke synuar këtë më
tej dhe në rrethina të tjera.
Në Kërçovë gjenden katër komunitete të
ndryshme, shqiptarë, maqedonë, romë e turq.
Sa vështirë për të punuar në të tilla kushte, kur
dhe një lëvizje e vogël, mund të lëvizë ekuilibrat
njerëzorë të këtyre komuniteteve. Jo, nuk ka pasur
probleme, diskriminimi e përçmimi të njërës palë,
apo tjetrës. Sadiku e njeh psikologjinë e gjithsecilit, ndaj sot gëzon vlerësimin dhe mbështetjen e
të gjithë prindërve, pa përjashtim.
Do të thoshim se të gjitha këto arritje të realizuara në kaq pak kohë, nuk do të kishin qenë të
mundura pa ndihmën dhe përkrahjen e Komunës
dhe në veçanti të Fatmir Deharit, i pari kryetar
komune shqiptar, që këtu e 100 vjet të shkuara
. Dhe në ndonjë moment dobësie, në fillimin e
punës, kryetari i dha Sadikut shpresë, zemër e
mbështetje për të ecur përpara, duke arritur së
bashku këto rezultate surprizuese.
Një vizitë në Zajaz, tek varrezat e dëshmorëve
dhe një drekë pune në lokalin “Palma”, me ushqime tradicionale, e përfundojnë vizitën tonë në
qytetin e bukur të Kërçovës. E dimë që ka dhe
plot gjëra të tjera për të eksploruar, por ndoshta do
të mbeten për ndonjë radhë tjetër. Gjatë bisedës,
Sadiku na tregonte për një porosi të babait të tij.
“Bir, kudo që të shkosh, të ndërtosh një shtëpi”.
Në fillim këshilla i qe dukur e habitshme, por
pastaj arriti të zbërthejë kuptimin e vërtetë. Ne,
ekipi që vinim nga qyteti i Dibrës, sapo e kishim
ndërtuar një shtëpi. Kishim bërë një mik të mirë
e të sinqertë, si Sadiku, me të cilin shpresojmë
të kemi takime të tjera të bukura, si ky i sotmi.
Të kënaqur e me përshtypjet më të mira,
marrim rrugën e kthimit. Hyseni kap timonin e
mjetit, ndërsa ne diskutojmë akoma mbresat e
këtij udhëtimi të paharruar. Nuk kishte sesi të
mos ndalonim për një kafe në Mavrovën turistike,
akoma të mbuluar nga dëbora. Drejtoresha, Ajrie
Dachi na qeras bujarisht me kafe dhe ëmbëlsira
e më pas, kur mugëtira bëhej gati t’i zinte vendin
ditës, kishim arritur në qytetin e Dibrës.
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vëzhgim
Tre muaj pas afatit të fundit,
përgjatë së cilit duhet të rilindnin
“100 fshatrat turistikë”, 4 ministritë
përgjegjëse e kanë të vështirë
të rendisin arritjet e premtuara.
Heshtjen e tyre e thyejnë, rrugët
e pashtruara, mbetjet urbane, dhe
braktisja financiare në këto zona
rurale si fakte të pamohueshme të
një dështimi qeverisës. “Vetting”
ka udhëtuar, në disa prej këtyre
fshatrave, si Rabdishti i Peshkopisë,
ku banorët që prej 30 vitesh presin
shtrimin e një rruge 6 kilometrike,
kanë vendosur që të mos u japin
politikanëve atë që më shumë
lakmojnë, votën dhe mundësinë
e riciklimit të premtimeve të
gënjeshtërta.

Veting / abcnews.al
Ndiq videon e plotë të emisionit:
https://youtu.be/dpsfmzZJA2g

Rabdishti

S

apo kapërcen Peshkopinë, një hapësirë
e madhe të shfaqet me bukuritë e rralla.
Vargmali Deshat- Korab të duket sikur sfidon
veprat monumentale më të arrira të njerëzimit, e
bashkë me Bjeshkët, prej së largu, bëhen busull
për syrin e kalimtarëve që duan t’i prekin nga afër.
Si për kontrast të kësaj panorame magjike, rruga e
amullt, e ngjashme me premtimet e politikanëve,
shton pritjen për të mbërritur në destinacion. 6
km prej Peshkopisë, Rabdishtin, nuk e ka shpëtuar
nga bataku i infrastrukturores rrugore, as përfshirja
në programin e 100 fshatrave turistikë.
Shtegu i “Luginës së Shërimit”, prej nga kalohet
për në fshatin e “gurtë”, pavarësisht ujërave termalë
të llixhave nga të cilat përshkohet, duket se e humbet forcën kurative përballë ritualit të gënjështërt të
qeverive që shkojnë e vijnë. Të përpiktë, siç thonë
banorët që kanë mbetur në 80 shtëpitë e banuara
të Radishtit, politikanët njëherë në katër vjet i takojnë për t’u kënduar të njëjtin refren; Rrugë, ujë,
drita, zhvillim, e në fund Rilindje totale rurale…
Ajo çka ndodh në të vërtetë është që Rabdishti,
lihet si një vend eremit, por kësaj here kupa e
durimit ka nisur të derdhet. Prej vitit të kaluar
banorët kanë vendosur të bojkotojnë atë çka më
së shumti politikanët lakmojnë, votën.
Historia e Rabdishtit, nuk është e zakontë. Ata i
kanë rezistuar 3 masakrave serbe, të cilët e dogjën
fshatin dy herë radhazi në vitet 1913 dhe 1915.
Por Rabdishti rezistoi, edhe për të dëshmuar …
Bijtë e këtij vendi e ngritën fshatin e gurtë, për
ta ruajtur me sqimë edhe sot arkitekturën unike,
shtëpitë tradicionale… E tillë është edhe bujtina
“Sabriu”, që tri vite më parë priti politikanët e
radhës, për marrë premtimin se kohë t e vështira
për banorët e Rabdishtit iu kish ardhur fundi.
Sepse Rabdishti ishte klasifikuar në projektin
100 fshatrat.
Prej asaj kohe, pak gjëra kanë ndryshuar.
Uji dhe ndriçimi për fshatit është një investim
i rëndësishëm por nuk vjen nga qeveria, sepse
banorët thonë se investimi është kryer nga një
kompanie holandeze. Sabri Shahini, thotë se e
transformoi biznesin e tij falë një projekti gjerman dhe sakrificave të tij në emigracionit. Pas 15
viteve në Itali, me shpresën e mbajtur gjallë edhe
nga këto premtime, ai u kthye për ta ndërtuar të
ardhmen në vendlindje.
Ekonomia e këtij fshati, nuk mbështetet në
turizmin e premtuar, por çapitet në mbledhjen e
bimëve mjekësore e boronicave. Banorët e këtij
fshati shkojnë bjeshkëve të Mavrovës në kërkim

Një nga 100 fshatrat turistikë,
që nuk ka as RRugë...
*

të bukës, sepse kultivimi pa kriter në malet e tyre
ka bërë që të mos prodhohen më boronica. Sabriu
ndjehet i zhgënjyer, sepse është lënë i vetëm në
përpjekjet e tij për t’i treguar turistëve vendlindjen
me bukuri të rralla natyrore. Po i vetëm i duhet të
përballojë edhe kostot për t’u siguruar turistëve mjetin e udhëtimit, për t’i mikpritur më pas në bujtinë.
Shtëpitë e kalldrëmet e gurta, pemët e ahut
e pishat që rrethojnë zonën si ruajtës besnikë
të gjelbërimit, gatimet tradicionale pas të cilave
vizitorëve magjepsen, i bëjnë banorët të ëndërrojnë, e ti shndërrojnë shtëpitë në bujtina. Por, ajo
çka i mbyll këto shtigje shprese, janë premtimet
e pambajtura, për një rrugë të shtruar e zbatimit
të projektit “100 fshatrat”.
Sokakët e qëndisur me kalldrëm, këtë vit ka
gjasa të mos shkelen nga asnjë politikan për fushatë, nëse më parë nuk nis rehabilitimi i rrugës.
Banorët e Rabdishtit, duken të vendosur ta çojnë
deri në fund rrugën dhe të lënë pas shpresën nga
qeveria shqiptare.
Zemërimi i tyre, ushqehet nga çdo takse që
zbrazin në xhepin e shtetit. Një pjesë e këtyre të
ardhurave siç rrëfejnë, shkojnë edhe për të paguar
disa punëtorë që të mirëmbajnë rrugën, por ata
në këto vite nuk kanë lëvizur asnjë gurë. Në këto
kushte s’u mbetet tjetër veç t’i dalin fshatit të tyre
për zot, e lopatë pas lopate, të mbushin gropat
e premtimeve për një rrugë prej 6 kilometrash.

Banorët e Rabdishtit i mbajnë shpresat në
Maqedoninë e Veriut…. Bjeshkëve të Marovës,
ku u duhet të ngjiten sërishmi për tufën e radhës
së luleve mjekësore. ..Edhe për t’i shitur shteti
fqinjë ua lehtëson punën, ndërsa i yni siç rrëfejnë, i trajton si të ishin duke kultivuar kanabis
sativa. Në këtë pikë, pas një shekulli rezistencë
ndaj masakrave të serbëve, e talljes 30-vjeçare
të qeveritarëve tanë, ata që kanë mbetur ndaj
shumicës që kanë zgjedhur emigracionin, janë
të gatshëm t’i dorëzohen Maqedonisë. Të ngulin
në ato shpate flamurin e vendit fqinjë, si shenjë
turpi për politikanët tanë.
Rabdishti është vetëm njëri prej 100 fshatrave
pjesë e projektit të qeverisë, të prezantuar në 2
shkurt të 2018-ës. Do të emërtohej “100 fshatrat
turistikë”, vizioni i kryeministrit për rilindjen
Rurale, pas asaj që u quajt Rilindja Urbane. Për
zbatimin e këtij projekti do të caktoheshin 4 institucione shtetërore; ministria e Bujqësisë, e Turizmit, e Kulturës dhe ministria e Infrastrukturës.
Prezantimi i listës së 100 fshatrave, u pasua
asokohe dhe me përcaktimin e afatit maksimal
të përmbushjes së projektit, që do të ishte viti
2020. Jemi në mars 2021. Projekti 100 fshatrat
ka mbetur vetëm në fillimet e tij....
***
Në këtë pjesë të Shqipërisë, Rilindja Urbane
dhe ajo Rurale kanë lënë gjurmë të rëndësishme.
Investime në kuadër të projektit “100 fshatrat”
raportohen të jenë bërë edhe në disa fshatra të
tjerra si Lepushë, Zogaj, Nivicë,Tragjas etj. Në
disa prej fshatrave të tjera kanë nisur të shfaqen
investime fillestare. Kështu, në Kaninë është
shtruar rruga, ndonëse pjesa tjetër e projektit
është stopuar.
Në përpjekjen tonë për të kërkuar sqarim zyrtar
pranë Ministrisë së Bujqësisë, si një ndër strukturat
kryesore që promovoi projektin e 100 fshatrave,
përgjigja që morëm është se “nuk disponon asnjë
informacion, pasi institucioni që po e ndjek këtë
projekt është Fondi Shqiptar i Zhvillimit”.
Fondi Shqiptar i Zhvillimit, i ngarkuar për të kryer realizimin e këtij projekti në 3 vjet, ka zgjedhur
të heshtë para pyetjeve tona që lidhen me rezultatin e projektit “100 fshatrat”. Deri në këto momente
që po transmetohet emisioni, Fondi Shqiptar i
Zhvillimit nuk ka asnjë përgjigje lidhur me pyetjet:
Sa për qind e projektit është realizuar?; Sa fshatra

kanë përfunduar investimin e parashikuar?; Cilat
janë fondet që janë shpenzuar?; Për cilat arsye nuk
janë realizuar projektet në 100 fshatrat?.
Në mungesë të informacioneve që duhet të
merrnim nga këto institucione, do ti referohemi
një raportimi të “BIRN”.
Në dhjetor 2020, në mbyllje të afatit të projektit 100 Fshatra, BIRN publikoi disa të dhëna që
vinin nga Ministria e Bujqësisë dhe Fondi Shqiptar
i Zhvillimit, të cilat përmblidheshin në një listë
me projekte në infrastrukturë, të përfunduara dhe
në zbatime që preknin 19 nga 100 fshatrat. Lista,
sipas ministrisë ishte marrë nga Fondi Shqiptar i
Zhvillimit dhe përfshinte 10 miliardë lekë investime nga institucione financiare ndërkombëtare
dhe 857 milionë lekë nga buxheti i shtetit. Por
Fondi Shqiptar i Zhvillimit i dërgoi BIRN një tjetër
listë. Në këtë të fundit investimet në total arrinin
8.5 miliardë lekë. Ndërkohë, në të dy listat, edhe
pse nga i njëjti burim, ndryshonin edhe projektet
që përmendeshin si pjesë e programit, edhe fshatrat që ishin prekur nga këto investime.
Në këtë raport, Ministria e Bujqësisë informoi
se investimet e Fondit Shqiptar për Zhvillim kishin
prekur 19 fshatra, por, sipas Fondit investimet e
kryera dhe në zbatim preknin vetëm 18 fshatra.
“Po ashtu, të dyja palët dhanë lista të ndryshme të
zonave ku ishin bërë investimet në përfundim të
afatit të zbatimit të projektit 100 fshatrat”, citohet
në raportimin e BIRN në dhjetor të 2020-ës.
Drejtuesi i Shoqatës së Bashkive Agron Haxhimali shpjegon, pse sipas tij, ky projekt ishte i
dështuar qysh në zanafillë. Mungesa e transparencës, sipas Kreut të Shoqatës së Bashkive është
një tjetër hallkë kyçe e moszbatimit të projektit.
100 fshatrat e Shqipërisë, të projektuara për t’u
kthyer në atraksione turistike, sot janë njësoj si
të gjitha fshatrat e tjera të vendit tonë. Vuajnë
mungesën e infrastrukturës, mungesën e shkollave, shërbimit shëndetësor, vuajnë varfërinë.
Braktisja e institucioneve shtetërore, bën që
fshatrat e Shqipërisë të boshatisen dita-ditës për
shkak të emigracionit. Ndërsa banorët e mbetur
nëpër këto zona vazhdojnë të shijojnë versionet
3D të fshatrave të tyre që kanë mbetur ekraneve
të propagandës qeveritare.
* Botohet me shkurtime. Titulli është i redaksisë. Titulli origjinal: “Fshatrat që nuk rilindën,
banorët: 3 gurra, por ujë nuk kemi, duam rrugë
dhe drita”
Veting / abcnews.al
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Gota e qelqit veneciane na jep shkas të besojmë se kështjella e Peshkopisë ruan në gjirin e saj edhe të
dhëna të tjera të vlefshme mbi historinë e mesjetës bizantine të Peshkopisë, çka shpresojmë ta sjellin
kërkimet e ardhshme.
Nga adem BUnGURi

K

ështjella e Peshkopisë, e njohur me emrin “gradishtë“, gjendet në rrethinën juglindore të qytetit të sotëm, midis fshatit
Begjunec në jug dhe përrroit të Peshkopisë në
veri. Koordinatat gjeo-topografike të saj janë: x41o41‘ 0‘‘; y-20o 26‘ 54‘‘ dhe z-698m. Terreni
i brendshëm i saj me prerje eliptike ka syprinë
të sheshtë, me pjerrësi të lehtë jugore dhe orientim lindje-perëndim. Ajo me bie me shpate
të pjerrta e shkëmbore nga jugu dhe nga veriu,
përkatësisht mbi fushën e fshatit Begjunec dhe
përroin e Peshkopisë. Në lindje, nëpërmjet një
qafe të lehtë në trajte shale, ajo lidhet me vargun kodrinor që ngrihet më në thellësi, ndërsa
nga perëndimi, ulet gradualisht deri në lagjen
“Bulke“ të qytetit. Në këtë lagje, deri në vitet ‚80
të shekullit të kaluar ruheshin rrënojat e kishës
së Peshkopisë, njëherësh manastir dhe qendër
episkopale1. Nga sipërfaqja e kalasë kontrollohet
lehtësisht fusha e Peshkopisë, ku në periudhën
antike romake kalonte „Udha e Karvaneve“ ose
„Udha e Madhe“2, degëzimi verior i Egnatias, që
bashkohej në Kukës me rrugën Lissus-Naissus si
dhe rruga sekondare e përroit të Peshkopisë, që
nëpërmjet qafës së Skërtecit lidhte këtë rajon me
Pollogun (Gostivarin) (fig. 1-2. Pamje nga afër
dhe nga larg e kështjellës së Peshkopisë).
Në vitin 2000 gjatë një survej sipërfaqësor,
konstatuam gjurmët e një fortifikimi prehistorik
dhe u hartua planimetria e kështjellës, ndërsa në
vitin 2006 u krye nga autori një gërmim i vogël
me karakter sondazhi3. Nga gërmimi rezultoi se
kështjella e Peshkopisë ka qenë banuar në tri
periudha të ndryshme kronologjike, përkatësisht
gjatë periudhës së Bronzit të Vonë (shek.XIV-XII
para Kr.), periudhës së vonë antike (shek. IV-VI
pas Kr.) dhe asaj mesjetare (shek. XIV-XV pas
Kr.)4. Kjo kështjellë, ruan në gjirin e saj depozitime kulturore të jetës gjatë periudhës iliro-arbërore dhe përfaqëson padyshim protohistorinë
e qytetit të mëvonshëm të Peshkopisë dhe të rajonit gjegjës.
Në gjetjet arkeologjike të periudhës mesjetare, tërheq vëmendjen një gotë qelqi, e vetme në
llojin e saj, që përbën objektin e këtij artikulli.
Pozicioni i saj kulturor dhe stratigrafik lidhet me
skajin jugperëndimor të syprinës së brendshme
të kështjellës: sond. I (2x2m), Nj. Str. 002, thellësia 0.40m. Gota u gjet e thyer në 51 fragmente,
tani e restauruar në pjesën më të madhe të saj5.
Ruhet në fondet e Institutit Arkeologjik Tiranë, nr.
inv. 17.442. Përmasat e saj janë: lartësi 130mm,
diametri i grykës 120mm dhe i fundit 80mm; pesha 110gr. Gota ka formë trungkonike, grykë të
zgjeruar në trajtë hinke dhe fund konkav unazor
të tërhequr në anën e brendshme. Është prodhuar me teknikën e fryrjes në kallëp. Qelqi është
i tejdukshëm me ngjyrë të bardhë në gri të hapur. Trashësia e pareteve është 1.5mm në pjesën
e sipërme afër grykës,1.1mm në pjesën qëndrore të trupit dhe 0.6mm në gjysmën e poshtme

Një gotë qelqi veneciane
nga kështjella e Peshkopisë

Fig. 1. Pamje nga afër e kështjellës së Peshkopisë).

Fig. 2. Pamje nga larg e kështjellës dhe manastirit të Peshkopisë

2mm dhe prerje të rrumbullakët, është lyer me
varak ngjyrë blu11 në vjollcë me përmbajtje
oksid hekuri (tab. I, 1a-b). Ky koncept dekorativ
është tipar i përbashkët i gotave të importuara
nga Venecia në prapatokën e Adriatikut Lindor,
të zbuluara në Kakanj-Zgośća12, Blagaj13, Kraljeva Sutjeska14 (Bosnje-Hercegovinë), Gradac
(Kroaci)15, Stalac (Serbi) 16 etj. Trupi i saj është
i zbukuruar me 12 brinjë plastike vertikale me
3
prerje shiritore,
me gjatësi 50mm dhe lartësi 0.7mm të vendosura në largësi 20mm larg
njera tjetrës, që ulen nga qafa
deri 40mm afër fundit. Në prapatokën e Adriatikut Lindor ajo
është shumë e ngjajshme me një
gotë të shek. XIV-XV pas Kr. të
manastirit françeskan Kraljeva
Sutjeska të Kakanjit (Bosnje-Hercegovinë)17, gjë që shihet si në
formën trungkonike të trupit dhe
në zbukurimin e tij me brinjë
plastike vertikale, ashtu edhe
në shiritin ngjyrë blu të aplikuar
përqark buzës. Për analogji,
edhe gota e Peshkopisë datohet
Fig. 3. Skicë planimetrike e kështkjellës së Peshkopisë
në shek. XIV-XV pas Kr., datë që
shërbennjë
edhe
Në gjetjet
arkeologjike
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mesjetare,
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gotë si një terminus post quem i kuafër fundit.
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Peshkopisë është e ngjashme me disa fragmente
e fryrjes në kallëp. Qelqi është i tejdukshëm me ngjyrë të bardhë në gri të
plastike vertikale dhe shirit të hollë blu të apgotash
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, tëTrashësia
Kepit tëe Rodonit
etj, ndërsa
jashtë thellësia
afër fundit.
vetë fundit
është
1.4mm, ndërsa
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anësitë e9 (Itali)
jashtme
meato
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ose të veçanërisht në shiritin e hollë me
të gotës,
Bottiglias
dhe
periudhës
bi- tëistike
dhëmbëzuar (fig. 4-tab. I).
ngjyrë blu të aplikuar përqark buzës, 20në modzantine
(shek. XII-XV pas Kr.) të Korinthit10.
elimin e grykës dhe të fundit, në brinjët plastike
Gota është e zbukuruar. Elementi kryesor devertikale që zbukurojnë trupin e saj si dhe në
korativ është një shirit i hollë plastik me ngjyrë
analogjitë e përmendura, mund të themi se gota
blu i aplikuar përqark buzës. Shiriti me gjërësi
Restaurimi është bërë nga F. Stamati dhe E. Davidhi, të cilët i falenderojmë për punën e tyre
të kujdesshme, ndërsa vizatimi nga I. Zaloshnja që gjithashtu është i falenderuar.

është importuar nga punishtet mesjetare të italiane të prodhimit të qelqit, ndoshta nga Murano (Venecia), pohim që konfirmohet edhe nga
analizat kimike21. Importi i enëve të qelqit nga
Venecia drejt Ballkanit është i dokumentuar që
nga gjysma e parë e shek. XIV pas Kr., e veçanërisht pas vitit 133022. Gota e Peshkopisë përfshihet në fazën e parë më të hershme të importeve
veneciane të Adriatikut Lindor të shek. XIV-XV
pas Kr., krahas gotave të tjera të këtij rajoni të
përmendura më lart.
Kjo gotë përfaqëson një enë luksi importi
dhe është ndër enët e rralla të këtij tipi të zbuluar në Shqipëri. Ajo mund të jetë porositur nga
shtresa e pasur fisnike e rajonit të Peshkopisë,
që banonte në kështjellën me të njëjtin emër,
ose është blerë nga manastiri i Peshkopisë23, ku
burimet kishtare dëshmojnë ekzistencën e një
peshkopate24. Pas pushtimit osman të Dibrës në
gjysmën e dytë të shek. XV pas Kr, gota mund të
jetë marrë për nevoja utilitare në vendbanimin
mesjetar të kështjellës së Peshkopisë, shumë
afër këtij manastiri. Cilado qoftë e vërteta, zbulimi i kësaj ene importi në kalanë e Peshkopisë,
e përfshin Dibrën në sistemin e marrdhënieve
tregëtare me një nga qendrat më të fuqishme të
Adriatikut Perëndimor, siç ishte Venecia. Nuk
kemi të dhëna të sigurta në se këto marrdhënie
janë realizuar nëpërmjet portit të Durrësit në
jug apo atij të Raguzës në veri. Megjithatë, bazuar në të dhënat më të fundit nga Drishti, ku
enët e qelqit të periudhës mesjetare rezultojnë
se kanë ardhur nëpërmjet portit të Raguzës
dhe atij të Shën Shirgjit25 në lumin Buna, porti
i fundit mund të ishte më afër të vërtetës. Për
këtë supozim mbështetemi në rrugët e trafikut
tokësor Raguzë-Prizren-Shkodër26 dhe rrugët që
lidhnin Shkodrën me Dibrën përmjet luginës së
Drinit. Kjo gotë qelqi, gjithashtu na jep shkas të
besojmë se kështjella e Peshkopisë, ruan në gjirin e saj edhe të dhëna
të tjera të vlefshme mbi
4
historinë e mesjetës bizantine të Peshkopisë, çka
shpresojmë ta sjellin kërkimet e ardhshme.
ReFeRenca

Fig. 4.-Gota e Peshkopisë

Fig. 4.-Gota e Peshkopisë
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4 Një paraqitje e plotë e rezultateve të këtyre sondazheve, do
të jepet në një punim tjetër.
5 Restaurimi është bërë nga F. Stamati dhe E. Davidhi, të cilët
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19 antonaras 2010, 414-415, shën. 179.
20 Analizat kimike u realizuan nga F. Stamati në Institutin e
Fizikës Bërthamore Tiranë me SXRF. Një fragment i enës
u analizua për përbërjen kimike në Institutin e Fizikës
Bërthamore në Slloveni me anë të PIXE. Sipas analizave
rezulton se përbërja e qelqit është tipike veneciane e
periudhës së mesjetës (shek. XIV-XV pas Kr.) dhe se mund
të jetë prodhuar në punishtet e Muranos. Gjithashtu
u konstatua se shiriti me ngjyrë blu i aplikuar përqark
buzës ka përqindje të lartë komponimesh hekuri, veçori
karakteristike e prodhimeve të qelqit të këtyre punishteve.
21 BIKIĆ 2006, 202.
22 Krhs. Jastrebov 1904, 138:“Vetë emërtimi i fshatit
Peshkopia, na jep të drejtë që të supozojmë ekzistencën
e kësaj peshkopate. Dhe faktikisht, në lindje të këtij fshati
(Peshkopisë) dhe të teqes, në një tarracë më të lartë, në
krahun e majtë të përroit që rrjedh nga mali i Korabit,
duken disa rrënoja mjaft të mëdha të një manastiri dhe
themelet e një kishe jo shumë të vogël, që gjenden në mes
të rrënojave....Manastiri zotëronte edhe fshatrat Brezhdan,
Shumbat, Dobrovë dhe Peshkopi, si çifligje të vetat„.
23 Emri „Peshkopi“ i qytetit të sotëm është transformim fonetik
i emrit latin „episkopia“ i kishës së mësipërme. Krhs. ceKa
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meKsi 2004, 69.
24 pushimaJ 2018, 447.
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“Bashkësia Dibrane” fton komunitetin
dibran në Tiranë të kontribuojnë për
ndërtimin e këtij obelisku.

Obelisk i mirënjohjes dhe bujarisë
Shoqata “Bashkësia Dibrane” vendos ndërtimin e një obelisku në Tiranë,
si shenjë mirënjohje për familjet tiranase që hapen dyert në eksodin e vitit 1913
Shoqata Bashkësia Dibrane mbajti mbledhjen e radhës më
27 mars 2021, në të cilën mori disa vendime.
Mbledhje filloi me një homazh për disa personalitete të
shquara të komunitetit dibran në Tiranë, cilët humbën jetën
nga pandemia si: mjeshtri i muzikës, kompozitori Agim Krajka, anëtari i Këshilli të të Urtëve, Asim Pregja, dhe kryetari i
parë i shoqatës “Bashkësia Dibrane”, inxhinieri dhe profesori
Hiqmet Gonxhe.
Më pas, kryesia e shoqatës paraqiti disa propozime për
miratimin e projektit për ndërtimin e Obeliskut në shenjë
mirënjohje dhe vlerësimi për familjet tiranase, të cilat hapën
dyert për dibranët e eksodit të vitit 1913.
Këshilli i të Urtëve dhe kryesia e shoqatës miratoi projektin
e arkitektit nga Shkupi, z. Afrim Shatku, për të ndërtuar në
Tiranë “Obeliskun e Mirënjohjes dhe Bujarisë”.
Ishin familjet tiranase, me në krye kryetarin e Bashkisë së
Tiranës, Hoxhë Zyber Hallulli, të cilët mikëpritën familjet
dibrane që u larguan nga vendlindja, gjatë të eksodit të
1913. Ky obelisk do të vendoset me rastin e 101 vjetorit të
Tiranës kryeqytet.

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

Për këtë projekt, kryetar i Komunës Dibër e Madhe, z. Hekuran Duka, ka premtuar të dhurojë gurit arkitektonik të trevës
së Dibrës, i cili do të përdoret për përgatitjen e obeliskut.
Ky obeliks do të mbështetet financiarisht nga komuniteti
dibran i Tiranës. Me këtë rast, shoqata “Bashkësia Dibrane”,
fton komunitetin dibran në Tiranë të kontribuojnë për ndërtimin e këtij obelisku.
Gjatë kësaj, kryesia vendosi të dalë edhe me një mesazh
për shqiptarët në republikën e Maqedonisë së Veriut, si dhe
popullsisë dibrane në Dibër të Madhe, mërgatës shqiptare
në diasporë, që të marrin pjesë masivisht në procesin e regjistrimit, nga ku përfitojnë shqiptarët e Maqedonisë së Veriut.
“Nuk duhet neglizhuar aspak, pasi me vetëm 5 minuta
regjistrim, shqiptarët e republikës së Maqedonisë së Veriut,
do të kenë regjistrime më të sakta e të vërteta”, thuhet në
njoftimin e shoqatës “Bashkësia Dibrane”
Sipas të dhënave të shoqatës, vetëm në Shtetet e Bashkuara
të Amerikës jetojnë rreth 26 mijë dibranë, të cilët ftohen që
të japin të dhënat e tyre për regjistrim, si dhe pranë qendrave
sociale e kulturore të Shqiptarëve në USA.

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

Pamje ballore e projektit të obeliskut, punë e arkitektit nga
Shkupi, z. Afrim Shatku

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
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Shkozë
Tiranë

Rruga e Arbërit
https://www.facebook.com/
gazeteerajonitteDibres
ose

www.rrugaearberit.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

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

SHITET
1 200 m2 katror sipërfaqe e përdorshme për biznes dhe banim.

300 m 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.
2

Restoranti ka katër banjo moderne dhe një dhomë ndërrimi.
Lokali në katin e parë është 200 m2 + magazinë, qilari është 30
Bari - 30 m2 brenda dhe 140 m2 ambienti i jashtëm.

Për një vizitë në pronë, kontakto:
cyan magenta yelloë black

068 65 08 441
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ramizgjini@yahoo.com

Njoftime
Redaksia falenderon përzemërsisht zonjën
Femije Kaziu për donacionin prej 5000 lekësh
dhënë për gazetën. Kjo ndihmë e dhënë për
botimin e gazetës, është një mbështetje e madhe
për redaksinë, duke pasur parasysh se gjatë
këtyre 15 viteve të botimit të gazetës, e gjithë
puna e stafit tonë dhe e bashkëpunëtorëve tanë
ka qenë vullnetare.
Megjithatë, disa shpenzime të konsiderueshme
që kanë të bëjnë me botimin e gazetës, janë
përballuar nga botuesit dhe miqtë e gazetës, të
cilët për çdo rast kanë marrë falenderimin tonë.
Me këtë rast, ripërsërisim se çdo donacion, sado
e vogël për gazetën, do të bëhet e njohur për
lexuesin, ashtu si në të kaluarën, në këtë kolonë
të njoftimeve.
***
Njoftojmë lexuesit dhe të gjithë ata që kanë
ndihmuar ose dëshirojnë të ndihmojnë
me donacione, se e vetmja mënyrë që
kontributet tuaja të njihen janë pagesat
përmes bankës. Edhe në rastef kur kontributet
tuaja janë CASH, kërkoni një dokument të
firmosur dhe vulosur nga redaksia.
***
Kujtojmë bashkëpunëtorët tanë se çdo shkrim i
botuar në një media tjetër apo rrjete sociale
nuk ka përparësi botimi, përveç rasteve kur
kjo është konfirmuar më parë me redaksinë!
***
Kërkohen korrespondentë në Peshkopi
dhe Dibër të Madhe. Të interesuarit për
korrespondentë/menaxherë duhet të kenë pasion
gazetarinë. Përbën avantazh përvoja në shtypin
e shkruar ose në qoftë se kanë mbaruar studimet
për gazetari dhe letërsi / marketing. Të jenë të
angazhuar për punën në grup dhe të jenë të
pavarur politikisht gjatë kohës që bashkëpunojnë
me gazetën. Të interesuarit të komunikojnë me
redaksinë.
***
Njoftojmë të gjithë bashkëpunëtorët dhe
korrespondentët tanë se shkrimet duhet t’i sjellin
në redaksi para datës 20 të muajit. Për çdo rast,
komunikoni me redaksinë!
***
Për më shumë na ndiqni në rrugaearberit.com
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I madh e i vogël, të gjithë ato që e njohën Tosum Xhemalin, do ta nderojnë e respektojnë mësuesin
jo vetëm si një edukator, por edhe si një gjurmues popullor i pasionuar me muzeumet.

Tosum Xhemali, pasioni për muzeumet
Nga ZAbIT llESHI

M

aqellara është ndër trevat e
shquara të Dibrës. Ajo ka një
histori të pasur me veprimtari
patriotike gjatë kohëve të vjetra e deri
në Luftën e Dytë Botërore (ajo e luftës
Nacionalçlirimtare). Nga gjiri i popullit
të Maqellarës kanë dalë patriotë emri
të cilëve i ka kaluar kufijtë e Dibrës dhe
Shqipërisë siç janë Iljas Pashë Dibra,
Ismail Strazimiri, Ramiz Dibra, Ramiz
Varvarica (heroi i popullit), Nazif Grazhdani, Sadulla Strazimiri, Nazmi Rushiti
(heroi i popullit) e deri tek Mentor Qoku,
më të rinjtë Xhelil Gjoni, Sali Stafa, Rakip
Dançe, Musa Rama, Verdi Kadria, Drita
Strazimiri, deputetët Dine Maqellara,
Gani Strazimiri, Abdulla Baftjari, Kimete
Goxhi, Ilir Gjoni, Agron Qoku etj.
Kontributi në luftën për liri e pavarësi,
në zhvillimin e ekonomisë e kulturës e
ngritën më lart emrin e mirë e të merituar
të Maqellarës dhe vetë Dibrës.
Maqellara ka tradita të trashëguara
brez pas brezi siç janë patriotizmi,
besa, bujaria, humanizmi etj. Ajo është
veçanërisht arsimdashëse. Lufta dhe
përpjekjet për arsim e shkollë shqipe në
Maqellarë kanë filluar në gjysmën e dytë
të shek. XIX. Veprimtaritë në këtë kuadër
u zgjeruan në fillim të shek. XX. “Në
vitin 1905 të gjithë fshatrat e Maqellarës
bashkë me fshatrat Hame, Spas, Shullan
nën Kryesinë e Vehbi Dibrës në atë kohë
Kryemyfti i Manastirit u bë një mbledhje,
ku u vendos të hapen shkolla shqipe në
katunde të grupueme. Në Maqellarë
sipërmarrës për shkollës ishte Xhemal
Varvarica. Më 1908 përfaqësuesit e katundeve të Maqellarës iu
drejtuan qeverisë turke me një kërkesë për hapjen e mësimit shqip.
Hasan Sharofi na mësonte në turqisht dhe shqip” (Ali Gjoni, kujtime
nga në Muzeun historik të rrethit të Dibrës”).
Pas shpalljes së pavarësisë arsimi në Maqellarë njohu zhvillime
të reja. Shkollat ashtu si në gjithë rrethin e Dibrës për shkak të
pushtimit serb 1917-1921 u mbyllën.
Mungesa e mësuesve e pengoi hapjen e shkollave në të gjitha
fshatrat e Fushës së Shehrit. Zhvillime të vrullshme arsimi njohu
pas çlirimit në Maqellarë. Shumë të rinj arsimdashës si mësues
morën përsipër të zbatojnë një varg reformash në fushën e Arsimit.
Kështu Haki Pahumi, Shefki Shehu – Mësues i Merituar, Skënder
Pahumi – Mësues i Merituar, Neki Osmani, Baudin Strazimiri, Xhevat Shehu, Ramazan Ilnica, Shahin Lazri, Qamil Sula, Shaban Strazimiri, Demir Osmani, Ivzi Muça, Skënder Keshi, Tosum Xhemali etj.
Ata bashkë me qindra mësues të tjerë kanë meritën për zhvillim
masiv e cilësor të arsimit në Maqellarë. Shkollat e Maqellarës u bënë
një shembull i mirë ndër shkollat e rrethit, por edhe në shkallë vendi.
Midis tyre u shqua Tosum Xhemali, jo vetëm si mësimdhënës, por
edhe në punën për pasurimin e muzeve, mbledhjen e njohjen e
traditave, hartimin e pasurimin e historikëve të fshatrave, pasurimin e
dosjeve të dëshmorëve e patriotëve të zonës etj. Tosum Xhemali lindi
më 7 korrik 1935 në Fushë të Vogël në një familje fshatare autoktone
që merrej me bujqësi. Megjithëse kishte tokë për shkak të mungesës
së ujit, mekanikës bujqësore, farërave nuk i siguronte mjetet e jetesës.
Në breza familja e Tosumit ka përkrahur luftërat për liri e pavarësi në
mënyrë të veçantë luftën Nacionalçlirimtare (1939-1944).
Si për çdo familje kur lindi Tosumi (lindja e një djali) prindërit
gëzoheshin sepse shtohej një luftëtar, një krah pune që mbështeste
familjen për përballimin e punëve të lodhshme në bujqësi. Pas
çlirimit kishin ardhur kohë të reja, ishin hapur shkollat, kërkoheshin
mësues, kuadro për zhvillimin e ekonomisë. Reforma arsimore i dha
mundësi Tosumit të vazhdojë shkollën. Pas mbarimit të 7-vjeçare u
aktivizua në luftën kundër analfabetizmit. Lutfi Skuka në atë kohë
Kryetar i Këshillit të fshatit e bindi Shaqirin për ta dërguar djalin
6 muaj në një kurs kualifikimi për mësues, mbasi kishte dalë me
rezultate të mira në mësime. Mësuesit kishin dhënë opinionin e
tyre për edukatorin e ardhshëm.
Pas kursit fillon menjëherë punë në Maqellarë si mësues në ciklin
fillor. Maqellarasit janë njerëz me vullnet e shumë punëtorë. Këto
cilësi ishin skalitur në karakterin e të riut Tosum Xhemali që tashmë
i kishte dalë zot profesionit të ri siç ishte ai i mësuesit.
Shkolla e Maqellarës kishte krijuar traditën e saj në fushën e
mësimdhënies. Tosumi u rreshtua me mësuesit e vjetër e me përvojë. U dallua për punë të mirë e përballoi edhe kërkesat në rritje
për kualifikimin e tij shkencor e pedagogjik. Seksioni i Arsimit e
dërgoi 2 vjet (1962-1964) në Gjimnazin e Punëtorëve në Tiranë,
të cilin e mbaroi me sukses.
Rikthimi në shkollën e Maqellarës u shoqërua me të drejtën për të
vazhduar shkollën Pedagogjike të Elbasanit pa shkëputje nga puna,

detyrë që e përmbushi në një kohë relativisht të shkurtër. U kompletua si mësues i
shkollës fillore tashmë me kualifikimin e
duhur për të realizuar detyrat e shkollës
që shtroheshin para mësuesve. Shkolla,
dashuria për punën e profesionin, këmbëngulja, ndërgjegjja ishin shinat ku eci
për më shumë se 30 vjet Tosum Xhemali.
Ai nuk dha mësim vetëm në shkollën
fillore. Më 1974 u ngrit në shkollën
8-vjeçare si mësues i historisë e gjeografisë. U shfaqën mundësi e angazhime të
reja. Dolën në pah energjia dhe pasioni
për historinë, njohja me traditat, ngritja
e pasurimi i muzeumeve të fshatrave, ku
mësues Tosumi mund të themi e përballoi
më së miri dhe me sukses.
U dallua si mësimdhënës për edukimin
e nxënësve me frymën patriotike duke
shfrytëzuar patriotizmin e Maqellarës të
shprehur brez pas brezi në luftën për liri
e pavarësi. Këtë e realizoi jo vetëm me
metodën e shpjegimit e vëzhgimit por
edhe nëpërmjet vizitave në vende historike, arkeologjike etj. Ai fitoi respektin
e nxënësve dhe trupit pedagogjik shkruan
në kujtimet e tij Skënder Keshi për kolegun
Tosum Spahiu.
Krijoi miqësi e lidhje të reja me mësues e historianë, patriotë e veteranë të
vendlindjes. Mbajti lidhje të vazhdueshme
me Muzeun Historik të rrethit, arkeologë
etj. Ai i shfrytëzoi këto lidhje jo vetëm
në punën si mësimdhënës, por edhe për
të vlerësuar më mirë historinë e trevës
së Maqellarës, kontributin e saj qysh në
lashtësi e deri në ditët tona.
Tosumi ka dhënë një ndihmesë për
ngritjen e muzeve të fshatrave. Unë kam
qenë koleg me Tosumin si mësues, si anëtar i shoqatës së historianëve të rrethit. Kam bashkëpunuar me Tosumin kur isha në muzeun
e rrethit. Mund të dëshmoj për punën e palodhur të mësuesve të
Maqellarës e veçanërisht të Tosumit për hartimin e historikëve të
fshatrave, pasurimin e tyre me materiale, dokumentare e relikeve
historike. Tosum Xhemali ka dhënë ndihmesë të rëndësishme si
mësues historie në pasurimin e Muzeut të zonës shkruan gazeta
“Ushtima e Maleve” më 22 shkurt 1984.
Lidhje e bashkëpunim siguroi edhe me bërthamën arkeologjike
të rrethit lidhur për gjetjet arkeologjike të zonës siç ishin ata të
Allajbegisë (Burim), Kërçisht, monumentet e vjetra të kulturës që
për Maqellarën nuk janë pak. Në fushën e traditave, muzeve, krijoi
një traditë të re që për fat të keq sipas informacioneve që kemi, u
arkivua e mbeti në arkivin e rrethit e atë të muzeut historik.
Tosumi ishte një njeri i qetë, fliste pak e dëgjonte shumë. Shpeshherë fliste me heshtjen e tij. Komunikonte me të gjitha moshat
respektohej gjithnjë prej tyre. Bashkëvendasit e shihnin mësuesin si
njeriun e drejtë human e shumë njerëzor. Po kështu kolegët. Arsimtarët e Maqellarës kanë patur një kolektiv shumë punëtor, kompakt
e mjaft miqësor. Pa dyshim Tosumi kishte rolin dhe ndikimin e tij.
Mbante lidhje me prindërit që përbënte një nga sukseset e punës së
tij. Në historikun e Arsimit të Maqellarës Tosum Xhemali ka zënë
një vend të rëndësishëm jo vetëm si mësimdhënës. Ai punoi disa
vjet për masivizimin e shkollës, përparimin e saj, rritjen e kulturës
në fshat, edukimin e rinisë, për punë e përparim shoqëror.
Ishte veprimtar shoqëror shumë aktiv, - na thotë Demir Osmani.
Për më shumë se 20 vjet ka punuar si kryetar i Frontit Demokratik
të Maqellarës. Asnjëherë ekstremist, përkundrazi tolerant, punonte
për pajtimin e mosmarrëveshjeve, mbështeste të renë, gëzohej kur
njerëzit kishin harmoni dhe ishin të lumtur.
Maqellara i respektonte njerëzit jo vetëm në gjallje. Përcjellja
e njerëzve për në banesën e fundit është traditë e saj në shekuj
ndoshta më mirë se kudo në Dibër. Tosumi bashkë me kolegë e
kuadro të brezit të tij në këto raste përgatisnin një fjalë lamtumire
për të ndjerin duke ngushëlluar familjarët dhe të afërmit. Kjo tregon
edhe një herë për vlerën dhe kulturën e lartë morale që manifeston
populli i Maqellarës për respektin ndaj veprimtarisë jetësore të
qytetarëve në shërbim të familjes, vendlindjes e Atdheut.
Tosum Xhemali u nda nga jeta më 31 maj 2018 në moshën 83
vjeçare. Trashëgoi 9 fëmijë. Dëshmitar i luftës kundër analfabetizmit dhe kontribuues i luftës kundër tij, 3 nga bijtë e Tosumit,
Pëllumbi, Astriti dhe Lumturia mbaruan arsimin e lartë, gjashtë të
tjerët arsimin e mesëm.
Gjatë 2 brezave familja u rrit me 24 frymë, me 16 nipër e mbesa,
6 prej tyre me arsim të lartë në degët Mjekësi, Juridik, Hoteleri,
Turizëm, Ekonomi biznes etj.
I madh e i vogël, të gjithë ato që e njohën Tosumin do ta nderojnë
e respektojnë mësuesin jo vetëm si një edukator, por edhe si një
gjurmues popullor i pasionuar me muzeumet.
Mars 2021

Na bashkoi poezia
Dibra ime
Nga URime sTRaka

L

ibri “Na bashkoi poezia”, i cili përmbledh poezi nga poetë
Dibran, ishte një buqetë e bukur që më erdhi në dorë. Me
një frymë fillova të shijoj shpirtin e autorëve që kishin
derdhur ndjenjat e tyre në çdo faqe, në çdo varg. Sigurisht që
u lumturova pa masë kur ndër autorët isha dhe unë. Kjo gjë sa
më ngazëlleu, aq dhe më dha krahë për të vazhduar këtë rrugë
e për ta përfaqësuar Dibrën tonë sa më mirë në të gjitha kohërat.
Në këtë vëllim poetik shtrihej tej e tej si një kacavjerrës jasemini
që përshkon duke u varur në të gjithë gjeografinë poetike të
trevave të Dibrës dhe duke shpërndarë gjithandej petalet e bukura dhe aromën poetike të viseve plot art e muzë, plot ndjenjë,
gëzim, dhimbje.. Libri është i përgatitur me përkushtim nga
Ilmi Dervishi dhe Bujar Muça. Teksa kalon të gjitha faqet e tij,
shfaqet bukur me plot bereqet sofra e vërtete me shijet e artistëve
dibranë. Një sofër e shtruar bukur, e shijshme dhe e servirur
me plot sqimë.. Është sofra që mblodhi rreth vetes vargjet më
të bukura, shpirtin e ndjeshëm poetik, ndjenjën e lumtur e të
trazuar, të gëzuar dhe të dëshpëruar, të ëmbël dhe të hidhur.
E gjithçka dedikuar Dibrës, me kulturën, historinë, zakonet,
mikpritjen, bujarinë, trimërinë dhe intelektualitetin. Duke lexuar
gjithë librin gjen universin e origjinës tonë. Të duket vetja si në
një Odë Dibre, tek dëgjon kuvendimin e mendjeve të matura
e të ndritura të asaj treve, të mbledhur së bashku përreth sofrës
dibrane e së bashku formëzojnë substancën e librit që kam në
dorë. Gjejmë në këtë libër emra autorësh dhe intelektualesh të
shquar dibranë. Emra që kanë lënë shenjë me kontributin e tyre.
Individualitete të spikatur me plot merita dhe talent. Emra që
kanë kontribuar për Dibrën dhe Shqipërinë dhe kanë spikatur
me vizionin dhe aktivitetin e tyre.
Ky libër ka grumbulluar poezi që përgjithësisht i janë dedikuar vendlindjes. Secili nga autorët ka derdhur në poezinë e
tij të gjithë dashurinë dhe nostalgjinë e natyrshme për trevën
nga ka origjinën. Kanë derdhur në këto poezi pasionin, talentin,
dashurinë, mallin e paanë. Janë përfshirë në këtë vepër një brez
shkrimtarësh dibranë me emër të spikatur në profesionalizmin
dhe dije shkencore në fushat ku kanë debutuar. Vend të veçantë
në libër zënë edhe krijimet folklorike të autorëve dibranë që
janë mjaft të njohura nga publiku, pasi vargjet e këtyre krijimeve
janë formëzuar aq bukur në këngët e lavdishme që materializojnë luftërat dhe historinë shekullore të Dibrës dhe dibranëve.
Jo rrallëherë këto derdhen e pasqyrohen në vargje tamam si
në librin “Na bashkoi poezia”. Sigurisht, në këtë vepër janë
përfshirë dhe një plejadë autorësh të rinj dhe shpresëdhënës,
që meritojnë të përkrahen e të stimulohen. Treva e Dibrës për
nga vlera universale është një brum i ardhur që artistet dibranë
kanë ditur më së miri ta kthejnë në një bukë të shijshme, siç
janë edhe shkrimet e poezitë e këtij libri, ku autorët na dhurojnë
nektar të këndshëm fjalësh e metaforash fantastike. Në këtë kohë
kur teknologjia po merr një pjesë të kohës së konsiderueshme,
sidomos tek të rinjtë që ditëve të sotme studiojnë çdo herë e më
pak, thirrja ime, si një vajzë e re e ardhur pikërisht nga vendi i
sofrës së dijes është: Tani është koha për ndryshim. Është koha
për t’iu rikthyer librit, vargut e poezisë. Është i vetmi ushqim për
mendjen e shpirtin. Kjo është një antologji poetike ku marrin
pjesë emra te shquar të letërsisë, si: Agron Tufa, Haziz Ndreu,
Islam Çenga, Halil Rama, Ahmet Prençi, Edmond Zhulali, Haxhi
Maqellara e sigurisht pa harruar të tjerë të cilët kanë lënë gjurmët e tyre të përjetësuara në kompozime këngësh e poezish
dedikuar vendlindjes, Skënderbeut, Malit të Korabit, mallit për
vendlindjen e shumë të tjera që i dallojmë që në titujt e poezive
të shkruara në këtë libër. Libri “Na bashkoi poezia”, që lexuesi
ka në dorë, është i veçantë, i pandeshur ndër shkrimtarët e
sotëm, se mënyra e të përgatiturit të këtij libri është tërheqës
dhe ndikues dhe luan plotësisht misionin e tij për të promovuar
vlerat dibrane. Libri është botuar nga ‘Botimet M&B’, që i ka
gjithmonë dyer të hapura për të promovuar çdo dibran në çdo
fushë të caktuar. Urime për të gjithë pjesëmarrësit me poezitë
e tyre në këtë libër, si dhe falënderoj z.Ilmi Dervishi, që më
përfshiu edhe mua mes intelektualëve dibranë, duke botuar
edhe poezinë time dedikuar vendlindjes.
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botim i ri
Nga Halil Rama

Autori meriton përgëzime jo
vetëm për guximin hulumtues,
por edhe për dritën që hedh
mbi një krahinë të harruar dhe
nënvleftësaur nga regjimet dhe
administratat qëndore shqiptare.
Në fund të fundit Shqipëria është
një dhe mbetet një unison ballkanik me vitalitet që po testohet
sërish në kohë lirie.

Rreth librit të prof. dr. Fatmir Terziut “Toponimia e Gollobordës:
Diskursi i dygjuhësisë dhe derivati i origjinës”

Vepër shkencore me vlera të
jashtëzakonshme etnokulturore

paRaRendja e sHkRimiT
lexova me shumë vemendje dhe interes të
veçantë librin studimor të veçantë të Prof. Dr.
Fatmir Terziut “Toponimia e Gollobordës: Diskursi i dygjuhësisë dhe derivati i origjinës”. Një
analizë të mirëfilltë mjaft të detajuar i ka bërë këtij
botimi Prof. Dr. Eshref Imeraj, i cili që në krye të
pasthënies nxit lexuesin, kur shprehet: “Lexohet
me shumë kënaqësi. Kjo është një vepër me vlera
të jashtëzakonshme etnokulturore”. Por unë do të
veçoja vlerat studimore, duke e konsideruar këtë
një vepër të rëndësishme shkencore.

E

TRe dallesaT TipOlOGjike
Së pari: Që në fillim, autori trajton bindshëm dhe me finesë marrëdhënien mes gurit
dhe zjarrit…duke pëshkruar “ ...prodhimin e
produktit të lindur prej gurit dhe zjarrit me produktin që në fakt kishte përdorim të dyfishtë,
shëndetësor dhe estetik, të katër faktorët janë
të pranishëm: toka, riprodhimi primitiv, puna
dhe paraja, kombinimet e ndryshme të të cilave
përbëjnë historinë e këtij produkti, që u ngjiz si
gëlqere, një nga elementët më të rrëndësishëm,
pas vetë grurit, baltës, rërës dhe drurit në një
proces të ngritjes estetike të një banese. Por që
nga momenti i shkuljes së tyre nga toka, deri në
formëzimin e fundit të gurit e produktit të fundit të vënies në shërbim të obligimit njerëzor,
si produkt i tij pas zjarrit, gëlqerja, vetvetiu sillen në mënyra gati se gjithmonë kundërshtojnë
rrënjësisht lidhjen me zjarrin. Shtëpitë janë të
tilla pas së gjithave, por kur zjarri dhe zjarrvënësi nuk kanë arsyen e dhimbjes, natyrisht
kundërshtia shkon përtej dhimbjes në të gjitha
rrëfenjat, këngët e rrjedhat. Në këtë kornizë të
ardhur nga rrëfenjat guri i skalitur në duart e
ustait e mbajti zjarrin në shpirt, në zemër e në
tërë udhën e tij të ecjes jetike. Sakaq ustai forcoi
dashurinë me gurin. ….” Për analogji, sipas një
legjende: kur dibranët e dibrës së madhe u vendosën në Tiranë, pas eksodit të 1913-tës, lyen
muret e shtëpive dhe të avllive me gëlqere dhe
tiranasit u çuditën dhe kujtuan se po i lyenin me
qumësht... Jo, ajo ishte gëlqerja që Prof. Terziu e
sjell me rëndësinë që ka si element i pazëvendësueshëm në ndërtimtarinë shqiptare ku gollobërdasit dhe dibranët kanë në histori unike si
njerëzit që sikur kanë ndërtuat cepe më cep të
Shqipërisë duke vënë „vulën“ e qëndresës kombëtare edhe pse gjithmonë nën sulm dhe drejt
„detdhedhjes“ nga fqinjët e pangopur..
Së dyti: Gjatë vitit që punoja në ish-këshillin e
rrethit Bulqizë për 7 vjet (1991-1997) kam shkelur
pothuajse në shumicën e fshatrave të ish-komunave Ostren e Trebisht, ndërsa më parë, në ish
- shtëpinë e oficerëve Bulqizë (1997-1991), edhe
në disa fshtara të Steblevës, madje deri na Draganin majë maleve. Por veçanërisht, në gazetën
“Bulqiza” që themelova dhe nxora rreth 90 nr
të saj (1992-1996 në Bulqizë dhe 1015-2020 në
Tiranë) kam botuar disa artikuj studimorë të autorëve të njohur nga Golloborda: Hilmi Sadikaj,
Velo Cfarku, Agim Bekteshit, Besnik Rama etj, të
cilët përveç pozitës gjeografike, pavarësisht dygjuhësisë argumentojnë se shumica e banorëve
të kësaj zone janë shqiptarë autoktonas dhe kjo
„dygjuhësi“ shpjegohet me tregun dhe etjen për
punë të burrave të Gollobërdës historike.
Pa marrë parasysh vëshirësitë e ndërmarrjes
së një studimi të tillë në një kohë kur parlamenti
i Shqipërisë ka miratuar tashmë ligjin “Për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare”, në të cilin ka përcaktuar se minoritetet në Shqipëri janë nëntë,
përfshirë dhe pakicën bullgare, të cilësuar si të
tillë popullsinë e fshatrave të zonës së Gollobordës, Prof. Dr. Fatmir Terziu, nëpërmjet referencave të shumta, ku unë veçoj prof. Kristo Frashëri,
prof. Eqerem Çabej, Marin Barleti, Hilmi Sadikaj,
arkivat britanike (sidomos mendimtarët e shquar

si bizantologu francez Alen Dykelie (Allain Ducellier), dhe historiani anglez Noel Malkolm, etj,
është më bindës në këtë kontekst. Kjo sepse argumenton bindshëm se si lëvizjet dhe pushtimet
kanë sjellë ndryshime, jo vetëm në konstrukt, por
dhe në ADN-në e popujve, krahinave e njërëzve
veçmas në Ballkanin që duke qënë „shesh lufte“
shpesh ka përzjerë keqas gjuhëtdhe etnitë origjinale.Mjafton të perifrazojmë atë që shkruan në
fq. 7: “Se kush janë banorët e një zone të tillë në
derivatin e origjinës dhe në diskursin e gjuhës,
apo dhe të dygjuhësisë, gjithashtu dhe përsëri
për mendimin tim, mund dhe s’mund të përcaktohet nga gjuha që flet dhe shkruan, ndërtimet
dhe shenjat e lashta që e rrethojnë aty ku jeton
dhe gurët e shkruar nëntokë e mbi tokë. Këta
komponentë popullit të kësaj zone, nuk i mungojnë, kur vjen fjala e këngëve të mbetura që edhe
në gjuhën e grave dygjuhëfolëse këndohet dhe
faktohet se “Rosa rosit vo arbanoshka zemja…”
(vesa veson në tokën arbërore…) por i mungon
dëshmia e shkruar, i mungon madje mjaft arsyeja
e gjuhëve të shumta mbi këta gurë, i mungon, ajo
që të tjerët në shekuj e bënë sipas rrethanave të
tyre për të nxjerrë në pah “orrigjinën” dhe mbi të
gjitha dhe “dominimin” e dëshirave të hershme të
shtrirjes masive territoriale”.
së treti: Këto teza autori i shtjellon duke sjellë
fakte dhe argumenta në tre pjesët e para të kësaj
vepre. Në pjesën e parë “Golloborda nga memorja”, nga artikulli “Emri, rrjedhat dhe gjuhët”,
prof. Terziu ka si referencë “Defteri Osman” i vitit
1467, të cilin e solli në vëmendje për herë të parë
në këtë drejtim historiani Hilmi Sadikaj (1999),
duke theksuar se “kjo krahinë ka qenë e regjistruar me emrin “Dullgoberda ose Dollgoberda”. Pra,
emri i kësaj krahine vjen nga bullgarishtja e vjetër
dhe do të thotë në shqip “kodër (bordo) e gjatë
(dollgo). Ky toponim gjendet i pranishëm pjesërisht në emërtime lokale vendesh, si në Trebisht
(kodra përballë lagjes Kasaj të fshatit, që quhet
“Borda” nga banorët vendas), në Steblevë (në
formën Vetarno Bordo), në Rekë (Velebordo) dhe
në Vollnisht (Ternino Nebordo) (fq.22).Gjithashtu
autori, në pjesën e parë të kësaj vepre na njeh me
traditat e shkëmbimit dhe mjeshtëritë, me njeshtrit duarartë të Gollobordës, me kostumet tradicionale të grave të kësaj krahine si dhe me ritet në
dasmat, gëzimet dhe përcjelljet njerëzore.
STuDIMI ME bAZA SHkENcoRE
Pjesa e dytë e librit si zanafilla e studimit na
sjell në vëmendjen e lexuesit e sidomos të studjuesve Vajtimet e Gollobordës, ndërkohë që më
pas në artikullin “Trazim kulturash” nguron ta japë
përgjigjen shpejt dhe përciptazi. Kjo sipas tij për
faktin se, studimi duhet të kalojë së pari në të gjitha
pikat ku ravijëzohen ritet familjare, lindja, dasma,
lamtumira, mbyllja e rrethit të jetës njerëzore, të
gjitha ato që bëhen momentet më të rëndësishme

në tërësinë e një treve, ato që shënojnë tranzicionet e saj kulturore më të rëndësishme.
Interes paraqesin për lexuesin edhe ato çfarë
shkruan autori për vllehët dhe “jevgjit” e Gollobordës. Mendoj se impresiunuese është pjesa e tretë dhe më e rëndësishme e veprës mbi
“Toponimet si Qasje Etimologjike”. Bazuar në
toponiminë si kërkim shkencor të emrave të vendeve, origjinës së tyre, kuptimeve, përdorimeve
dhe tipifikimeve, prof. Terziu sjell fakte se si
mjaft vende të krahinës së Gollobordës kanë
marë emërtimet e tyre nga toponimet. Pa u zgjatur, për këtë mjafton të lexojmë artikujt e kësaj
pjese të veprës me tituj mjaftë intrigues: “Vajtimi
i kukuvajkave”; “Guri i lotit”; “Tre lisat”; “Dardha e bekuar”; “Zogu i jargavanit”; “Guri i Xhemos”; “Qershitë e Lamos”; “Raven” u ngjiz nga
i Huaji” ; “Radec’, toponimi që flet qartë”; “Kodra e Shutecit”; “Krasta’ emri që rrëfen”; “Arra
budallaqe”; “Rebori”; “Smilen”;“Kallogjeri”;
“Presllop”; “Dragalicë”; “Truku i Bellavodas”; “
etj. Ndërsa për Kështjellën e Trebishtit, ndër më
të njohura e kësaj zone autori shkruan se: “Një
nga emrat më të lakuar prej kohësh, që ka ngjizur toponimin më befasues dhe më tipologjik
të kësaj treve lidhet me toponimin ‘Gradishtë’,
që do thotë qytezë. ‘Gradishtë’ quhet vendi në
fshatin Trebisht Çelebi, për të cilin hamendësohet se kohë më herët e kanë cekur në shkrimet e
tyre Dhimitër Frangu dhe Marin Barleti”.
Vështrimin etnokukulturor të autorit për
zonën e Gollobordës e ndeshim në pjesën e
4-t të këtij libri “Ballkani përtej “njëjësit”. Këtu,
veç të tjerash prof.Terziu na njeh me vallen pa
‘njëjës’ “Pajtushka”, me origjinën e këngës “72
ditë”, ku e gjithë kënga interpretohet kështu:
“Shtatëdhjetë e dy ditë/Ka një plagë në zemrën
time/Nuk është plagë nga sëmundja/Tashmë
është plagë dhe pikëllimi./Merre pushkën dhe
më vrit mua/pastaj më thuaj se s’të dua”.
Në këtë vepër të rëndësisë shumëdimensionale (studimore, etnokulturore) autori argumenton edhe “Këngët si mesazh unik” si dhe Gollobordën si zonë shumëgjuhëshe.
Ndërkohë, duke u ndalur tek “Rregjistrimi i
Tetorit 2020” lehtësisht evidentojmë shqetësimin
e autorit për kushtin bullgar në lidhje me marrjen e një date për negociatat nga Tirana që ka
të bëjë plotësisht me të drejtat reale të pakicës
kombëtare bullgare. Prof. Terziu, jo më kot sjell
për lexuesin një artikull të plotë dhe të pandryshuar nga origjinali, thuajse jashtë procedurës së
referencimit, të shkruar nga Prof. Dr. Spasse Tashev, me qëllim mosndërhyrjen në disa pika që
mund të quhen të plotëkuptueshme në një situatë
të tillë. Është fjala për problemin e mosgjetjes së
„origjinës bullgare” për mjaft nga ata që aplikojnë
për pasaportën e këtij shteti, në kushtet e sotme të
komplikuara ekonomike, por që vetëm me këtë
mundësi ata mund të lëvizin e të punësohen diku
në vendet europiane. Dhe konkluzioni i autorit:
“Përgjigjja është mjaft kuptimplote, nëse nuk do
të ishte kjo pasaportë, ata nuk do të kërkonin të
ishin ndonjë lloj minoriteti”. Siç shkrova në fillim,
mjaft bindëse e bëjnë veprën e Terziut referencat
nga arkivat britanike, të sintetsizuara në pjesën e
5-të “Arkivat Britanike për Gollobordën”.
TJETRI NË kËTË VEPËR TEJET DINJIToZE
Kjo vepër tejet dinjitoze, me interes të
veçantë për lexuesin, mbyllet me pjesën e 6-të
“Figurat dhe vlerat”. Këtu autori na njeh me personalitete emërndritur në histori të kësaj zone.
Ndërsa evidenton origjinën shqiptare të Qemal
Ataturkut, Terziu shkruan për Kapitenin e Parë
Qazim Kasa - Drejtuesi ushtarak i Prishtinës, për
“Piktorin e Popullit” Nexhmedin Zajmin, sidhe
piktorët tjerë si, Bajram Mata, Tahir Zeneli, Duro
Ibrahimi etj. “... Lexoja kujtimet e Hasan Shahinajt, Dail Halilajt, Ibrahim Allës, Islam Ramës,
Fatmir Selimit, Velo Cfarkut, Fidan Markut, Halil
Hoxhës etj., dhe ndjehesha kryelartë, komentoja poezitë e dhjetra poetëve të Gollobordës dhe
bëhesha letrar ndryshe, shikoja skulpturat e
Hamza Halilit, Fitim Sulës, Bashkim Sadikut dhe
përhumbesha në to, shikoja filmat dhe skenaret e Esat Musliut dhe s’kisha të ngopur, pastaj

shkrimet e studimet e Hilmi Sadikut, Myqerem
Tafaj, Ramazan Hoxhës, Besnik Ramës, Cfetan
Maznikut, Kujtim Boriçit, Mehmet Hasanit, Kristaq Trajës..”,shkruan autori (fq.145). Prof Terziu
vlerëson gjithashtu veprën e Doktor Arif Hasanit
- “Qytetar Nderi i Dibrës”, të këtij kirurgu duarartë që shpëtoi qindra jetë njerëzish.
koNkluZIoNI I koNkluZIoNIT
Në pjesën e 7-të të librit janë konkluzionet
e autorit. “Të dhënat e mbledhura në punën në
terren gjatë viteve dëshmojnë se njerëzit e kësaj
treve shprehin lidhjen e tyre të origjinës në mënyra
të ndryshme. Disa e sqarojnë me një fjali që përcaktohet sipas tyre me shprehjen “mije zborime
bugarsko”, dhe disa të tjerë me një tjetër që bazohet tek “mije zborime nashincki, nashki”. E para
shkon ndoshta më larg në vitet kur sundonte dhe
dominonte kultura dhe gjuha bullgare në rajon,
duke lënë kështu kuptimin e fjalisë së parë “ne flasim bullgarisht” dhe kuptimin e shprehjes së dytë
“ne flasim gjuhën tonë, tonën”. Dhe kështu kur
mbetet zgjidhja nga toponimet kjo e fundit flet më
së miri në këtë pikë, po aq sa e para. Pra, hipoteza jonë se toponimet ndikuan në këtë bashkësi në
mënyrë të ngjashme në përvojën e identitetit të tij
të pakicës është vërtetuar e gabuar. Për të forcuar
këtë përfundim, komuniteti i Gollobordës që nuk
kanë të njëjtën fe si bullgarët dhe maqedonasit
duhet të ekzaminohet”,-shkruan prof. Terziu.
Ndërkohë ai sqaron lexuesin se puna
kërkuese e këtij studimi është e një natyre skematike.Ai nuk pretendon se botimi është një përpjekje për të shterruar këtë temë, as nuk mendon
„se kontrastet kulturore, sociale dhe historike të
theksuara midis efektivitetit tjetër të madh kulturor të traditës Gollobordës janë të gjitha aq sa
absolutja e dukurive kulturo-sociale është ekstremisht komplekse, dhe larmia e faktorëve që
i përcaktojnë ato shkaktojnë që ato të ndryshojnë shumë gjatë zhvillimit të tyre, nganjëherë
ndryshimet i bëjnë ato të duken plotësisht të
kundërta. Sidoqoftë, në thelb kontrastet që kam
theksuar ekzistojnë.Idetë e përshkruara në këtë
punë dhe faktet mbi të cilat ato bazohen mund
të mbështeten nga një dokumentim i plotë dhe
sistematik në shënimet e mbajtura nga rrëfimet,
por duke pasur parasysh natyrën e punës kam
preferuar të shtoj disa elementë plotësues. Ata
merren me një temë themelore të tyre, por
mbajnë disa aspekte themelore të pikës së parë
të Gollobordës dhe do t’u interesojnë lexuesve
që kujdesen të hyjnë më thellë në këtë temë”.
Parë në një këndvështrim të përgjithshëm, Prof.
Dr. Fatmir Terziu trajton gjerësisht në këtë vepër
madhore fenomenin shoqëror të transkulturimit
dhe rëndësinë e tij në Gollobordë.
Të „ripërtypësh“ qetësisht tezat e guximshme
që hedh Fatmir Rerziu në librin e vet mbi Gollobordën, këtë krahinë me tradita historike në vetë
ekzistencën kombëtare shqiptare, duhet që librin
to lexosh dhe rilexosh, sepse ka shumë kuptime
mes rreshtave. Sikurse thamë më sipër pa marrë
të mirëqënë faktin që Terziu i thotë të gjitha në
këtë vepër studimore me tezat e një „doktorature
universitare“, autori hap për diskutim akadamik
një çështje të mprehtë shqiptare: kush jemi dhe
cila është pjesa jonë më ekzistenciale. Shqipëria
duke qënë „kërthizë“ e gadishullit më të trazuar
të kontinentit europian, natyrisht ka shumë për të
thënë dhe sqaruar duke konfirmuar devizën se
autoktonia shqiptare jo vetëm që nuk diskutohet,
por studime të mëtejshme do të kristalizojnë të
vërtetën e „turbulluar nga koha“. Studimi i Fatmir
Terziut nga Londra është një sfidë e hapur ndaj
vetë Akademisë Shqiptare, që në monotoninë e
vet përgjumëse ende nuk ështe kthyer në „gardën kombëtare“ të mbrojtjes me „zjarr akademik“
të të vertetave gjithëshqiptare që shpesh mbulohen nga mashtrime ulëritëse nga fqinjët tanë.
Autori meriton përgëzime jo vetëm për guximin hulumtues, por edhe për dritën që hedh
mbi një krahinë të harruar dhe nënvleftësaur nga
regjimet dhe administratat qëndore shqiptare. Në
fund të fundit Shqipëria është një dhe mbetet një
unison ballkanik me vitalitet që po testohet sërish
në kohë lirie.
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Xhafer Martini njihet edhe si studiues i nivelit të lartë, njihet edhe si kanunolog, mbledhës
dhe kodifikues i “kanunit të Maleve të Dibrës” (2003) dhe “kanunit të Dibrës” (2007) plotësuar me lëndë dhe interpretim të ri, studiues i kanuneve shqiptare në përgjithësi.
Nga Vesel HOXHa*

N

ë prozën e Xhafer Martinit një vend të
veçantë zënë novelat (NOVELA, 2012).
Në këtë vëllim janë përfshirë shtatë novela, që mbajnë titujt: “Korbin Kosta”, “Luna Kuna”,
“Kushërira”, “Të dua, Bela”, “Trashëgimi”, “Bolsheviku i vogël” dhe “Balada e Drenushës”. Është
një mëkat kulturor që këto novela kanë kaluar
pa u vënë re, pa u analizuar dhe pa u përgjithësuar për vlerat e larta artistike që kanë. Por kjo
është një kohë kur harrohet, përçmohet dhe nuk
begeniset e mira, e bukura dhe e vlershmja dhe,
përkundrazi, e përçudnuara, e ulta, e zvetnuara
të imponohet nëpërmjet ekraneve televizive dhe
formave të tjera të propagandës banale. Vetëm me
këtë mund të “justifikohet” harresa që i është bërë
në përgjithësi këtij autori, sidomos novelave të
tij. Xhafer Martini njihet edhe si studiues i nivelit
të lartë, njihet edhe si kanunolog, mbledhës dhe
kodifikues i “Kanunit të Maleve të Dibrës” (2003)
dhe “Kanunit të Dibrës” (2007) - plotësuar me
lëndë dhe interpretim të ri, studiues i kanuneve
shqiptare në përgjithësi (“Kanun, Tiranë 2013,
f. 463), ku krahasohen në mënyrën më të rreptë
shkencore tre kanune: Kanuni i Lekë Dukagjinit,
Kanuni i Skënderbeut dhe Kanuni i Dibrës). Për
“Kanunin e Dibrës” kulturologu dhe përkthyesi Virgjil Muçi, në shkrimin “Kanuni, gjigandi i
përgjumur”, ka bërë një vlerësim të lartë, por të
merituar. Ai, ndër të tjera, shkruan: “Ka disa libra
që nuk bien fort në sy, nuk tërheqin vëmendjen e
lexuesit të gjerë dhe as të mediave (gazetarët ashtu si laraskat kanë ngasjen të rendin pas sendeve
që u lëbyrin sytë me shkëlqimin kallp). Shkurt ngjan sikur këta libra janë përcaktuar të kenë fatin
e trishtë, me ose pa të drejtë, të miliona titujve
që kalojnë në heshtje, pa lënë gjurmë, ashtu si
bashkat e reve në qiellin e korrikut. Por e vërteta është se disa prej këtyre librave- dhe ai që
kemi në duar kësohere “Kanuni i Dibrës” i Xhafer
Martinit është njeri syresh,- përmbledhin në vetvete dije e mençuri të mrekullueshme, vlera të
rralla që kanë mbijetuar në rrjedhjen e shekujve
si pjesë e kulturës dhe e artit oral popullor dhe
ngandonjëherë, fatmirësisht, kujtohet dikush t’i
mbledhë, t’i sistemojë e kodifikojë në suazën e
një libri që shkon e merr peshën e një Dhjate”(
Xh.Martini: “Kanun” Tiranë 2013, f. 36 )
Mjerisht, ashtu si thotë autori i mësipërm, pothuaj ka ndodhur me shumë libra të Xhafer Martinit, sidomos me librin “Novela”. Të kthehemi
tek novelat. Merita më e madhe e Xhafer Martinit
qëndron në faktin që novelat i ka shkruar bukur,
me stil elegant, me pasuri fjalori, me thjeshtësi e bukuri, me ngjyra popullore, me subjekte
interesante dhe me kompozicione funksionale.
Ka shumë cilësi si mjeshtër i prozës së shkurtër,
por unë do të veçoja dy më kryesoret: harmonia
dhe kohezioni i brendshëm tek çdo krijim i tij, ai
ekuilibër pa të cilin asgjë nuk mund të qëndrojë.
Ky libër nuk është prej fletësh të shkruara, por
prej vlerash që janë hedhur në letër. Ngjarjet në
novela janë shumë interesante, të larmishme. Po
ngjarjet në vetvete nuk janë letërsi, nuk janë art.
Ato janë jeta, është brumi, i cili duhet gatuar me
cilësi pastaj, nëse e vuglarizojmë, duhet futur në
furrë që të piqet, por edhe të mos digjet. Veprojnë, pra, njëqind mekanizma, të dukshëm dhe të
padukshëm që e bëjnë ngjarjen letërsi, që i japin
asaj vlerë përgjithësuese, dhe kjo nuk mund të
bëhet po nuk veproi në maksimum dhe me të
gjithë “agregatët” laboratori krijues i autorit. Ka

Xhafer Martini është shkrimtari
i atij vendi, i asaj treve që herë e
quan Çernajë, herë drinas, herë
breglumas, herë Përtejdrinas, por
që është i njëjti vend: Fushë Alia
e fshatrat përreth, është Çidhna
një hapësirë pak më e madhe,
por gjithsesi vetëm disa fshatra.
Martini nuk e ka për të metë pse
ka një zonë kaq të kufizuar ku
zhvillon krijimtarinë e tij. Madje,
edhe studimet i ka për këtë zonë.
këtu ai ka qëmtuar alegorinë,
gjakmarrjen, kanunin, këtu e
kanë burimin dhe përmbajtjen...
cyan magenta yelloë black
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VeNDliDjA,burim
burimfrymëzimi
frymëzimipër
për
Vendlindja,
novelat e shkrimtarit
shkrimtarit Xhafer
Xhafer Martini
Martini
Merita më e madhe e Xhafer
Martinit qëndron në faktin që
novelat i ka shkruar bukur, me
stil elegant, me pasuri fjalori, me
thjeshtësi e bukuri, me ngjyra
popullore, me subjekte interesante
dhe me kompozicione funksionale.
ka shumë cilësi si mjeshtër i prozës
së shkurtër, por unë do të veçoja
dy më kryesoret: harmonia dhe
kohezioni i brendshëm tek çdo
krijim i tij...
jaku don të ngjitet dhe të bëj vend në shoqërinë
borgjeze, Korbini këtë don ta arrijë në shoqërinë
feudale. Por të dy rendet kanë gardianët e vet
dhe nuk pranojnë t’u hyjë dikush në domenin e
tyre. Shoku më i moshuar i Korbinit, që e ka në
vend të babait, Kel Kapureli, e këshillon që të
mos bëjë asnjë përpjekje në atë rrugë ku është
nisur, se do të pësojë disfatë. Kënaqu me këtë
që ke arritur, i thotë Kel Kapureli. Por Korbini
është këmbëngulës, ai ka bindjen se edhe nga
ana e kulturës mund të arrijë majat e klasës së
lartë imituese shqiptare; ai thotë se është i zoti të
mësojë shpejt dhe të përvetësojë thellë çdo gjë.
Ja dialogu mes tyre:
- Çfarë mëson shpejt ti, o bir?
- Mësoj frëngjisht, po t’i vihem, mësoj të
vallëzoj, mësoj të sillem si duhet, ashtu si sillen
ata me njeri-tjetrin. Nuk u lë gjë mangut atyre.
Prejardhjes nuk kam si t’ia bëj. Ajo nuk mësohet. Po të tjerat i bluaj.
- Prejardhja është kryesorja, jo gjuha e
huaj dhe vallëzimi. Në shtëpitë e të pasurve ka
edhe mësues vallëzimi, muzike dhe për gjuhë
të huaja, janë mjeshtra të mëdhenj, me kulturë
të madhe. Po a e di si trajtohen? Pak më mirë
se shërbëtorët që janë gdhë, që nuk dinë as të
shkruajnë, as të lexojnë. Nuk të bëjnë të vetin
ata kurrë...
...Ta zëmë se mësove në mënyrë të përkryer frëngjisht dhe të vallëzosh. U gjet edhe një
njeri që të solli një ftesë dhe ti hyre brenda në
sallat luksoze. Në saj të bukurisë, të veshjes e të
tjera cilësi që nuk të mungojnë, ti le një përshtypje shumë të mirë tek të pranishmit, që të duartrokasin. Zonjat dhe zonjushat të shikojnë me
admirim se je djalë i bukur. Por, si të kalojë ai
entuziazmi i parë, vetvetiu do të pyesin: Kush
është ky djalosh? Si hyri këtu? Nga erdhi? Thonë
se është i gjetur në një vijë are gjysmë i vdekur!
Jo, moj, nuk ka mundësi. Ja, ta them unë,ashtu e
kanë gjetur, kopil hesapi, nuk dihet i kujt është...
Dhe zonjës që të quan kopil, i dridhet erashka
në dorë nga zemërimi. Në të vërtetë i dridhet
ngaqë është e shëmtuar dhe ti nuk ke ndërmen
t’ia hedhish sytë. Ato e marrin vesh, e nuhasin
përse ti ke shkuar në mbrëmjen e tyre, dhe bëhen
të tëra bashkë, plaka e plakaruqe, pipëza e pipiruqe, të shëmtuara dhe të mbetura pa u martuar,
të të kundërvihen me ashpërsinë dhe arrogancën
më të madhe duke të thënë: përjashta rrjepacak
i dreqit! Bukuroshja Ujvara, me zemër nuk e
aprovon sjelljen e marrokeve, por nuk është në
gjendje të të mbrojë dhe tërhiqet e turpëruar, bën
sikur nuk të njeh, të mohon, të fyen, të përbuz, se
edhe për të, si për gjithë të tjerët, peshon klasa,
më shumë se gjithçka tjetër.(Novela, f. 52)
Dhe në të vërtetë kështu ndodh: ai vetëm
në imagjinatë të shkrimtarit hyn nëpër pallatet
e tyre dhe sundon me sharmin dhe bukurinë.
Në të vërtetë nuk e lanë të hyjë. Dhe kush qe
pengesa e parë: ajo, që e dashuronte, Ujvara
Kucabashi. Ajo ia pranon ledhet, dashurinë, fle
edhe me të. Por fshehtas. Ajo në të vërtetë nuk
ka as moral e as familje që t’i mbrojë. Veten dhe
familjen ajo “i sakrifikon”, por,ama, klasën e saj,
rendin e saj, kalanë e fortë tradicionale të feudalizmit e mbron. Deri këtu, i thotë ajo Korbinit,
më tej nuk shkohet. Ideja e novelës nuk mbetet
tek dy personazhet. Ajo fluturon dhe vjen edhe
në kohën tonë, në botën tonë, në jetën tonë: të

bota sot laboratorë (shkencorë) shumë të sofistikuar, por unë do të thosha se laboratori më i
përsosur është ai i shkrimtarit të vërtetë, sepse
përbëhet prej pjesëve që, në esencë, as nuk i
dimë dhe as nuk mund t’i marrim me mend. Ky
laborator i gjallë është njeriu-shpirti dhe zemra e
tij. Flas për shkrimtarët e vërtetë, ku, pa dyshim,
bën pjesë dhe autori i këtyre novelave.
Personazhet e novelave janë njerëzit e
thjeshtë. Shkrimtari, në këtë drejtim, është popullor, megjithëse fjala “popullor”, -gabimisht në
regjimin tonë demokratik dhe për të keqen tonë,
- ka konotacion negativ. Me fjalën popull edhe
në diktaturë spekulohej në mënyrën të ulët.
(Atëherë kjo fjalë mbahej në gojë, me të në ballë
bëhej çdo veprim antipopullor; sot nuk përmendet, populli ndahet në “ngastra”, në komunitete.
Populli, pra, nuk ka nga t’ia mbajë: me të gjithnjë do të luajnë. Është një vigan i madh që duhet
mbajtur i përgjumur, i tromaksur).
Personazhi i novelës “Korbin Kosta”, nga
novelat më të bukura,- është një djalë i vogël,
pa prindër dhe pa njeri, që gjendet gjysmë i
vdekur në një vijë uji të tharë, dhe, si shpëtohet
dhe rrethohet me dashuri nga baba Kosta, që ka
një lokal të vogël, bëhet një njeri i shkëlqyer që
mahnit njerëzit që e njohin me yllin dhe zotësinë
e tij. Bëhet i pasur dhe i njohur në gjithë rajonin
ku vepron. Pasurohet me djersë dhe me nder.
Por Korbinit kjo nuk i mjafton për t’u plotësuar si personalitet. Ai lumturinë nuk e kupton pa
dashurinë. Korbini bie në dashuri me vajzën e
mrekullueshme, Ujvara Kucbashi, bija e një prej
bejlerëve më të mëdhenj dhe më të fuqishëm,
që shënon kulmin e aristokracisë së asaj kohe.
Feudalizmi, siç e dimë, për shkak të pushtimi
turk, nuk u zhvillua në vendin tonë me përmasa
reale, por, sidoqoftë, edhe pse i shartuar, herë
me vështrim nga lindja , herë nga perëndimi,
ai ishte feudalizëm tipik shqiptar, gjithsesi
i gatshëm për të mbrojtur qenien e tij. Ja, me
këtë fortesë ndeshet Korbini. Korbini është një
farë Rastinjaku shqiptar (një ndër personazhet
e romanit “Xha Gorioi” të Balzakut). Natyrisht,
Martini është tepër origjinal në subjekt, trajtim,
rrethana, në kohë dhe në gjithçka tjetër. Por, kur
një vepër të kujton vepra të mëdha, do të thotë
se ajo ka vlera. Një nga treguesit e artit të vërtetë
është ngjallja dhe harlisja e shoqërimit të ideve,
përfytyrimeve, asociacioneve, shëmbëlltyrave.
Dy personazhet (Korbini dhe Rastinjaku) kanë
vetëm synimin të njëjtë: ngjitjen, por rrugët
dhe mënyrat për arritjen e këtij objektivi i kanë
të ndryshme. Korbini ka bindjen se vetëm një
rrugë të shërben për t’ia arritur asaj që do: rruga e ndershme, me punë dhe sakrifica, me vullnet dhe përkushtim. Rastinjakuti rekomandojnë
tri rrugë për t’ia arritur asaj që do: Votreni, një
prej personazheve më interesant, një farë filozofi, i thotë se në shoqërinë e lartë mund të ngjitesh vetëm me anë të krimit. Bjanshon, mjeku
i pensionit,e udhëheq për në rrugën e nderit
dhe të dinjitetit, edhe pse kjo është e gjatë dhe
përshkohet shumë ngadalë. Rrugën e tretë ia
tregon kontesha Bosen e cila i thotë: duhet t’i
flakësh përfytyrimet mbi nderin dhe dinjitetin,
fisnikërinë, dashurinë; duhet të armatosesh
me cinizëm, të veprosh nëpërmjet femrave
mondane, pa iu dhënë seriozisht asnjërës prej
tyre. Dhe Rastinjaku këtë rrugë zgjedh. Rastin-



mbrojmë atë që e kemi arritur, pavarësisht nga
mënyrat dhe mjetet që përdorëm për këtë qëllim. Duhen sofistikuar mjetet me të cilat duhet
të luftojmë për të ruajtur gjendjen ekzistuese.
Nuk kemi serum tjetër, nuk kemi vaksinë tjetër
kundër “kolerës”.Novela të bën të mendosh.
Korbini është një Rastinjak, (personazh i Balzakut), që borgjezia e asaj kohe nuk e pranon.
Por Martini as që e ka pasur ndërmend një gjë të
tillë. Është novela me pasurinë e saj që të ngjallë
asociacione, shoqërim idesh, përfytyrime dhe
shëmbëlltyra të pafundme. Është e pasur dhe jo
vetëm pse të jep kënaqësi, por edhe të pasuron.
“Luna Kuna” dhe “Bolsheviku i Vogël” janë
dy novela pothuaj të afërta për nga tematika dhe
problematika, por që kanë zgjidhje të ndryshme.
Janë dy vajza nga populli i thjeshtë, Luna Kuna
dhe Elba, që në saj të bukurisë dhe të freskisë
që kanë, thyejnë kornizat e kohës dhe depërtojnë në dyer të mëdha. Hyjnë si shërbëtore. Deri
këtu nuk ka asgjë të jashtëzakonshme. Nuk kanë
asnjë meritë veç bukurisë së tyre. Por novelat
shtjellohen në atë mënyrë sa tregojnë se ato
vajza të thjeshta nga populli, nuk kanë vetëm
bukurinë fizike, por edhe bukurinë shpirtërore,
ato bëhen “sunduese” në kuptimin moral dhe
estetik; fryjnë si erëra të freskëta, sugjerojnë frymë tjetër, ajër të pastër, oksigjen për mjediset
e amullta ku jetojnë. Të dyja nuk kanë sukses,
të dyja në fund dështojnë, por me mënyra të
ndryshme. Në të dyja novelat buron ideja se
të pasurit dhe të varfërit, meqë jetojnë në skaje
të ndryshme të jetës, e kanë shumë vështirë të
afrohen e të miqësohen. Përpara barrierave shoqërore, përmes dyerve të hekurta që nuk hapen, e ka të vështirë të depërtojë edhe dashuria.
Këto tema nuk janë thejshtë “dashuri “ të shërbëtoreve me zotrinjtë e tyre, janë më shumë dhe
të çojnë tek ata marrëdhënie shoqërore, tek ato
manovrime politike që bëjnë klasat e pasura për
të mbrojtur pozitën e vetë shoqërore. Këtë ato e
bëjnë jo vetëm me luftë, me forcë, kur është e
nevojshme, por, në radhë të parë, me refuzimin
shpirtëror, që u bëjnë atyre “që janë jashtë dhe
duan të hyjnë brenda”. Nuk duan ndryshimin,
këtë e urrejnë më shumë se çdo gjë tjetër. Tani
fortesa gjigante e tradicionalizmit nuk sulmohet nga jashtë dhe me forca të vetmuara si tek
“Korbin Kosta”, por sulmohet nga brenda, me
forca të organizuara dhe të vetëdijshme. Bolsheviku i vogël është një farë Levini shqiptar, tek
ai janë mishëruar tiparet e një beu të ri që don
të dalë mbi klasën e vet, qëllimi të cilit është
të përmirësojë sadopak jetën e bujqve të tij, t’u
krijojë kushte sa më të mira që të japin edhe
rendiment më shumë dhe të paguhen më mirë.
Por bejlerëve të tjerë, sidomos atyre më të mëdhenjve, nuk u pëlqejnë reformat, ato “përkëdheljet”, siç i quajnë ato, që ky Bep Koltrani, u
bën bujqve të vet. Për ta ky është “Bolsheviku i
Vogël” që ka marrë rrugë të gabuar dhe don t’u
hapë sytë bujqve se mund të jetohet më mirë e
të tjera. Ky nuk u ka ndarë tokën fshatarëve, pra,
sistemit nuk i është vënë kazma në themel. Bepi
nuk shkon aq larg; ai, realisht, nuk ka dhe nuk
mund të ketë, ide revolucionare. Por klasa të
cilës ai i përket, nuk do as “arnime” të sistemit,
nuk do as rekuzitë, nuk do as makjazh, se, po
të ndodhin gjëra të tilla, drejtësia e tij vihet në
dyshim. Vetë baxhanaku i tij, shkon dhe e kritikon ashpër Bepin dhe i thotë të ndërrojë udhë.
Kur Bepi i thotë se në çiflikun e tij mund të bëjë
ç’të dojë, përgjigjja i vjen e ashpër sipas logjikës
së çifligarëve të marrë në tërësi:
- Çifliku është yti, por rendi nuk është yti,
sistemi nuk është yti, politika që bëjmë nuk është
jotja, vlerat që mbrojmë nuk janë tuat. Pra, siç e
shikon, nuk ke të bësh thjesht me çiflikun tënd,
por me shumë gjëra të tjera dhe shumë çifligje
të tjera. (Novela, fq. 292)
Bep Koltrani e pëson prej klasës së tij. Të
gjitha rendet kanë qenë të pamëshirshëm. Ata
kanë luftuar deri “në fishekun” e fundit, siç
thuhet, për të mos ia lënë vendit rendit tjetër. Ne
e shikojmë se si po lufton rendi kapitalist sot për
të penguar një rend të ri (i cili ne nuk e dimë si
do të jetë), ne e shikojmë se sa pa moral dhe pa
drejtësi luftojnë të pasurit për të mbrojtur veten.
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Edhe personazhet i ka nga ky vend. Janë fshatarët, të vuajtur dhe të hequr keq,
të lodhur dhe të munduar, patriotë dhe të ndershëm, që kanë luftuar shumë për
këtë vatan, kanë përballuar hordhitë osmane dhe hordhitë serbe.

ngjarjet e të gjitha novelave
pothuaj kanë si vend zhvillimi
vendlindjen e autorit. ka një
vatër dëshirash ky autor që
e ka përcaktuar herët dhe
qartë dhe nuk i ndahet. Është
në domenin e vet, në trojet
e veta. Atje, në vendlindje
merr temat, problemet,
peizazhet, personazhet,
vuajtjet, gëzimet, hidhërimet,
fisnikërinë, urrejtjen, dashurinë,
gjuhën, kulturën, dasmën,
morten, kanunin, folklorin,
historinë, trashëgiminë,
tradicionalen,modernen,
mënyrën e jetesës, atje i merr të
gjitha e të gjitha...përgjithmonë.
Ne e shikojmë se demokracia është kornizë
pa vepër brenda, është fjalë pa përmbajtje, se
pozita dhe opozita nuk janë kundër njëra-tjetrës;
ne kuptojmë se edhe sot ka vështrim ideologjik
të gjërave, sepse, për shembull, nuk mund ta
përmendim togfjalëshin “analizë klasore”, por në
fakt klasat ekzistojnë: të pasurit që e kanë rrëmbyer pasurinë kombëtare “në mënyrë demokratike”, “me lejen e votën e të varfërve”, prandaj,
sipas tyre, nuk kanë të drejtë të revoltohen, të
ngrihen, të kundërshtojnë për një jetë më të mirë.
Novela ka interferencë të madhe, valët e saj të
padukshme fryjnë në gjitha nivelet. Novela është
filozofike dhe filozofia këtu është shkrirë me
jetën, nuk është një filozofi abstrakte, prodhuar
nga shkollat dhe teoritë abstrakte. Gjithçka buron
nga jeta. Xh. Martini e kupton shumë mirë rolin e
artit, e kupton se ajo që duhet thënë, duhet thënë
shumë bukur, por ai ka edhe mendimin tjetër se
nuk mund të thuhet kurrë bukur ajo që nuk ka
rëndësi, ajo që nuk ka peshë. Nuk ka pasë kurrë letërsi të madhe me tema të vockla. Mjaft po
angazhohet arti kamercial të shkëlqejë veshur me
varak, por nuk ka për t’ia dalë.
Novelë interesante që tregon se sa i thellë
është shpirti i njeriut dhe se në fund të këtij shpirti
është prona- që del bashkë me shpirtin, - është
ajo me titull “Trashëgimi”. Nuk thonë kot se “kur
humb mallin, ka humbur shpirtin”. Shpirti i njeriut është interesi i këtij njeriu i mbështjellë me
lëvozhgën e nderit, dinjitetit, bujarisë, kulturës e
sa e sa “lëvozhga” të tjera që mund të grisen lehtësisht dhe mbetet cullak ai i egri-shpirti. Novela ka pak personazhe:secili prej tyre tregon një
pjesë të ngjarjes, aq sa i takon në strukturën e veprës, për të dhënë pastaj të tërën. Kompozicioni
është i përsosur. Edhe fëmija trembëdhjetëvjeçar
ka vendin e vet në tregimine ngjarjes, madje një
vend shumë të rëndësishëm, delikat. Ky djalë i
ri ka nënën, Jella, babain, Frank Xhedini, xhaxhain, Axhemin, dhe tezen, motrën e nënës, Dalla. Ja, kjo është familja. Këto janë personazhet e
novelës. Secili tregon pjesën e vetë në vetën e
parë. Tregimet alternohen dhe plotësojnë njeri
- tjetrin. Kjo mënyrë është e njohur, por Martini
e bën me aq mjeshtëri se nuk mendojmë aspak
për “truket” letrare që janë përdorur. Ngjarjen
na duket se e tregon shkrimtari.
Axhemi, që kishte marrë rrugët e botës disa
vjet me radhë, më në fund, papritur, kthehet në
shtëpi. Për disa rrethana, motra e Jellës, Dalla,
mbetet pa u martuar edhe pse është e re dhe e
bukur. Vjen për të jetuar në shtëpi të Xhedinëve,
tek e motra. Ngjarje nuk ka në novelë, ka vetëm
një problem për të zgjidhur: kush do ta trashëgojë pasurinë e Frank dhe Jella Xhedinit, djali i tyre
i vetëm, ky trembëdhjetëvjeçari, apo do të martohet edhe Axhemi dhe atëherë nuk i dihet sa
trashëgimtarë do të ketë? Midis motrave, Jellës
dhe Dallës, zhvillohet edhe ky dialog:
“Dalla, budallaçkë më quan mua ti? - e pyeti
nëna.
- Ç’thua, motër!? Si t’i nxë goja këto
fjalë?Nuk je vetëm motër për mua, por gjithçka.
U prishe me prindërit për shkakun tim, se më
mbajte mua, kur ata më dhanë shkelmin. A
mund ta harroj këtë gjë?
- Kështu duhet të jetë, por ti përpiqesh të

nuk ka nga të shkojë- është shkatërruar moralisht
dhe kot shpikën teori shpëtimtare për të. Por kjo
përgjigje del edhe kur lexojmë novelën: “Të dua
Bela”, që pasqyron ngjarje dhe jep personazhe
që jetojnë në socializëm. Tani njeriu është bërë
bishë.Tani nuk mund të kërkosh më njerëz se
nuk ka. Varfëria është e tejskajshme. Në një
livadh që nuk ka rënë kurrë shi dhe nuk ka parë
ujitje, mbijnë vetëm ferra. Shkrimtari në këtë
novelë ka një personazh mësues. Ky është djali
i një “të pushkatuari nga partia”, i cili, edhe pse
ka shumë aftësi dhe do ta meritonte të ndiqte
shkollën e lartë, e dërgojnë mësues në një fshat
shumë të varfër që pak vite më parë është djegur
nga shtëpia e parë deri tek e fundit nga partizanët. Ky shkon shtëpi për shtëpi për të regjistruar nuset e reja dhe vajzat që e kishin kaluar
detyrimin arsimor(se ajo periudhë është). O Zot,
çfarë varfërie! Fshatarët jetojnë nëpër kolibe, se
asnjeri nuk ka mundur të ndërtojë shtëpi edhe
pse kanë kaluar tetë vjet nga djegia e tyre. Jetojnë në kasolle përdhese, të qelbura për nga ana e
pastërtisë, sepse kanë edhe ndonjë lopë në odën
e vetme ku jetojnë. Kemi të bëjmë me shtëpi
ahër, ose ahër shtëpi. Varfëria është uluritëse.
Ja, ky është populli, vizatuar me mjeshtëri prej
shkrimtari realist. Qeveri ka, por ajo është për t’i
marrë këtij populli të varfër vetëm taksat që janë
shumë të larta. Komunistë dhe organizatë bazë
ka, por ajo është për të zhvilluar luftën e klasave.
Shoqëria është ndarë në klasa: jo në ato klasa
që pretendonte marksizmi, por në ato që ishin
në realitet: në njërën anë populli i varfëruar,i
shtypur, pa asnjë të drejtë dhe, në anën tjetër,
xhahilat e katilat, prej tek korrieri i fshatit që
“ishte pjesë e superstrukturës” e deri tek ata
atje lart, lart fare... Jeta është banalizuar deri në
atë masë sa shtypja e egër është kthyer në një
farsë tragjikomike. Fshatarët janë tamam si ai që
ka ngecur në një batak shumë thithës që, ku me
shumë mundime, nxjerr njërën këmbë prej tij
për të çarë përpara, këmba tjetër fundoset edhe
më shumë. “Mbytja“ në këtë batak do të vijë kur
vendi të kolektivizohet, çmenduria dhe vallja
makabre e çmendurisë do të vijë kur vendi do të
tufëzohet. Tani ku ta gjesh atë njeriun me vese
të pronës private njëqind vjet më parë (si ngjarjet
e novelës “Trashëgimi”), ata ishin prapë lule në
krahasim e monstrat e sotme.
Novela është shkruar në vitet e demokracisë
(2009). Tani ka klasa, por ata janë në një
shpërpjesëtim aq të zhdrejtë sa nuk ka asnjë
ekuilibër, asnjë pikë orientimi e referimi për
të dalë nga vorbulla e të keqes, asnjë rreze që
të tregojë se në fund të tunelit ka dritë. Tani
ka një grup njerëzish që janë bërë miliarderë,
oligarki financiare ose thuaje si të duash. Ky
grup kur “hyri në demokraci” ishte brekgrisur.
Pjesëtarët e këtij grupi janë në solidaritet dhe në
mbështetje të njeri-tjetrit; në anën tjetër, është
90 për qind e popullit fukara që nuk ka punë e
nuk ka bukë. Ndarja nëpër parti është përrallë:
ndajnë të pasurit pushtetin dhe zonat e ndikimit, pjesëtohen të varfërit që të mos jenë bashkë
dhe të mos kenë forcë goditëse. Të pasurit janë
të gjithë në një parti, të varfërit të gjithë në një
parti. Të pasurit kanë qeverinë e shtetin në dorë,
kanë ushtrinë, policinë, shërbimin informativ,
gjyqtarët, prokurorët, hetuesit, kanë lidhjet me
jashtë, bekimin e ambasadorëve e të gjithë atyre
që hyjnë e dalin në Shqipëri secili për të dhënë
mend e për t’u hequr më i mençur se të tjerët.
Tani lufta e klasave zhvillohet midis të pasurve
që përbëjnë pakicën dhe të varfërve që përbëjnë
shumicën. Të pasurit, domethënë qeveritarët,
partiakët, pushtetarët, oligarkët, miliarderët,
gangsterët, banditët, në këtë luftë përdorin propagandën e shfrenuar të medias e cila njëzet e
katër orë në njëzet e katër, me qëllim shplarjen
e truve të shumicës, pasqyron deri në çmendi
krimet, vjedhjet, vrasjet në familje, ndarjet, grabitjet, ngjarje nga më të turpshmet dhe më absurdet ku biri i pret nënës kokën dhe ia ve në
hu tek dera e madhe, ku babai përdor si grua
bijën, ku njëmijë një të zeza përhapen dhjetëra
ditë e net me radhë, në pritje të ngjarjeve të reja
po kaq tronditëse dhe po kaq absurde sa ato
që kanë ndodhur deri sa të lindin “dhurata” të
tjera për median, më të këqija e më të zeza se
të parat. Kjo është sot jeta e shqiptarit. Shqiptari
i sotëm është shkurajuar fare. Ai nuk ka më atdhedashuri, krenari kombëtare, dinjitet kombëtar,
se ia kanë marrë, ia kanë përlyer. Këto i thonë
novelat e Martinit. Dhe në fund, pyes veten: kujt
i duhet kjo letërsi?Pse duhet ta përhapë e ta publikojë media atë? A duhet të presë njeriu drurin

më hedhish hi syve.
- Mos fol kështu për hir të Zotit!Nuk të ecën
Dalla në hile ty edhe sikur të kem mundësinë,
por as që e kam.
- Këtë që them, ti e ke, dhe po e bën shumë
mirë.
- Fol hapur, se më plase, - i tha Dalla.
- Ti bën gilivili me Axhemin.
- Nuk është e vërtetë, por, edhe sikur të
jetë, ç’të keqe ka? Ka mjaft motra që i kanë burrat vëllezër.
- Ti, kur hyre në këtë shtëpi, u zotove se nuk
do të martohesh. Nuk të mora grua për Axhemin. Megjithatë, martohu kur të duash, se nuk
na duhesh për ndonjë punë, por jo me Axhemin.
- Po përse?
- Axhemi krisi e iku kur i duhej shtëpisë.
Tani vjen dhe ulet në mundin e djersën time e
të Frank Xhedinit si të ishte në mall të vet. Andej nga ka bredhur, ka bërë krime dhe poshtërsi.
Na kanë ardhur fjalët, mos të kujtojë se nuk e
dimë. Por, sidoqoftë, për një copë bukë e për një
jatak nuk nxjerrim jashtë askënd e jo më Axhemin. Por jo të martohet e të bëjë fëmijë, të lërë
trashëgimtarë, që ta ndajnë tokën e mallin me
djalin tim. Jo, këtë nuk do ta lejoj kurrë.
- Mirë, moj Jella, ta zëmë se është kështu si
thua ti, - i tha Dalla. - Ta zëmë se ke të drejtë,
por a mund ta mbajsh ti Axhemin të martohet
me një grua tjetër e të bëjë fëmijë, shumë fëmijë,
sa të dojë?!
- Po qe se Axhemi kërkon të martohet, e
nxjerrim që tani nga shtëpia. I japim nja tre-katër
dynymë tokë dhe u paftë hajrin. E dimë se do t’i
shesë dhe do të shkojë t’i pijë tek mejhaneja e
Mer Qorrit.
- Ra një heshtje e shkurtër, pasta nëna foli
prapë:
- Nuk kam kundërshtim të shkosh me Axhemin, se je ende e re dhe të themi atë që është,
nuk mund të rrish pa burrë. Por, ja, ashtu fshehtas. Ne do të bëjmë sikur nuk dimë dhe nuk shohim gjë. Në daç vepro kështu si thashë, në daç
martohu, nuk prish punë, veç fëmijë të mos bësh.
- Mirë, moj motër, ta zëmë se pranova këtë
që thua ti, por si të shkosh me një burrë, do të
bësh edhe fëmijë. Kësaj si ia ja ban ti?
- Këtë e rregulloj unë. Kemi një mik në
qytet, doktor Xhufin.....” (NOVELA, f. 214-215).
Novela tregon se sa e tmerrshme është prona.
Është fjala për pronën e vogël, e cila,megjithatë,
ka aftësinë t’i fusë njerëzit në grindje dhe ata
janë në gjendje që me mënyrat më barbare, siç
tregohet në këtë novelë, të mbrojnë “të drejtën”
mbi të. Prona e madhe i bën njerëzit një palë
skllavopronarë, një palë skllevër. Skllavi nuk
është vetëm ai me pranga në duar. Një njeri që
ka pasuri i detyron ata që nuk kanë veçse krahët,
të punojnë tek ai në kushtet që ua dikton ai vetë.
Nuk ke nga shkon, siç shprehet Niçja, ose si vemje e shtypur prej të tjerëve ose të bëhesh i aftë
të shtypësh të tjerët. Por edhe njeriu pa pronë,
siç e dëshmoi socializmi, nëse mund ta quajmë,
(megjithëse një rend nuk jeton pesëdhjetë vjet,
por pesëqind a një mijë), nuk krijoi një njeri më
të mirë se kapitalizmi. Nga do të shkojë njeriu?
Çfarë të bëjë që ai të mbetet njeri? Ja kësaj pyetje i përgjigjet novela dhe ajo thotë se njeriu



ku ka vënë këmbët? Prej këndej del që media,
shtypi, ata që kanë nën kontroll çdo gjë,mbajnë
nën kontroll edhe letërsinë e vërtetë. Jemi në
logjikën e gjërave, nuk kemi dalë prej tyre.
Ngjarjet e të gjitha novelave pothuaj kanë
si vend zhvillimi vendlindjen e autorit. Ka një
vatër dëshirash ky autor që e ka përcaktuar herët
dhe qartë dhe nuk i ndahet. Është në domenin
e vet, në trojet e veta. Atje, në vendlindje merr
temat, problemet, peizazhet, personazhet, vuajtjet, gëzimet, hidhërimet, fisnikërinë, urrejtjen,
dashurinë, gjuhën,kulturën, dasmën, morten,
kanunin, folklorin, historinë, trashëgiminë, tradicionalen,modernen, mënyrën e jetesës, atje i
merr të gjitha e të gjitha...përgjithmonë. Është
shkrimtari i atij vendi, i asaj treve që herë e quan
Çernajë, herë Drinas, herë Breglumas, herë
Përtejdrinas, por që është i njëjti vend: Fushë
Alia e fshatrat përreth, është Çidhna një hapësirë pak më e madhe, por gjithsesi vetëm disa
fshatra.Këtu është vatra e dëshirave të shkrimtarit. Martini nuk e ka për të metë pse ka një
zonë kaq të kufizuar ku zhvillon krijimtarinë e
tij. Madje edhe studimet i ka për këtë zonë. Këtu
ai ka qëmtuar alegorinë, gjakmarrjen, Kanunin,
këtu e kanë burimin dhe përmbajtjen të gjitha
librat e tij. Kështu kanë vepruar edhe kolosë
të mëdhenj. Balzaku kishte Parisin. Një qytet,
por i mjaftueshëm për të dhënë vepra gjeniale.
Ndonjë tjetër, mund ta ketë tematikën dhe problematikën sa në Siberi e Kamçatkë, aq edhe në
Tibet e Himalaje, sa në Gadishullin e Pirenejve,
aq edhe në atë të Apenineve. Kadare, si shembull, ka tema dhe personazhe nga të paktën tre
kontinente, ka një perandori të madhe letrare.
Por forca e Kadaresë nuk qëndron tek madhësia
e perandorisë, por te vërtetësia e bukuria me
të cilën e jep. Balzaku nuk është i vogël, pse
ka vetëm një qytet ku sillet dhe mbështillet.
Çështja është tek mjeshtëria. Ata janë mjeshtra të mëdhenj në të shkruar. Martini e ka edhe
më të ngushtë zonën e veprimit: ai madje edhe
lumin nuk e ka krejt të vetin, por vetëm atë pjesë
që kalon përbri fshatit të tij, ka një copë tokë
që e quan cekë,pak kodra, fushën që nuk është
shumë e madhe. Por ama në këto vise ai njeh
çdo gurë e çdo dru, si thuhet, njeh edhe një fije
bari, ndjen të gjitha aromat, njeh të gjitha lulet,
të gjitha krojet, ndien dridhjen e çdo flete dhe
dallon këngën e secilit zog.
Edhe personazhet i ka nga ky vend. Janë
fshatarët, të vuajtur dhe të hequr keq, të lodhur
dhe të munduar, patriotë dhe të ndershëm, që
kanë luftuar shumë për këtë vatan, kanë përballuar hordhitë osmane dhe hordhitë serbe.
Janë ndier kurdoherë krenarë sepse e dinin pse
jetonin dhe pse luftonin. Nuk kishin shtet, kishin
kanun. Ky i mbrojti që të mos faroheshin, të mos
zhdukeshin. Megjithatë, ata ëndërronin të kishin
shtet dhe ky shtet të ishte as i madh e as i vogël,
siç propagandojë armiqtë të cilëve u bëjnë iso
edhe akademikët tanë. Shtetet janë shtete, aq sa
i ka krijuar Zoti. Edhe këta fshatarët e Martinit
shtetin kaq e duan: sa e ka krijuar Zoti, të shtrirë
deri atje ku bukës i thonë bukë dhe ujit i thonë
ujë. Në të kaluarën këta malësorë zemërbardhë
kanë vuajtur shumë nga i huaji. Fushë Alia është
djegur tri herë. Dy herë nga serbi, një herë nga
partizanët. Serbi nuk e dogji të tërën, la ndonjë
shtëpi në këmbë, kurse partizanët e rrafshuan.
Nuk e dinin fushaliasit se do ta pësonin nga të
vetët, kjo nuk u kishte shkuar kurrë ndërmend.
Ata nuk i dinin fjalët e mençura të atij dijetarit
kroat i cili u thoshte njerëzve të vet, patriotëve
kroatë:Do të çlirohemi edhe nga armiku, do ta
fitojmë lirinë dhe do të kemi shtetin tonë, por
vuajtjen më të madhe, më të egër do ta kemi
nga tanët. Keni për të parë po nuk ndodhi kështu. Dhe ashtu ndodhi. Ashtu ndodhinë Kroaci,
ashtu ndodhi edhe në vende të tjera më të zhvilluara, por Shqipëria mban rekordin në botë
ku shqiptari e lufton kaq ashpër dhe me egërsi
shqiptarin. Edhe pse të shtypur malësorët e nuk e
kanë traditë rebelimin. Traditë kanë luftën me të
huajin. Ata që i mbajnë nën thundër kanë përqafuar dhe forcuar këtë traditën e re: si të shtypësh
dhe të mbash të nënshtruar tëndin, shqiptarin.
Të bëhesh aleat me djallin dhe të birin për këtë
qëllim. Të gjitha këto Martini i thotë qartë,
bukur. Kjo është një arsye shumë e mjaftueshme
që novelave të tij të mos u bëhet jehonë. Gazetarët, edhe pse janë qenie jo inteligjente dhe pa
peshë, kanë nuhatje klasore, e dinë cilën vepër
të përhapin dhe cilën të lënë ne errësirë.
*Autori i shkrimit ka titullin akademik
“Profesor i asociuar”.
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“Atdhetarët Shatku”, libër që i kalon kufijtë e një monografie jetëshkruese
të një familjeje të veçantë elitare, siç është ajo e derës Shatku.

Duke lexuar librin historiko-biografik

“AtDhetArët ShAtKu”
Nga REMZI ZEqJA

N

ëse do të bënim një panoramë të
shkurtër gjeo-historike të Dibrës, ia
vlen të ndalemi në disa momente më
pikante të saj. Padyshim, duke qenë zonë kufitare, por edhe atdhetare, në trevat e saj janë
zhvilluar pak më shumë se gjysma (18 gjithsej)
e betejave që kreu Skënderbeu kundër turqve
(18 gjithsej). Në vitin 1909 zhvilloi punimet
Kongresi i Dibrës së Madhe me delegatë nga
e gjithë Shqipëria dhe që mbështeti kërkesat e
Lidhjes së Prizrenit (1878) Lidhjes së Pejës dhe
Kongresit të Manastirit (1908), ku u vendos alfabeti i gjuhës shqipe. E pse të mos përmendet,
me këtë rast, edhe fakti që mbas zmbrapsjes
tri herë të forcave ushtarake turke të Shefqet
Dërgut Pashës (1910-1911), kryesisht nga
luftëtarët e Dibrës së Epërme e të Poshtme,
dibranët i rrokën sërish armët, duke shfaqur
një qëndresë të paepur për jetë a vdekje gjatë
Luftërave Ballkanike, (shtator-tetor), 1912,
kundër synimeve aneksioniste të serbëve e
bullgarëve, derisa u Shpall Pavarësia. Nga
delegatët e Dibrës, Vehbi Dibra (Agolli), e
Hafiz Sherif Lëngu, i pari u zgjodh në qeverinë
e Ismail Qemalit, kryetar i Pleqësisë(senatit),
kurse dibrani Nikollë Kaçorri u zgjodh Nënkryetar.
Por, ende pa u kredhur më tej në historinë
e mëtejshme të Dibrës së Madhe, ia vlen të
ndalemi në një pikë të veçantë kulmore të
historisë e kulturës dibrane: hapja e shkollës së
parë shqipe në vitin 1888, për t’u rihapur më
1893 e për t’u shoqëruar më tej me 11 shkolla fillore, 2 medrese e 1 shkollë Ruzhdije (e
mesme), ku dhanë mësim misionarë të arsimit
shqip, si: Seit Najdeni, Hoxhë Muglica, Sheh
Sula, Shaqir Daci, Shyqyri Qoku, Ali Zeqja,
Hamdi Ohri, Dervish Hima e Zenepe Hima,
Josif Bageri e të tjerë mësues të nderuar, që i
kthyen shkollat ( fillimisht, shtëpi e dyqane)
jo vetëm në vatra dije, por edhe i mbruajtën
nxënësit me ndjenjën kombëtare të atdhedashurisë.
Autorët e librit, Saimir Shatku e Qatip Mara,
me një gjuhë të thjeshtë e komunikuese,
na tregojnë se Izet, Faik e Shefki Shatku
zanafillën e formimit të tyre mëmëdhetar e
gjejnë që në ato mexhilizet dhe kuvendet e
pleqësisë dibrane, ku u bëhej jehonë betejave
e bëmave luftarake, besëlidhjes së të parëve
dibranë, pajtimit të gjaqeve, për të qenë të
bashkuar ngaherë para synimeve grabitqare
të armiqve nga çdo anë. Pikërisht në këto
mjedise të shëndetshme tradicionale dhe në
shkollat e Dibrës së Madhe, gjendet zanafilla
e edukimit të Shatkollarëve, për të vazhduar
rrugën e arsimimit, si shumë dibranë të tjerë,
në shkollat e larta të Turqisë e gjetiu.
Nëse nuk do ta merrni për mungesë modestie, lejomëni të vë në dukje një thënie të
Barletit se “Dibra është çelësi i shqiptarizmës”
dhe një vlerësim për dibranët nga Eqrem bej
Vlora që “Dibranët janë fisi më luftarak i
shqiptarëve”. Dhe, sa për humor, le të zënë
vend në këto rreshta edhe disa cilësi të tjera të
dibranëve, sipas Fan Nolit: “ Njerëz të zgjuar
me lezet/ që i gjen në çdo anë,/ që të bëjnë
muhabet,/ këta janë mjeshtrit dibranë”
Është i mirënjohur fakti historik që, e
para-Dibra, kundërshtoi me armë në dorë
vendimet e Konferencës së Ambasadorëve
në Londër (1913) për t’ia falur Serbisë Dibrën e Madhe (1913). Siç dihet, përparimet
në luftime të forcave dibrane në mbrojtje të
territoreve shqiptare nga shovinistët serbë, u
shuan mbas një kundërmësymjeje me artileri,
masakrash e një terrori të paparë nga fqinjët

aneksionistë.
Në këto rrethana, popullata e Dibrës së
Madhe, familjet më në zë të asaj periudhe
e më parë, duke përfshirë edhe derën e
Shatkëve, u detyruan të braktisnin trojet e
të parëve, të linin mall e pasuri dhe të merrnin rrugën e muhaxhirllikut, kryesisht drejt
Tiranës, Elbasanit e Durrësit. E paharruar do
të mbetet për muhaxhirët dibranë pritja e
përzemërt, në hyrje të Tiranës, e Kryetarit
të Bashkisë së Tiranës, zotit Zyber Hallulli.
Bujarinë e treguan edhe njerëz të thjeshtë të
shtresës së mesme, por edhe familjet më në
zë të asaj kohe, si: Bargjini, Kusi e Toptani;
Kërçiku, Vorpsi e Karapici, Mëniku (Beliu),
Bakalli, Bogdani, Tafaj, Petrela, Këlliçi, Kaceli,
Preza e shumë të tjera. Dibranët u befasuan
nga bujaria tiranase dhe, ku me qira e ku
falas, si tipa punëtorë e kërkues ndaj jetës,
dora-dorës, nisën të mëkëmben e arritën të
krijonin ekonominë e tyre të pavarur, duke
ngritur shtëpi dykatëshe me oxhak e të bardha nga badama e duke u shkrirë aktivisht me
vendasit. Nuk është e rastit që në organet e
administratës së asaj kohe, një pjesë dibranësh
të shkolluar drejtuan edhe institucione të
ndryshme, për shembull, Bashkinë e Tiranës
nga Izet Shatku, duke dhënë një kontribut
të çmuar edhe në disa fusha të veprimtarisë
politike, ekonomike e shoqërore.
( Në shenjë respekti e mirënjohjeje të kësaj
lidhjeje, të tiranasve autoktonë e dibranëve
të Tiranës, tashmë të shkrirë e të bërë njësh,
autorët Saimir Shatku e Qatip Mara, me
vendimin e kryesisë së shoqatës “Bashkësia
dibrane” kanë vendosur që me të ardhurat të
cilat do të sigurohen nga shitja e këtij libri,
të ngrihet një Memorial fare pranë Selvisë,
në Tiranë.)
Përveç disa të tjerëve, ishin Izet Shatku,
Faik Shatku e Shefki Shatku, ata që evidentuan
vlerat morale e njerëzore, aftësitë juridike e
ushtarake në fushat e shkelura prej tyre, u përballën me lakmitë, dredhitë dhe korrupsionin
e administratës së asaj kohe, duke arritur të
mbajnë një qëndrim objektiv e parimor në
respekt ttë ligjeve shtetërore. Izet, Faik e Shefki
Shatku dhanë një kontribut të çmuar në ecjen
përpara të shtetit shqiptar, në konsolidimin e
institucioneve shtetërore me kritere e parime
Perëndimore europiane, gjithnjë me synimin
final për ta integruar Shqipërinë në familjen
e madhe europiane.
Këto cilësi dhe të tjera, pasqyrohen në
librin “Atdhetarët Shatku” të autorëve Saimir

Shatku e Qatip Mara, libër që na paraqet jo
vetëm trashëgiminë atdhetare të kësaj familjeje elitare, si shumë familje të tjera dibrane, por
na njeh me mjedisin e Dibrës së Madhe, me
copëza historie nga periudha e mbretërimit
të Zogut e pragpushtimit fashist të Shqipërisë.
Kështu që, libri i kalon kufijtë e një trajtimi
të lokalizuar e nacionalist të tre brezave të
familjes Shatku, familje autoktone në Dibër
qysh prej 350 vjetësh, por fiton edhe vlera
njohëse të historiografisë shqiptare, që nga
fundi i shekullit XIX, deri në shekullin XX.
Është e rëndësishme të theksojmë se kemi
të bëjmë me një periudhë historike mjaft
dramatike për ne, kur interesat e atdheut
kërcënoheshin prej lakmisë, nga njëra anë,
dhe dritëshkurtësisë e orekseve të kulltukofagëve, nga ana tjetër. E pse të mos vëmë
në dukje këtu edhe periudhën e diktaturës
enveriste, që me parimin famëkeq të luftës
klasore, burgosi e shoi plot intelektualë të
shkolluar jashtë shteti dhe internoi e dëboi
plot figura të njohura, si Izet Shatku (i dëbuar
në Shkodër), ku iu pre rruga e përfaqësimit të
Shqipërisë jashtë kufijve tanë, basketbollistit
të shquar të kombëtares së basketbollit, Luan
Izet Shatku. Me një ndjenjë keqardhjeje shprehemi, gjithashtu, për fatin e hidhur që pati
edhe Geri Burhan Shatku, futbollist i talentuar
pranë skuadrës së të rinjve të Torinos të Italisë
dhe të cilit iu pre jeta në moshën 19-vjeçare.
Natyrisht, nuk është e rastit që Izet Shatkun
do ta ndeshim në shmë pozicione të rëndësishme e të larta shtetërore, si guvernator
i disa rajoneve në Perndorinë Turke, por
edhe në Shqipëri me detyrat e nënprefektit e
prefektit në disa qarqe, drejtor i përgjithshëm i
reformës agrare, mandej të zgjedhur si deputet
e Ministër i Punëve Botore, ku shkëlqeu me aftësitë e tij organizative e me sensin praktik në
materializimin e problemeve të përditshme.
Faik Shatku, gjithashtu, me një formim
të konsoliduar në fushën e jurisprudencës,
avokat, prokuror, sekretar i përgjithshëm në
administratën e lartë publike e këshilltar,
hartues ligjesh, njeri i përgatitur me kulturë
juridike, me vizion dhe horizont të gjerë arriti
që në vitet 1936-1938 të emërohet Ministër i
Arsimit (Edukimit Kombëtar), kohë në të cilën
formohet Kabineti i fundit qeveritar, i kryesuar
nga Kryeministri Koço. Duke vlerësuar meritat
e tij në jurisprudencë, si një intelektual i devotshëm dhe atdhetar i përkushtuar në shërbim
të kombit të vet, Faik Shatku zgjidhet Ministër
Drejtësie (1938-1939).
Mbreti Ahmet Zogu mbahet mend nga
bashkëkohësit për përpjekjet e shumta në
drejtim të vendosjes së rregullave të qytetërimit dhe të një qetësie relative në qytet e
në fshat. Për realizimin e një disipline serioze,
një paqeje shoqërore, kur ajo, tradicionalisht
nuk ishte në lartësinë e duhur, kishte nevojë
për një dorë të fortë në krye të xhandarmërisë
shqiptare, prandaj Naltmadhnia solli edhe disa
këshilltarë nga jashtë shteti. Ishte pikërisht
Shefki Shatku, që u zgjodh Komandant Xhandarmërie në vitet 1931-1939, duke punuar me
prefektët e nënprefektët, kryetarët e komunave
për sigurimin e një rendi publik të sigurtë.
Në mbyllje të këtij libri, që i kalon kufijtë
e një monografie, jetëshkruese të një familjeje të veçantë elitare, siç është ajo e derës
Shatku, i sigurojmë lexuesit se autorët Saimir
Shatku e Qatip Mara e kanë pasuruar librin me
copëza tërheqëse historie, me vlera njohëse e
artistike, por edhe me ilustrime të shumta, që
ngjallin interes për këdo e, doemos, për ata që
e quajnë veten dibranë e kanë debulesë për
Dibrën e Epërme e të Poshtme.
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hjetra vite ma parë, nga vitet shtatëdhjetë, atëherë djalosh i ri e krejt ëndra
për jetën, Ferit Ferati e la Sllovën,
vendlindjen e tij të bukur dhe u shpërngul
përfundimisht në metropolin shqiptar, Tiranë,
me punë dhe shtëpi, një ëndërr e shumë prej
djemve të Ujemujës në ato vite. Shumë kush
foli si nën zë:”Feriti iku, na e ktheu shpinën,
nuk do të kthehet më kurrë”. Dhe në fakt kështu
ndodhi, Ferit Ferati u arsimua , u punësua, u
martua dhe krijoi familjen në Tiranë duke u
bërë edhe gjysh, ku jeton ende sot që nga viti
1970, por që kurrë nuk e braktisi vendlindjen e
tij. Mburret me krenari edhe në këtë moshë që
kurrë nuk u bëra tiranës, por mbeta një dibranë
i mirë. Dhe kjo thënja e tij na bind më së miri
me librin që sapo ka botuar me një titull mjaft
intrigues: “Dibër moj, ti, Dibra ime”.
Në fakt për Dibrën kanë shkruar shumë
autor të huaj dhe vendas. Është ndoshta e
vetmja trevë e vendit tonë që e ka rrokur pena
e studiuesve të ndryshëm. Feriti vjen krejt
ndryshe në rrëfimin e tij, krejt ndryshe nga të
gjithë të tjerët që kanë shkruar.
Duke lexuar librin e tij bindesh se autori ka
njohuri shumë, ka kulturë dhe ka lexuar shumë
literaturë të ndryshme për Dibrën dhe dibranët.
Librin e ka ndarë në tre pjesë: Historia, etnokultura dhe Ujemuja. Pra, mikrokrahinën e tij të
dashur, vendlindjen nuk e la pas dore por në
këtë libër i ka kushtuar një vëmëndje të dyfishtë
duke u marrë edhe me detajet më të vogla.
Autori nëpërmjet këtij libri është përpjekur
të tregojë se e kaluara jonë ka qenë vërtet e
lavdishme, pasi ne kemi se çfarë të themi për të
parët tanë, ne duhet ti tregojmë botës se në këto
troje nuk jemi ardhacakë, por vendali, fqinjët
shumë kohë pas nesh, u zgjeruan në tokat tona
me luftra të përgjakshme, na coptuan dhe na
ndanë. Ne në fakt jemi një Dibër por gjysmën
na e morën pa drejtësisht. Nuk kemi pse ta
quajmë ndarjen e bërë në Dibër e Poshtëme e
Dibër e Epërme, apo siç mundohen ti etiketojnë
Dibër e Madhe e Dibër e Vogël.
Jo, historia njeh një Dibër, dhe nëpërmjet
librit të tij autori mundohet ti jap lexuesit një
Dibër. Libri i Ferit Feratit ka një pasuri të madhe me dokumenta. Ato nuk janë dokumenta
arkivore dhe të pa njohura për studiues e
lexues. Janë shkrime historike të autorëve të
ndryshëm për një problem të caktuar, por edhe
monografi të plota të shkruara për historinë
tonë të lavdishme. Prurjet janë të njohura, të
botuara vite më parë por që kanë qarkulluar
lirshëm edhe në vitet e diktaturës.Nëpërmjet këtij libri, autori përcjell trashëgiminë
te pasardhësit, duke bërë kështu thirrje për
njohjen e vetvetes. Ashtu thjeshtë bën lidhjen e së shkuarës me të sotmen, me sytë nga
e ardhmja. Libri ka jetë, se fundja është jeta
ajo që përcakton nivelin e njerzimit, stadin e
tij. Duke dhënë këtë pasuri të Dibrës dhe në
veçanti të Ujemujës, nga ka dhe vendlindjen
vetë autori, jep një mesazh që pasardhësit të
mos e harrojnë, se ndëshkimi më i madh që
mund ti japësh dikujt është harresa.
Njohja me historinë tënde, do të thotë ruajtje
e kujtesës, e kjo do të thotë të bëhesh pjesë e
popujve historikë, të cilët nuk harrojnë nëpër
cilat rrugë të historisë kanë kaluar të parët tanë,
për ta mbajtur gjallë jetën, siç dhe nuk harrojnë
se pa sakrifica nuk ka vlera.

Mars 2021 - 19

nr.

175

kulturë

Tashmë orkestrën frymore të Dibrës e shpërndanë erërat e tranzicionit. Por ajo do
të ringjallet si feniksi nga hiri, më e gjallë, më e madhërishme, sepse do ta kërkojnë
kultura e shpirti dibran, zhvillimet e ardhshme.

Fanfara e Shtëpisë së Kulturës “haki Stërmilli”
Nga qAMIl HAMZAJ
1. NJË SHËRbIM JASHTË PRoFIlIT
shte aty pas mesit të majit 1970. Shefi i
seksionit të arsim-kulturës të rrethit më komunikoi se do të shoqëroja, ose siç përdorej
në atë kohë, do të isha përgjegjës i orkestrës
frymore të shtëpisë së kulturës së rrethit në
takimin zonal, që do të zhvillohej më 21-24 maj
në Lezhë. Dhe që t’i dilte përpara kundërshtimit
nga ana ime, pasi unë aso kohe isha specialist për
matematikën në seksion, shefi Shemsi Manjani
solli një sërë argumentesh pse 2-3 specialistë
dhe 4 metodistët e kulturës nuk do ta kryenin
këtë shërbim.
E kisha njohur që në javët e par atë punës
sime në seksion këtë cilësi të shefit; ai vlerësonte
mbi të gjitha korrektesën dhe saktësinë në kryerjen e detyrave, pavarësisht në se të përkisnin
sipas profilit apo sektorit. E kisha provuar këtë
në gusht 1969, kur bashkë me një punonjëse
të bibliotekës më caktoi të marr pjesë në një
seminar për sistemimin e skedimin shkencor
të fondeve të bibliotekave, që zhvillohej në
Elbasan. Shtrimi me rigorozitet i kërkesave dhe
i metodës së kryerjes së kësaj detyre, para udhëheqjes së seksionit, vlerësimi serioz nga ana
e seksionit dhe e punonjësve të bibliotekës, bëri
që kjo detyrë të merrte udhë. Më vonë, dhe pse
isha kryespecialist për arsimin në seksion, do
të ngarkohesha shpesh me detyra të kulturës;
madje më 1974 kam kryesuar jurinë e rrethit
për festivalin e këngës në RTV.
Për orkestrën frymore, që ne e quanim
“bandë”, e në fakt ajo ishte fanfarë, dija pak
gjëra. Ishte krijuar më 18 shkurt 1969. Për të
ndihmuar kishte ardhur pensionisti Shyqyri Vogli
nga Kavaja dhe Dine Kasapi (Ferhati) nga Tirana.
Kishte punuar me të i palodhuri, kompozitori
Tonin Rrota. Ndërkohë, drejtues ishte mësuesi i
muzikës, Nuredin Mazari. E kisha parë “bandën”
të ekzekutojë në ceremoni solemne e festa dhe
shumë pjesëtarë të saj i njihja.
Për t’u njohur edhe me programin e konkurrimit të bandës, atë natë mora pjesë në provat
e saj. Provat qenë si të gjithë provat; ndërhyrje
dhe vërejtje herë njërit instrument apo bllok
instrumentesh, kështu që nuk arrita të krijoj një
përfytyrim të saktë për përmbajtjen dhe nivelim
e interpretimit të bandës që unë do të kryesoja.
Prova gjeneralë do të bëhej të nesërmen. Por
unë të nesërmen do të isha në Tiranë, për të
blerë biletat e kthimit, të cilat për kushtet e
atëhershme të transportit, shiteshin një javë
përpara udhëtimit.
Me trupën e orkestrës frymore u takuam në
Laç dhe udhëtuam me autobus për në Lezhë.
Dy rrethana ma rënduan gjendjen shpirtërore
para se të arrija në Lezhë.
E pyeta N. Mazarin se si vajti prova gjeneralë.
– Mirë, më tha; - Kemi përgatitur për konkurrim
pesë marshe e melodi orkestrale, kemi dhe 4-5
pjesë të tjera rezervë. Koncerti zgjat rreth 15-20
minuta.
Më zuri një dhembje therëse e kokës. “Si
është e mundur – mendoja unë që për 15-20
minuta konkurrim të qëndrojmë gati një javë në
Lezhë”. Por, këtë mendim e ndrydha përbrenda
dhe nuk ia shpreha askujt.
Në afërsi të Lezhës, Xhelal Seferi, që punonte
në spitalin e Peshkopisë dhe që aktivizohej edhe
me grupet artistike amatore të atij institucioni,
më tha: “Përgjegjës, unë sonte dua të shkoj në
Shkodër. Kam një byrazer atje”. Nuk m’u duk e
arsyeshme një kërkesë e tillë, pasi edhe të tjerë
nga mbi njëzet pjesëtarët e orkestrës mund të
kishin miq e shokë për të vizituar, por ne kishim
një detyrë tjetër më kryesore, të përfaqësonim
rrethin. Prandaj, me shumë takt iu përgjigja:
“Xhelal, mirë e ke menduar që me këtë rast të
shohësh edhe byrazerin në Shkodër. Mund të
shkojmë edhe bashkë, se dhe unë si ish-gjimnazist në Shkodër kam miq e shokë, por jo sonte
pa u njohur me programin”.
- Dakord, përgjegjës, ma ktheu Xhelali dhe
më vonë nuk u kujtua më për byrazerin e
Shkodrës.
Ky rast më bëri të mendohem për disiplinën
e trupës dhe për kompaktësinë e saj. Intuitivisht
e ndjeja se suksesi i një trupe artistike kishte si
bazë disiplinën e ndërgjegjshme dhe përkush-
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Disa pjesëtarë të fanfarës. Në qendër Shyqyri Vogli dhe Nuredin Mazari

timin e të gjithëve për arritjen e suksesit. Solla
ndërmend tërë pjesëtarët e trupës; Disa, si Lahim
Kola, Hiqmet Hoxha, Imer Seferi, Nurçe Mazari,
Haki Shehu, Haki Vlesha, ushtari nga Fieri Fatos
Harizaj, Myrte Baboçi, Vehap Isaku e ndonjë
tjetër, ose ishin punonjës të shtëpisë së kulturës,
ose amatorë pranë saj. të tjerë, si i respektuari,
ish-mësuesi im i shkollës shtatëvjeçare dhe më
vonë koleg në 12-vjeçaren e Peshkopisë, Pëllumb Lala, Qemal Kurtaga, Bedri Shehu, ishin
mësues, Medat Vlesha, Burhan Xhembulla,
Mehmet Muda, Demir Xhediku e ndonjë tjetër
ishin punonjës të respektuar në kolektivat e tyre.
Në orkestër ishin dhe dy pionierë, Ilir Jakupi
dhe Isak Shehu.
Për këtë të fundit ruaj një kujtim të veçantë.
Ishte viti 1975 kur Isaku maturant kishte fituar
vend të parë në Olimpiadën e Parë Kombëtare
të matematikës. Në zyrën time, si kryespecialist
i arsimit, por që mbuloja dhe lëndën e matematikës për shkollat e mesme, vijnë dy prindërit
e Isakut, Adili dhe Nexhmia.
Duam t’na jepni një mendim për të ardhmen
e Isakut, - m’u drejtua Adili me zërin e tij të
plotë e plot ngrohtësi dhe pastaj më sqaroi se
ai dëshironte që i biri të studionte për muzikë,
ndërsa Nexhmia për matematikë.
Biseduam shtruar për këtë çështje delikate.
Kujtuam se Ajnshtajni i madh iu përkushtua
shkencës dhe çlodhjen më të mirë e ndjente
duke ekzekutuar në violinë. Por edhe në art si
dhe në shkencë, shumë talente janë fikur dhe
fashitur, vetëm pse njëherë në jetë kanë pësuar
një thyerje të zemrës, apo janë lënduar në sedër.
- Mendimi im, - u thashë në fund të bisedës,
- është që Isaku të ndjekë atë degë që e ka vetë
me pasion. Dhe Isak Shehu studioi në Institutin
e Arteve për muzikë duke u bërë një muzikant
virtuoz dhe një pedagog i devotshëm i këtij
Instituti.
I mendova të gjitha këto dhe m’u ngroh
zemra. Kërkesa e Xhelalit qe diçka sporadike
dhe e veçantë. Kolektivi i trupës do të dinte të
vlerësonte detyrën e tij.
2. TAkIMI ME PRoFESoR kRANTEN
Lezhjanët kishin marrë masa të admirueshme;
njerëz të seksionit që na pritnin, madje një do
t’na shoqëronte gjatë gjithë kohës së qëndrimit
atje. Trupa u sistemua sipër në kodër të qytetit,
në një konvikt, një vend shumë piktoresk e i
gjelbëruar, ndërsa ne përgjegjësat në një hotel
në sheshin e qendrës së qytetit. Ky veçim nuk
më pëlqeu, kështu që të nesërmen vajta dhe
fjeta te shokët.
Nuk vonoi e më thirri për t’më takuar dirigjenti i mirënjohur, artisti i Popullit, Mustafa Krantja,
asokohe përgjegjës për muzikën në Ministrinë
e Arsimit e të Kulturës, nën kujdesin e të cilit
zhvillohej ky aktivitet.
Mustafa Kranten s’e kisha takuar asnjëherë,
megjithatë nuk qe i panjohur për mua. Kur në
fillim të viteve ’60 kisha qenë student në Universitet, kisha ndjekur rregullisht jetën artistike

të kryeqytetit. Ndonëse student i varfër, dhe në
TOB bileta shitej me dyfishin e çmimit, në krahasim me institucionet e tjera, unë atë e frekuentoja
rregullisht. Nuk e besoj t’më ketë kaluar pa e
parë premierë opere apo baleti, koncert simfonik
apo qoftë edhe koncert recital i një artisti lirik
apo instrumentisti. Ishin vitet kur një plejadë e
tërë artistësh të rinj të talentuar ishin kthyer nga
studimet nga konservatorët më në zë të Europës
Lindore dhe, duke u afirmuar dhe vetë, i dhanë
një hop cilësor zhvillimit ë kësaj gjinie të artit
muzikor e skenik.
Dirigjenti kryesor ishte Musta Krantja. Në
drejtimin e orkestrës ai mua më dukej i qetë, i
gjithëpushtetshëm e që vendoste rregull e harmoni në botën misterioze të tingujve.
Teatrin e Estradës e frekuentoja vetëm kur
këndonte Vaçe Zela, Pasi humori vulgar asnjëherë s’më ka tërhequr. Asokohe Vaçe Zela
ishte studente e Artit Dramatik, studime të cilat
i braktisi për t’iu kushtuar këngës. Dhe zëri i saj
nuk kishte nevojë të përsosej më tej, pasi ai ish
përsosuria vetë. Teatrin dramatik e preferoja dhe
e frekuentoja, ndërsa ansamblin e këngëve e të
valleve me rrallë, sepse ai e freskonte shumë pak
repertorin e tij, një apo dy herë në vit.
Me emocione, sikur të veja në provim, vajta
para profesor Krantes. Por ai, që kishte si “seli”
të tij njëfarë zyre në shtëpinë e kulturës, më hoqi
si me dorë emocionet dhe ndrojtjen. “E, Dibra,
erdhët. Rrugë e gjatë, u lodhët pak”. Unë, i çliruar nga emocionet, iu përgjigja se nuk e kemi
ndjerë rrugën, pasi ishin të gjithë të rinj, kishim
madje në përbërje të trupës edhe dy fëmijë. Kjo
e fundit i bëri përshtypje, por vura re se edhe i
pëlqeu. Duke e nuhatur këtë, unë i shpjegova
punën që bënte shtëpia e pionierit me talentet e
reja, por pa u zgjatur, me qëllim që të përfitoja
sa më shumë prej tij.
- Sa më shpejt të zbulohen talente dhe sa
më mirë të punohet me ta, aq më i sigurt është
afirmimi i tyre – më tha ai dhe me një ton tepër
miqësor më shpjegoi se si mund të realizohej kjo
në shkollë, detyra që unë i ndoqa me skrupulozitet gjatë shtatë viteve që punova në seksion
të arsim-kulturës.
- Më kanë informuar se keni një përbërje dhe
nivel të mirë ekzekutimi të fanfarës-vazhdoi
ai. – Shokët pensionistë që kanë ardhur për të
ndihmuar dhe vetë drejtuesit tuaj të muzikës
kanë punuar mirë. – Ashtu është – iu përgjigja
unë, dhe përmenda ndihmesën e dhënë nga
Shyqyri Vogli, të cilin unë nuk e njihja, pasi qe
larguar nga Peshkopia, para ardhjes sime në seksion në korrik të vitit 1969, por e njoha këto ditë.
Pas kësaj bisede, profesori më njohu me programin, më porositi që të mbaj kompakt grupin,
gjë që unë vetë e kisha parasysh, dhe nuk harroi
të më porosiste, që për çdo problem që do të
kisha, të vija ta takoja në çdo kohë.
Kur dola nga “zyra” e profesorit, tashmë
jashtë kishte rënë nata. Qyteti i gjelbëruar vezullonte nga dritat e zbukurimet të bërë enkas
për aktivitetin.

3. NJË “koNcERT” REcITAl
i paplaniFikUaR
Lezha gjithnjë më ka bërë përshtypje dhe më
ka lënë mbresa të pashlyera. Si qytet, ai ishte i
vogël, i gjelbëruar dhe tërheqës. Por nëpërmjet
lavdisë së saj Lezha, në përfytyrimin tim merrte
përmasa të mëdha; me kryet në Kala mbi kodër
(Kala, të cilën e vizitova atë ditë), për shpatulla
kishte malet gri të qëndisura me të blertë dhe te
këmbët i gulçonte deti... Nuk e di pse e përfytyroja kaq të madhe Lezhën, mbase këtë ndjesi
më ngjallte te Mjeda me binomin e poemave
heroike “Lisus” dhe “Scodra”.
Por ishte një arsye tjetër më madhore që
më bënte të mendoj kështu: Historia e lashtë e
Lezhës lidhej me periudhën më të lavdishme të
historisë së Shqipërisë. Në Lezhë Skënderbeu dy
herë organizoi besëlidhjet e mëdha mbarëkombëtare brenda një çerek shekulli, aty dha dhe
frymën e fundit, i pushoi së rrahuri zemra dhe
u varros trupi i tij. Sa herë kaloja nëpër Lezhë,
sikur ndjeja diçka nga shpirti i Skënderbeut, i cili
më dukej se endej i gjallë në hapësirë. Për këtë
arsye, ndjeja se në Lezhë sikur gjendej dhe rrihte
zemra e kombit tonë të sakatosur nga rrebeshët
e shekujve, pra aty ishte gjoksi i Atdheut dhe
Adriatikut përballë me valët e tij të shkumëzuara,
s’ish gjë tjetër, veçse tufanët e egra të kohërave.
Me këto mendime kisha dalë në sheshin
përballë shtëpisë së kulturës.
Më befasuan tingujt e një kënge dibrane, të
kënduar nga një zë tenori dhe të shoqëruara me
fizarmonikë. U afrova andej nga vinin tingujt. Në
një cep të sheshit, i rrethuar nga një grumbull
kureshtarësh që sa vinte e shtohej, këndonte
Xhelal Seferi... këndonte një këngë të lashtë
nizamësh.
- Ku ta ketë marrë fizarmonikën, mendova unë
jo pa shqetësim; se në një shoqëri ku çdo gjë
është e organizuar dhe e planifikuar, iniciativa
private, qoftë dhe në interpretimin e një kënge
në rrugë, lehtësisht mund të keqkuptohej ose
mund të bënte qesharak para njerëzve.
Duke u afruar, vura re se rreth Xhelalit nuk
kishte vetëm fëmijë, por edhe të rritur, që pas
çdo kënge, e duartrokitnin me dashamirësi dhe
thirrnin “Tjetër, tjetër”. Dhe Xhelali këndoi
këngë për Nëntë Malet e Dibrës, për Isuf Murrën
e Elez Isufin, e deri për djemtë e Dibrës, që në
luftën e fundit, pushtuesve ua bënë këmishën
e zezë, të kuqe. Ndërkohë, unë i qeshë afruar
Xhelalit dhe i pëshpërita: “Të lumtë goja, Xhelal.
Por mjaft më për sonte, se ora po shkon dhjetë”.
– Dakord, përgjegjës, ma ktheu ai, dhe iu drejtua
spektatorëve. Ndërsa duartrokitje vazhdonin
akoma: - Faleminderit shumë. Tani me leje, se
u bë vonë. E kemi me vete në dorë, - shtoi ai një
shprehje që asnjëri nga lezhjanët nuk e kuptoi.
Ishte shprehje që i respektuari, drejtori i Shtëpisë
së Kulturës Peshkopi, Adil Shehu, e përdorte kur
deshtë t’i tërhiqte vëmendjen ndonjë amatori
të shtëpisë së kulturës, i cili thyente orarin. Me
këtë shprehje ai u kujtonte që të shihnin orën që
mbanin në dorë për të qenë korrektë në punë.
Duke u larguar, Xhelali më tregoi se fizarmonikën ia kishin dhënë në shtëpinë e kulturës
Lezhë.
– Po si more guximin të dalësh të këndosh
para lezhjanëve, që kanë një folklor të pasur dhe
interpretues të zotë – e pyeta unë.
– Desha t’u tregoj atyre se ka ardhur Dibra
në Lezhë, - ma preu shkurt.
Ndërkohë, unë me heshtje mendoja se iniciativa e Xhelalit, ndonëse qe afër marrëzisë, në
një pikëpamje tjetër qe shumë kuptimplotë dhe
jo vetëm një sukses i tij. Nëpërmjet këngëve të
Xhelalit, lezhjanët po njiheshim me ngjarjet që
kanë ndodhur në Dibër, që është në shpinë të
Atdheut. Dhe dihet se qentë dhe armiqtë synojnë
pjesët e trupit që mbrohen më me vështirësi, siç
janë shpinë e njeriut dhe e Atdheut. Prandaj,
luftërat që ka bërë Dibra për mbrojtjen e Atdheut
kanë qenë gjithsesi tragjike dhe heroike, por
dhe që kanë mbetur më të heshtura në historinë
tonë kombëtare. Xhelali, më tepër me brendinë
e këngëve se sa me mjeshtërinë e interpretimit,
u tregoi lezhjanëve, një pjesë të historisë së
Dibrës, e cila pa bujë e zhurmë, gjithnjë ka
mbajtur peshë nga më të rëndat në kthesat më të
rëndësishme të historisë sonë kombëtare.
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Besnik muratin dhe Flutura Bushkashin
Nga meVlUd BUci

E

dhe para se të lexoja librin kisha dëgjuar për
matjanin e fisnikërisë, birin e Muralikajve,
prejardhja e hershme e të cilit është nga
Mazhica e Dibrës, të paharruarin, Zenel Sadik
Murati. Pasi e rilexova, na emocionoi fakti se
ky libër është shkruar thjeshtë, kuptueshëm, me
kujtime e mbresa, ku secila të ngjall dashuri e
krenari, secila flet për gjurmët e jetës, nderimin
për birin e Shëlliut të Matit, ku pasqyrohet jeta
në plotësi, gjurmët e përkushtimit, në luftë e
në punë, nderimi për familjen e fisin, lidhjet e
ngushta me fëmijtë, shokët e miqtë.
Ia vlen të theksojmë qysh në fillim, se libra
të tillë janë, si të thuash, një “arkiv”, një “muze”,
që dritëson jetën, punën e vlerat njerëzore. Të
shkruarit me realizëm e frymëzim, gjetjet artistike, faktet, episode, që shpërfaqen në kujtimet e
mbresat, e bëjnë këtë libër tërheqës e të veçantë,
si një testament i artë njerëzor, për çdo kohë e
çdo njeri.
Jeta e njeriut është shumë e shkurtër, kjo ka
kuptim kur vihet në shërbim të shoqërisë, të atdheut, të detyrës, të familjes e të farefisit.
I thjeshtë si e vërteta, i përkushtuar e
zemërdritë, dashamirës e kurdoherë i dashur e
i respektuar, qe dhe mbeti biri i Muralikajve të
Shëlliut, Zenel Sadiku. Është mjaft domethënëse
ajo që shkruan, midis të tjerash, poeti e redaktori
Basir Bushkashi: “Libri ‘Zenel Sadiku i Muralikajve’ i autorëve Besnik Murati e Flutura Bushkashi, motër e vëlla, sjell para lexuesve portretin
e një njeriu, që e deshi shumë vendin e tij, duke
përfshirë edhe Kosovën martire, që vuri jetën
në rrezik për lirinë e saj, që i deshi dhe i respektoi njerëzit e tij të afërm, miqtë dhe shokët
e shumtë, që respektoi detyrat që iu dhanë dhe
i kreu ato me ndërgjegje të lartë e me dinjitet,
duke i dhënë nur e dritë çdo pune, që iu besua
nëpër kohëra të vështira” (fq. 3).
Kompozicioni i këtij libri, kronika e jetës,
kujtimet e mbresat, fotot e gjithçka e gdhendur
tregojnë me urtësi, vërtetësinë e thjeshtësinë se
si rritet njeriu, se si dritësohet jeta, se si kurrë
nuk vyshken lufta, puna, respekti, virtytet, vlerat,
dashuria për fisin, shokët e miqtë.
Një libër kronikal për gjurmët jetësore, libër
monument për vlerat e njeriut, dëshmi e të vërtetave, ku rrezatojnë: fisnikëria, kultura, dasham-

“Zenel Sadiku i Muralikajve”
kujtime të shkruara qartë,
me shpirt prej luftëtari, duke
përshkruar betejat, shokët,
sakrificat sublime në emër të
lirisë së atdheut, në shtigje të
vështira lufte, në rrethime e
prita për të çarë përpara për
jetë, liri a vdekje. Gjurmët e
luftës e të qëndresës, fotot me
shtabin e batalionit “kosova”...

irësia, krenaria legjitime e fëmijëve për babain,
që jetën e ka vënë në shërbim të luftës, të punës,
të familjes e të traditave, duke lartësuar kështu
fisin, kohën dhe brezat. Është obligim shpirtëror
dhe detyrë njerëzore të gdhendësh pak rreshta
për libra të tillë, si ky, kushtuar atdhetarit e veteranit të lirisë, intelektualit të paharruar e gjurmëlënës, Zenel Sadikut të Muralikajve.
Libri nis me shkrimin “Muralikajt” të shkruar
me çiltërsi e argument nga kolonel Besnik Murati, i biri i tij, i cili thekson: “Në këtë fis kujtohet
me respekt akademik Ali Murati, që mori pjesë
në Kuvendin e Suçit, në vitin 1911, me Dali
Hysën, siç dëshmon autori Ali Gjoka në librin
e tij: “Shëlliu dhe Gjoka i Skënderbeut”. (fq. 72)
Një figurë e njohur popullore e këtij fisi është
dhe Sadik Murati, që në rininë e tij kishte emigruar dymbëdhjetë vite në Stamboll, ku punoi
dhe u arsimua dhe që id ha emër fisit në kohën

Dibër moj, ti, Dibra ime
(vijon nga faqja 18)
Në librin e ri të autorit Ferit Ferati ka materiale të bollshme që ndoshta sot do të na duken si
një vlerësim i thjeshtë, por pas disa vitesh, vlera
do të jetë e shumë fishtë. Pasardhësit do ta kenë
më të lehtë të vlerësojnë historinë e të parëve.
Në libër parakalojnë personazhe historikë, të
njohur por treguar në mënyrë mjaft bukur, me
një gjuhë të thjeshtë dhe shumë origjinale.
Në udhën drejt përshkrimit të veprimtarisë
historike, në mënyrë inteligjente kalon edhe
mjaft ngjarje të rëndësishme e ndonjë edhe më
pak të rëndësishme dhe të pa nevojshme.
Fundja siç thotë i madhi Faik Konica:”Për të
gjykuar mirë një njeri në histori, duhet ta gjykojmë jo mbas mendimeve të kohës së sotme, por
mbas kohës ku ai vetë u rrit, u suall e rrojti”.
Me mjaft interes për lexuesin e studiuesin
janë jo vetëm ngjarjet e kronikat historike por
dhe ritet, doket, zakonet e njerëzve të thjeshtë.
Pra të gjitha këto i gjen në monografi të shkruar
bukur e me mjaft dashamirësi nga autori.
Kur lexon librin e Ferit Feratit të dalin para
ngjarje të mira e të hidhura, begati, kurbet, luftë,
heronj e dëshmorë. Duke u futur nëpër këto
shtigje, lexuesi vendas ndjehet mirë, se njeri
ndjehet mirë, kur paraardhësit e tij, vetë apo
bashkëkohësit kanë bërë diçka të vlefshme për
lirinë, për vatanin.
Duke lexuar këtë libër, rrjesht pas rrjeshti,
pasazh pas pasazhi e kapitull pas kapitulli,
bindesh plotësisht se autori ka bërë vërtet një
punë serioze, me pasion e përkushtim, për të na
përcjellë historinë e vendlindjes sonë të dashur
të cilit i ka mjaftuar vetvetja për të mbijetuar dhe
përcjellë mesazhe nëpër kohë, gjer në ditët tona.
Dibranët në përgjithësi e Ujemujasit në
veçanti i shikojmë në këtë libër si luftëtarë të
angazhuar në vite me radhë, në të gjitha luftrat
e kundër çdo lloj pushtuesi, nga koha në kohë
e nga brezi në brez, portagonistë, fise, figura,

tradita, kode zakonore, ngulmimet e hershme e
gjer në ditët tona.
Në shpalimin e gjithçkaje shpirtërore, që nga
kultura e mikpritjes, gjer tek ushtrimi i riteve, zakoneve e traditave të ardhura nga brezi në brez,
dibranët, sipas autorit janë krejt e veçantë, dinë
të respektojnë vlerat, dinë të ndërtojnë jetën dhe
të shijojë bukur mirësitë e natyrës dhe universit.
Në këtë këndvështrim kuptimshmëria e rrëfimeve të Ferit Feratit në këtë libër janë të ngrohta,
të vizatuara lehtë dhe të spërkatura me nuanca
të imëta nostalgjie e malli çfarë është më se e
natyurshme për një që largohet nga vendlindja
në moshë të re e kthehet tashmë në moshën e
tretë, ku sivjet mbushën plot 77 vjeç me kujtime
malli, mbresa, studime historike drejt rrënjëve
të vendlindjes të cilat janë rrënjët e tij dhe të
gjithë ne të tjerëve, që jemi pjesë e tyre, pjesë
e një sage krenarie dhe dashurie, njerëzore me
emrin e madh Dibër.
Gjithsesi është një libër që ta ka anda ta
lexosh e rilexosh. Autori me penën e tij, me
stilin mjaft të thjeshtë që libri kuptohet e lexohet
nga të gjitha moshat, rrok një gamë ngjarjesh e
ndodhishë, të njohura e pa njohura më parë,
futet në histori, në etimologji popullore, etnogjenezë të fiseve, gjuhësi, në dituri, në kulturë,
arsim duke na dhënë kështu një pamje po thuajse
të plotë për këtë trevë me vlera kombëtare.
Ky libër duhet të jetë një libër për të gjithë, për
dibranët e për Ujemujën kudo që ndodhen, në
vendlindjen e tyre, të rrënjëve e degëve, apo në
treva të tjera të atdheut, urbane e rurale qofshin,
në emigracionin e vjetër a të ri, në diasporë e gjetkë...Ia vlen ta kenë si libër tavoline të gjithë ata
që duan të njohin më në gjerësi e më në thellësi
historinë, nëpërmjet dyerve, fiseve, fshatrave më
në zë, histori e përgjithshme kjo, ku rri me aq
natyrshmëri e dinjitet historia e Dibrës, e Ujemujës, e Sllovës, përcjellë nga autori Ferit Ferati.
Shaqir Skarra

e tij si gjyqtar popullor me dokument (licencë)
dhënë nga shteti i athershëm, ku zgjidhi shumë
mosmarrveshje” (fq. 8). Më poshtë ky autor përmend dhe një fragment nga libri “Matja në gur
e në dru” me autor Artan Kurtin, ku pasi lartësohen vlerat e Shëlliut, që ndër vite mban emërtimin “Kryeprell” për provat e dhëna tregon se
si vëllazëria Muralikajve ka ruajtur një shtizë që
mbante bajrakun e zonës në luftrat e 1912-13
në Kakarriq dhe “Shkallë të Deshëve” (fq. 8). Në
vazhdim për fisin e Muralikajve janë përmendur
dhe fakte nga historiani Sefer Duka dhe publicisti
e poeti Qemal Cenaj.
Janë vërtet prova mençurie e bese tre episode: qëndrimi i njërit prej Muralikajve para vezirit të Shkodrës, burrëria dhe besnikëria e kullës
së Muralikajve për mikun (ngjarje e dhimbshme,
por domethënëse) (fq. 10), si dhe maturia, durimi
dhe qëndresa burrërore thënë përmes episodit të
tretë. Është dhënë qartë pema e familjes së Sulë
Muratit të Parë dhe Demir Muratit të Parë, hartuar nga Flutura Bushkashi e Fadil Murati. Jepen
të arsimuarit me shkollë të lartë, të këtij fisi, me
arsim të mesëm profesional e studentë e studente, po nga ky fis, formuluar nga Qazim e Fadil
Murati.
Pas titullit “Drejt jetës” pasqyrohet kujtimi i
Zenel Sadikut për jetën e tij në Shëlli e më gjërë,
jeta në shkollën e aspirantëve të këmbësorisë në
Tiranë, në vitin 1928, lidhet me kushëri Sejdinin, përpjekjet për dije, puna si togkomandant
këmbësorie, emërimi në Gardën Mbretërore, si
oficer i shërbimit në pallatin mbretëror. Në vijimësi të librit, pas titullit “Në ortekun e luftës”,
botohen fragmente ditari, që nis nga 7 prill 1939,
deri më 26 qershor 1945. (fq. 26-54) Pasqyrohet qëndresa, lufta, sakrificat për lirinë e atdheut,
gjurmët në aksionet luftarake, guximi, maturia
dhe zelli prej atdhetari e luftëtari për flamur e për
liri. Midis të tjerash, në kujtimet e luftës, Zenel
Sadiku shkruan: “Me besim tek njëri-tjetri, filloi
dhe puna ime në ilegalitet, shumë më e vështirë
se lufta me armë e automatik.”(fq. 28). E bukur
dhe e madhërishme është edhe kujtimi i shënuar
me 3 gusht 1942, ku lexojmë: “Nisemi në këmbë me batalionin dhe arritëm në Qafë-Shtamë,
me datën 6 gusht. Me 17 gusht me Batalionin
“Gramozi”, nga Qafë-Shtama marrim udhën për
në Prizren e në fshatin Kabash u bashkuam me
batalionin tim “Korata” (fq. 31).
Kujtime të shkruara qartë, me shpirt prej
luftëtari, duke përshkruar betejat, shokët, sakrificat sublime në emër të lirisë së atdheut, në shtigje të vështira lufte, në rrethime e prita për të çarë
përpara për jetë, liri a vdekje. Gjurmët e luftës e
të qëndresës, fotot me shtabin e Batalionit “Kosova”, parakalimi me rastin e çlirimit të Ferizajt, me
komisarin e kompanisë, Bardhylin, pasqyrojnë
veprimtarinë luftarake, qëndresën dhe shpirtin
liridashës të luiftëtarit trim, birit të Muralikajve:
Zenel Sadik Murati, burrë i sakrificave, misionar, e vizionar për detyrat, shembull i korrektësisë
dhe i përpjekjeve për çështjen e lirisë në ato vite
tepër të vështira.
Provat e luftës dhe të pasluftës dëshmojnë
se si Zenel Sadiku tregoi me vepra atdhetarinë
dhe sakrificat prej luftëtari në shërbim të lirisë,
në shërbim të popullit. Në një fragment bie në
sy: “26 qershor 1945 Emërohem komandanti i
policisë së Gjakovës, ku qëndroj mbi tre muaj.
Detyra jonë ishte të vendosnim rendin dhe të
pastronim rrethin nga elementet reaksionarë të
arratisur e keqbërës.” (fq. 54).
Tek “Vite pune, vite jete” pasqyrohen qartë
besnikëria, vrulli në punë, përgjegjësia për t’i

shërbyer atdheut të pasluftës. Puna si shef policie në Lezhë, shërbimi si shef i rendit publik
në Durrës, shef i rendit publik për katër rajone
në Tiranë, përballja e triumfi ndaj akuzave të
pavërteta, puna më pas si referent hekurishtesh
pranë Ministrisë së Tregëtisë, si i plotëfuqishëm
i Ndërmarrjes së Grumbullimit në Mat, drejtotr
i NSHGB për rrethin e Matit Mirditës dhe Peshkopisë, shef plani në Dibër, kryetar i kooperativës së parë në Shëlli, shef plani në Komitetin
Ekzekutiv në Mat, kryeekonomist statistike në
plan, deri sa doli në pension më 1 maj 1972,
Zenel Sadiku tregoi vitalitet, thjeshtësi, zotësi e
shëmbëllim prej intelektuali të devotshëm. Kurdoherë mirënjohës, i papërtuar, i dashur e masovik, me shpirt prej luftëtari e organizatori, priu
në detyrat e besuara, kudo që ai shërbeu. Është
nder për familjen, fisin, Shëlliun, Matin e brezat
e mbarë kombit, se një jetë si kjo e Zenel Sadikut, rrezaton me madhështinë e luftës e të punës,
mbetet modeli se si dritësojnë vlerat njerëzore,
kur ke lejtmotiv atdheun, lirinë, punën dhe kulturën në shërbim të popullit. Ky “maratonomak”
i lirisë e i punës është dekoruar me “Medaljen e
trimërisë” nga shteti ish-jugosllav në vitin 1945
për kontributin e shquar për çlirimin e Kosovës,
nga Kuvendi Popullor i Shqipërisë me “Medaljen e trimërisë”, “Medaljen e çlirimit” dhe me
medaljen “Për shërbime të shquara shtetërore e
shoqërore”.
Çdo e re, çdo zhvillim, apo ndërtim, që kryhej në rrethin e Matit, Zenel Murati i regjistronte në bllokun e tij të punës. Dhe këto në formë
statistikash janë përfshirë në libër për lexuesit kuriozë. Kjo është një meritë e tij, sepse sot, këto të
dhëna, vështirë t’i gjesh edhe nëpër arkiva.
Pasioni dhe korrektësia, sinqeriteti e dashamirësia, lidhjet shpirtërore më njerëzit dhe detyrat
ishin shinat ku mbështetej e ecte përpara Zenel
Murati i Shëlliut të Matit.
Janë tërheqëse e të mirërealizuara shkrimet:
“Nënë Pemja dhe mami Alija” përshkruar nga
Fetije Llalla dhe Flutura Bushkashi, “Krushqitë e fëmijëve” ku përfshihen shtatë fëmijët e
Zenel dhe Alije Muratit me bashkëshortët dhe
trashëgimtarët e tyre, “Në zemrat e të tjerëve” ku
radhiten kujtime e mbresa nga bashkëkohësit-kolegë e të njohur, vargjet e Rustem Beshkut ku
ndër të tjera shkruan:
“Ish burrë bajraku, atdhetar,
Flamurin e kombit gdhendur në oxhak,
Se kombin e deshi të pandarë
E për çdo pëllëmbë mund të derdhte gjak
Ai çdo detyre i bënte nder
Sa hije i kishte puna dhe fjala!
Mes shëllinjakëve i mbylli sytë,
U prehtë parajsës me lule të bardha...”
Këto mbresa të bashkëkohësve, miqve e
familjarëve, bëjnë që ky libër të marrë vlera si
nga përmbajtja, gjetjet njerëzore dhe mjeshtëria
artistike. Fotot e sendet e saktësuara me përkujdesje, dëshmojnë qartazi se nuk vdes intelektuali
human e i përkushtuar, se si duhet të jetë ai, të
cilit populli i beson e që kurrë s’e harron.
Në krah, Zenelit, i erdhi dhe bashkëshortja,
Alija, fëmijtë, nipërit e mbesat. Alija ishte e bija e
të nderuarit Destan Bushi nga Lukani i Katër Grykëve të Dibrës, me banim në lagjen “Varani” të
Qafëmurrës, mbesa e atdhetarit të flaktë, Hoxhë
Bushi (Ibrahim Bushi), ku muza epike popullore
thotë:
“Çaj hoxhë Bushi n’at Gjurë-Vali
Po vikat si arushë mali,
Kjo Selishta gurë-kala
Luftë po bakan burra e gra...”
Nëse do të zbërthenim shkrimet e përfshira
në këtë libër do të duheshin, të paktën, edhe
dy-tre shkrime studimore, por lexuesit dashamirë e inteligjentë do të kenë mundësinë ta shijojnë vetë, emocionalisht, brenda rubrikave dhe
faqeve të këndshme të këtij libri. Nuk mund të lë
pa përmendur një thënie shpirtërore e vlerësuese
të ekonomistit Haxhi Cenaj kur thotë një opinion
të bashkëfshatarëve të tij shëllinjakë: “Ai (Zenel
Murati) ka qenë ‘deputet’ për ne”.
Meritojnë mirënjohje e falenderim autorët e
librit Besnik Murati e Flutura Bushkashi, vëlla e
motër, që me përkushtim të rrallë mblodhën e
sistemuan kujtimet e tyre dhe të të tjerëve, si dhe
përgatitën këtë libër për ta përcjellë tek lexuesi me gjithë dritësinë njerëzore, si një shembull
kombëtar për nderimin ndaj prindërve.
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asakra e mesnatës së 26 shkurtit 1951 në
Tiranë është ngjarja më tipike e krimeve
të komunizmit, një plojë e pashembullt
i terrorizmit shtetëror dhe njëherësh akti më
antiligjor dhe më me pa precedent në historinë e
legjislacionit shqiptar e të huaj.
Pse?
Së pari, koha kur u realizua masakra ishte
momenti i kalimit nga dominanca e plotë politike jugosllave, në vartësinë e plotë sovjetike të
Shqipërisë. Më datën 19 shkrurt, ora 9.00 ishte
mbledhur plenimi i KQ të PPSH që sanksiononte
dhe rrënjoste kursin Stalinist të Partisë e të shtetit
shqiptar. Enver Hoxha, sekretar i Përgjithshëm i
Partisë dhe kryeministër, në raportin e tij theksoi:“Politika staliniste e Bashkimit Sovjetik të jëtë
fari që do të na ndriçojë në rrugën tonë.Kjo do të
jetë epiqendra e gjithë politikës dhe aktivitetit të
Partisë dhe qeverisë”.
Pikërisht atë ditë, pra më 19 shkurt, ora 19 e
47 minuta u hodh në oborrin e Ambasadës Sovjetike një një sasi e vogël dinamiti, që shkaktoi
një krisje të fortë, theu disa xhama, asgjë tjetër.
Në fakt ky ishte një akt i një grupimi ilegal me
emrin “Bashkimi Kombëtar”, që nuk kishte synim
të vriste njerës, por të rrëfente botërisht qëndrimin
kundër politikës staliniste të Partisë dhe qeverisë
shqiptare, vasale te politikës sovjetike. Pra, një akt
antisovjetik. Ata që e hodhën dinamitin, Qazim
Laçi dhe Hysen Llulla, si dhe anëtarët e tjerë të
asaj organizate u arrestuan menjëherë nga Sigurimi i Shtetit, u mbajtën në hetuesi në fshehtësi të
plotë dhe u dënuan pas tetë muajsh. Pra diheshin
personat që kishin shkaktuar atë incident.
Së dyti, personat që u pushkatuan në mesnatën
e 26 shkurtit 1951, ishin krejt të pafajshëm, nuk
kishin njohje me njëri tjetrin dhe nuk kishin asnjë
lidhje me incidentin në Ambasadën Sovjetike as
me ata që e kishin hedhur dinamitin. U zgjodhën
nga Sigurimi I Shtetit dhe Byroja Politike intelektualët më në zë nga gjithë hapësira shqiptare, dhe u
ekzekutuan për të ngjallur frikë e terror në popull,
sidomos tek intelektualët properëndimorë, por
edhe për t’i bërë fli në themelet e kthesës politike,
personalitete me peshë si Sabiha Kasimati, nga
Libohova, shkencëtarja e parë shqiptare; Tefik Shehu, nga Gjakova, tregtar i diplomuar për ekonomi
dhe drejtësi në Itali, Niko Lezo, nga Delvina,i
diplomuar për kimi në unuversitetin e Tuluzës,
themelues i laboratorit të parë kimik, deputet i
Parlamentit shqiptar(1923), antifashist i internuar
në Ventotene nga italianët; Jonuz Kaceli, tregtar
i njohur, nga familja e shquar tiranase Kaceli;
Manush Peshkëpia, nga Gjirokastra, intelektual
shumëplanësh, poete publicist; Anton Delhysa
nga Prizreni, ndertues i ambasadës amerikane
dhe i shkollës teknike të Fullsit etj; Haki Kodra,
nga Dibra e Madhe, i diplomuar për ekonomi
në Universitetin e Zagrebit; Gafur dhe Myftar
Jegeni, oficerë të ushtrisë kombëtare nga Dibra
e Madhe, , të diplomuar në akademitë ushtarake
të Italisë, luftëtarë antifashistë,; Zyhdi Herri, nga
Tirana, gazetar; Qemal Kasoruho, nëpunës; Ali
Qorraliu, pronar i madh, intelektual me studime
të larta juridike në Selanik; Petro Konomi, nga
Përmeti, i lauruar në Robetr Kolezh të Stambollit
dhe në Akademinë Ushtarake në Itali; Reiz Selfo,
nga Gjirokastra, tregtar; Gjon Temali, intelektual
nga Shkodra,studiuar në Austri; Pjetër Guraziu,
nga Shkodra, i doktoruar për shkencat ekonomike
në Itali; Pandeli Nova, intelektual, shtreës e pasur;
Thoma Katundi,nga Korça, veprimtar i shqërisë
panshqiptare “Vatra” në SHBA; Mehmet Ali Shkupi, shqiptar nga Shkupi, nëpunës; Fadil Dizdari,
librar; Hekuran Troka, nga Kuçova, tregtar; Lluka
Rashkoviç, bisnezmen nga Mali i Zi.
Së treti, vendimi për të realizuar këtë masakër
kolektive, u mor jo në sallën e gjyqit, por në Seline
e KQ të PPSH, në mbledhjen e datës 20 të Byrosë
Politike të Partisë-shtet. Urgjentisht u mblodh
kupola e partisë-shtet me në krye E.Hoxhën dhe
me propozim té ministrit të Brendshëm, Mehmet
Shehut, u vendos të merreshin masa të jashtëzakonshme represive “pa marrë parasysh ligjet në
fuqi, të arrestoheshin menjëherë 100 ose 150
vetë, nga të cilët 10 ose 15 më të rëndësishmit,
të pushkatoheshin pa gjyq. «Jemi dakord me këto
masa» thanë gjithë anëtarët e Byrosë Politike.
Së katërti, arrestimet, që u kryen më datën
20-23 shkurt 1951, ishin jo vetëm politike, por
edhe të paligjshme, sepse u kryen pa ndonjé urdhër-arresti të prokurorit dhe pa ndonjë vendim
gjykate, vetëm mbi listat e të dyshimtëve apo mbi
dëshirën perverse e krerëve të Partisë, sidomos te
Enver Hoxhës.
Bie fjala E.Hoxha shënoi emrat e Sabiha Kasimatit, Manush Peshkëpisë, Reiz Selfos, Qemal
Kasaruhos, sepse ata e njihnin mire si gjirokas-
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tritë Enver Hoxhen, madje disa edhe e kishin
ndihmuar, nderkohe qe ai donte t’i fshinte.
Arrestimet u bënë mbi listat e vdekjes, të parapërgatitura nga Sigurimi i Shtetit në Ministrinë e
Brendshme. Lista e parë, e përgatitur nga sektori i
parë i Drejtorisë së Sigurimit,, mban titullin tronditës:
Personat e arrestuar që propozohen për t’u ….( pika…
pika). Mbi pikat titullarët mund të shkruanin ç’të
dëshironin: për t’u pushkatuar, për t’u burgosur etj.
Lista e dytë, e përgatitur në sektorin e dytë
të Sigurimit, përmbante tetë propozime, nga të
cilat u përzgjodhën për t’u pushkatuar, duke u
shënjuar me nga një kryq përbri çdo personi që
do të ekzekutohej.
Lista e tretë e parapërgatitur në sektorin III të
Sigurimit ka titullin vrasës: Lista e elementit që
propozohet për t’u dënuar me vdekje.
Sigurimi i shtetit ishte vendosur mbi organet e
drejtësisë, të cilat kishin mbetur formale dhe zbatonin verbërisht urdhërat e vendimet e Ministrisë
së Brendshme. Një shtet policor, më kriminali në
gjithë vendet komuniste të Lindjes.
Së pesti, akuza e Prokurorit ushtarak Siri çarçani,
mban datën 25.2.1951 dhe përmban absurditete:
“Janë vënë në shërbim të spiunazheve të huaja
imperialiste; janë bërë anëtarë të një organizate
terroriste. Kanë propoganduar rrëzimin me dhunë
të Pushtetit popullor dhe kanë hedhur parrulla pro
shpërthimit të një lufte të re nga ana e imperialistëve
amerikano – anglezë e satelitëve të tyre”.
Është një akuzë kolektive për terrorizëm, e pa
mbështetur në asnjë provë.
Më pas, Siri Çarçani dëshmon: “Unë kur kam
nënshkruar aktakuzën, nuk kam pasur dosje hetimi të dërguar nga Drejtoria e Sigurimit të Shtetit.
Personat që kanë emrat në aktakuzë, unë nuk i
kam njohur fare dhe si prokuror nuk kam marrë
pjesë në hetimet që zhvillonte Sigurimi i Shtetit.
Unë nuk i kam lexuar dhe as i kam parë process
verbalet e marrjes në pyetje të të pandehurve dhe
as ndonjë material tjetër të dosjes hetimore. Pasi
nënshkrova aktakuzën, më duket se ia kam dhënë
Sotirit dhe se ku ka përfunduar ajo nuk e di. Për
dijeninë time, Gjykata e Lartë Ushtarake nuk ka
zhvilluar gjygj ndaj këtyre të pandehurve.”
Së gjashti, nuk u bë ndaj të arrestuarve as
hetuesi, as gjyq, as apelim, pra u shkelën dhe u
anashkaluan të gjithë etapat e kodit civil e penal
dhe viktimat u pushkatuan fshehtas në mesnatë në
breg të lumit të Erzenit, që të zhdukej çdo gjurmë,
siç ishte në kodin e sektit partiak dhe të shtetit
komunist. Drejtori i Sigurimit té Shtetit, Rasim
Dedja, déshmonte: “Për pushkatimin e këtyre
personave, nuk éshté bërë gjyq dhe kété e them,
sepse nga zyrat e Ministrisé sé brendshme ata jané
çuar direkt né vendin e pushkatimit”
Së shtati, ndaj të arrestuarve, le t’i quajmë «
të pandehur », u ushtrua një dhunë dhe terror
i paligjshëm, që binte ndesh me dispozitar e
kushtetuese të ligjit 372 datë12.12.1956 si edhe
me konvetat ndërkombëtare të nënshkruara nga
qeveria shqiptare. Le të përmendim vetëm një rast
: Jonuz Kacelin e torturuan për vdeje në qelitë e
Sigurimit të Shtetit. E vranë gjatë torturave dhe e
kufomën e tij e hodhën nga dritarja, duke thënë
se kishte bërë vetvrasje!
Së teti, meqenëse pushkatimi pa gjyq bëri bujë,
brenda dhe jashtë vendit, nga që lidhej me incidentin në Ambasadën Sovjetike, Gjykata e Lartë, hartoi
pas pushkatimit disa procesverbale fiktive, sikur
ishte zhvilluar gjyqi, mirëpo këto procesverbale të
falsifikuara kishin pasaktësi të dukshme dhe nuk u
firmosën nga dy anëtarë të Gjykatës së Lartë, Hydai
Beja dhe Nonda Papuli, të cilët refuzuan të nënshkruanin pasi gjyqi nuk ishte zhvilluar. Pra, kemi
të bëjmë edhe me një falsifikim të dokumenteve
gjyqësore, për një gjyq inekzistent.
Procesverbalet e falsifikuara u firmosën nga
kryetari i Gjykatës së Lartë, Shuaip Panariti dhe
anëtari i gjykatës së Lartë Ushtarake Vangjel Kocani, i cili dëshmon:

“E kujtoj mirë se në vitin 1951 ka ndodhur një
ngjarje në Tiranë dhe konkretisht u fol se ishte
hedhur një bombë në Ambasadën Sovjetike…Pas
ca ditësh të kësaj ngjarjeje, apo me kalimin e një
jave, unë jam thirrur nga kryetari i Gjykatës së
Lartë Ushtarake, Shuaip Panariti dhe më tha se ti
e di që është hedhur një bombë në Ambasadën
Sovjetike, sigurimi ka arrestuar dhe një pjesë nga
të arrestuarit , 22 veta janë pushkatuar pa u bërë
gjyq, prandaj duhet që të firmosim një vendim
gjyqësor penal formal , pasi gjyq nuk mund të bëjmë, se Sigurimi i ka pushkatuar pa gjyq personat…
Shuaipi më tha se vendimi i gjykatës është formal,
nuk ka asnjë pasojë dhe duhet ta bëjmë këtë pasi
është urdhër i udhëheqjes së shtetit dhe në atë
kohë kryeministër ishte Enver Hoxha. Shuaipi më
tha: “Ti, Vangjel mos u shqetëso, derisa vendimi
është formal dhe ne në fakt nuk gjykojmë njeri”.
Më porositi që për këtë vendim penal fiktiv,
“duhet të mbyllësh gojën e të mos i thuhet asnjë
njeriu se është sekret i madh shtetëror”. Pas kësaj
kemi shkuar me Shuaipin në zyrat e Ministrisë së
Brendshme..Shuaipi më paraqiti vendimin gjyqësor të daktilografuar dhe unë e kam firmosur. Kur
ma dha vendimin për ta firmosur , Shuaipi nuk
më ka treguar ndonjë dosje hetimore , nuk kam
parë asnjë lloj materiali hetimor”.
Së nënti, meqenëse kjo ngjarje kriminale dhe
absurd bëri doli zbuluar para opinionit publik të
brendshëm e sidomos të jashtëm,, shteti shqiptar,
duke nisur nga Ministria e Brendshme dhe deri te
presidenti i Republikës, Omer Nishani, hartuan
dhe firmosën një dektet, dekreti i zi, të huazuar
nga përvoja sovjetike
Ky dekret i datës 26.shkurt 1951, i paprecedent
në legjislacionin shqiptar dhe të huaj – që siguronte
e përligjte arrestimet dhe vrasjet e paligjshme,
shmangte etapat e proçedurës penale, pérbénte
njé mohim té ploté té principeve té drejtésisé, njé
shkelje té pérbindshme té té drejtave dhe lirive té
njeriut, njé pérdhosje té ligjeve té asaj kohe si edhe
kartén e OKB té firmosur nga qeveria shqiptare.
Mbi bazën e këtij dekreti, u hartua edhe një
procesverbal tjetër i falsifikuar, që mban datën
27.2.51, pa numër vendimi e pa numër protokolli, nuk ka as firmat e trupit gjykues në fund
të proçesverbalit.
Së dhjeti, u bë një operacion masiv dhe represiv
i Sigurimit të Shtetit për dëbimin dhe internimin
e dhunshëm e të paligjshëm të familjeve të tyre
në kampe pune dhe përqëndrimi, si në kampin
famëkeq tq Tepelenës, etj ku provuan poshtërimin,
punët më të rënda sa për të nxjerrë bukën e gojës,
siç shkruhet në vendimin e internimit, banimin
nëpër baranga dërrase disa familje bashkë në një
kthinë, izolimin e plotë, moslejimin e shkollimit, të
lëvizjes së lirë dhe dënimet e rënda. Përveç këtyre
, viktimave dhe familjeve të tyre, iu sekestruan
shtëpitë, pronat, pasuritë e luajtshme, madje edhe
librat. Zonja e Tofik Shehut, nga Gjakova,që kishte
kryer studimet për skulpturë, dhe ishte shtatzënë,
nuk e lejuan të lindte në maternitet, po lindi në
shkallët e maternitetit të Vlorës, Hysenin, që e kemi
sot këtu, një viktimë e gjallë e atij sistemi kriminal.
Sabiha Kasimatit, përveçse i morën jetën në lulen
e rinisë, i sekuestruan edhe librin në dorëshkrim
« Peshqit në Shqipëri » dhe e botuan me emrin e
një një rusi Anatoli Koljakov . Ndërsa bibliotekat
e pasura të të gjithë këtyrëintelektualëve i morën
pushtetmbajtësit, duke filluar nga prokurori Siri
Çarçani, që mori gjithë bibliotekën e pasur të
Manush Peshkëpisë.
Të gjitha këto shkelje juridike dhe ekzekutive,
ndonëse konspirative, nuk e fshehën dot masakrën
e kryer pa gjyq dhe nuk e mbuluan dot fytyrën
kriminale të shtetit komunist. Dhe asnjeri prej urdheruesve dhe zbatuesve te Masakres nuk u ndeshkua, as pergjate tranzicionit demokratik, megjithese
mjaft prej tyre jetuan pa iu hyre gjemb ne kembë
Viktimat e pafajshme, u pushkatuan në
mesnatën e 26-27 shkurtit në breg të lumit Erzen,
pranë fshatit Mënik dhe në fshejhtësi u hodhën né
njé gropë të madhe té pérbashkét 4.30x3x1.50 m,
té lidhur me njëri tjetrin me tela me gjemba. Bashkë me 22 të gjallët, ndodhej edhe një i vdekur,
Jonuz kaceli, i vrarë në hetuesi. Në mesnatë
fshatarët e Mënikut dëgjuan krisma të pandërprera
pushkësh, ndërsa në të gëdhirë panë një skenë të
llahtarshme: diku dilte një dorë, diku një këmbë,
diku flokë të përgjakur.
Një fshatar nga Mëniku,xha Kadriu, rrëfen : «
Më vonë, kur ai vend filloi të shpyllëzohej, një
traktoristi që po punonte atje, i ra të fikët, tek pa
që traktori po tërhiqte zvarrë një kufomë gruaje,
të cilën e mbuloi sërish. Ishte trupi i patretur i
Sabiha Kasimatit.

MARTIRëT E DIBRëS Së MADHE
GaFUR jeGeni
Një nga përfaqësuesit e shquar të familjes Jegeni
të Dibrës së Madhe, është padyshim Gafur Jegeni,
i cili e çoi më tej traditën atdhetare të familjes dhe
të trevës së Dibrës. Kulmi i veprimtarive kombëtare
të dibranëve në shek. XIX shënohet në kohën e
Lidhjes shqiptare të Prizrenit, me kuvendet e Dibrës në nëntor 1878, në tetor të vitit 1880 dhe në
luftën për mbrojtjen e trojeve shqiptare. Më pas, në
Kuvendin e Dibrës të vitit 1899, mori pjesë aktive
si drejtues edhe Shaqir beg Jegeni.
Në Kongresin e Dibrës të vitit 1909, ku u shtruan
për zgjidhje edhe një herë kërkesat e Lidhjes së
Prizrenit, por edhe ato që kishin të bënin me ndërgjegjësimin kombëtar e kulturor, morën pjesë Shaqir
beg Jegeni, Tefk beg Jegeni dhe Riza beg Jegeni, të
cilët, duke qenë pjesë e rëndësishme e parisë së
Dibrës, u shquan si organizatorë të këtij kongresi
dhe si veprimtarë të çështjes sonë kombëtare.
Riza beg Jegeni ishte një ndër përfaqësuesit e
Dibrës, përkrah Myfti Vehbi Dibrës, në shpalljen
e Pavarësisë, ndërsa Shaqir beg Jegeni ishte një
nga anëtarët e Komitetit të Dibrës të vitit 1913,
me në krye Irfan beg Ohrin, që organizoi luftën
kundër Serbisë në mbrojtje të viseve shqiptare të
pushtuara prej saj dhe të ndara padrejtësisht nga
trungu shqiptar prej Konferencës së Londrës.
Tefk Jegeni, i ati i Gafurit, u bë një fgurë e
rëndësishme e rezistencës antisllave. Shtëpia e tij
u shndërrua në vatër të atdhetarizmit. Edhe bashkëshorten e kishte nga një familje të shquar, bijën e
Nasuf bej Maqellarës. Me këtë frymë i ushqyen dhe
djemtë: Feridin, Isain, Gafurin dhe Musain. Tefku u
zgjodh në tri legjislatura resht deputet nga populli
patriot i trevës së Dibrës dhe qëndroi i papërkulur
në mbrojtje të të drejtëve njerëzore e kombëtare
të tij. Ky fakt i bëri pushtuesit serbo-maqedonas që
ta helmonin këtë intelektual dhe politikan shqiptar
nëpërmjet mjekut ushtarak të qytetit.
Djali i madh i Tefkut, Ferid Jegeni, mësimet
e para i mori në vendlindje, shkollën qytetëse
në Manastir, ndërsa studimet e larta i kreu në
Stamboll për matematikë. Kur u kthye në atdhe,
krahas punës shtetërore të krahinarit në Maqellarë
dhe në Gollobordë, u mësonte fëmijëve dhe të
rinjve shqipen e shkruar dhe përhapte literaturën
kombëtare. Me përpjekjen e tij u çelën shtatë
shkolla shqipe në fshatrat Trebisht, Ostren i Vogël,
Borovë, Klenjë, Stërblevë, Lejcan dhe Lladomiricë.
Si drejtues i shkollave dhe mandej si funksionar
në Ministrinë e Arsimit, ai ndihmoi për një arsim
kombëtar shqiptar mbi baza shkencore e pedagogjike. Ferid Jegeni ishte tanimë një personalitet
në fushën e arsimit. Me përkrahjen e tij, shumë
vajza dhe djem të trevës së Dibrës u arsimuan në
shkollat brenda dhe jashtë Shqipërisë dhe u bënë
intelektualë të njohur.
Vëllai tjetër, Gafur Jegeni, është një fgurë tepër
interesante dhe e rëndësishme e kësaj familjeje,
por edhe e trevës së Dibrës. Lindi më 15 gusht
1910 në qytetin e Dibrës (Shehër). Prindërit e tij,
Tefku dhe Shyqeria, u kujdesën për arsimimin e
fëmijëve. Në mënyrë të veçantë nëna, e cila kishte
një intuitë të habitshme për të përcaktuar drejtimin
e tyre. Ndoshta, edhe nga që Tefku mungonte
shpesh, tek shkonte në Bukuresht, Manastir, Shkup
e gjetkë i angazhuar për çështjen kombëtare. Pas
mbarimit të shkollës qytetëse në vendlindje, ai
vazhdoi shkollën qytetëse të Kastriotit. Mandej,
kreu shkollën ushtarake në Tiranë me rezultate
të larta. I doli bursa për studime të larta ushtarake
në Itali, në Akademinë e Rojës së Kufrit. U kthye
në atdhe dhe karrierën ushtarake e zhvilloi në
armën e kufrit. Fillimisht shërbeu në kufrin bregdetar të Durrësit, nga grykëderdhja e Matit e gjer
në grykëderdhjen e Shkumbinit. Nga viti 1935
deri në vitin 1937 kryen detyrën e komandantit
të kufrit jugor, nga Qafë-Tana deri në Bilisht. Në
vitin 1937 emërohet komandant i rojës së kufrit
për prefekturën e Vlorës.
Martohet me Shyqyrie Shijakun, nga Reka e
Dibrës, bijë e Islam Shijakut, personalitet shoqëror
në trevën e Dibrës.
Gafuri ishte një ushtarak model, atdhetar dhe
profesionist i përkryer, trim dhe i sakrifcës. Në
ditët e zeza të prillit 1939, ai kreu detyrën si
ushtarak dhe patriot..
Sipas kujtimeve të veteranit Abaz Kallarati,
kapiten Gafuri organizoi rezistencën antiitaliane
në Vlorë: “Ne na mblodhi në Skelë komandanti i
Rojës së Kufrit Gafur Jegeni, i cili sapo ishte kthyer nga Tirana dhe na tha se Italia Fashiste kishte
qëllim të pushtonte vendin tonë. Italia ka një bazë
për të zbarkuar në Vlorë.
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Aqif Ymeri përjetësisht do të mbetet në mendjen dhe zemrat e tyre,
bashkë me veprat e tij, që ua la dhuratë të përhershme brezave...
Nga BasiR BUsHkasHi,
aRTan kURTi

N

ë fillimars, pas një sëmundje të rëndë,
që e mundoi nëpër vite, ndërroi jetë
në moshën 67-vjeçare, Aqif Ymeri:
mësues i talentuar i matematikës, studjues
në fusha të ndryshme të dijes dhe pasionant
i vlerave trashëgimore të krahinës së Matit,
veçanërisht zonës së Klosit, dëshmuar kjo në
disa vepra studimore.
Po kush ishte Aqif Ymeri? U lind në kullën
trekatëshe të Ymerajve në lagjen Tanushë të
fshatit-Fshat të Klosit, i cili shtrihet në shpatet
verilindore të malit, ku prej qindra vitesh
qëndron kështjella e Petralbës, një fortesë e
qëndresës dhe rezidencë familjare e Gjon
dhe Gjergj Kastriotit. Ai u rrit me legjenda e
gojëdhëna për këta trima të qëndresës antiosmane. Shpatet rrëzë Petralbës ishin vendi që
e tërhiqnin më shumë në fëmijërinë e tij, duke
u hedhur herë në “Majkishë” dhe “Lugun e
Arrave”, ku thuhej se kishin qenë dyqanet e
venedikasve, herë te “Birat e Qytetes”, udhëkalime të fshehta që zbrisnin nëpër thellësitë e
malit nga “Maja e Qytetes”, siç thirret ndryshe
kështjella e Petralbës nga banorët e fshatit,
Fshat dhe herë buzë ujrave të Lezedrës, në
mëhallën e Llaveshajve, dajave të tij, ku mësonte për paraardhësit e këtij fisi, si prodhues të
zotë të barutit me vijueshmëri ndër breza, deri
në 1939, kur do t’u shembej punishtja e fundit
nga fashistët pushtues.
Vetitë e këmbënguljes dhe burrërisë Aqifi do
t’i trashëgonte nga babai i tij, Liman Ymeri, i
cili, si një ish-partizan i vërtetë, pas çlirimit nuk
do kërkonte privilegje, përkundrazi, duke qenë
njeri që i gjykonte gjërat me objektivitet, ai do
të kishte shumë pengesa dhe kokëçarje, për
shkak se nuk pajtohej edhe me disa qëndrime
të drejtuesve të kohës, sidomos, për të kufizuar
pronën private dhe hequr bagëtitë në fshat. Si
njeri inteligjent nga natyra, ai bëri aq shumë
për shkollimin e gjashtë vajzave dhe Aqifit,
djalit të tij të vetëm. Aqifi vetë u shqua që në
shkollën fillore si nxënës inteligjent i dhënë pas
dijes. Në formimin e tij shkencor, intelektual e
qytetar, ndikuan mësues, që ishin personalitete
të kohës, si shkrimtari Sulejman Krasniqi,
matematicieni Hysen Çabej etj, të cilët jetuan
e punuan për disa kohë në shkollat e Klosit.
Por, veçanërisht, ai do të ishte i preferuari
i matematicienit të shquar, profesor Albert
Frashërit, ku falë përpjekjeve të profesorit dhe
zgjuarsisë, pasionit e këmbënguljes së Aqifit, ai
arriti që në gjimnazin e Burrelit të mbaronte dy
vite shkollore brenda një viti, e lejueshme në
atë kohë. Kjo dyshe, profesor-nxënës, i ruajtën
mardhëniet shkencore, miqësore e familjare
deri në fund të jetës së Aqifit, duke lënë një
pikëllim të madh tek profesori, i cili nga Terni
(Itali), ku jeton prej tridhjetë vitesh, do të dërgonte ngushëllimet, që u thanë në ceremoninë
e varrimit, se Aqifi kishte qenë një nga njerëzit
e vyer me integritet të lartë shoqëror, që ka
pasuruar edhe vetë jetën e profesorit.
Pas kryerjes së studimeve të larta, Aqifi
Ymeri filloi punë, gjithë pasion, në shkollën e
bashkuar të fshatit Guri i Bardhë (1978-1981),
ku u njoh me bashkëshorten e tij, Hanifen,
edhe ajo mësuese dhe të dy së bashku krijuan
familjen e tyre, që ndër vite do të shtohej me
katër trashëgimtarë të denjë, të përkushtuar
ndaj prindërve dhe profesionistë të zotë të
fushës së shkencave kompjuterike, siç janë
Admirimi, Adriana, Aida dhe Arditi. Nga Guri
i Bardhë, Aqifi me bashkëshorten e tij, do të
zhvendosej në shkollën e bashkuar të Krastës së
Martaneshit (1981-1992), ku do të ishte mësues
dhe drejtor për disa vite. Gjatë kësaj periudhe
ai udhëhoqi praktikat profesionale me nxënësit
në minierën dhe fabrikën e pasurimit të kromit
Krastë, ku dhe ai vetë mbrojti shkallën e lartë
të kualifikimit në sektorin elektrik.
Në fillim të viteve ‘90, duke përkrahur
ndryshimet politike, Aqifi kaloi në qeverisjen
vendore në detyrën e sekretarit të Këshillit
të Komunës Martanesh. Më pas, përsëri i
kthehet sektorit të arsimit: mësues e drejtor
në Shkollën e Mesme “Shaban Çllaku”, Klos

Aqif Ymeri, nëpër dritë e mirësi...
kur flasim për Aqif Ymerin
dhe vlerat e tij të veçanta
në fushën e dijes, nuk mund
të lemë pa përmendur edhe
disa tipare të tij njerëzore.
Ai ishte një emër që s’mund
të harrohet: njeri bujar,
i ndershëm, i drejtë, i
sinqertë, i papajtueshëm
me mediokritetin dhe
antikonformist. Ishte mikpritës
i rrallë...
(1996-2004); Përgjegjës i Zyrës së Arsimit,
Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në Bashkinë Klos
(2005); mësues e drejtor në Shkollën e Mesme
Jopublike “Nëna Mbretëreshë Geraldinë” Burrel(2005-2011) dhe pedagog në Universitetin
“Nëna Mbretëreshë Geraldinë” (2011-2014),
gjithmonë për lëndën e matematikës dhe
fizikës. Për një kohë të shkurtër ai kreu detyrën
e Shefit të Agjensisë Elektrike, Mat (2006). Si
mësues i përkushtuar dhe me kualifikimin më
të lartë ai ndër vite është përzgjedhedhur nga
drejtuesit e sektorit të arsimit për të organizuar
me efektivitet seminare kualifikuese brenda
shkollës dhe është aktivizuar në trajnimin e
mësuesve në shkallë rrethi.
***
Pasioni dhe puna për një periudhë dhjetra
vjeçare në fushën e arsimit do ta nxisnin Aqif
Ymerin të gjurmojë, të mbledhë e të hulumtojë
të dhëna të rralla mbi çeljen e shkollave shqipe,
zhvillimin e arsimit në zonën e Klosit dhe më
gjerë, atë të Kryemates, si zona me vlera të
çmuara për trevën e Matin dhe pararendëse të
shkollës shqipe në këtë trevë. Për fushën e arsimit ai publikoi dhjetra artikuj, duke pasqyruar
jo vetëm materiale e ushtrime të matematikës
dhe fizikës, por edhe mendime të vyera mbi
pedagogjinë, didaktikën etj. Dëshira për t’u
marrë me historikun e arsimit, të shkollës
shqipe dhe mësuesve të saj, bëri që Aqifi t’i
përkushtohet botimit të librave. Në këtë vazhdë
ai, me bashkautor Zenel Anxhakun, botuan
librin “Breza në shërbim të dijes e vendlindjes”
(2005), një monografi kushtuar kontributit në
vijimësi të pinjollëve të fisit Hoxha nga Guri
i Bardhë, nga çelja e shkollave në fillim të
shek. XX me Ymer Hoxhën e në vazhdimësi
me mësues e drejtues të arsimit në krahinë, siç
ishin djali i tij Tahir Hoxha e më pas Selman e
Bedri Hoxha etj.
Me vlera të çmuara është edhe botimi tjetër
i tij: “Gjurmë të mësimit dhe shkollës shqipe
në Klos (2015), një libër që pasqyron, jo vetëm
historikun e pasur të shkollës shqipe në fshatrat
e Klosit, por sjell dhe udhëzime e metoda të
mësimdhënies, siç janë puna për zhvillimin
profesional të personelit mësimdhënës në
shkollë. Këtu ai sugjeron metoda, teknika e
strategji në mësimdhënie, kompetencat kyçe
për nxënie gjatë gjithë jetës, parimet didaktike
në mësimdhënien e matematikës etj. Në gjithë
punën për përgatitjen e këtij botimi bie në sy
aftësia profesionale për të dhënë informacione
të çmuara, por edhe shqetësimi i Aqif Ymerit
për kualitetin e sotëm të mësimdhënies, që në
disa raste lë për të dëshiruar. Ky shqetësim i
vazhdueshëm i tij është pasqyruar edhe në
parathënien e Prof. dr. Agim Minxhozit: “...
sa herë janë ndërruar pushtetet, nën maskën
e të ashtuquajturave “reforma për ndryshime
progresiste”, janë dëbuar nga arsimi mësuesit
më të përgatitur e pasionantë dhe nën drejtimin
e injorantëve e hipokritëve partiakë, ata janë
zëvendësuar me individë të papërgjegjshëm,
manjakë e servilë të tyre, që asnjëherë s’do

të mund të bëhen mësues, pavarësisht se në
shkollat tona janë marrë për të bërë punën e
mësuesit”.
Në fushën e arsimit kontributi i Aqif Ymerit
ishte shumëdimensional, si mësimëdhënës,
drejtues e trajnues i mësuesve të rinj, veçanërisht si gjurmues e memorizues i historikut të
arsimit e shkollës shqipe në zonën e Klosit dhe
krahinën e Matit në përgjithësi.
***
Falë formimit të tij dhe dijeve në shumë
fusha ai vazhdimisht mbajti qëndrim intelektual ndaj vlerave të mjedisit dhe trashëgimisë
historike-kulturore të rrallë të zonës së Klosit
dhe më gjerë. Si një gjurmues i vëmendshëm
dhe studiues i përpiktë bëri një punë të vyer
me botimet monografike mbi zonën e Klosit
dhe fshatit Fshat, duke iu referuar gjetjeve
arkeologjike, trashëgimisë së pasur mesjetare, vlerave etnografike të ardhura deri në
ditët tona, ritualeve dhe traditave më të mira
të banorëve klosianë, rezistencës së tyre
burrërore ndaj pushtuesve që kaluan nëpër
Shqipëri. Këto i publikoi fillimisht nëpërmjet
artikujve të botuar në shtypin lokal e qëndror,
gazetat “Mati”, “Rruga e Arbërit”, “Mësuesi”,
revista “Emathia” etj, si: “Mbi origjinën matjane të Kastriotëve”, “Mati qendra më e madhe
dhe më e hershme e prodhimit të barutit në
Shqipëri”, “Petralba dhe Kastriotët”, “Rruga
e Arbërit”, “Kryemati vatër e qytezave të
hershme dhe e rezistencës shqiptare”, “Studiuesit e huaj për Matin” etj. Falë një pune disavjeçare në mbledhjen e të dhënave historike
në terren, kansultimit me botime të ndryshme
dhe punës dyvjeçare në Arkivin Qëndror të
Shtetit Shqiptar, ai i pasuroi në nivele të larta
dijet për fshatin Fshat, Klosin, Krahinën e
Matit dhe krahinat përreth. Në këtë mënyrë u
finalizuan me botime librat monografikrafikë
“Vatër e hershme qytetërimi” (2010) i ribotuar
me plotësime më 2018 dhe “Klosi, vështrim
gjeohistorik” (2010), me bashkautorë Rakip
Laskun dhe Artan Kurtin. Në të dy këto libra
trajtohen në mënyrë të detajuar historiku
jetësor i popullsisë së fshatit Fshat dhe Klosit
në tërësi: mardhëniet shoqërore, etnokultura
me folklorin e pasur, ritualet, ceremonialet
dhe veshjet, shkëmbimet ekonomike, tregjet,
zejet, monumentet e natyrës dhe të kulturës,
ndërtimtaritë dhe veprat inxhinierike etj. Vend
të rëndësishëm në këto libra zë trashëgimia iliro-arbërore me gjurmë të dukshme në fshatin
Fshat, por edhe fakte të palëkundura historike,
që lidhen kryesisht me historinë mesjetare. Për
këtë ai i mëshon faktit të bazuar në dokumenta
mesjetarë e dëshmi gojore se Petralba ishte një
rezidencë e rëndësishme e Kastriotëve. Gojëdhëna të tilla si: “Andrra e Vojsavës”, “Lindja
e Gjergjit”, “Lindja e gjalit t’Skanderbegjut”,
“Gjurma e kalit t’Skanderbegjut”, “Vdekja e
Vojsavës”, “Cuca e Skanderbegjut” etj, janë
fakte të mbledhur nga bashkëfshatarët e tij
fshatasì (të Fshatit), që ai i sjell për të treguar
edhe vijimësinë e jetës në këtë fshat nga koha

mesjetare e Kastriotëve. Në një farë kuptimi,
Aqifi ishte një ndër mbrojtësit e kohëve
moderne të kalasë së Petralbës, tashmë jo me
ushta dhe shpata, por me letër dhe penë për të
dëshmuar mbi historinë e kësaj kështjelle, lavdinë e qëndresës arbërore kundër pushtuesve
osmanë dhe vetë qëndrimeve të akademikëve
të sotëm, që nën trysninë politike dhe interesave vetjake, bëjnë deformime të qëllimshme
të historisë sonë mesjetare.
Aqif Ymeri ishte dhe një veprimtar këmbëngulës shoqëror. Ishte bashkëthemelues
dhe ndër personat drejtues të Shoqatës Historike-Kulturore “Dilaver Kurti” me objekt
ekspeditat etnokulturore, konferencat shkencore, evidencimin e ngjarjeve dhe figurave
të shquara historike të trevës së Matit etj. Në
kuadrin e kësaj shoqate ai do të shquhej si organizator dhe do të mbante kumtesa e diskutime
me interes shkencor në konferenca të zhvilluara rreth trashëgimisë historike të kësaj treve në
Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, Muzeun
Historik Kombëtar, Muzeun Historik Mat etj.
Ai ishte një zë i rëndësishëm i bordit botues të
organit të kësaj shoqate, revistës “Emathia” dhe
autor i dhjetëra artikujve në fushën e kulturës,
historisë, folklorit, publicistikës etj. Për botimet
e shumta, me larmi fushash studimore, ai është
vlerësuar nga kolegët e shoqatës me trofeun
“Penda Budi 2010”. Roli i tij në veprimtaritë
e shoqatës dhe jetën dhjetëvjeçare të revistës
“Emathia” ishte vetëmohues me plot kuptimin e
fjalës, sepse, edhe kur problemet shëndetësore,
që ia bënin të pamundur lëvizjet fizike, ai do të
ndikonte tek drejtuesit vendorë dhe njerëzit me
influencë në politikë, që të mbështesin nismat
e përbashkëta për zhvillimin e konferencave,
ekspozitave dhe botimeve në dobi të trashëgimisë kulturore.
Në aspektin lokal, me institucionet e
qeverisjes vendore të Bashkisë së Klosit, ai
ishte kryesor në nisiativat këmbëngulëse për
organizimin e sesioneve shkencore mbi ngjarje
jubilare, si 100-vjetori i Shpalljes së Pavarësisë,
100-vjetori i shkollës së parë në Bejn të Klosit, 70-vjetori i shkollës së parë unike në Klos
etj. Nisur nga kontributet e tij të shumta, në
jubileun e 100-vjetorit të Pavarësisë, Këshilli i
Bashkisë Klos, me vendimin nr. 53, datë 22. 11.
2012, i ka dhënë titullin “Qytetar Nderi i Bashkisë Klos”, me motivacionin: “Për kontribut të
çmuar në fushën e arsimit dhe promovimit të
vlerave historike dhe etnokulturore të trevës
së Klosit”.
***
Kur flasim për Aqif Ymerin dhe vlerat e tij të
veçanta në fushën e dijes, nuk mund të lemë
pa përmendur edhe disa tipare të tij njerëzore.
Ai ishte një emër që s’mund të harrohet: njeri
bujar, i ndershëm, i drejtë, i sinqertë, i papajtueshëm me mediokritetin dhe antikonformist.
Ishte mikpritës i rrallë. Shtëpia e tij ishte e hapur
për miq e shokë, artistë, shkrimtarë dhe studjues të fushave të ndryshme. Me dashuri priste
edhe bashkëstudentët e kolegët e fëmijëve të
tij, të cilët nuk përtonte t’i shoqëronte në eksplorimin e natyrës së bukur malore të zonës
së Klosit e të Gurit të Bardhë. Ndodhte kështu
se Aqifi ishte vetë artist në shpirt dhe në jetë. I
pëlqente dhe lexonte letërsi artistike, pasionant
i muzikës dhe befasues për miqtë me mënyrën
si interpretonte këngët dhe meloditë me instrumentin e fisarmonikës, që dinte të luante aq
bukur. Ikja e tij e parakohshme është dhimbje
e madhe jo vetëm për familjarët, por edhe për
miqtë e shumtë, kolegët dhe ish-nxënësit e tij.
Sa kënaqësi ishte të rrije me Aqifin, sepse ai e
kishte shpirtin të mbushur me dritë e mirësi
dhe veç dritë e mirësi shpërndante te njerëzit
me aq fisnikëri. Dhe ashtu, përjetësisht, do të
mbetet në mendjen dhe zemrat e tyre, bashkë
me veprat e tij, që ua la dhuratë të përhershme
brezave...
Burrel, mars 2021
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homazh
Ndahet nga jeta prof.
Hiqmet gonxhja, veterani
i Inxhinierisë Shqiptare

P

rof. Hiqmet Gonxhja, veteran i Inxhinierisë
Shqiptare, pedagogu më i moshuar i Universitetit Politeknik të Tiranës dhe përfaqësuesi i
shquar i komunitetit dibran në Tiranë, nuk jeton më.
Prof. Hiqmet Gonxhja u nda nga kjo jetë në
moshën 94 vjeçare, duke lënë pas një kontribut
të madh në fushën e shkencave inxhinierike,
publicistike dhe traktateve shkencore. Nga dora
e tij janë kryer me qindra studime teknike, të
kërkimit dhe zbulimit gjeologjike e gjeofizike, në
terrenet më të vështira malore të Shqipërisë. Nga
puna e tij si pedagog kanë dalë 110 inxhinierë e
teknikë të mesëm topografë, në kurse specializimi
pasuniversitare dhe universitare.
Prof. Gonxhja, rrjedh nga familja e arsimtarit
të shquar të Dibrës së madhe, Sami Gonxhja, i
cili krijoi dhe muzikën e “Marshit të djelmënisë
dibrane”, të vitit 1921.
Prof. Hiqmeti do të mbahet mend si njeri me
emocion pozitiv, me humor e shoqëror, dhe si i
pari kryetar i shoqatës “Bashkësia Dibrane” pas
pluralizmit demokratik në Shqipëri, gjatë viteve
1992-1994, ku pati mjaft aktivitete dhe organizime
me komunitetin dibran të Tiranës.

***
Prof.Asoc.dr. Hiqmet Gonxhja ka lindur në
Tiranë me 21 prill 1928 në familjen e arsimtarit
demokrat e patriot Sami Gonxhja.
Është diplomuar në vitin 1947 si teknik ndërtimi
në ish Institutin Teknik “Sadik Stavaleci” të Tiranës
(sot Instituti “Harry Fultz”), ndërsa në vitin 1953
diplomohet “Shkëlqyeshëm” në degën e inxhinierisë gjeodezike të Institutit të Lartë të Gjeodezisë,
Aerofotogrametrisë dhe Hartografisë në Moskë.
kaRRieRa
Inxhinier në zbatim (në terren), gjithsej 10 vjet,
nga këto 2 vjet në punimet matëse e rilevuese në
minierat e para: Rubik, Derven, Krrabë, Bulqizë,
Memaliaj, Mborje-Drenovë.
K/inxhinier i Ndërmarrjes Gjeologjike Tiranë –
8 vjet. Kryetar i ekspeditës topografike – 12 vjet,
përkatësisht pranë ish ndërmarrjes Gjeologjike e
Gjeofizike të Tiranës, që me 50 grupet e saj inxhiniero-teknike, kryente punime për hartografimin e
objekteve dhe zonave, në shkallët 1:500, 1:1000,
1:2000, 1:5000, 1:10 000, për mbështetjen e
studim-projektimeve të dokumenteve gjeologogjeofizike, kërkimore, zbuluese dhe llogaritje të
rezervave të mineraleve të dobishme, kryesisht në
terrenet më malore të vendit. Pas daljes në pension
(1983), punon pranë Institutit të Studim-Projektimeve Teknologjike Minerare si specialist për projektimin e infrastrukturës rrugore etj., të Fabrikave
të Pasurimit (198301989). Në periudhën 19932003 (plot 10 vjet) ka punuar inxhinier gjeodet
në zbatim për piketimin e pallateve shumëkatësh,
të hoteleve dhe si ekspert gjeodet pranë zyrave
avokatore dhe Gjykatës së Apelit (Tiranë).
VEPRIMTARIA NË ZbATIM
Ka kryer me metoda të ndryshme (personalisht dhe në grup) punime topogjeodezike për
hartografimin në shkallët e lartpërmendura të
35 objekteve dhe zonave të kërkim-zbulimeve
gjeologjike, ka ndërtuar bazën gjeodezikë për
dokumentimin në pozicionin plano-naltrimetrik
të situacionit të puseve të naftës (1954-1955) në
zonën e Kuçovës de të Patosit (S = 150 km2), ka
realizuar në bashkëpunim me inxhi.markshejderin
Petrit Kollaku takimin e saktë në plan dhe në lartësi
të pusit vertikal me traverbankun (tunelin) e Kthellës
me gjatësi 1200 metra në minierën e Kurbneshit.
Ka zbatuar për herë të parë në vendin tonë
metodat e përparuar për matjen e tërthortë të largësive horizontale me bazislatën “Bala – 2 m” dhe
me aparaturën elektro-optike, “EOL – 2000”, ma
gabimin konstant 1 cm për largësinë deri 2 km.
Është nismëtar dhe zbatues i krijimit të planeve
dhe hartave topografike në shkallë të ndryshme
me metodën stereofotogrametrike tokësore në
sektorin e gjeologjisë, ku ka punuar personalisht 8
vjet në terrenet më malore të vendit, përfshi edhe
zonën e alpeve (1976-1983).
në FUsHën pedaGOGjike
Është aktivizuar si pedagog titullar i jashtëm i
Degës (Departamentit) të Gjeodezisë pranë Fak.
të Inxh. së Ndërtimit për mbi 25 vjet, përfshi edhe
udhëheqjen e dhjetra studentëve diplomantë,
përpilimin e shumë reçensave dhe konsultimin

e miu 100 projekt-diplomave për pjesën ekonomike-organizative.
Ka kontribuar si instruktor kryesor, pa shkëputje
nga detyrat funksionale, për përgatitjen e rreth 110
teknikëve topografë në 7 kurse speciale 9-mujore
(1954-1970) për plotësimin e kërkesave emergjente të Shërbimit Gjeologjik dhe sektorit të naftës.
Z. Gonxhe ka përfaqësuar shërbimin gjeodeziko-hartografik shqiptar në konferencën ndërkombëtare të këtij profili në Budapest (1958) dhe
në Drezden (1960).
në FUsHën e BOTimeVe
Ka botuar 2 tekste mësimore universitare (452
faqe), 7 Udhëzues tekniko-metodikë për përdorimin e brendshëm (rreth 200 faqe), 26 artikuj
të botuar në revista e gazeta të ndryshme.
Përveç disertacionit prej 75 faqesh, është autor
dhe bashkautor i botimit te 3 monografive (me
rreth 900 faqe).
- Historiku i organizimit dhe i zhvillimit të punimeve topogjeodezike gjatë periudhës 40 vjeçare
në sektorin e Gjeologji-Gjeofizikës (1955-1995).
- Portreti gjeodeziko-hartografik i Shqipërisë (b/
autor dhe redaktor kryesor).
- Ndihmesa e shquar e ish nxënësve të Shkollës
Teknike dhe mësuesve të tyre për zhvillimin e
vendit në luftën për çlirim dhe demokraci.
Gjithashtu është b/autor i librit të normave unike
të prodhimit në punimet topogjeodezike në shkallë
republike, i miratuar me vendim të posaçëm të
qeverisë moniste në vitin 1960 (100 faqe) dhe b/
autor i Manualit për teknik gjeologë (350 faqe). Tre
vitet e fundit ka shkruar 2 monografi me rreth 700
faqe, ku njëra prej të cilave mban titullin: “Njohuri
thelbësore mbi gjeologjinë, hartografi – gjeodezinë
dhe matematikë - gjeometrinë e aplikuar”, i paracaktuar për lexuesit jo specialistë dhe veçanërisht
për mësuesit e matematikë-gjeometrisë.
Kjo monografi është e para e këtij lloji,
veçanërisht në literaturën gjeologjike dhe në atë
të matematike-gjeometrisë.
Risia e kapitullit të matematikës qëndron në
njohuritë konkrete që jepen për llogaritjen dhe zgjidhjen e ushtrimeve m ë tipike analitike, jo në sistem
koordinativ gjeodezik, por në sistemin kartezian.
Kjo monografi është botuar nga Botimet M&B,
2019, 303 faqe.
Në arshivën teknike të Qendrës Gjeofizike të
SH.Gj.Sh. janë depozituar mbi 30 relacione e
raporte teknike të z. Hiqmet Gonxhe si autor dhe b/
autor, q ë po ti shtohen edhe llogaritjet gjeodezike
voluminoze të dokumentuar, bashkëshoqëruese,
ato do të zinin qindra faqe. Rreth 1600 plane dhe
harta topografike të shkallëve të ndryshme që i përkasin fondit të hartografimit të qindra objekteve dhe
zonave të kërkim-zbulimeve gjeologjike, mbajnë
nënshkrimin garantues të z.Gonxhe, në cilësinë
e udhëheqësit teknik të Shërbimit Topografik të
sektorit gjeologjik gjatë një periudhe 20 vjeçare.
Për meritat dhe përkushtimin në detyrat e
ngarkuara, është dekoruar me 5 medalje, (2 nga
të cilat si veteran i Luftës Antifashiste) dhe 2
Urdhra Pune.

Nuk mund të mbulojë
harresa Rustem Devën
Nga Selman Mëziu

B

lija karamele zana në dyqanin e Hysen
Devës, kur isha cullak. Ndërsa Llan
Devën trupmadh, veshur me tirqe të
bardha e me gjetana të zes, xhamadan leshi,
brez të kuq mbështjellë për mesi me kësulën
e bardhë si borë bjeshke. Ndërsa Rustemin e
ri, trupgjatë, fytyrëhequr, bardhosh, paksa të
zgjatur, veshur pastër, elegant, hijshëm, siç i
kishin hije një mësuesi. E më vonë funksionar
partie në Peshkopi e fshatra të ndryshme të
Dibrës së Poshtme.
Ndërsa unë vetëm kujtime, përshtypje të
përthara të njërit e tjetrit për këtë burrë simpatik me taban të fortë në fisin Deva. Kisha
lexuar shumë herë artikujt e tij, në shtypin
e përditshëm të atyre kohëve. Po kështu,
pulsin e zgjuarsisë, karrierën si mësues e si
luftëtar i luftës kundër analfabetizmit, apo si
ndër të parët djem në fshatin malor Hurdhë-Muhur, i cili mbaroi shkollën pedagogjike. I kisha dëgjuar por edhe... Më ndihmoi
libri, me autor Sami Dodën “Dritë diturie
në Muhurr”, ku në faqen 51, shkruan: “Në
vitin 1958 emërohet mësuesi Rustem Deva,
bir i këtij fshati, i cili shërbeu deri në gusht
të vitit 1967”.
Jam i detyruar ta kujtoi me shumë mall,
por dhe me shumë dhimbje takimin tim të
parë, e fatkeqësisht të fundit, mëngjesin
e 14 korrikut 2019. Në bllokun tim të
shënimeve gjej revoltën e tij të thellë, mbi
prerjen e arrave në brezaret e Gjarecës
nga fëmijët muhurakë në vitin 1992. Ku ai
kujtonte me hollësi dhe me një përshkrim
plotë dhimbsuri, sikur po ndodhte gjatë
bisedës tonë.
Pastaj ajo kaloi natyrshëm te ish nxënësi i
tij, i ndjeri Selim Leka. Zgjuarsia e tij, aftësia e
këtij djaloshi, i cili filloi shkollimin në klasën
e dytë fillore, ndërsa kur kaloi në klasën e
tretë e të katërt i jepja leje që të shpjegonte
mësimin bashkënxënsve. E kur i shkova në
shtëpi babait të tij Zenelit, për t’i kërkuar që
ta dërgonte që të vazhdojë shtatëvjeçaren me
tha: “Po dhajt, kush t’i ruj”. Rustemi më shikonte plot dhimbje, sytë po rridhnin lot nga
pamundësia për t’u shkolluar e ish nxënësit
të tij të shkëlqyer. Ishin lotët e mësuesit që
dashuron dijen njeriun e shkolluar, se ajo
është si drita e syve.
Ndërsa përpjekjet e zgjuara plot dashuri hyjnore për dijen, për shkollën, për të
ndriçuar mendjet e zemrat e vogëlushëve
bashkëfshatarëve të tij, komisari i dritë
diturisë, Rustem Deva arriti të shkollojë të
ndjerin Zenel Mani (ish nxënësin e tij), derisa
ai kreu Universitetin për Agronom. Ndërsa
Rustemi tani ishte krejt tjetër, fytyra i ndriste
nga gëzimi. Ai dukesh si një gladiator i dijes,
triumfator ne ringun shkollimit.
Dëgjoja me shumë kujdes, shikoja me
endje sytë e tij plot shkëlqim, ballin e tij
të hequr me flokët pak të rëna, zëri plot
kumbim, zgjuarsi, thesar i madh kujtimesh.
Ai më rrezatonte si një edukator e familjar
i shkëlqyer, me një potencial intelektual të
madh, duke më zgjuar krenarinë e ligjshme
për bashkëfshatarin tim plot zgjuarsi, mprehtësi e nëpunës me peshë në shoqërinë
muhurake e dibrane.
Rustem Deva, që u largua nga jeta me
datën 04.03. 2021, bën pjesë te ai brez i
artë muhurakësh që hodhën farën e parë
të dijes në brezat muhurak, duke mbjellë
kulturë e dije, zhvillim ekonomik, si Mexhit
Prençi, Ramadan Xhemal Lika, Kurt Hoxha,
Sinan e Tahir Mëziu, Xhemal Berisha e Hazis
Rama etj.

Kulla e Llan Devës, mbështetur mbi
shkëmb, me qoshe të gdhendura trekatëshe, ndërtuar nga mjeshtrit gurgdhendës
e murpunues Gani e Sinan Mëziu, qëndron
hijerëndë, krenare. Kështu do të mbeten të
skalitur si emri i Llanit, edhe shqiponja mbi
gur, edhe Rustemi, si mësuesi i parë i fshatit,
si shërbyes i dijes e kulturës, i skalitur në
zhvillimin ekonomik të Dibrës, që nuk mund
të harrohet kurrë, se e tillë është vepra e tij,
përshtypjet e tij të shkëlqyera, të lëna kudo
ku ai punoi e jetoi.
Firence 04.03.2021

IKE RUSTEM DEVA,
MIK E SHOK I TË GJITHËVE
Elegji nga Abdurahim Ashiku
Ike edhe ti mik,
Rustemi i kullës së Deve
Ike për të mos u takuar,
për mos me folur,
për mos me u përqafuar.
Pash dhimbje në fjalët e Altinit,
dhimbje djali për babanë.
Oh sa dhimbje kishte...
Dua ti marr pak,
për vete ta mbaj,
larg, syrgjyn tretur,
ku jeta na ndau,
shpirtin na thau...
Ta kam pirë kafen,
në Kullën e Deve,
kripën e bukës,
në deje e kam.
Nuk e di si t’i ngushëlloj
Altinin, Asijen, miqtë...
Ata që i deshe...
Dhe të deshën.
Disa nga shumë foto,
mall nga malli im
Foto në trojet e lashta,
në Hurdhë-Muhurr
mes miqsh e shokësh,
udhëtimesh bashkë...
po ua përcjell...
Gjakut tënd,
Miqve tuaj...
Të rrojnë,
Të të kujtojnë...
Të të nderojnë...
Athinë, 4 mars 2021


24 - Mars 2021

nr.

175

Botime të reja

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

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

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

Na ndiqni online, falë ndihmës së z. Agim Deva, të cilin
e falenderojmë për ndihmën dhe përkushtimin.
Informacioni për faqen online: info@rrugaearberit.com
Informacioni për versionin e printuar:
rrugaearberit@gmail.com
Përdor kontakt page për pyetje dhe sygjerime.
Shtyp butonin “NDIHMO EDHE TI” që gjendet në faqen
e parë në versionin online për tu abonuar dhe kontribuar
në botimin e gazetës, ose kontakto me redaksinë. Çdo
kontribut bëhet publik.
Çdo lloje kontributi shkon në masën 100% në llogarinë
e gazetës në Tiranë/Shqiperi në mënyrë të sigurtë
përmes PayPal.
Website është një kontribut në shërbim të botimit të
gazetës “Rruga e Arbërit”, lobimit për ndërtimin e rrugës
me të njëjtin emër, që do lidhë Tiranën me pjesën tjetër
të Ballkanit në Lindje të Shqipërisë, si dhe zhvillimin e
Dibrës dhe krahinave përreth.

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

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

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

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

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

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

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

https://tinyurl.com/lcc3e2f

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

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



