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

Në breNdësi: 
 Universitet në krahinë shkretë  Po kullën e Murre ku do ta çosh zoti Rama?  
 Kullat në dibër tërheqin turistët, por jo investimet shtetërore  “Zjarr e fllad” në 

kurorën e maleve  Nderohen “Nderi i Qarkut” ismail shulku dhe Muharrem Gjoka 
 Ferma e Atli Manit, nga pemëtaria e blegtoria te bimët mjekësore  Lufta e vetmuar e 

grave të dhunuara për të mbijetuar  PD merr tre deputetë në Dibër me 278 vota më shumë 
se PS  Akademia e Shkencave boton një fjalor të ri të gjuhës shqipe  Fanfara e shtëpisë së 
Kulturës “Haki Stërmilli”  Martirët e Dibrës së Madhe  Medalja e Artë e Shqiponjës 
për dëshmorin e 7 prillit isak Metalia  Eh, mor Xhevat dani i maleve të Dibrës! 

 Për mësuesin veteran ramiz Leka  rifat roka,një tel çiftelie u këput

N ë  P e s h K o P i 
Çdo muaj me 

sUPer oFertA

tUriZëM

Llixhat e Peshkopisë, 
ideale për shëndetin 
dhe turizmin

— Faqe 13 — Faqe 11 — Faqe 17 — Faqe 20

ProFiL ProFiLArKeoLoGji

idriz Kukeli - njeri 
human, energjik, 
vizionar e kurajoz

Udhëtim përmes 
margaritarësh 
i një gazetari

stema e Gropajve 
në Maqellarë të 
dibrës së epërme

Çelësi për të hyrë në nëntekstet e vargjeve: 
lexojini poezitë sikur t’i kishit shkruajtur vetë.

INtERvIStë / ArtAN GjyZeL hAsANi

Nga shAqir ÇerPjA Nga seLMAN MëZiUNga prof. AdeM bUNGUri

rruga e Arbrit, punimet 
deri në Klos mbyllen 
brenda verës

Rreth 150-200 makina në ditë 
shfrytëzuan fushatën elektorale 
për të bërë më të afërt Tiranën 
me Dibrën, por në fillim të majit 
rruga është e mbyllur plotësisht 
për kalimin e makinave

REAgIM I SHKRIMtARIt

Nga ZyLyFtAr hoXhA

“31 fruta dhe 
perime”

BotIME

dibra dhe drini - një përqasje 
“organike” natyrore dhe historike
Drini i Zi dhe Dibra dhanë e morën shumë nga njëri-tjetri. Ata nuk mund të ndahen e të konceptohen 
pa njëri-tjetrin as në histori dhe as sot. Ishin dhe janë pjesë integrale e një krijese të vetme, natyrore 
dhe historike, pjesë genuine e bAshkImIt.

Nga prof. bAjrAm XhAfA - Faqe 6-7

rruga e Arbrit nuk ka 
lidhje me votat... 

e vërteta është 26 vite 
më parë, jo njëqind e 
mijëra vite të shkuara...

AKtuAlItEt

“Me rrugën e 
Arbrit, dibra 
është pjesë e 
kryeqytetit”

“ju jeni ndër shqiptarët që kanë udhëtuar 
më shumë brenda vendit, dreqi e mori, 
sepse ju është dashur ta merrni aq shumë 
herë këtë rrugë që, më besoni, sa herë 
më është dashur të nisem, ka qenë një 
stres. Do kisha ardhur në Dibër 100 herë 
më tepër për gjithë këto bukuri që janë 
në gjithë këtë zonë, sikur të mos ishte ai 
stres, por një stres që tani po merr fund 
për të gjithë ju”

Kryeministri Edi Rama flet për 
perspektivën e zhvillimit ekonomik

KoMENtE

Nga bUjAr KAroshi — Faqe 3

— Faqe 18-19 — Faqe 12

shkrimtar apo 
çmimtar?

vëllimi poetik “Imoralisti” 
merr çmimin “Bukinist 2020” 
në fushën e poezisë

Hajredin Toca sjell 
këtë botim, i cili 
është një orientim 
për të gjithë që 
duan të përfitojnë 
nga një ushqyerja e 
shëndetshme e frutave 
dhe perimeve.
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Opinionet dhe komentet e botuara nuk shprehin 
domosdoshmërisht qëndrimin e redaksisë

gazetë e pavarur. Nr. 4 (176). prill 2021
gazeta doli nga shtypi, 6 Maj 2021.
gjendet në treg gjatë gjithë muajit Maj 2021.

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

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

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

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

gjithashtu, ju kujtojmë bashkëpunëtorëve se shkrimet deri në dy 
faqe daktilografike kanë përparësi botimi.
GjIthAshtu, kujtojmë se çDo shkrIm I botuAr në 
një meDIA tjetër Apo rrjete socIAle nuk kA përpArësI 
botImI.
ju lutemI, shkrImet që vIjnë përmes emAIl-it, të kenë 
pAtjetër ZAnoren “ë”.

ju falënderojmë që jeni pjesë e gazetës!

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

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

Arkivi i gazetës është pA pagesë në faqen e internetit 
www.rrugaearberit.com.
Falënderojmë z. AGIm DevA për kontributin e 
vazhdueshëm për mirëmbajtjen e faqes së gazetës në 
internet dhe arkivin online.
pajtimet në gazetë mund t’i bëni në çdo kohë duke 
komunikuar në adresat e redaksisë. 
Bëj pajtimin tënd me  paypal përmes emailit  
<rrugaearberit@gmail.com>
Një pajtim vjetor kushton:  Në shqipëri: 600 lekë.  Në 
europë: 10 euro.  Në shBA dhe vende të tjera: 15 usD. 
pajtimi në europë dhe shBA  është vetëm në versionin 
pDF.
për kontribute për gazetën mund të kontaktoni redaksinë 
ose mund t’i bëni ato përmes numrit të llogarisë më 
poshtë:
Raiffeisen Bank
Rruga e Arberit
Nr. llog. në lekë: 0010036640
iBAN: Al44 2021 1219 0000 0000 1003 6640

aktualitet

kërkohen korresponDentë në 
peshkopI Dhe DIbër të mADhe

të interesuarit për korrespondentë/menaxherë duhet 
të kenë pasion gazetarinë. përbën avantazh përvoja në 
shtypin e shkruar ose në qoftë se kanë mbaruar studimet 
për gazetari dhe letërsi / marketing. të jenë të angazhuar 
për punën në grup dhe të jenë të pavarur politikisht gjatë 
kohës që bashkëpunojnë me gazetën. 
të interesuarit të shkruajnë email 
në adresën  <rrugaearberit@gmail.com> 
ose të telefonojnë në numrin 069 20 68 603.

“Me rrugën e Arbrit, dibra është pjesë e kryeqytetit”

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.

“ju jeni ndër shqiptarët që kanë 
udhëtuar më shumë brenda 
vendit, dreqi e mori, sepse ju 
është dashur ta merrni aq shumë 
herë këtë rrugë që, më besoni, sa 
herë më është dashur të nisem, ka 
qenë një stres. Do kisha ardhur 
në Dibër 100 herë më tepër për 
gjithë këto bukuri që janë në 
gjithë këtë zonë, sikur të mos 
ishte ai stres, por një stres që tani 
po merr fund për të gjithë ju”

KRyEMINIStRI EDI RAMA FlEt PëR PERSPEKtIvëN E zHvIllIMIt EKoNoMIK të DIBRëS

rruGA e ArbërIt
https://www.facebook.com/

gazeteerajonitteDibres

na ndiqni:

www.rrugaearberit.com

Më 14 prill 2021, kryeministri edi Rama 
mbajti një tubim elektoral në fushën e 

stadiumit “Korabi”, ku mes të tjerash foli për 
disa nga problematikat e zhvillimit të Dibrës, 
siç janë punimet në rrugën e Arbrit, zhvillim-
in e turizmit, bujqësisë apo hidrocentralit të 
skavicës. 

“me rruGën e ArbrIt, DIbrA është 
pjesë e kryeqytetIt”

“sot pata mundësinë që ta shikoj gjatë 
gjithë gjatësisë rrugën e Arbrit, cila është drejt 
përfundimit, por tanimë është një aks i lidhur. 
u gjenda shumë shpejt, si asnjëherë më parë, 
në Mat e Burrel”, tha në fillim të fjalës së tij  
kryeminstri Rama gjatë takimi elektoral që 
zhvilloi në peshkopi, 14 prill 2021.

“ju jeni ndër shqiptarët që kanë udhëtuar 
më shumë brenda vendit, dreqi e mori, sepse 
ju është dashur ta merrni aq shumë herë këtë 
rrugë që, më besoni, sa herë më është dashur 
të nisem, ka qenë një stres. Do kisha ardhur 
në Dibër 100 herë më tepër për gjithë këto 
bukuri që janë në gjithë këtë zonë, sikur të 
mos ishte ai stres, por një stres që tani po merr 
fund për të gjithë ju”

Në lidhje më këtë çështje, kryeministri 
theksoi se “me rrugën e Arbrit, Dibra është 
pjesë e kryeqytetit, nuk është më një vend në 
fund të botës, që mund të ishte i mrekullue-
shëm, por askush nuk do merrte mundimin 
të shkonte”.

“DIbrA Do të jetë një 
DestInAcIon turIstIk”

“përpara se të vija këtu pata një kënaqësi 
të jashtëzakonshme për vizitën që bëra në bu-
jtinën e jufkave, ku takova një grua që më ka 
lenë mbresa të forta kur e kam takuar për herë 
të parë, bashkë me një grup grash dibrane, 
nëna punëtore të jashtëzakonshme, shumë 
të vendosura, që në atë takim më kërkuan 
ndihmë për të çuar më tej ëndrrën e tyre të  
transformimit të atyre punishteve të vogla në 
një sipërmarrje që mund të zhvillohet e që 
mund të krijojë punë, jo vetëm për anëtarët 
e familjes së tyre, por edhe për të tjerë”, tha 
kryeministri Rama. 

Më tej ai shtoi se “falë kurajes, falë vendos-
mërisë, falë punës së jashtëzakonshme të asaj 
gruaje dhe familjes së saj dhe falë mbështetjes 
që i dhamë jo vetëm asaj, por  disa grave në 
Dibër, sot mund të shikoje konkretisht se 
çfarë do të jetë Dibra nesër, çfarë do të jetë 
për tiranën Dibra dhe çfarë do të jetë tirana 
për Dibrën. jo më dy qytete të largëta, por dy 
zona që i përkasin njëra - tjetrës. jo më një 
tiranë kryeqytet dhe një Dibër e izoluar, por 
një tiranë që është graviteti i jetës ekonomike, 
sociale, graviteti i gjithë lëvizjeve të qarkullim-
it dhe  një Dibër që do të jetë jastëku i gjelbër 
i metropolit të shqipërisë”.

“Kështu si unë sot dhe nesër - jo nesër pas 

dhjetëra vitesh, por nesër,- vit pas viti, ne do 
të shikojmë sesi mijëra e mijëra njerëz do të 
nisen çdo ditë nga tirana drejt Dibrës, duke 
hyrën përmes atij aksi të mrekullueshëm që 
zbulon një pjesë shqipërie të panjohur për 
shqiptarët, një copë të parajsës së natyrës 
sonë, për të ardhur drejt Dibrës e për të shijuar 
bukuritë e natyrës e mikpritjen, për të qën-
druar këtu në fundjava. Dibra do të jetë një 
destinacion turistik edhe për ata qindra mijëra 
e miliona turistë që do të vijnë në shqipëri, 
duke filluar menjëherë pas daljes nga tuneli i 
pandemisë e duke u rritur vit pas viti.

Ky nuk është më një vizion që thuhet nga 
dëshira e madhe. Ky është një vizion që po 
jetësohet”.

për nxitjen e turizmit Kryeministri premtoi 
një ndihmë prej 5000 eurosh për çdo të ri 
që kthehet nga emigracioni dhe investon 
në kthimin e shtëpive të vjetra në fshat në 
bujtina mikpritëse. 

“treGu I tIrAnës Do të nXIsë 
proDhImet në DIbër”

“sa shumë kanë vuajtur deri më sot fer-
merët e Dibrës, për t’i nxjerrë prodhimet 
matanë atij hendekut të jashtëzakonshëm 
mes Dibrës dhe tregjeve jashtë saj, deri në ti-
ranë. Më thonë vazhdimisht dhe më jehojnë 
në kokë fjalët që kam dëgjuar nga fermerët 
e qershive qysh në krye të herës. “Qershitë 
tona prishen kur arrijnë në tiranë”. Vetëm me 
këtë lidhje midis tiranës dhe Dibrës parafyty-
roni sa shumë më shpejt dhe sa shumë më 
tepër prodhime të Dibrës do arrijnë në 
tiranë dhe sa shumë të tjerë do nxiten për 
të prodhuar e për të rritur prodhimin, sepse 
pikërisht tani, tirana është një lagje matanë, 
jo një qytet në fund të botës”.

Kryeministri premtoi se nuk do të ketë 
“taksë për 5 vitet e para për çdonjërin që 
investon në agropërpunim”.

“Këtu në Dibër janë disa agropërpunues, 
- tha ai, po njëri është i famshëm, ai që bën 
lëngun e mollës. e pra, ka shumë më tepër 
mundësi dhe hapja e këtij tregu nuk është 
hapja e një rruge, është hapur një treg. Nuk 
është hapur një rrugicë, është hapur një 
hapësirë e pafundme për zhvillim ekonomik 
familjar përmes punës, për zhvillim ekono-

miko-komunitar”.

“skAvIcA Duhet nDërtuAr”

“energjia ishte një problem shumë i madh 
për ne”, - tha në fjalimin e tij Kryeministri 
Rama. 

“sot, ne kemi arritur në një nivel tjetër, por 
nuk kemi arritur në majë. Maja është ta bëjmë 
shqipërinë eksportuese neto të energjisë, që 
do të thotë, shqipëria të mos blejë më asnjë 
euro energji nga jashtë, por vetëm të shesë 
energji e ndërkohë të ketë siguruar energjinë 
për vete. pa diskutim, kjo është e mundur. 
Duhet ndërtuar skavica.

“Çdo familje që do të preket nga skavica 
do të ketë po atë që patën familjet që u 
prekën nga tërmeti, që do të thotë, do të 
marrë një shtëpi shumë më të mirës se ajo 
që ka e patjetër, për pjesën e tokës do të 
kompensohet ashtu siç e meriton. Që do të 
thotë që do t’i jepet perspektiva e një jete, 
që është një perspektivë shumë më e mirë 
se perspektiva që ka në atë zonë”.

“skavica, nga njëra anë e transformimi i 
tec-it të Vlorës në një port të gazit të lëng-
shëm, të dyja këto nuk janë ide. të dyja këto 
janë marrëveshje me qeverinë e shBA-ve, në 
ndërkohë që marrëveshjet janë nënshkruar 
me dy nga kompanitë më të mëdha ameri-
kane që po punojnë për këto dy projekte”.

Kryeministri Edi Rama gjatë vizitës te Ura e Fshatit, Klos. 14 prill 2021

“Dibra do të jetë një destinacion 
turistik edhe për ata qindra mijëra 
e miliona turistë që do të vijnë në 
shqipëri, duke filluar menjëherë 
pas daljes nga tuneli i pandemisë 
e duke u rritur vit pas viti”

“Duhet ndërtuar skavica. çdo 
familje që do të preket nga skavica 
do të ketë po atë që patën familjet 
që u prekën nga tërmeti, që do 
të thotë, do të marrë një shtëpi 
shumë më të mirës se ajo që ka e 
patjetër, për pjesën e tokës do të 
kompensohet ashtu siç e meriton. 
që do të thotë që do t’i jepet 
perspektiva e një jete, që është një 
perspektivë shumë më e mirë se 
perspektiva që ka në atë zonë”.
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“Kanë 100 vjet që e presin” - tha kryeministri Rama gjatë një 
vizite në kanierin e Rrugës së Arbrit, duke justifikuar padurimin e 
dibranëve për të ecur në këtë rrugë... 

Ndërkohë, historianë, politikanë e megallomanë kanë thënë e 
thonë për Rrugën e Arbrit se ka qenë aty prej mijëra vjetësh...

Mendoj se po afron ora e së vërtetës: rruga e Arbrit është ëndërr 
e dibranëve të rinj, e atyre që i kemi mes nesh, që para 26 vitesh 
e sollën këtë nismë, që për shumëkënd atëherë – sidomos ata që 
kishin pak pushtet – ishte një ëndërr e një të çmenduri. 

Këta dibranë u fyen, u përfolën, u nëpërkëmbën, u persekutuan, 
u lanë pa punë, shpifën e çfarë nuk thanë për t’i demoralizuar, por 
ata me qëndresën, durimin, këmbënguljen në idenë e tyre, arritën ta 
bëjnë këtë ide realitet, për të mirën e dibranëve, matjanëve, tironsve 
e gjithë shqiptarëve. 

Ata që kanë qenë gjithmonë kundër kësaj ideje, nga piramida e 
ulët e pushtetit e deri në krye, tani që rruga po bëhet një realitet, nuk 
e pranojnë dot se ishte ide e të gjallëve mes nesh. Ndaj kërkojnë ta 
çojnë idenë te njëqind a mijëra vite më parë dhe meritën ia japin 
liderit të tyre. 

Ka ardhur kohë që t’i jemi mirënjohës nismëtarit të parë të kësaj 
ideje, hysen ukës, e pas tij edhe atij rrethi të ngushtë dibranësh të 
mirë, që e injektuan pak nga pak këtë ide te politikanët e qeveri-
tarët e çdo ngjyrë politike, të cilët ku me dëshirë e ku me detyrim, 

Rruga e Arbrit pati një hapje të lehtë të 
trafikut që shoqëroi edhe fushatën elek-

torale, por tashmë rruga është e mbyllur 
plotësisht. Rreth 150-200 makina në ditë 
shfrytëzuan fushatën elektorale për të bërë 
më të afërt Tiranën me Dibrën, por në fillim 
të majit rruga u mbyll plotësisht për kalimin 
e makinave,  përveç atyre që transportojnë 
punëtorët. 

Ndër të parët që kaloi këtë rrugë ishte 
kryeministri edi Rama, i cili nga tirana për te 
ura e Fshatit e kaloi për më pak se 55 minuta.

“sot pata mundësinë që ta shikoj gjatë 
gjithë gjatësisë rrugën e Arbrit, cila është 
drejt përfundimit, por tanimë është një aks i 
lidhur. u gjenda shumë shpejt, si asnjëherë 
më parë, në Mat e Burrel”, tha ai gjatë takimit 
elektoral në peshkopi. 

sapo fushata elektorale mbaroi, është 

ndërprerë edhe kalimi i makinave në këtë 
aks. Barrierat prej betoni kanë zëvendësuar 
trarët e vendosur në segmente të ndryshme 
të rrugës, duke e bërë të pamundur kalimin  
në rrugën e Arbrit.

punimet vazhdojnë normalisht që nga Xi-
bri deri në Klos dhe parashikohet që brenda 
muajit korrik ky aks të bëhet i kalueshëm, 
përmes by-passit.

presidenti i kompanisë gjoka Konstruk-
sion i tha kryeministrit Rama gjatë inspektimit 
të punimeve në mes të prillit, se segmenti 
rrugor deri në Klos do të jetë i përfunduar 
brenda dy muajsh. 

Nga tirana në Klos rruga është 34 kilome-
tra dhe ky segment në gjysmën e gjatësisë së 
rrugës është i asfaltuar. Ndërsa pjesa tjetër 
janë në punimet e fundit para asfaltimit. pun-
imet për zgjerimin e rrugës, që do të bëjë të 

mundur lidhjen me Klosin pritet të fillojë së 
shpejti. Ky aks rrugë, prej 3 km do të jetë një 
zgjerim dhe rikonstruksion i rrugës aktuale 
që lidh fshatin Fshat me rrugën nacionale 
Burrel-peshkopi.

Ndërsa segmenti shupenzë - Maqellarë 
është i hapur për kalim, pavarësisht se pun-
imet nuk është vendosur sinjalistika e duhur.

gjatë një vizite në kantier gjatë muajit 
prill, punimet po vazhdojnë edhe në segmen-
tin ura e Vashës - Qafa e Buallit. 

Burime brenda kompanisë thonë për 
gazetën se “punimet po vazhdojnë normal-
isht edhe në tunelin e Murrizit, 3.8 km, i cili 
pritet të hapet në fund të këtij viti”.  Ndërsa 
i gjithë aksi i rrugës pritet të jetë i hapur 
normalisht për qarkullimin në pranverën e 
vitit të ardhshëm.

(Korresp.Rr.A.)

po turren “socialistët” e facebook-ut 
të shajnë dibranët që nuk i dhanë 

mandatin e tretë ps, për shkak se edi 
Rama po ndërton Rrugën e Arbrit. 

Merreni më avash! Mos nxitoni të 
bëni me faj popullin se pse orekset tu-
aja nuk kanë të sosur. se, p.sh., nuk e 
kemi parë të njëjtin zell për sharje, për 
elbasanllinjtë, korçarët, librazhdasit, 
pogradecarët etj., që nuk ia dhanë një 
mandat sali Berishës në vitin 2013, kur 
e mbaroi tunelin e Krrabës...

Me premtimin për rrugën e Arbrit 
dibranët i dhanë mandat ps dhe ale-
atëve të saj në vitin 2013 dhe 2017. Një 
mbështetje të madhe i dhanë edhe në 
zgjedhjet vendore të 2015, madje një 
mbështetje të fuqishme i dhanë edhe 
në zgjedhjet vendore të vitit 2016. Meg-
jithëse pas asaj që ndodhi nuk meritonin 
asnjë votë, ata jo vetëm që i dhanë votat, 
por vodhën aq shumë për ps, sa dolën 
te gazeta gjermane “Bild” dhe prodhuan 
të famshmen dosje “184”, e cila është 
aq e madhe sa edhe gjykata do ta ketë 
të vështirë ta ftillojë...

Fushata me premtimet për rrugën e 
Arbrit është një fushatë e vështirë. pas 
gati 30 vite pritje, nuk ngjit më si më 
parë, nuk mbledh më vota për partitë. 
Aq më keq kur, ata socialistë që bëjnë 
fushatë me të, e kanë mësuar emrin 
prej edi Ramës. sepse, më parë thoshin 
se “kurrë nuk bëhet, janë mashtrime të 
saliut”.

Rruga e Arbrit është jetë: ka ëndrra, 
shpresa, dhimbje, dashuri, zhgënjime, 
lot, gëzim, dështime, besim, punë, 
përkushtim, bashkim, guxim... Një pjesë 
e atyre që kërkojnë vota me rrugën e 
Arbrit mbajnë intrigën gjithmonë me 
vete, ndaj nuk ka vend për emocione të 
tjera e ndaj nuk ngjit si premtim elektoral 
në fjalimet e tyre.

Rruga e Arbrit edhe pak muaj dhe do 
të jetë funksionale. Dhe ne qoftë se kjo 
ka lidhje me votat - dibranë e matjanë 
ka edhe në tiranë e Durrës. 

po të ishte rruga vetëm dhe thjesht 
për dibranët do të ishte shumë pak. Ajo 
vlen se është për të gjithë shqiptarët dhe 
më shumë se aq!

bujar karoshi

SHëNIM

rruga e Arbrit nuk 
ka lidhje me votat...

SHëNIM/ RRugA E ARBRIt ëSHtë ëNDëRR E DIBRANëvE të RINj

e vërteta është 26 vite më parë, jo 
njëqind e mijëra vite të shkuara...

e kthyen këtë ide në premtime vit pas viti, për të ardhur sot te 
viti i 26-të, ku rruga po merr formë. 

Ndaj, kur ua do puna e politika, këtej e tutje niseni historinë 
e kësaj rruge para një çerek shekulli... sepse ta nisësh këtë 
histori para njëqind a mijëra vitesh, është veçse një përrallë 
e bukur, por aspak e vërtetë...        / B.Karoshi

Në foto, harta mbi të cilën është punuar ideja fillestare e rrugës.

rruga e Arbrit është 
ëndërr e dibranëve të 
rinj, e atyre që i kemi mes 
nesh, që para 26 vitesh 
e sollën këtë nismë, që 
për shumëkënd atëherë – 
sidomos ata që kishin pak 
pushtet – ishte një ëndërr 
e një të çmenduri.

Në foto: Punimet pranë 
Urës së re të Vashës, Klos. 
Prill, 2021

punimet vazhdojnë normalisht që nga Xibri deri në 
klos dhe parashikohet që brenda muajit korrik ky 
aks të bëhet i kalueshëm, përmes by-passit.

Rreth 150-200 makina në ditë shfrytëzuan fushatën elektorale për 
të bërë më të afërt tiranën me Dibrën, por në fillim të majit rruga 

është e mbyllur plotësisht për kalimin e makinave
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opinione

Nga AbDurAhIm AshIku

“unë dheun nuk e shes me pare, 
prandaj merrni mbrapsht dhe 
çoni ku të doni”- deklaronte eles 
Murrja...

Kryeministri ynë u pa dje në 
stadiumin e futbollit të peshkopisë, 
stadium i ndërtuan me punën vull-
netare të qytetarëve: burra, gra, nx-
ënës të shkollave të mesme, fëmijë 
të tetëvjeçares diku 6-7 dekada më 
parë, stadium ka mbetur po me të 
njëjtën pamje në tridhjetë vjet të 
“demokracisë”.

për herë të fundit në atë stadium, 
disa ditë para se ti viheshin prangat 
në duar nga pushteti i sali Berishës, 
pat ligjëruar Fatos Nano...

Kryeministri Rama deklaroi se 
të gjithë atyre që do tu mbyten 
shtëpitë nga hidrocentrali i skavicës 
do tu ndërtohen shtëpi siç u ndërtu-
an dhe vazhdojnë të ndërtohen për 
ata që pësuan fatkeqësinë e tërmetit 
dy vjet të shkuara!!!

se ku do të ndërtohen këto shtë-
pi nuk e tha...

Mbase në bregdet...
Në gjirin e lalëzit jo e jo...
As në lungomare...
Do ta thotë ndonjëherë tjetër...
po qe se vjen në pushtet...
Do të presim...
por mua nuk më pritet ndaj po 

e pyes:
po Kullën e Murre në hotesh që 

e përmbyt skavica ku do ta ndër-
tosh zoti kryeministër?

për ilustrim po ju dërgoj një fo-
tografi marrë nga interneti...

po ju dërgoj edhe një shkrim 
ku flitet për bëmat dhe historinë 
e kësaj kulle të veçantë që i bën 
nder jo vetëm Dibrës por gjithë 
shqipërisë...

plaku legjendar, kështjellar i 
Kullës së Murre, elez Murrja,  për-
ballë duqeve me florinj që i ofronin 
pushtuesit deklaronte:

“uNë DheuN NuK e shes Me 
pARe, pRANDAj MeRRNi MBRA-
psht Dhe ÇoNi Ku të DoNi”...

Dhe nuk e shiti...
Dhe kulla, ndonëse nuk u rindër-

tua, mbeti në themele të pamposh-
tura duke i folur me gjuhën e saj 
memece brezave...

Derisa Drini to t’ia marrë frymë 
e shkrirë themelet...

Athinë, 15 prill 2021

KoMENt

Universitet në 
krahinë shkretë

Po kullën e Murre ku do ta çosh zoti rama?

Nga AbDurAhIm AshIku

zoti lulzim Basha ishte në peshkopi.
ishte mes daullesh e tamtamesh tashmë të njohura 

në udhëtimet e tij në tërë shqipërinë.
Më tërhoqi titulli i një kronike nga më të gjatat që 

janë përcjellë nga media e shkruar dhe ajo pamore: 
“Vij Me pRioRitete ReAle. Do RihApiM FiliAliN 

uNiVeRsitAR të DiBRës”
Bashkohem me të. 
edhe unë jam për ta rihapur. Kam bërë një shkrim 

protestë kur e mbyllën. Madje jam jo për “rihapje” 
por për HAPJE, për një universitet të vërtetë, jo “filial” 
i Durrësit apo i kujtdo qoftë. jam për një universitet 
bashkëkombëtar, mbarëkombëtar, një universitet ku 
studentët të jenë nga Dibra mbarë, nga Dibra e Madhe 
dhe Dibra e Vogël, nga Kukësi, Mati, Mirdita e librazh-
di, nga tetova, Kërçova, gostivari, struga, prizreni..., 
një universitet me pedagogë intelektualë të shquar të 
tërë kësaj hapësire gjeografike, Universitet i Verilindjes 
siç kanë qenë “universitet” shkolla pedagogjike e 
peshkopisë, në fundvitet ’40-të dhe shkolla e Mesme 
Bujqësore e peshkopisë, në fundvitet ’50-të, të njohura 
për kontributin e jashtëzakonshëm  në arsim e në bu-
jqësi, “universitete” që nxorën mësues dhe specialistë të 
mesëm e të lartë që “pushtuan” tërë zonën Verilindore 
të shqipërisë.

Kërkova në kronikën e gjatë, në paragrafë, rreshta e 
midis rreshtash, një fjalë, vetëm Një FjAlë, “sKAVicA”, 
“MBYtjA e DiBRës”, mbytje që siç e ka thënë “babai i 
tij politik” sali Berisha, e siç e ka përsëritur me gojë e 
me ligj parlamenti kundërshtari i tij politik edi Rama, 
“të NDëRtojMë sKAVicëN Që të Mos pëRMBYtet 
shKoDRA”, të zhdukin një trevë të tërë që të shpëtojnë 
disa fshatra të një treve tjetër, të shuajmë bujqësinë dhe 
blegtorinë e luginës së Drinit të zi, lugina më e madhe 
pas asaj të Devollit të Korçës, për disa dhjetëra mijëra 
a miliona  kilovatorë energji elektrike vlera  e të cilës 
do të futet në xhepa të mëdhenj oligarkësh brenda e 
jashtë vendit. 

Asnjë fjalë për skavicën nuk tha “dibrani” lulëzim 
Basha. AsNjë!!!

lulëzim Basha kishte rastin më ideal të fushatës së 
tij elektorale që ti thoshte “jo sKAVicës”, zotim që do 
ti jepte votat e tërë luginës të Drinit të zi, të djathtët e 
të majtët...

zoti lulëzim Basha kishte rastin e vetëm të tërë 
fushatës së tij zgjedhore  për tu bërë kryeministër që të 
deklaronte abrogimin e ligjit për ndërtimin e skavicës, 
që ta kundërshtonte Ramën me argumentin se si dibran 
(kështu ka thënë dikur por sot nuk e di pse nuk e zuri 
në gojë fare!!!) zotohet se buldozerët do të kalojnë mbi 
trupin e tij përpara se të shkojnë në skavicë...

të paktën ta thoshte, ani se pas 25 prillit do të frynte 
era e fortë që do të përcillte në theqafje premtimet...

harresë? 
Nuk e besoj...
Në mortin e të varurit nuk përmendet litari...
Në mbytjen e Dibrës nuk përmendet uji, skavica...
lulëzim Basha është pro mbytjes së Dibrës...
Lulëzim Basha foli dhe u duartrokit për filial univer-

siteti...
universitet, krahinë shkretë, në tokë shkretë...
universitet në gjol det...
Bujqësi, blegtori, pemëtari... nën ujë...
Dibrës, me ndërtimin e hidrocentralit të skavicës i 

shkulen nga trojet e veta mbi dyzetmijë banorë auto-
ktonë, shkulen aq sa nuk janë shkulë as nga pushtuesi 
osman dhe as nga ai serbojugosllav; me kuçkë e me 
maçkë, me histori e pasuri, me burrni e trimëri, me 
shpatë e me pushkë, me kazmë e lopatë...

Nuk do të ketë më Dibër...
e kur nuk do të ketë Dibër, nuk ka si të ketë as djem 

e vajza dibrane -  studentë në filialin e universitetit që 
lulëzim Basha – “kryeministër” e vuri si kryefjalë në 
zotimin e tij elektoral në peshkopi.

zoti e ruajte Dibrën nga ata që e duan të mbytur e të 
lebetitur në një ikje që se ka parë bota!

Athinë, 10  prill 2021 

Kjo kullë është e ndërtuar mbi 300 
e ca vjet përpara. Vetë pozicioni i 

saj me themele në shkëmb, në grykën e 
Drinit në veri të fshatit hotesh, të bind 
se ka shërbyer në të kaluarën si mbrojtje 
për fshatin dhe tërë krahinën e luznisë. 
Në këtë kullë të moçme malësorët 
luznakë me elez Murrën mblidheshin, 
bashkërendonin veprimet në atë kohë, 
kur armiqtë e huaj donin të sulmonin 
fshati dhe krahinën.

Dredhitë e armikut ishin nga më të 
ndryshmet për të mposhtur vendin. 
Qeveria turke me anën e përkrahjeve 
dhe valive donte të mashtronte prijësit 
popullorë të krahinave me anën e 
parave. Në mënyrë që të nënshtronte 
krahinën e luznisë, valiu i shkodrës 
dërgon njerëz të tij duke i dhuruar elezit 
bakshish një palë dujq me florinj. Elez 
Murrja, pasi kupton qëllimin e armikut, 
i përgjigjet sekretarit të valiut:

- unë dheun nuk e shes me pare, 
prandaj merrini mbrapsht dhe çoni ku 
të doni.

Nga kjo mosbindje e elezit qeveria 
turke përgatiti dhe sulmoi kullën duke 
e rrahut nga një kodër matanë Drinit në 
lindje të fshatit selane, kodër e cila edhe 
sot thirret nga banorët “Kodra e topit”. 
turqit mundën të dëmtojnë pjesërisht 
çatinë e kullës, por malësorët luznakë 
e mbajtën me trimëri dhe jo vetëm kaq, 
por duke kaluar fshehurazi në urat e 
vjetra të maskuara që lidhnin fshatrat 
fqinj), si: pejkën, trepçën, Dovalanin, 
ternën, selanen e tjerë, në bashkëpunim 
me fshatarët e këtyre zonave e së bashku 
me luznakët u binin duke i shpartalluar e 
ndjekur ato këmba-këmbës. përsëri valiu 
i shkodrës, aty rreth vitit 1720, me dred-
hi e lajka dërgon në Çidhën sekretarin e 
tij turkoman e të tjerë me shtruar Dibrën 
për të marrë nizamë, të dhjetën e taksa. 
prijsat popullorë u mblodhën në kuvend 
për t’i dhënë përgjigjen valiut të shko-
drës, elez Murrja, ndër të tjera, i thotë:

- Dibra është Dibër, or pasha, e 
turkut kjo kurrë nuk bëhet. sulltanët ta 
kanë varur shpatën në qafë për të prerë 
kokën tënde.

ARKIv / të njohim tradi tat  tona

Kulla e Murrës
Megjithëse kuvendi prishet ngaqë di-

branët nuk duronin nënshtrimin prej të 
huajit, turqit vendosnin roje e përforcime 
në Dibrën e poshtme e ndërkaq dërgonin 
përsëri ushtri komitçe e turkomane për 
të sulmuar e shkatërruar kullën e elez 
Murrës.

si kundërpërgjigje kësaj radhe jo 
vetëm që përzënë ushtrinë e huaj, por 
malësorët trima luznakë qëllojnë dhe 
vrasin sekretarin e valiut të shkodrës në 
sohodoll. 

pushtuesi, duke mos harruar për t’u 
hakmarrë, në periudhën rreth vitit 1870 
dërgon ushtri të tjera turke me në krye 
bimbash, kësaj here me tjetër manovër: 
me atë më barbare, pra për të gjetur me 
çdo kusht prijsat e krahinave të Dibrës 
dhe t’u presë kokat për t’i futur tmerrin 
popullit dibran. patrullat turke duke u 
endur fshehurazi e të përkrahur nga 
turxhimenë, takojnë në plakun e krahinës 
së luznisë isuf Murën, të birin e elez 
Murrës, në fshatin grevë. Ai një ditë më 
parë kishte qenë në Maqellarë për të 
bashkërenduar veprimet me shokët që t’i 
përgatitnin kurthin të huajit zaptues. Ata 
rrethojnë isuf Murrën dhe i kërkojnë të 
dorëzojë hutën, isuf Murrja u përgjigjet:

- Nuk më duhet koka pa armën!
Ndërkaq, turqit në përleshje e sipër i 

presin kokën isuf Murrës dhe shkojnë në 
kështjella (gazermë turke) në peshkopi.

Malësorët luznakë, së bashku me 
përfaqësuesit e tjerë të krahinave, si: të 
Çidhnës, grykës së Vogël, grykës së 
Madhe e zonës së topalltisë, mblidhen 
në kullën e isuf Murrës dhe renditin 
veprimet për t’i bërë pritë ushtrisë së 
bimbashit në Kodrat e Qenokut. Dy ditë 
më pas, kur ushtria turke e bimbashit 
niset për të ikur, malësorët luznakë, të 
ndihmuar e përkrahur dhe nga dibranët 
e tjerë, pasi kalojnë tek ura e vjetër e 
elez Murrës në Krastën e pjeçës, duke u 
mbështetur fort nga malësorët e fshatrave 
Dovalan, pjeçë, pejkë, trenë, erebarë 
etj., zënë pozicionet kyçe në kthesat e 
kodrave të Qenokut. Deli Mehmeti, në 
krye të ushtrisë turke, i cili vuri dylbi se 

(Vijon në faqen 5)
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Buzë një kodre në fshatin Dushaj të 
Bulqizës është ngritur prej dekadash 
një kullë tre katëshe. Me rëndimin nga 

vitet një prej kateve është shembur, duke i 
ndryshuar pamjen, por jo madhështinë mon-
umentit prej guri.

“Banesa e sul hupit” statusin e ka të 
lartë, por përkujdesjen të pakët.  Ministria e 
Arsimit dhe e Kulturës e shpalli Monument 
Kulture të Kategorisë i (të parë) në 8 janarin 
e vitit 1977.

Me vendimin e datës 13 shkurt 2013, 
Këshilli Kombëtar i Restaurimeve miratoi 
projektin për restaurimin e saj, hartuar nga 

Kulla e Sul Hupit në fshatin Dushaj, Bulqizë, shpallur Monument Kulture të Kategorisë I (të parë) në 8 janarin e vitit 1977. © i fotove:  G. Emiri

Kullat në dibër tërheqin turistët, 
por jo investimet shtetërore

ish-Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kul-
turore shkodër.

Por projekti ka mbetur në letër, teksa 
trashëgimtarët e familjes janë shpërngulur 
sot në një banesë të re të ngritur aty pranë 
dhe tregojnë se përballen me vështirësitë 
financiare për të ndërhyrë, por edhe se nuk 
mund të bëjnë asgjë për kullën pa lejen e 
institucioneve të kulturës.

“….pronarët dhe poseduesit e pasurive 
të paluajtshme kulturore kanë për detyrim 
të kujdesen për të ruajtur dhe mbajtur në 
gjendje të mire pasuritë kulturore, duke res-
pektuar dispozitat e këtij ligji”, shpjegoi për 

Amfora.al, instituti Kombëtar i Trashëgimisë 
Kulturore (iKTK).

Në përgjigjen zyrtare të sjellë më herët 
iKTK, shpjegonte se Drejtoria e Kulturës 
shkodër nisur nga shtrirja në territor dhe 
numri i madh i monumenteve nën adminis-
trim planifikon fondet e buxhetit të shtetit në 
dispozicion për punimet e mirëmbajtjes dhe 
për ndërhyrjet restauruese.

iKTK nuk njoftoi për ndonjë plan të saj 
për restaurimin e monumentit që dita-ditës 
po degradon. Me dritare prej guri dhe hyrje 
me qemer, banesa e ruan ende madhështinë 
e dikurshme.

familja hupi është një prej më të vjetrave 
në fshat, duke zotëruar dikur 4 kulla, dy prej 
të cilave janë shembur dhe në këmbë është 
banesa e shpallur monument kulture dhe 
një tjetër ku trashëgimtarët e mirëmbajnë 
vazhdimisht.

Rajoni i Dibrës trashëgon banesa të tipit 
kullë që për nga ndërtimi dhe arkitektura për-
faqësojnë vlera të spikatura ndërtimore, por 
një pjesë e të cilave siç do të analizohet në 
shkrime të tjera pavarësisht statusit të mbrojtjes 
si monumente janë degraduar nga mungesa e 
ndërhyrjeve restauruese dhe konservuese.

Marrë nga amfora.al

Kulla e Murrës
(Vijon nga faqja 4)

donte të sodiste luzninë dhe Kullën e Murrës, papritmas 
një zë i dridhshëm e gozhdoi në vend.

“prit isbesh, ka ke me shkue,
sot luznia n’luftë t’ka ftue...”
Me predhat e para të hutave bie nga kali i bardhë, vdekur 

për tokë vetë Deli Mehmeti. gjithë ushtria e tij vritet e 
pjesërisht kapet rob bashkë me karvanët e kuajve.

gjaku i isuf Murrës që rrodhi nën tehet e jataganit turk, 
u la me gjak ndaj dhe rapsodi popullor me plot krenari 
shprehet:

gjaku i isuf Murrës u la me gjak
Treqind turq u dogjën në flakë,
Nam bani pushka e luznisë,
Kundra mbretit të turqisë.
Rrodhën vitet dhe si pasojë e dobësimit të perandorisë 

osmane në luftën ruso-turke 1877, Bullgaria në bazë të 
vendimeve të shën stefanit do të aneksonte në drejtim të 
shqipërisë rrethet e sotme të Korçës, pogradecit, strugës, 
Kërçovës, gostivarit, tetovës dhe Dibrës.

Bullgarët deshën në këtë periudhë të pushtojnë dhe fsha-
trat e Dibrës, por fshatarët trima të zonës së topalltisë bënë 
qëndresë heroike, duke i rrëmbyer armikut armët, si topa 

dhe artileri dhe e dëbuan nga territori i tyre. ndaj dhe sot 
fshatrat Dohoshisht, selane, Brezhdan, Qendër e sohodoll 
thirrën me emrin topallti, ngaqë malësorët e këtyre fshatrave 
iu mbajtën armikut tapat dhe alltie, duke vrarë dhe dëbuar 
armikut me armët e veta.

Armiku, ngaqë po i digjej flaka nën këmbë, vendosi në një 
kodër në perëndim të fshatit selane, matanë Drinit, topin nga 
ku rrihte kullën e Murrës, të cilës i dëmtoi pjesërisht çatinë 
dhe shenja goditjeje nëpër qoshet, shenja të cilat duken edhe 
sot. Kjo kullë, me themelet në shkëmb, qëndron si mesazh 
qëndrese e popullit tonë në shekuj për identitet kombëtar.

selAmI murrjA
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drini i zi dhe dibra dhanë e morën shumë nga njëri-tjetri. ata nuk mund të ndahen e të konceptohen 
pa njëri-tjetrin as në histori dhe as sot. ishin dhe janë pjesë integrale e një krijese të vetme, natyrore dhe 
historike, pjesë genuine e bashkimit. 

Nga prof. bajram XhaFa

1. “drini” - Forma më shqip e ujit 
Nga njësitë gjeografike, mali dhe lumi më 

së shumti mistifikohen në figura legjendash dhe 
personifikohen me një simbolikë impresionuese 
për të nxitur e stimuluar vullnetin dhe moralin 
njerëzor. Nga gjeografia botërore Nili është ndër 
shembujt më tipikë. Rëndësia e madhe që pati 
ky lumë për egjiptin ishte e tillë sa që, të shumtë 
janë ata që thonë, dhe me të drejtë, se Nili krijoi 
egjiptin. Për këtë arsye, që nga koha e faraonëve 
Nili adhurohej nga egjiptianët si perëndi. 

Për dobitë që sjellin dhe “funksionin” që lu-
ajnë, për njësitë gjeografike janë krijuar simbole 
edhe nga popujt e tjerë që jetojnë në mjedisin e 
tyre. Plot popuj kanë krijuar simbolikat përkatëse 
për lumenjtë apo malet e tyre të cilëve u bënin 
adhurime e u blatonin kurbane. Për shqipërinë 
një simbolikë të tillë duhet ta ketë pasur DRiNi, 
pavarësisht se niveli i adhurimit e fetishizimit të 
tij, e, për rrjedhojë, edhe prodhimi artistik për të 
nuk ka qenë si tek shumë popuj të tjerë. Në mi-
tologjinë popullore shqiptare kanë funksionuar 
figurat mitologjike si zanat, orët, shtojzovallet, 
e bukura e dheut, kuçedrat, divat, dragonjtë, 
lugetërit etj., por nuk di të ketë pasur adhurime 
e blatime për Drinin, Korabin, Tomorrin etj.

Mitologu dhe kulturologu i shumanshëm 
Moikom Zeqo bën fjalë për hyun “lumi i 
Vjosës”. Në Muzeun historik Kombëtar, shkru-
an ai, ekziston një skulpturë në mermer të bard-
hë me lartësi 49 cm dhe gjerësi 70 cm. figura 
skulpturore tregon një plak të fuqishëm, i cili 
është i shtrirë dhe i mbështetur në krahun e 
djathtë. skulptura e këtij plaku madhështor që 
i përket shek. iii p. e. s., është gjetur në qytetin 
e lashtë të Apollonisë dhe është identifikuar si 
personifikim kultik i lumit Vjosa. Arkeologët e 
identifikojnë atë si hyun “Lumi i Vjosës”. Duke 
u bazuar në disa studime të hamondit (arkeo-
log anglez) shkruan studiuesi i mësipërm, kulti i 
hyut lumë e ka origjinën nga epiri ilir1.

Drini (283 km.) është lumi më i gjatë i 
Shqipërisë. Ai përbëhet nga bashkimi i dy aflu-
entëve të tij më të mëdhenj: Drinit të Zi dhe 
Drinit të Bardhë. Drini i Zi buron në liqenin e 
ohrit, pasqyra e të cilit është 700 m. mbi niv-
elin e detit. Pas një rruge prej 40 km. ai “hyn” 
në shqipëri(!), (saktësisht, në shqipërinë lond-
ineze), shkruhet në tekstet e gjeografisë. Sa pa 
“hyrë” në shtetin shqiptar, ai merr me vete edhe 
Radikën që buron nga faqja lindore e Korabit, 
i cili nga ana e tij mbledh edhe ujërat e Rekës 
së Dibrës. “Drini është një lumë i fortë, shum’ 
i bukurë dhe shkon nga vende t’egër me pyje 
e me shkëmbenj”, shkruan lumo skendo në 
“Kalendari Kombiar. Drini i Zi përshkon pjesën 
(nëpër palcën) më të madhe të trojeve shqiptare 
dhe mbledh ujërat e pellgut më të madh ujëm-
bledhës. Kur bëhet i plotë, sëbashku me Drinin e 
Bardhë e Drinin e Bashkuar, bëhet zot fuqiplotë 
i zotërimeve shqiptare, por jo i vetëm.

Në librat e Zotit, dhe në ato të shkencave 
të natyrës thuhet e shkruhet se uji qëndron në 
themel të ekzistencës së jetës së gjallë. sipas 
studiuesve gjermanë, “drini” është forma më 
shqip e ujit, ashtu siç është “hidro” për greqisht-
en. gurgullima e shushurima e ujit gjatë rrjed-
hjes japin efekte magjike, qetësojnë dhe ledha-
tojnë shpirtin e njeriut. Tek zhurmat monotone 
dhe efektet e tingujve që prodhon rrjedha e ujit, 
këshillojnë mjekët, të venë të stresuarit, ato me 
hipertension e tjerë me sëmundje nervore. Në 
atë sintoni mërmërimash, tingujsh e zërash për-
zihen në mënyrë misterioze tingujt “dr”, “gr” 
e “br”-të që kanë brenda magjinë hyjnore dhe 
“prodhojnë” fjalën onomatopeike “dri-drin”. 
“uji-drini” nuk është vetëm emërtim i një sendi 
konkret, një njësi leksikore siç thonë gjuhëtarët, 
por është edhe koncept a nocion që në psi-
kologji klasifikohet si një formë të menduari që 

dibra dhe drini - një përqasje
pasqyron cilësitë dhe raportet më esenciale, më 
të qenësishme të një objekti a sendi në vetëdijen 
tonë. Besoj se nuk ka emërtesë më simbolike, 
më adekuate, më autentike e më hyjnore për 
leksikun e një gjuhe. 

emri i lumit Drin, në greqishten e vjetër 
del në formën Drilon (Drilon), ndërkohë tek 
shkrimet e autorëve romakë sipas Mayer del 
vazhdimisht Drinus2. Me formën Drin, që quhet 
primare e gjejmë tek autori romak Plini (Plinius), 
shek. i e. r.3 gjuhëtarët e shquar si hans Krahe, 
Mayer, Çabej, por dhe studiuesit e tjerë e kanë 
konsideruar gjithnjë si një hidronim me origjinë 
ilire dhe që përputhet me zhvillimin fonetik të 
gjuhës shqipe4. 

Ka studiues, kryesisht sllavë si A. M. se-
liščev5, që këtë emër ilir nuk e pranojnë të jetë 
zhvilluar në Drin përmes shqipes. Argumenti i 
tyre është se grupi bashkëtingëllor dr- që është 
në ballë të fjalës nuk është i zakonshëm për 
shqipen. Por diçka e tillë bie poshtë po të kemi 
parasysh se në gjuhën shqipe ka plot fjalë të tilla 
të trashëguara si dreri, dritë etj., shkruan prof. 
shaban Demiraj6. 

sipas Çabejt, hidronimi Drin nuk është 
ndeshur vetëm në Veri, por edhe në jug të ter-
ritoreve shqiptare. sipas tij edhe lumenj të tjerë 
janë quajtur me këtë emër prej shqipfolësve dhe 
paraardhësve të tyre. gjithmonë sipas Çabejt një 
rast i pakundërshtueshëm është ai i Dropullit që 
ka ardhur nga një formë më e vjetër, Drinopolis7.

Në arealin etnik iliro-shqiptar emërtesën 
“Drini” e kemi të përhapur gjithandej për lumej 
apo degë lumenjsh: Drini i Zi në cepin verior të 
liqenit të ohrit ku ai buron; Driloni - në cepin 
jugor të po atij liqeni, ku ky i fundit derdhet 
(lychnidis, emri romak për liqenin  e ohrit, ka të 
ngjarë që të jetë fjala shqipe “liccheni”, liqeni8, 
shkruan e. Durham); Drini i Bardhë në Rrafshin 
e Dukagjinit, Drinasa në shkodër; lumi Drino që 
i jep emrin edhe luginës: lugina e Drinos, Dri-
nopulli-i shtuar më vonë; Në Bosnje është Drina 
që derdhet në lumin sava (zonë ilirike), që nga 
ana e tij derdhet në Danub. Mund të ketë edhe 
ndonjë Dri tjetër në hapsirat ilirike ose të ketë 
pësuar ndryshime fonetike të mëvonëshme.

Arkeologu N. Ceka, prof. dr. e merr Mird-
itën të lidhur me luginën e Matit dhe të Drinit 
(Pukën), sepse sëbashku “ishin boshti i Arbërit të 
hershëm” (f. 400).  

studiuesi dibran hilmi sadikaj në librin e tij 
“gollobordasit e Dibrës” shkruan se “edhe fsha-
trat që gjenden në jug të gollobordës së sotme, 
përtej kufirit shtetëror midis Republikës së 
shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë (Ve-
riore, tashmë), si Drenoku, Modriçi dhe jabllani-
ca, përfshirë këtu hotishanin dhe Zepishtin, por 
edhe Manastirecin, i lënë jashtë saj, duke i kon-
sideruar se bënin pjesë në Drimkoll të Dibrës. 
Në këto parashtresa rreth Drimkollit të Dibrës, 
që mendojmë se duhet të jetë emërtim më i von-
shëm se ai i gollobordës, por edhe Drimkollin e 
strugës, i cili pas vitit 1912, gjatë luftërave ball-
kanike, nga ana e autoriteteve ushtarake-admin-
istrative serbe që pushtuan atë, e unifikuan në 
një krahinë të vetme dhe e quanin Drimkoll”9.

Por le të kthehemi tek Drini “ynë”, Drini i Zi.   
 drini dhe deGët e tij
Pasi del nga liqeni i ohrit në strugën shqiptare 

si një dem i hazdisur kur i hap derën e haurit, 
Drini i Zi sulet me furi drejt Veriut. Përshkon me 
dallgë të shkrumbëzuara përmes Dibrës historike 
nëpër gryka të thella e shpate të pjerrëta duke 
formuar kanione të ngushta e brigje piktoreske, 
ngjatjetohet në të dy anët me malet e Dibrës, merr 
e jep ndërsjelltas bekimin e Dibrës dhe të Korabit, 
zot i shqipërisë, i cili, që nga maja e tij e lartë 
vëzhgon e ruan me kujdes gjithë trojet shqiptare. 
sapo i bashkohet Radika, futet në shtetin “amë” 
ku pastaj Drinit të Zi i bashkohet Zalli (me dy 
nëndegë: Zalli i okshtunit dhe Zalli i Bulqizës), 
Murra, seta, në vargun perëndimor dhe Veleshica 
në vargun lindor, që buron në faqen perëndimore 
e Korabit. Pastaj rrjedha çan pritat e skavicës e të 
gjabricës duke formuar kanione mbresëlënëse, 
për t’u takuar e bashkuar në Kukës (në këmbët 
e Kukësit të vjetër) me sivëllain e vet, drinin e 
bardhë. 

edhe këtu përsëritet e njëjta pamje, po të 
perifrazojmë J. G. v. Hahn në fillimet e rrugëti-
mit të tij me 1863 nëpër rrjedhjen e Drinit: “dy 
mure shkëmborë, ndërmjet tyre një lum pa brigje, 
ndërsa sipër një copë e vogël qielli; me të vetmin 
ndryshim, që këtu ndodheshim përpara një diçka-
je më madhështore, në krahasim më çka kishim 
parë deri atëherë”10. (Ajo pamje tashmë ka ndry-
shuar nga mbulimi prej ujit të liqeneve të hidro-
centraleve). edhe Drini i Bardhë, herë vrullshëm 
e i sertë e herë hareshëm; herë me potere e herë 
me butësi përshkon që nga burimi në malet e isto-
gut11 (në malet e Moknës, alias Mokrie-gorie) fus-
hat e begata të Rrafshit të Dukagjinit ku, duke iu 
bashkuar degët: Klina, Bistricat (e Pejës, Deçanit, 
Prizrenit), Topluga, Mirusha etj. merr me vete e 
bjen këtu bekimin e bashkimin e gjithë Kosovës. 

    
emri: drini i zi

Nji gjalë (djalë) e cucë i kishin dhanë fjalën 
njeni-tjetrit për t’u martue. Prej marres që ndi-
ente, cuca nuk u kishte kallzue prindve. Po 
ashtu edhe djali. Atëherë s’kallzoheshin këto 
punë, - tregon një banore nga fshati gështej e 
Kalisit. Kishte kush merrej me këto gjana. ishin 
prindët që kërkojshin (fatin) me i martue, n(d)
ash djalin, n(d)ash vajzën. Por prindët e vajzës i 
japin llafin njenit që e kishte kërkue vajzën. Vaj-
za nuk mund të lidhej me djalin që donte dhe të 
cilit i kishte dhanë besën. Zakoni ishte i rreptë. 
Dita-ditës erdhi koha e martesës. Një ditë para 
dasmës vajza del prej shtëpisë dhe kërkon fatin, 
atë fat të cilit i kishte dhënë fjalën. e sheh e mo-
tra e vet dhe i vihet mbrapa. Vajza hyn në Dri, 
sepse s’kishte ujë, por në atë çast vjen uji i madh 
dhe ajo u ndodh në mes të tij. Vjen uji si i zi dhe 
e merr me vete, e përlan. Del pak mbi ujë dhe 
thërret emnin e të dashunit të vet. Thirr emnin 
dhe mallko Drinin: “Dri, o Dri, u bafsh i zi, që 
na ndave në të ri!”. Drini bante shumë zhurmë, 
po at’ minut që thirrte cuca, Drini e ndali zhur-
mën. Motra e ndigjoi mallkimin: “Dri, o Dri, u 
bafsh i zi!” dhe pa se shkulma e ujit e mori përg-
jithmonë. erdhi fjala gojë m’gojë se mallkimi 
kishte kenë i ran(d)ë e prej atëhere i m(b)et emni 
Dri i Zi. Kjo është një ndër gojëdhënat që dr. 
fejzulla gjabri e mori në gështej të Kalisit më 
1974 dhe e përfshiu në librin e tij “legjenda të 
Drinit të Zi” 12.

Një tjetër mallkim do t’i vinte Drinit nga his-
toria e marrëdhënieve ndërnjerëzore që autori 
dibran Xhelal Ndreu e shpreh tek elegjia “Vajtimi 
i Qamiles”, këngë vaji kushtuar dy vëllezërve të 
rritur jetima, viktima, të themi, homerike: “ju 
moj valët e Drinit – moj valë / Mengadalë ushti-
mat – mengadalë / Anës së kolirit13 – sa t’i qaj / 
sa t’i qaj jetimat – o me vaj / Të këqijat që kanë 
hjekë – o të mjerët / Para se me vdekë -  o të 
vgjerët / Qyqja as kumria – nuk i qanë / gjithato 
të kqia – që i panë / shifni si kanë mbetë – dy të 
rij / e janë ramun mbetë – këto të zij. / Me ríza 
mbulue – mjerauno – o – o / e me gojë farkue 
– t’zesto-o-o / Po u presin qefinat – shehlerët / 
Për të dy jetimat – o – të mjerët/ Që ka vramun 
luca14 - vrae Zot / hej e vraftë buka – e ky mot 
/ Ngrehu ti moj Dibër15 - o – mo – re / Ta bani 
potere – ku – je / Pushkë e manzere o – mo – re 
/ Qitni ku t’i keni – o – ku – je. / T’shungullojë 
vendi – o me gjamë /sot e sot asht rendi – o për 
namë. / Ç’tu them unë e shkreta – mjera unë / 
Mos t’u dhimbset jeta – mjera unë / Ç’tu them 

unë e ngrata – nuk e di /T’ua çoni përmbrapa – o 
nga nji / Nga nji për njeri – me u çue / Dy vllaz-
nit e zi – me i pague. / Te lind e per’ndon – e të 
lenë / Vllau nuk duron – po ngarend. / Mos m’u 
baft randë – n’atë jetë / gjaku s’duhet lanë – sa 
të jetë / Me ja shtrue ftyrën – në kolirë / T’shifni 
sadik Pirën – ore birë. Me ja shtrue ftyrën – me 
i kqyrë / T’shifni Abas Pirën ore birë. / Me gjak 
si janë la – hej u laftë / Dora q’i ka vra – hej u 
thaftë / Në qofshi dibranë – shëndosh – vetë / 
gjaku s’duhet lanë – sa të jetë / se ky vendi ynë 
– dhe i zi / Për shumë e për pak – bje n’gjaksi / 
Te lind e per’ndon – s’ka si ky16.

Përtej gojëdhënës, cilësorin “i zi” Drini 
mbase më shumë e ka nga bluja e fortë deri në 
të errët që  merr pasqyra e ujit nga reflektimi i 
një blerimi të fortë të shpateve të pjerrëta malore 
dhe grykat e ngushta me “dy mure shkëmborë, 
ndërmjet tyre një lum pa brigje, ndërsa sipër një 
copë e vogël qielli”; nëpër të cilat rrjedha e tij 
përshkohet e pështjellohet. 

Nisur nga drejtime të kundërta, me vrullin 
që marrin, duket sikur Dy Drinat, i Ziu dhe i 
Bardhi do të përplasen egërsisht në një kacafyt-
je legjendash, por, pasi bashkohen në Kukës, 
që të dy “ndërrojnë” mendje dhe drejtim, për 
t’i hyrë me vullnet të përbashkët një sfide të 
jashtëzakonshme: marrin një kthesë të fortë drejt 
perëndimit e j-p, duke çarë formacionet shkëm-
bore kokëfortë të masivit gjeologjik të Alpeve 
shqiptare nga e djathta dhe malësinë e Mirditës 
e të Pukës nga e majta për të dalë triumfatorë 
në ultësirën e shkodrës historike. Në zonën e 
Berishës së Pukës ka një vend që quhet (quhej, 
sepse tani është e mbuluar nga uji i liqenit) “Te 
then Drini qafën”. 

Në këtë “program” rrugëtimi të Drinit duket 
se edhe natyra ka të shpalosur e mishëruar në 
mënyrë elokuente dhe misterioze gjuhën e saj. 
Këtu formon një luginë 50 km të gjatë, me thellë-
si mbi 1000 m, me faqe të thepisura, një përng-
jasim i së cilës rrallë takohet në evropë. Merr 
këtu një numër të shumtë degësh Valbonën, 
shalën, gomsiqen etj. lodhur e rraskapitur nga 
përplasjet e egra me formacionet shkëmbore e 
çarjet tektonike të Alpeve dhe gjithë trashëgimia 
e ngatërruar e historisë gjeologjike dhe asaj an-
tropologjike, ashtu si edhe vetë raca njerëzore 
e vendosur (me banin) mbi té (luginë), pasi për-
shëndetën me Komanin mesjetar (provë e vazh-
dimësisë historike të racës iliro-arbnore-shqip-
tare), sardën mesjetare (shurdhahun) dhe Dan-
jën mesjetare (Vau i Dejës), ujërat e Drinit dalin 
më në fund me ofshamë të shpirtit në ultësirën e 
begatë shkodrane për ta përshkuar atë me qetësi 
e butësi (qetësi evangjelike, thonë të krishterët). 

lagin e njomin aty begatinë e atij vendi, për-
shkojnë me përulje sublime piedestalin shkëm-
bor natyror ku ngrihet Kalaja “Rozafa” rreth 
së cilës mbështillet historia e shqipërisë dhe 
e shqiptarëve; “prekin për të mirë” themelet e 
Taraboshit legjendar e, që aty bashkohen me 
Bunën e butë e të qetë që del nga liqeni i shko-
drës, basén që grumbullon ujërat dhe historitë 
e pellgut të madh ujëmbledhës e historibërës 
të shqiptarëve të këtyre anëve dhe të të gjitha 
anëve. Pastaj edhe një sfidë tjetër, mbase e fun-
dit (të natyrës, por jo të historisë politike): Dri-
ni-Buna sëbashku çajnë të fundit formacione 
gëlqerore (të mezozoit) në kodrat shkëmbore tek 
shkalla e Belajve në Breg të Bunës; tragjikisht 
lënë jashtë (kufirit shtetëror) Ulqinin dhe Tivarin 
shqiptar bashkë me Krajën, shestanin, Anën e 
Malit, e…., për ta mbyllur rrugëtimin gjeografik 
në Adriatik.

“misioni” përbashkues i drinit
historia njerëzore duket sikur riprodhon 

sipas një programi, të verbër a koshient, real a 
mistik, atë të natyrës, gjeografisë, e mbi te gjitha, 
të Providencës. lumenjtë, ashtu si malet, fus-
hat a njësitë e tjera gjeografike marrin atribute 
njerëzore, personifikohen dhe fantazia pop-
ullore i vesh ato me petkun e legjendës. Drini, 
lumi më i gjatë i shqipërisë i bie rreth e qark 
pjesës më të madhe të shqipërisë; i tërheq dhe 
i bashkon të gjitha ato në një bashkësi, kryen 
një funksion përbashkues, “ekumenik”, natyror, 
gjeografik, jo të sajuar e të shpifur siç bën mi-
tologjia serbe.

edhe në lidhje më këtë funksion të Drinit, 
autori i mësipërm na sjell një gojëdhënë tjetër, 
që mbase mund të jetë edhe penetrim tinzar 
(kalle, kalle) i mitologjive sllave e pravosllave. 

lumenjtë, ashtu si malet, fushat a 
njësitë e tjera gjeografike marrin 
atribute njerëzore, personifikohen 
dhe fantazia popullore i vesh ato 
me petkun e legjendës. drini, 
lumi më i gjatë i shqipërisë i bie 
rreth e qark pjesës më të madhe të 
shqipërisë; i tërheq dhe i bashkon 
të gjitha ato në një bashkësi, 
kryen një funksion përbashkues, 
“ekumenik”, natyror, gjeografik...
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drini i zi dhe dibra dhanë e morën shumë nga njëri-tjetri. ata nuk mund të ndahen e të konceptohen 
pa njëri-tjetrin as në histori dhe as sot. ishin dhe janë pjesë integrale e një krijese të vetme, natyrore dhe 
historike, pjesë genuine e bashkimit. 

Nga prof. bajram XhaFa

1. “drini” - Forma më shqip e ujit 
Nga njësitë gjeografike, mali dhe lumi më 

së shumti mistifikohen në figura legjendash dhe 
personifikohen me një simbolikë impresionuese 
për të nxitur e stimuluar vullnetin dhe moralin 
njerëzor. Nga gjeografia botërore Nili është ndër 
shembujt më tipikë. Rëndësia e madhe që pati 
ky lumë për egjiptin ishte e tillë sa që, të shumtë 
janë ata që thonë, dhe me të drejtë, se Nili krijoi 
egjiptin. Për këtë arsye, që nga koha e faraonëve 
Nili adhurohej nga egjiptianët si perëndi. 

Për dobitë që sjellin dhe “funksionin” që lu-
ajnë, për njësitë gjeografike janë krijuar simbole 
edhe nga popujt e tjerë që jetojnë në mjedisin e 
tyre. Plot popuj kanë krijuar simbolikat përkatëse 
për lumenjtë apo malet e tyre të cilëve u bënin 
adhurime e u blatonin kurbane. Për shqipërinë 
një simbolikë të tillë duhet ta ketë pasur DRiNi, 
pavarësisht se niveli i adhurimit e fetishizimit të 
tij, e, për rrjedhojë, edhe prodhimi artistik për të 
nuk ka qenë si tek shumë popuj të tjerë. Në mi-
tologjinë popullore shqiptare kanë funksionuar 
figurat mitologjike si zanat, orët, shtojzovallet, 
e bukura e dheut, kuçedrat, divat, dragonjtë, 
lugetërit etj., por nuk di të ketë pasur adhurime 
e blatime për Drinin, Korabin, Tomorrin etj.

Mitologu dhe kulturologu i shumanshëm 
Moikom Zeqo bën fjalë për hyun “lumi i 
Vjosës”. Në Muzeun historik Kombëtar, shkru-
an ai, ekziston një skulpturë në mermer të bard-
hë me lartësi 49 cm dhe gjerësi 70 cm. figura 
skulpturore tregon një plak të fuqishëm, i cili 
është i shtrirë dhe i mbështetur në krahun e 
djathtë. skulptura e këtij plaku madhështor që 
i përket shek. iii p. e. s., është gjetur në qytetin 
e lashtë të Apollonisë dhe është identifikuar si 
personifikim kultik i lumit Vjosa. Arkeologët e 
identifikojnë atë si hyun “Lumi i Vjosës”. Duke 
u bazuar në disa studime të hamondit (arkeo-
log anglez) shkruan studiuesi i mësipërm, kulti i 
hyut lumë e ka origjinën nga epiri ilir1.

Drini (283 km.) është lumi më i gjatë i 
Shqipërisë. Ai përbëhet nga bashkimi i dy aflu-
entëve të tij më të mëdhenj: Drinit të Zi dhe 
Drinit të Bardhë. Drini i Zi buron në liqenin e 
ohrit, pasqyra e të cilit është 700 m. mbi niv-
elin e detit. Pas një rruge prej 40 km. ai “hyn” 
në shqipëri(!), (saktësisht, në shqipërinë lond-
ineze), shkruhet në tekstet e gjeografisë. Sa pa 
“hyrë” në shtetin shqiptar, ai merr me vete edhe 
Radikën që buron nga faqja lindore e Korabit, 
i cili nga ana e tij mbledh edhe ujërat e Rekës 
së Dibrës. “Drini është një lumë i fortë, shum’ 
i bukurë dhe shkon nga vende t’egër me pyje 
e me shkëmbenj”, shkruan lumo skendo në 
“Kalendari Kombiar. Drini i Zi përshkon pjesën 
(nëpër palcën) më të madhe të trojeve shqiptare 
dhe mbledh ujërat e pellgut më të madh ujëm-
bledhës. Kur bëhet i plotë, sëbashku me Drinin e 
Bardhë e Drinin e Bashkuar, bëhet zot fuqiplotë 
i zotërimeve shqiptare, por jo i vetëm.

Në librat e Zotit, dhe në ato të shkencave 
të natyrës thuhet e shkruhet se uji qëndron në 
themel të ekzistencës së jetës së gjallë. sipas 
studiuesve gjermanë, “drini” është forma më 
shqip e ujit, ashtu siç është “hidro” për greqisht-
en. gurgullima e shushurima e ujit gjatë rrjed-
hjes japin efekte magjike, qetësojnë dhe ledha-
tojnë shpirtin e njeriut. Tek zhurmat monotone 
dhe efektet e tingujve që prodhon rrjedha e ujit, 
këshillojnë mjekët, të venë të stresuarit, ato me 
hipertension e tjerë me sëmundje nervore. Në 
atë sintoni mërmërimash, tingujsh e zërash për-
zihen në mënyrë misterioze tingujt “dr”, “gr” 
e “br”-të që kanë brenda magjinë hyjnore dhe 
“prodhojnë” fjalën onomatopeike “dri-drin”. 
“uji-drini” nuk është vetëm emërtim i një sendi 
konkret, një njësi leksikore siç thonë gjuhëtarët, 
por është edhe koncept a nocion që në psi-
kologji klasifikohet si një formë të menduari që 

dibra dhe drini - një përqasje
pasqyron cilësitë dhe raportet më esenciale, më 
të qenësishme të një objekti a sendi në vetëdijen 
tonë. Besoj se nuk ka emërtesë më simbolike, 
më adekuate, më autentike e më hyjnore për 
leksikun e një gjuhe. 

emri i lumit Drin, në greqishten e vjetër 
del në formën Drilon (Drilon), ndërkohë tek 
shkrimet e autorëve romakë sipas Mayer del 
vazhdimisht Drinus2. Me formën Drin, që quhet 
primare e gjejmë tek autori romak Plini (Plinius), 
shek. i e. r.3 gjuhëtarët e shquar si hans Krahe, 
Mayer, Çabej, por dhe studiuesit e tjerë e kanë 
konsideruar gjithnjë si një hidronim me origjinë 
ilire dhe që përputhet me zhvillimin fonetik të 
gjuhës shqipe4. 

Ka studiues, kryesisht sllavë si A. M. se-
liščev5, që këtë emër ilir nuk e pranojnë të jetë 
zhvilluar në Drin përmes shqipes. Argumenti i 
tyre është se grupi bashkëtingëllor dr- që është 
në ballë të fjalës nuk është i zakonshëm për 
shqipen. Por diçka e tillë bie poshtë po të kemi 
parasysh se në gjuhën shqipe ka plot fjalë të tilla 
të trashëguara si dreri, dritë etj., shkruan prof. 
shaban Demiraj6. 

sipas Çabejt, hidronimi Drin nuk është 
ndeshur vetëm në Veri, por edhe në jug të ter-
ritoreve shqiptare. sipas tij edhe lumenj të tjerë 
janë quajtur me këtë emër prej shqipfolësve dhe 
paraardhësve të tyre. gjithmonë sipas Çabejt një 
rast i pakundërshtueshëm është ai i Dropullit që 
ka ardhur nga një formë më e vjetër, Drinopolis7.

Në arealin etnik iliro-shqiptar emërtesën 
“Drini” e kemi të përhapur gjithandej për lumej 
apo degë lumenjsh: Drini i Zi në cepin verior të 
liqenit të ohrit ku ai buron; Driloni - në cepin 
jugor të po atij liqeni, ku ky i fundit derdhet 
(lychnidis, emri romak për liqenin  e ohrit, ka të 
ngjarë që të jetë fjala shqipe “liccheni”, liqeni8, 
shkruan e. Durham); Drini i Bardhë në Rrafshin 
e Dukagjinit, Drinasa në shkodër; lumi Drino që 
i jep emrin edhe luginës: lugina e Drinos, Dri-
nopulli-i shtuar më vonë; Në Bosnje është Drina 
që derdhet në lumin sava (zonë ilirike), që nga 
ana e tij derdhet në Danub. Mund të ketë edhe 
ndonjë Dri tjetër në hapsirat ilirike ose të ketë 
pësuar ndryshime fonetike të mëvonëshme.

Arkeologu N. Ceka, prof. dr. e merr Mird-
itën të lidhur me luginën e Matit dhe të Drinit 
(Pukën), sepse sëbashku “ishin boshti i Arbërit të 
hershëm” (f. 400).  

studiuesi dibran hilmi sadikaj në librin e tij 
“gollobordasit e Dibrës” shkruan se “edhe fsha-
trat që gjenden në jug të gollobordës së sotme, 
përtej kufirit shtetëror midis Republikës së 
shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë (Ve-
riore, tashmë), si Drenoku, Modriçi dhe jabllani-
ca, përfshirë këtu hotishanin dhe Zepishtin, por 
edhe Manastirecin, i lënë jashtë saj, duke i kon-
sideruar se bënin pjesë në Drimkoll të Dibrës. 
Në këto parashtresa rreth Drimkollit të Dibrës, 
që mendojmë se duhet të jetë emërtim më i von-
shëm se ai i gollobordës, por edhe Drimkollin e 
strugës, i cili pas vitit 1912, gjatë luftërave ball-
kanike, nga ana e autoriteteve ushtarake-admin-
istrative serbe që pushtuan atë, e unifikuan në 
një krahinë të vetme dhe e quanin Drimkoll”9.

Por le të kthehemi tek Drini “ynë”, Drini i Zi.   
 drini dhe deGët e tij
Pasi del nga liqeni i ohrit në strugën shqiptare 

si një dem i hazdisur kur i hap derën e haurit, 
Drini i Zi sulet me furi drejt Veriut. Përshkon me 
dallgë të shkrumbëzuara përmes Dibrës historike 
nëpër gryka të thella e shpate të pjerrëta duke 
formuar kanione të ngushta e brigje piktoreske, 
ngjatjetohet në të dy anët me malet e Dibrës, merr 
e jep ndërsjelltas bekimin e Dibrës dhe të Korabit, 
zot i shqipërisë, i cili, që nga maja e tij e lartë 
vëzhgon e ruan me kujdes gjithë trojet shqiptare. 
sapo i bashkohet Radika, futet në shtetin “amë” 
ku pastaj Drinit të Zi i bashkohet Zalli (me dy 
nëndegë: Zalli i okshtunit dhe Zalli i Bulqizës), 
Murra, seta, në vargun perëndimor dhe Veleshica 
në vargun lindor, që buron në faqen perëndimore 
e Korabit. Pastaj rrjedha çan pritat e skavicës e të 
gjabricës duke formuar kanione mbresëlënëse, 
për t’u takuar e bashkuar në Kukës (në këmbët 
e Kukësit të vjetër) me sivëllain e vet, drinin e 
bardhë. 

edhe këtu përsëritet e njëjta pamje, po të 
perifrazojmë J. G. v. Hahn në fillimet e rrugëti-
mit të tij me 1863 nëpër rrjedhjen e Drinit: “dy 
mure shkëmborë, ndërmjet tyre një lum pa brigje, 
ndërsa sipër një copë e vogël qielli; me të vetmin 
ndryshim, që këtu ndodheshim përpara një diçka-
je më madhështore, në krahasim më çka kishim 
parë deri atëherë”10. (Ajo pamje tashmë ka ndry-
shuar nga mbulimi prej ujit të liqeneve të hidro-
centraleve). edhe Drini i Bardhë, herë vrullshëm 
e i sertë e herë hareshëm; herë me potere e herë 
me butësi përshkon që nga burimi në malet e isto-
gut11 (në malet e Moknës, alias Mokrie-gorie) fus-
hat e begata të Rrafshit të Dukagjinit ku, duke iu 
bashkuar degët: Klina, Bistricat (e Pejës, Deçanit, 
Prizrenit), Topluga, Mirusha etj. merr me vete e 
bjen këtu bekimin e bashkimin e gjithë Kosovës. 

    
emri: drini i zi

Nji gjalë (djalë) e cucë i kishin dhanë fjalën 
njeni-tjetrit për t’u martue. Prej marres që ndi-
ente, cuca nuk u kishte kallzue prindve. Po 
ashtu edhe djali. Atëherë s’kallzoheshin këto 
punë, - tregon një banore nga fshati gështej e 
Kalisit. Kishte kush merrej me këto gjana. ishin 
prindët që kërkojshin (fatin) me i martue, n(d)
ash djalin, n(d)ash vajzën. Por prindët e vajzës i 
japin llafin njenit që e kishte kërkue vajzën. Vaj-
za nuk mund të lidhej me djalin që donte dhe të 
cilit i kishte dhanë besën. Zakoni ishte i rreptë. 
Dita-ditës erdhi koha e martesës. Një ditë para 
dasmës vajza del prej shtëpisë dhe kërkon fatin, 
atë fat të cilit i kishte dhënë fjalën. e sheh e mo-
tra e vet dhe i vihet mbrapa. Vajza hyn në Dri, 
sepse s’kishte ujë, por në atë çast vjen uji i madh 
dhe ajo u ndodh në mes të tij. Vjen uji si i zi dhe 
e merr me vete, e përlan. Del pak mbi ujë dhe 
thërret emnin e të dashunit të vet. Thirr emnin 
dhe mallko Drinin: “Dri, o Dri, u bafsh i zi, që 
na ndave në të ri!”. Drini bante shumë zhurmë, 
po at’ minut që thirrte cuca, Drini e ndali zhur-
mën. Motra e ndigjoi mallkimin: “Dri, o Dri, u 
bafsh i zi!” dhe pa se shkulma e ujit e mori përg-
jithmonë. erdhi fjala gojë m’gojë se mallkimi 
kishte kenë i ran(d)ë e prej atëhere i m(b)et emni 
Dri i Zi. Kjo është një ndër gojëdhënat që dr. 
fejzulla gjabri e mori në gështej të Kalisit më 
1974 dhe e përfshiu në librin e tij “legjenda të 
Drinit të Zi” 12.

Një tjetër mallkim do t’i vinte Drinit nga his-
toria e marrëdhënieve ndërnjerëzore që autori 
dibran Xhelal Ndreu e shpreh tek elegjia “Vajtimi 
i Qamiles”, këngë vaji kushtuar dy vëllezërve të 
rritur jetima, viktima, të themi, homerike: “ju 
moj valët e Drinit – moj valë / Mengadalë ushti-
mat – mengadalë / Anës së kolirit13 – sa t’i qaj / 
sa t’i qaj jetimat – o me vaj / Të këqijat që kanë 
hjekë – o të mjerët / Para se me vdekë -  o të 
vgjerët / Qyqja as kumria – nuk i qanë / gjithato 
të kqia – që i panë / shifni si kanë mbetë – dy të 
rij / e janë ramun mbetë – këto të zij. / Me ríza 
mbulue – mjerauno – o – o / e me gojë farkue 
– t’zesto-o-o / Po u presin qefinat – shehlerët / 
Për të dy jetimat – o – të mjerët/ Që ka vramun 
luca14 - vrae Zot / hej e vraftë buka – e ky mot 
/ Ngrehu ti moj Dibër15 - o – mo – re / Ta bani 
potere – ku – je / Pushkë e manzere o – mo – re 
/ Qitni ku t’i keni – o – ku – je. / T’shungullojë 
vendi – o me gjamë /sot e sot asht rendi – o për 
namë. / Ç’tu them unë e shkreta – mjera unë / 
Mos t’u dhimbset jeta – mjera unë / Ç’tu them 

unë e ngrata – nuk e di /T’ua çoni përmbrapa – o 
nga nji / Nga nji për njeri – me u çue / Dy vllaz-
nit e zi – me i pague. / Te lind e per’ndon – e të 
lenë / Vllau nuk duron – po ngarend. / Mos m’u 
baft randë – n’atë jetë / gjaku s’duhet lanë – sa 
të jetë / Me ja shtrue ftyrën – në kolirë / T’shifni 
sadik Pirën – ore birë. Me ja shtrue ftyrën – me 
i kqyrë / T’shifni Abas Pirën ore birë. / Me gjak 
si janë la – hej u laftë / Dora q’i ka vra – hej u 
thaftë / Në qofshi dibranë – shëndosh – vetë / 
gjaku s’duhet lanë – sa të jetë / se ky vendi ynë 
– dhe i zi / Për shumë e për pak – bje n’gjaksi / 
Te lind e per’ndon – s’ka si ky16.

Përtej gojëdhënës, cilësorin “i zi” Drini 
mbase më shumë e ka nga bluja e fortë deri në 
të errët që  merr pasqyra e ujit nga reflektimi i 
një blerimi të fortë të shpateve të pjerrëta malore 
dhe grykat e ngushta me “dy mure shkëmborë, 
ndërmjet tyre një lum pa brigje, ndërsa sipër një 
copë e vogël qielli”; nëpër të cilat rrjedha e tij 
përshkohet e pështjellohet. 

Nisur nga drejtime të kundërta, me vrullin 
që marrin, duket sikur Dy Drinat, i Ziu dhe i 
Bardhi do të përplasen egërsisht në një kacafyt-
je legjendash, por, pasi bashkohen në Kukës, 
që të dy “ndërrojnë” mendje dhe drejtim, për 
t’i hyrë me vullnet të përbashkët një sfide të 
jashtëzakonshme: marrin një kthesë të fortë drejt 
perëndimit e j-p, duke çarë formacionet shkëm-
bore kokëfortë të masivit gjeologjik të Alpeve 
shqiptare nga e djathta dhe malësinë e Mirditës 
e të Pukës nga e majta për të dalë triumfatorë 
në ultësirën e shkodrës historike. Në zonën e 
Berishës së Pukës ka një vend që quhet (quhej, 
sepse tani është e mbuluar nga uji i liqenit) “Te 
then Drini qafën”. 

Në këtë “program” rrugëtimi të Drinit duket 
se edhe natyra ka të shpalosur e mishëruar në 
mënyrë elokuente dhe misterioze gjuhën e saj. 
Këtu formon një luginë 50 km të gjatë, me thellë-
si mbi 1000 m, me faqe të thepisura, një përng-
jasim i së cilës rrallë takohet në evropë. Merr 
këtu një numër të shumtë degësh Valbonën, 
shalën, gomsiqen etj. lodhur e rraskapitur nga 
përplasjet e egra me formacionet shkëmbore e 
çarjet tektonike të Alpeve dhe gjithë trashëgimia 
e ngatërruar e historisë gjeologjike dhe asaj an-
tropologjike, ashtu si edhe vetë raca njerëzore 
e vendosur (me banin) mbi té (luginë), pasi për-
shëndetën me Komanin mesjetar (provë e vazh-
dimësisë historike të racës iliro-arbnore-shqip-
tare), sardën mesjetare (shurdhahun) dhe Dan-
jën mesjetare (Vau i Dejës), ujërat e Drinit dalin 
më në fund me ofshamë të shpirtit në ultësirën e 
begatë shkodrane për ta përshkuar atë me qetësi 
e butësi (qetësi evangjelike, thonë të krishterët). 

lagin e njomin aty begatinë e atij vendi, për-
shkojnë me përulje sublime piedestalin shkëm-
bor natyror ku ngrihet Kalaja “Rozafa” rreth 
së cilës mbështillet historia e shqipërisë dhe 
e shqiptarëve; “prekin për të mirë” themelet e 
Taraboshit legjendar e, që aty bashkohen me 
Bunën e butë e të qetë që del nga liqeni i shko-
drës, basén që grumbullon ujërat dhe historitë 
e pellgut të madh ujëmbledhës e historibërës 
të shqiptarëve të këtyre anëve dhe të të gjitha 
anëve. Pastaj edhe një sfidë tjetër, mbase e fun-
dit (të natyrës, por jo të historisë politike): Dri-
ni-Buna sëbashku çajnë të fundit formacione 
gëlqerore (të mezozoit) në kodrat shkëmbore tek 
shkalla e Belajve në Breg të Bunës; tragjikisht 
lënë jashtë (kufirit shtetëror) Ulqinin dhe Tivarin 
shqiptar bashkë me Krajën, shestanin, Anën e 
Malit, e…., për ta mbyllur rrugëtimin gjeografik 
në Adriatik.

“misioni” përbashkues i drinit
historia njerëzore duket sikur riprodhon 

sipas një programi, të verbër a koshient, real a 
mistik, atë të natyrës, gjeografisë, e mbi te gjitha, 
të Providencës. lumenjtë, ashtu si malet, fus-
hat a njësitë e tjera gjeografike marrin atribute 
njerëzore, personifikohen dhe fantazia pop-
ullore i vesh ato me petkun e legjendës. Drini, 
lumi më i gjatë i shqipërisë i bie rreth e qark 
pjesës më të madhe të shqipërisë; i tërheq dhe 
i bashkon të gjitha ato në një bashkësi, kryen 
një funksion përbashkues, “ekumenik”, natyror, 
gjeografik, jo të sajuar e të shpifur siç bën mi-
tologjia serbe.

edhe në lidhje më këtë funksion të Drinit, 
autori i mësipërm na sjell një gojëdhënë tjetër, 
që mbase mund të jetë edhe penetrim tinzar 
(kalle, kalle) i mitologjive sllave e pravosllave. 

lumenjtë, ashtu si malet, fushat a 
njësitë e tjera gjeografike marrin 
atribute njerëzore, personifikohen 
dhe fantazia popullore i vesh ato 
me petkun e legjendës. drini, 
lumi më i gjatë i shqipërisë i bie 
rreth e qark pjesës më të madhe të 
shqipërisë; i tërheq dhe i bashkon 
të gjitha ato në një bashkësi, 
kryen një funksion përbashkues, 
“ekumenik”, natyror, gjeografik...
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Thuhet se shën Naumi i kishte hipë kalit dhe 
ishte nisë me shkue nga ohri në Voskopojë. Diku 
kali ishte ndalë dhe nuk ecte por vetëm hingëllo-
jte. Ai e dinte se kali e ndjente rrezikun. Kthehet 
bregut liqenit dhe ban disa shërime njerëzish të 
smunë. Diku kali la gjurmë dhe sot asht kama  e 
kalit të shën Naumit. shkon aty ku sot i thonë 
shën Naum dhe kërkon një copë tokë për të 
ndërtue një faltore (kishë a manastir). Thonë se 
bekoi ujin dhe sot uji i bekuem kalon nëpërmes 
liqenit të ohrit e del në Dri (rrymë nënujore e 
ujit). Me anë të ujit janë marrë vesh me shën gji-
nin, aty ku Drini derdhet në det. Kishte shkrue 
nji letër dhe e kishte mbështjellë mirë e mirë me 
dyll, e kishte lidhë me nji pe të gjatë dhe e kishte 
lëshue në Dri. Atë letër e kishte marrë shën gji-
ni dhe kishte shkrue nji letër tjetër, e kishte lidhë 
dhe penin e kishte tërheqë shën Naumi. Me anë 
të ujit (Drinit) lidheshin dy njerëzit e shenjtë: 
Njeni ku del Drini, tjetri ku mbaron17. (Ç’farë 
“shenjtërie” e sofistikuar sllave me ide në trajtë 
projektesh misionariste!!!).   

Historia dhe gjeografia, thotë Samiu, janë dy 
shkenca të pandashme, “binjake”. Por “në his-
tori, thotë samiu, kundërthëniet janë të shum-
ta. Një pjesë e historisë është rrenë e thjeshtë 
e cila me kalimin e kohës dhe me përsëritjen e 
përhershme merret si e vërtetë. historia është 
zaptuar nga ana e popujve të ndryshëm”. Ashtu 
siç mbledh në një të vetme degët e shumta (aflu-
entët) që nga pellgu i gjerë ujëmbledhës i Pre-
spës e ohrit e deri në det ku ai zbrazet e “push-
on” në përjetësi, gjatë gjithë rrugëtimit të tij, 
Drini bëhet po ashtu, simbol edhe i bashkimit 
të shqiptarëve në fate të përbashkëta, integrime 
reciproke e në bashkime politike. 

   
intermeXo

Ndërsa diskutoja motivin e kësaj eseje, një 
koleg i ri më referoi një replikë të lasgush Po-
radecit. Një ditë njëri më tha: Zoti lasgush, 
Zoti lasgush! Atë poezinë e Pogradecit e keni 
të bukur, po në një vend nuk e kini mirë. Atje 
ku thoni: Duke nisur udhëtimin, mes-për-mes në 
Shqipëri/Drini plak e i përrallshëm po mburon 
nga Shëndnaumi.

Se unë - tha - jam profesor gjeografie dhe e di 
që Drini nuk shkon mespërmes shqipërisë po në 
veri të saj. - Ç’t’i thesha? Mirë – i thashë – meqë je 
profesor gjeografie, mësoje njëherë vetë, pastaj ua 
mëso dhe nxënësve të tu, që shqipëri nuk është 
vetëm kjo që mbeti (nënvizimi B.Xh.). shqipëri 
është dhe atje ku ka shqiptarë dhe Drini plak e i 
përrallshëm shkon mes-për-mes kësaj shqipërie18. 
Përgjigjja e lasgushit më gëzoi, padyshim, dhe 
m’u duk e natyrshme, se ai i takon brezit të 
shkollës nacionale, por më shumë më gëzoi ajo 
ndjeshmëri “nacionaliste” e referimit nga ana e 
kolegut tim të ri që jeton nën agresionin e global-
izmit e të sulmeve që i bëhen nacionalizmit.  

***  
Funksioni përbashkues 

mbarëshqiptar i dibra - drinit 
dhe dibra-nyje përbashkuese
Drini i Zi dhe Dibra dhanë e morën shumë 

nga njëri tjetri. Ata nuk mund të ndahen e të 
konceptohen pa njëri-tjetrin as në histori dhe as 
sot. ishin dhe janë pjesë integrale e një krijese të 
vetme, natyrore dhe historike, pjesë genuine e 
BAshKiMiT. Bashkë me ta, edhe dibrani i urtë, 
punëtor e luftarak, si i mbirë nga kjo tokë. Të 
tre këto komponentë u bënë një unitet organik. 

historia i ngjizi, i çimentoi.
Kjo lidhje dhe ky bashkim ka rrezatim më 

të gjerë. Ato shërbyen si faktor ndërlidhës i Ve-
riut shqiptar me Dardaninë; por dhe me jugun e 
shqipërisë, me Toskërinë. Prova më e vonë dhe 
më adekuate është historia e lidhjes së Prizrenit. 
Nga Dibra do të kalonte Abdyl Bej frashëri në 
rrugëtimin e tij nga frashëri në Dibër e pastaj në 
Prizrenin e Kuvendit Nacional ku ndezi flakën 
shqipëria e ardhshme politike dhe anasjelltas. 
Dibra dhe Drini ishte qendra përbashkuese dhe 
ura ndërlidhëse e “oikumenit” shqiptar; Dibra 
dhe Drini: si gjeografi, si mendim e si mendësi, 
si faktor luftarak. Kuvendet e Dibrës të zhvillu-
ara gjatë lidhjes shqiptare të Prizrenit kishin 
programin me platformat më realiste për fatin e 
lëvizjes gjatë lidhjes dhe pas saj. Këtë e treguan 
edhe ngjarjet e mëvonshme, të 1912-ës. 

Kush si Dibra, me vetëdije politike dhe me 
forca luftarake i doli zot Vatanit në luftërat Ball-
kanike, kur koalicioni ortodoks sllavo-grek u vër-
sul për ta fshirë shqipërinë nga faqja e dheut. Të 
organizuar në formacione të mëdha luftarake, të 
prirë nga udhëheqësit e tyre popullorë, dibranët 
i kishe në Manastir e në follorinë, në Kakarriq 
e në shkodër, në Kolesian e n’Qafë t’Vllanicës. 
jashtë çdo mburrje krahinariste, sëmundje e 
pashërueshme dhe vrastare e shqiptarëve, vetë 
politikbërësit e Mëdhenj e çmuan realisht  këtë 
faktor, prandaj në projektet e zhbërjes së kombit 
shqiptar, jo pa qëllim, Dibrën e patën në fokus. 
Në arealin shqiptar ajo ishte pikë përbashkuese e 
shumë gjërave dhe faktorëve njëherësh. Prandaj 
ajo u projektua e para për t’i hequr kokën, po të 
përdorim një thënie të Elez Isufit. Dhe ja hoqën. 

Pas copëtimit skandaloz të shqipërisë në 
Konferencën e londrës më 1912-1913, qyteti 
i Dibrës, (koka), n(d)ë kërthizë të shqipërisë, 
truri dhe zemra e dy Dibrave: Dibrës së epër 
dhe asaj të Poshtme, të Topalltisë dhe Malësisë, 
dhe e gjithë vendit, “iu muar Shqipërisë me vi-
jën kufitare të vitit 1913, siç nxirret me thikë 
sythi  një patateje”, shkruan Rouz uajlder lein 
(shkrimtare amerikane) në fillim të viteve 20 të 
shek. XX19. Më rrin si një makth kjo thënie, më 
del parasysh dhe e përsëris deri në mërzi, se ajo 
thikë me maje të mprehtë, më shumë se çdo gjë 
tjetër më ther në zemër e më shpon në tru, se 
kështu i theri fort shqipërisë dhe Dibrës, dhe po 
me këto fjalë dua t’i lëngoj plagët e shpirtit e 
t’i lëndoj edhe të tjerët, natyrisht ata që ndjejnë 
dhimbje e që lëngohen.

Malësisë së Dibrës i hoqën kokën, trurin, i 
hoqën qytetin, i hoqën tregun, i hoqën lidhjet, 
“i hoqën burimet e jetës”; por edhe shqipërisë 
urën jug-veri, maturinë, moderacionin, frymën 
ekilibruese, gjakftohtësinë, por edhe një pjesë të 
madhe të fuqisë nacionale, luftarakësinë. Në dy 
Dibrat është zemra e shqipërisë, / Porta e vërtetë 
e shqipërisë është atje,/ Kurdoherë, thoshte ferit 
Pashë Vlora, ish – kryeministër i Perandorisë os-
mane (1903-1908).

ia hoqën shehrin (e Dibrës) shtetit të sapokri-
juar shqiptar me majën e thikës së ftohtë të di-
plomacisë. u trandën shqiptarët. shqipërisë i 
ranë në lule të ballit; në maje të kresë u ra di-
branëve. filluan pastaj mizoritë mbi Dibrën dhe 
Drinin dhe vazhduan edhe më tej; nëntë vjet 
radhazi, pa ndërprerë. “Qe nantë vjetë luftojmë 
me krajla”. u dogj Dibra tre herë radhazi në 
luftë për të mos lejuar që sheheri t’i shkëputet 
shtetit shqiptar. 

Ashtu si sheherit ia “punuan” edhe Drinit. 
edhe atij ia hoqën kokën. Burimin ia lanë jashtë 
kufijve politikë të Shqipërisë Nanë. Ia bënë si Ali 
Pashë Tepelenës: koka në stamboll, trupi në ja-
ninë. Drini: koka (burimi) në serbi - (sepse Dibra 
iu dha serbisë, që atëbotë nuk kishte Maqedoni, 
por vetëm shqipëri), e trupi në shqipëri. edhe 
Drinin e sakatuan mizorisht. shkatërruan eko-
sistemin e historisë natyrore e njerëzore; shkatër-
ruan lidhjet e programuara nga vetë Providenca; 
shkatërruan atë “çka natyra vet përpoq”, që thotë 
Mjeda. Bashkimi është prirja e natyrës. Por jo çdo 
lloj bashkimi a iNTegRiMi, por bashkimi, iNTe-
gRiMi i të ngjashmeve, i atyre brenda llojit. Për 
këtë lloj bashkimi Zoti urdhëron e thotë se është 
determinimi i historisë, imperativi i saj. Kurse 
shpërbërja (e shqipërisë), si komb e si popull, 
me natyrë e me njerëz, është program demoniak, 
shpikje mefistofelike dhe krim (gjynah i madh) 
ndaj Zotit, natyrës, popullit, kombit.

Tejet i dëshpëruar nga padrejtësitë e diplo-
macisë së fuqive dhe mizorive serbo-sllave, 

Haki Sharofi, dibrani erudit e besimtar, hoxha 
i kulturuar mysliman, as fanatik e as idhujtar, i 
gatshëm të hynte në gjynah(!) edhe me Zotin e 
Plotfuqishëm për t’i thirrur për ndihmë Drinit, që 
Dibrën t’ia kthejë shqipërisë. 

Drin, o lum i gjanë, plaku i malësisë, / 
a ke me ia lanë Dibrën tonë serbisë?
Kurrë nuk durohet e randa robni, / 
Dibra e Moisiut asht shqipni! (nënvizimi B. Xh.)
Çohi, burra, çohi, / gjithë me besa-besë,
për Dibrën luftoni, / me të madhen shpresë!
lurë, o vend i naltë, vend i trimënisë, / 
aty u banë fjalët, besa e lirisë:
-Dibra do shpëtue, vendi i Kastriotit, / 
dibrani lirue, si ka qenë motit.
Çohi, burra, çohi, / gjithë me besa-besë,
për Dibrën luftoni, / me të madhen shpresë.
Bregut t`Drinit krisi topi, gjëmoi dheu, / 
dibrani në luftë detyrën e kreu,
syni s`iu tremb kurrë, anmikun përzu, / 
dhe vetë mbeti burrë, Dibrën e shpëtou.
Çohi, burra, çohi, / gjithë me besa-besë,
dhe lirinë festoni, / me të madhen shpresë.
Dibër historike, me lufta, me valë, / 
dera e Kastriotit gjinit tand ka dalë,
ke pasun kreshnikë, por ke edhe sot, / 
që për shqipërinë gjakun s`kursejnë dot.
Çohi, burra, çohi, / gjithë me besa-besë,
dhe lirinë festoni, / me të madhe shpresë20.
Ky tekst i kangës “Drin, o lum i gjanë” i kush-

tohet luftës së Dibrës (1920) kundër interven-
cionit ushtarak jugosllav u kthye në një himn 
që mësohej në shkolla në kohën e Mbretërisë 
shqiptare dhe deri në fund të shekullit XX mund 
t`a dëgjoje vetëm nga pleqtë që e kishin mësuar 
dikur në fëmijëri, që e recitonin dhe e këndonin 
gjithë krenari e me lot në sy nga emocionet.

    
zani i drinit

Drini pak u ka shërbyer njerëzve, thotë një 
gojëdhënë. Më shumë shërbejnë degët. Mbasi 
nuk shërben, të paktën mos bëjë zhurmë. Po nuk 
asht mallkue prej krejtëve (të gjithëve), se dikujt 
ene i ka hi n’punë për dru, se sjell dru dhe i le(n) 
anash; për peshk, për t’u la(rë) e dikujt ené për va-
ditje, ata që i kanë arat fort gat (njat). Po ka marrë 
ene shpirta. Bash për këtë e mallkoi nji nanë se 
i mori g(d)jalin për mallë (e vetëm), vazhdon f. 
gjabri me gojëdhanën në librin që përmendëm.

Ka nodhë shumë herët. Katun(d)i ishte 
grum(b)ull në katun të v(j)etër. Drini ishte fort 
afër e t’rijtë laheshin për qef n’Dri. Ai gjali i 
vetëm shkon me shokë me u la. si kalamajt mȃ, 
që s’ia vejnë menen as vetes e jo mȃ shoqi-shojt, 
ky gjali hupën në nji shkulm. Bërtet, por zhur-
ma ishte e madhe e shokët e vet e ngjuen vonë. 
shkuan e e çesin (nxjerrin) prej ujit, e çojnë në 
shpi, po met i smunë. Kryet e mante kah Drini e 
bajte hov me shkue te uji. Nana e vet u pezmat-
ue fort. shkoi e ku nuk shkoi për ta shnoshë, te 
hoxhë e te sheh, te venë t’mira e ku ngjojte se 
dikush ban mirë, po gjali sa dilte te dera, bajte 
hov kah Drini. i smunë se i smunë.

Nji ditë vajnë (vjen) nji grue të li(y)pë e, si 
gra si ishin, i kallzon nana li(y)pses punën e gjalit 
t’vet. ia kallzon se asht smu në Dri e se kërkon me 
shkue prapë në Dri. e ngjoi lipsja deri në fun(d) 
e i thotë: “ilaçi i smunjes së ktaj gjali ȃsht nji bi-
lur (gotë) uji Drini. jepja ta pajë!”. Nana që kishte 
provue çdo ilaç e s’i kishte bȃ derman, mendon: 
“uji ȃsht e po ké (qe) ki ilaçi, mirë; unë s’po 
humb gjȃ!”. shkon n’Dri, mush nji bilur uji e ia 
jep gjalit. gjali sa e pa ujin e Drinit, e merr gotën 
e e kthen si me kȃnë me sheqer e jo uji me llome 
Drini. sa kalon ujin qetësohet, ulet në shtrat dhe 
mbyll sajtë (sytë). luje nana, po kot. Kishte ndrrue 
jetë. Nana, si nana për gjalë, kaj (qaj) e mallko. 
Mallkoi Drinin me lloj lloj fjalësh, tue hekë sham-
inë e kresë e tue shikue nalt n’havá (kah tavani 
a qielli). Po mallkimi ma i fortë qe: “T’u huptë 
zani!”. Traj (tri) herë e bani këtë mallkim e Drini 
shojti zanin. sot Drini s’ka zhurmë21. 

edhe Drini është i detyruar ta ndrydhë zanin 
e vet. hesht! - i thonë; Mos bëzaj! Pusho e mbyll 
gojën! Kujt don t’i ankohesh?

Në rrugëtimin e tij të vështirë, mbi dhe mes 
shkëmbinjve të lëmuar e të lustruar nga fërkimi 
i ujit, mes kanjonesh e grykash të thella, nëpër 
ujvarat, vorbullat dhe ato që vendasit i quajnë 
“gropat e zeza”, Drini detyrohet të ndrydhë e të 
ndërmbysë zhurmat, protestat dhe shpirtin e tij 
kapricioz. Dallgët e rrëmbyeshme, shkulmet e 
shkumat në sipërfaqe tregojnë atë ç’ka heq në 
të vërtetë e ç’ka don me thanë. Pas asaj që iu 

bë edhe Drinit më 1913-ë, atij iu “ndrydh” zani 
edhe më shumë.

Me gjithë hallet që ka pasur, në kaska-
dat e Drinit janë ngritur gjashtë hidrocentrale: 
katër në Republikën e shqipërisë: ai i fierzës, 
Komanit, Vaut të Dejës dhe Ashtës (pa llogaritur 
hidrocentralet e vegjël në degët e tij: në smol-
lik, në Zerqan, në Çerenec, në Kovashicë) dhe 
dy në atë të fYRoMiT (pa frymë): sot Republika 
e Maqedonisë Veriore; ai tek ura e spiles, mu 
ngjat kufirit me shtetin shqiptar, dhe tjetri afër 
Drenokut.

Me datën 16 janar 2007 “ZP” me tituj të 
mëdhenj kritikonte Berishën se ai pengonte kon-
cesionin e skavicës. Në gazetën “Rimëkëmbja” 
të 13 shkurtit 2007 Abdi Baleta paralajmëronte: 
“Në skavicë nuk është fjala për një “dëmtim 
mjedisi”, por për mbytje përgjithmonë nën ujë 
të gjithë pellgut të Dibrës, për cënim jo thjeshtë 
të pronës, por dhe të vendbanimit, të kujtimeve 
historike, të varreve të të parëve, të trashëgimive 
shekullore të rrënjëve etnokulturore të një 
krahine të tërë. “ZP-ja” e kërkon sa më shpejtë 
këtë që nuk e bëri qeverisja socialiste dhe do që 
ta realizojë Berisha. Këtu kujdes, zotëri kryemi-
nistër, paralajmëronte ai, se kjo është punë që 
duhet menduar mirë. dibra, pasi të zhytet nën 
ujë, nuk del dot më”. 

Projektet ogurzeza për ta “varrosur nën ujë” 
Dibrën dhe vetë Drinin si dhe gjithë shqipërinë 
nuk paskan të mbaruar. sot Dibra dhe Drini janë 
në hallin më të madh: shuARjeN PËRgjiT-
MoNË NgA fAQjA e DheuT, huPjeN e ZA-
NiT Dhe Te eMRiT. Mallkimi do të bjerë  së pari 
mbi shqipërinë. Dibra – Drini nuk janë vetëm 
një problem lokal, krahinor apo rajonal. Dibra 
– Drini është një problem kombëtar, strategjik, 
problem i sigurisë kombëtare. 

“Nuk duhet ta pranojmë ndërtimin e këtij 
hC, - thotë gazetari Abdurahim Ashiku, sepse 
shuhet Dibra. sepse s’ka më Dibër. Drini kthe-
het në një seri liqenesh që nga burimi, liqeni i 
ohrit. Nuk ekziston më emri Drin”. 

Nuk ka dyshim se mallkimi do të bjerë më 
rëndë para së gjithash mbi dibranët, të zotët e 
vendit, që nuk janë të zotët ta mbrojnë; që nuk 
janë të zotët t’i dalin zot vatanit të tyre për të ci-
lin dikur janë vra me vëllaun e vet për nji gardh; 
atdheut në kuptimin e ngushtë e të drejtpërdrejtë 
të fjalës dhe, po ashtu, edhe në kuptimin më të 
gjerë të saj.

Dibranët pastaj le të këndojnë me “krenari” 
e pathos këngën e hajredin Pashës, himnin e 
tyre të “përpunuar” për të disatën herë, e që, më 
shumë i fryjnë për të zezën të vet se për lavdinë e 
vet me thirrjen: “turkut dibrën mos me ja lanë!”.
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Nga mevlud buci

Një miku im i shtrenjtë, esenini matjan, Basir Bush-
kashi, njërin nga librat e parafundit e titulli “Zjarr e 
fllad”. Ai flet me mjeshtri të rrallë për jetën, njeriun, 

vlerat, frymëzuar nga ai dhe bazuar në dritën e gjurmëve të 
njerëzve në maleve, mendova ta titulloj reportazhin “Zjarr 
e fllad” në kurorën e maleve.

***
Zjarri i zemrave dhe i dashurisë për vendlindjen, flladi i 

lirisë e i mirësisë, flladi që të sjell puna, mirësisë, flladi që 
të sjell puna, vëllazërinë, kultura e humanizmi dëshmojnë 
se toka, trojet, kullat, rrugët, krojet, arat, livadhet dhe vetë 
kurora nderojnë e sikur blerojnë më fort me bijtë e bijat e saj, 
me ata që e duan me punë e përkushtim vendin e tyre, trojet 
e të parëve. Vendlindja thërret, vendlindja pret bijtë e vet 
sikurse zogjtë e shqiponjës presin në fole nënën shqiponjë...

***

krenari leGjitime...

s’ke si nuk krenohesh e përmallohesh kur vëren se fëmijët 
e nxënësve, duan vendlindjen, jetën, vëllazërimin, bekimin e 
shenjtërisë. Në ditët e para të prillit 2021, ditën e pashkëve, 
festës së vëllezërve katolikë mora një telefonatë: “ju urojmë 
gëzuar festën e vëllazërimit, jemi katër djem të lukanit e 
brenda orës dy të vijmë në shtëpi t’ju urojmë Pashkët, sepse 
ju keni shkruar e lartësuar myslimanë e të krishterë, keni bërë 
shkrime e libra për katolikët, vëllezërit tanë të parë, - tha 
Blerim Ahmet Totraku. Mirëse të vini dhe u jam mirënjohës 
për shpirtbardhësinë, u thashë unë. tek u thashë urimin e 
ardhjes në trojet e mia, sinqerisht u përlota. 

Pas disa minutave brofën në trojet e mia të kullave të gurit 
Blerim Ahmet Totraku, festim esat Bushi, Ardit hasan Buci 
dhe Adrian iljaz Koka. Tek po afroheshin afër shtëpisë time 
në lukan, m’u duken si katër shqipe, katër djem që puno-
jnë në fshat, që hijeshojnë trojet e kullave, bile ndihmojnë 
edhe fisin.

Dita më e bukur a krenare, dita e përmallimit, kur katër 
djem të rinj, fëmijë të ish nxënësve të mi shembullor e të 
rrethit vëllazëror më uruan Pashkët, festën e madhërishme të 
vëllezërve katolike, festën tonë të përbashkët. Ne jemi betuar 
se nuk i lëshojmë kullat tona, tokën tonë, lukanin tonë, - 
thotë Blerim Ahmet Totraku nipi i Margjokës së trimërisë. 
Ndërkohë ne me dlirësinë e shpirtit pa pretenduar se jemi 
këngëtar i përshëndetemi me një këngë me çifteli, këngë 
zemre për vëllazërimin fetar, për festën e Pashkëve, për 
bardhësinë e zemrave të bijve fisnike të kurorës që hijeshojnë 
e ndriçojnë kullat arat, livadhet, Runjën shekullore. festa e 
Pashkëve të prillit 2021 shënoi një sfidë të re një përmallim 
të ri: Krenari në legjitime... 

“zjarr e fllad” në kurorën e maleve
i përFalem shënanoit 

të shenjtërisë

Kur po shkruaja librin publicistik “Një jetë në pavdekësi 
në vitin 2012 të kushtuar martirit Mark Tom Rrozhani e qën-
dresës së vëllezërve katolikë krahas gjurmimeve të mia në 
Mabë, Troshan, hajmenl e gjetkë në lezhë m’u desh të shkoj 
edhe në vendin e shenjtëruar në shënanu, në kishën e laçit.

Më 19.06.2012 u ngjita mes shkrepave të Kurbinit, atje 
ku vritet, kohërat shekujt kanë gdhendur plot balada qën-
drese. edhe heronjtë e shkrimeve të mia kishin lënë mbresat, 
amanetet e bekimet për vendin e shenjtëruar Kishën e laçit 
(shënanoin).

Pas rrugëtimit, ku në zemrën e mendjen time kishte zjarr 
e fllad arritëm atje ku dukej se ka ardhur gjithë Shqipëria, 
njerëz të urtësisë, njerëz fytyrë ndritur e të përulur përpara 
shenjtërisë së bekuar. Një vend me plot dritë, plot besim, 
plot bardhësi. Atje njeriut i dukej sikur është në parajsë, atje 
mësohej qartazi sesi ndriçon mirësia, jeta, bekimi, vllazërimi 
e mbi të gjitha respekti e nderimi për njëri-tjetrin. gjithçka 
mahnitëse, hyjnore, rrezatuese e mbi të gjitha çdo gjë besimi 
e drita e shpirtit.

Me dlirësinë e vëllazërimit me besimin tek njëri-tjetri, 
tek e mbara, tek e mira, tek e ardhmja buron nga zemra e 
mendja: i përfalem shënanoit të shenjtërisë.

trojet e fisin dritën e besimit. S’ka më të çmuar e më hyjnore 
se drita e drejtësisë... se drita e besimit!

Foto e Shënanoit të mirësisë në Laç të Kurbinit

***

drita e besimit...

fatmir Dik Pepa, djaloshi që i shërben vendlindjes, lu-
kanit malor rrëzë Runjës ka trinomin hyjnor, dritë pune, dritë 
urtësie dhe dritë besimi. Ai shërben me linjën lukan-Dibër 
si shofer. Ka punuar 9 vite në emigracion. u kthye në vend-
lindje tek kulla e gurit kulla e atdhetarisë. gjyshi i tij, Aliu 
së bashku me Rrahmanin Dervishin, sulë Muçën e Bajram 
Bucin (të riun, nipin e hoxhë Bucit, autori M.B.) morën pjesë 
në njësitin e çetës së Dibrës më në krye komandantin trim të 
lirisë haxhi halit lleshin. Tek bedenat e besës e të bujarisë 
buron edhe zjarri e flladi i lirisë, zjarri e flladi i besimit. 
fatmir Pepa i lukanit në tokën e tij ngriti edhe xhaminë në 
Lukan, objektin ku njerëzit e flladit përfalen, tubohen e bëjnë 
mirësi. edhe dy djemtë e fatmirit. Blerimi dhe hektori ecin 
në gjurmët e babait të gjysh Dikës e stërgjysh Aliut. Aty ku 
rrjedh, pikon, buron e rrezaton mirësia. Kushedi sa e sa raste 
humane ka bërë fatmir Dik Pepa, nipi i laskut të bujarisë e 
të fetarisë. geni lind genin, lum kush bën diçka për vend-
lindjen, për brezat, për fisin, për bashkëfshatarët. Fatmiri 
ka vërtet shpirturtinë thjeshtësinë e mbi të gjitha respekton 
për njerëzit. Ai beson, falet, dhuron e kurdoherë tregon me 
shembullin prej besimtarit atë që ngroh zemrat, që ndriçon 

Foto: xhamia e re e Lukanit e ndërtuar në tokën e 
Fatmir Pepës dhe e drejtuar me urti e besim prej tij në 

vendlindje në Lukan të Dibrës.

“zjarr e Fllad”, 
lahuria e ramadan kurtit

Ka vite që lahutari Ramadan Kurti i Qafëmurrës është 
ndarë nga jeta. Brezat e këtij fshatit, fiset e mbi çdo gjë pleqtë 
bile edhe më të rinjtë ruajnë në kujtesë farkatarin, mjeshtrin 
e lahurisë Ramadan Kurti.

Ai së bashku me fëmijët e tij ishte i përkushtuar i punës, 
edhe i artit, kulturës; duke derdhur zjarr e fllad nëpërmjet 
telave të lahurisë. Para gati më shumë se 4-5 dekadave 
jemi dëshmitarë sesi në oda të fiseve Perhati, Duka, Lala, 
Miha, Bica, Manreka, lleshi, Toka, Prejsi e plot të tjerë kur 
u vunin nga jabanxhinj 
me kulla i çonin fjalë 
farkatarit, lahutarit të 
talentuar Ramadan Kur-
ti. Ai ishte edhe prijsi 
i rrallë i orkestrinës në 
skenat e vatrës, kulturës, 
në zonë, Dibër e më 
gjerë. Meloditë e tij kanë 
zjarr e fllad, kurrë nuk 
shuhen, mik harrohen.

Puna e tij në farkë, 
mençuria e mjeshtria 
me lahurinë sikurse 
sot thërrasin bijtë për 
ta nderuar e gjallëruar 
vendlindjen. Vërtet Mur-
ra e vjetër, lukani e disa 
të tjerë po i rindërtojnë 
kullat, po e ndriçojnë e 
gjallërojnë vendlindjen. 
Kuadrot e rinj të maleve të heshtur, të shmangur nga kultura, 
nga traditat nga vlerat nga shembullimi reformues për dije e 
kulturë të zgjohen, të kuptojnë sesi të lartëson zjarri e flladi i 
punës, zjarri e flladi për kulturën, për të gjallëruar vendlind-
jen pra, duke zhveshur pelerinën a burokratët e të teknokratit 
të veshur me qyrk demokratik apo ekstremist partiak. Koha 
dhe brezat nuk e harrojnë se është vërtet “Zjarr e fllad” la-
huria e farkëtarit të paharruar (ndjesë pastë) Ramadan Kurti.

***
Është koha që çdo kush të mos harrojë trojet, tokën, tradi-

tat. lum këta që nuk harrojnë, që luftojnë e që japin “Zjarr 
e fllad” në kurorën e maleve...

Prill 2021Foto: Blerim, Ahmet Totraku mbi kalë.

reportazhështë koha që çdo kush të mos harrojë trojet, tokën, traditat. lum këta që nuk 
harrojnë, që luftojnë e që japin “Zjarr e fllad” në kurorën e maleve...

KërKohet GAZetAr
kërkohen një gazetar me kohë të pjesshme. Detyra 
kryesore është të shkruajë dhe raportojë për ngjarje që 
ndodhin në qarkun e Dibrës. 
të interesuarit duhet të kenë pasion gazetarinë. 
përbën avantazh përvoja në shtypin e shkruar ose në qoftë 
se kanë mbaruar studimet për gazetari dhe letërsi. 
të jenë të angazhuar për punën në grup dhe të tregojë 
pavarësi politike në shkrimet për gazetën.  
të interesuarit të komunikojnë me redaksinë. 

tel. 069 20 68 603
e-mail. rrugaearberit@gmail.com
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këshilli i qarkut dibër vlerëson 
me tituj dy personalitete të tij.nderim

Nderohen “nderi i qarkut”  
ismail Shulku dhe muharrem Gjoka 

Nga halil rama

Me propozimin e Kryesisë së organiza-
tës së Bashkuar të Veteranëve të lANÇ 
(oBVl), Këshilli i Qarkut Dibër ka 

nderuar me titullin “NDeRi i QARKuT DiBËR”, 
kolonel ismail shulkun dhe nënkryetarin e 
oBVl Muharrem gjoka. Dy burra të nderuar, 
dibranë dinjitoz, kontribues dhe të përkushtu-
ar në vite, profesionist të vërtetë në punën e 
tyre, njëri si ushtarak dhe tjetri si mjeshtër në 
kantjeret e rrugëve dhe hidrocentraleve, janë 
nderuar kështu të premten më 17 prill në një 
ceremoni festive  të organizuar në Peshkopi nga 
këshilli i Qarkut Dibër. 

Kolonel ismail shulku – ish-komandant 
i frontin Veri-lindor dhe zëvendës i shef i 
shtabit të Përgjithshëm dhe nënkryetari i oBVl 
Muharrem gjoka, u vlerësuan për kontributin e 
tyre mbi 50 vjeçar, me titullin “Nderi i Qarkut 
Dibër”. Kryesia e OBVL i përgëzon të dy figurat 
e spikatura dhe falenderon Këshillin e Qarkut 
Dibër dhe kryetaren, Valentina haliti Doda, që 
konsideruan propozimin e saj për të nderuar dy 
njerëz me kontribute të mëdha në shërbim të 
Dibrës dhe shqipërisë. 

Dhe këtu në Dibrën e “Nandë  Maleve” his-
torike, me një pozitë shumë të mirë gjeografike, 
që shtrihet në luginën e Drinit të Zi nga gjorica 
deri në Reç, në hapësirën mes Korabit e Runjës, 
këto dy burra të shquar të saj  ndjehen si në 
shtëpinë e vet. gjithsesi  krenarë për historinë e 
lavdishme të Dibrës, ata kanë nostalgji për tokën 
pjellore, fushat, malet si dhe bjeshkët e larta të 
vendlindjes së tyre, ashtu si edhe për lumenjtë 
që e përshkojnë si Drini, Murra e seta  dhe ca 
lumenjë të vegjel por të rëndësishëm.  Paraditen 
e 17 Prillit, koloneli i mirënjohur ismail shulku 
dhe promovuesi i vlerave etnokkulturore dibrane 
Muharrem gjoka do të ishin të rrethuar nga per-
sonalitete të Qarkut Dibër (që përfshin tri rrethet: 
Dibër, Bulqizë e Mat), si nga kryetarja e Këshillit 
të Qarkut Valentina haliti Doda, prefekti Nex-
hbedin shehu, nga ikona e gazetarisë sportive 
dhe e dokumentarit televiziv Defrim Methasani, 
nga  familjarë, miq e të afërm të tyre. Ata janë 
nderuar edhe herë të tjera, por Titulli i dhënë 
nga autoriteti më i lartë vendor i vendlindjes së 
tyre, “Nderi i Qarkut Dibër” i bën të ndjehen më 
krenarë se kurrë.

nderimi për komandantin 
e Frontit verilindor, 

ish-zv/ sheF i shtabit të përGjithshëm 
të Fa të rsh përgatiste shtatmadhorë dhe drejtues të lartë 

të ushtrisë. ismaili mbrojti diplomën shumë 
mirë dhe në shtator filloi punën si komandant 
i Brigadës së gramshit. Kur mbushi 5 vjet në 
detyrë, u transferua në detyrën e shefit të Shtabit 
të Koorpusit të Burrelit. Deri në mars 1983, kreu 
dhe detyrën e komandantit të Koorpusit, por ato 
u suprimuan dhe mori detyrën e komandantit të 
Divizionit të Burrelit që shtrihej në katër rrethe 
në librazhd, në Peshkopi, në Burrel dhe një 
pjesë në Tiranë. Ky divizion kishte një detyrë të 
vështirë pasi mbronte drejtimin Dibër e Madhe, 
Kaptina e Martaneshit dhe Tiranë. 

Në vitin 1985, Këshilli i Mbrojtjes e pa të 
arsyeshme që ushtria të ndahej në tre fronte. 
Për çdo front u caktua nga një komandant, ku 
ismail shulku, mbulonte frontin Veri-lindor 
dhe ishte zëvendës i shef i shtabit të Përgjith-
shëm. Kështu që filloi punë në Shtabin e Përg-
jithshëm,duke drejtuar frontin Veri-lindor që 
ishte më i vështirë, pasi mbulonte vijën kufitare 
prej 474 km nga Qafë Thana deri në Velipojë 
të shkodrës dhe kishte në drejtim 6 divizione. 

ismail shulku është autor i mjaft shkrimeve 
e kumtesave në shtypin ushtarak, si dhe i disa 
metodikave që kanë shërbyer për zhvillimin 
e disa stërvitjeve të shtabit e Komando-shtabi 
me shumë njësi të forcave të Armatosura. Ai 
ka drejtuar e udhëhequr disa stërvitje të mëdha 
me trupa, me njësi taktike dhe operative, me 
pjesëmarrjen e të gjitha llojeve të armëve e 
shërbimeve. Deri në fund të karrierës ushtar-
ake mbajti me dinjitet gradën e Kolonelit. Në 
të gjithë veprimtarinë e tij për merita pune e 
shërbimi është vlerësuar me urdhra e medalje të 
ndryshme nga Presidiumi i Kuvendit Popullor, 
nga Ministri i Mbrojtjes dhe Shefi i Shtabit të 
Përgjithshëm të fA. 

muharrem Gjoka, promovues i 
vlerave etnokulturore dhe atyre 

të lanç 

Kolonel isMAil NAZif shulKu u vlerësua 
me titullin “NDeRi i QARKuT DiBËR” me 
motivacionin: “Për kontributin e dhënë në 
organizimin dhe konsolidimin e strukturave 
të forcave të Armatosura të Republikës së 
shqipërisë si dhe për propagandimin dhe pro-
movimin e vlerave patriotoke të dibranëve në 
luftrat për liri e pavarësi kombëtare”. 

ismail shulku lindi në Peshkopi më 10 shkurt 
1943. Në qytetin e Peshkopisë kreu arsimin 
7-vjeçar, si dhe shkollën e mesme. Në vitin 
1961, isamil shulku nisi studimet në shkollën 
e Bashkuar, për t’i përfunduar ato me rezultate 
shumë të mira. Me përfundimin e shkollës e 
caktuan komandues po në shkollë ku qëndroi 
dy vite edhe si komandues, edhe pedagog. Aty 
mësoi më shumë për t’u orientuar në jetë në 
detyrat ushtarake. Pas kësaj eksperience të mirë, 
emërohet komandant kompanie në brigadën e 
Peshkopisë, ku pas një viti bëhet shef i shtabit 
të batalionit dhe shumë shpejt edhe koman-
dant batalioni, për punë të organizuar dhe për 
marrëdhënie shumë të mira me kuadrot dhe 
ushtarët. Në vitit 1974 shkoi për studime në 
Akademinë e shtabit të Përgjithshëm, e cila 

aty, ai shërben syshqiponjë edhe në Poçarin e 
largët në leskovik, duke lënë gjurmët e mira të 
një patrioti të guximshëm dhe të një ushtari e djali 
të mirë. sërish pas shërbimit ushtarak në kantieret 
e ndërtimit, nga njëri fshat në tjetrin, si në spaç, 
shupal, Reps, Arrëz, Miliska, fierzë, gropa, hapr-
ripe etj, Muharrem gjoka stamponte çdo ditë me 
punën dhe sjelljen e tij, emrin e mirë, duke krijuar 
një personalitet të padiskutueshëm. Veçanërisht 
aftësitë e tij organizuese dhe drejtuese spikatën në 
vitet 1965-1955 në ndërtimin në një kohë rekord 
të rrugës Qafë Bari – fierzë dhe në vitin 1972 për 
asfaltimin e rrugës nacionale Peshkopi-Bulqizë. 
Më pas, cilësitë e tij dhe vrulli i punës e afirmo-
jnë edhe në Vaun e Dejes, madje aty kreu edhe 
studimet e shkollës së mesme në teknikumin e 
ndërtimit, duke rritur më shumë nivelin e tij jo 
vetëm profesional, por edhe intelektual. Tashmë 
shkollimi i jep mundësinë që të zgjidhet në detyra 
të rëndësishme, duke qënë edhe drejtuesi i trans-
porit. jo rastësisht ai mori përsipër mjaft punë të 
mira në asfaltimin e rrugëve të Pukës, shkodrës, 
Kukësit, Bulqizës, Rrëshenit, etj. Viti 1979, solli 
një shpërblim të gjithë këtij angazhimi dhe pune 
titanike, duke u pozicionuar në qytetin e laçit, ku 
zgjedh edhe të banojë me familjen e tij të re dhe 
aty vijon të jetojë e kontriboj për shumë vite. Këtu 
kryen edhe shkollën ekonomike, çka i mundësoi 
ngjitje në shkallët e karrierës deri shef i Transportit 
të Ndërmarrjes së Asfaltimit që mbulonte gjithë 
Veriun e shqipërisë. 

Pas viteve 90, kantieri ku ai punonte, Rruga 
ura u privatizua, konkretisht në vitin 1994, por 
Muharremi vijoi të ishte sërish aty, si drejtues 
kantieri deri në vitin 2002. Dy vjet më pas, 
pra në vitin 2004, ai del në pension, por kjo 
shkëputje, asnjëherë s’e ndali atë në vrullin e 
përjetshëm të angazhimeve dhe punëve të mira 
në dobi të familjes, vendlindjes dhe shqipërisë. 

Muharrem gjoka, mbetet në ajkën e 
njerëzve të mirë dhe burrave të ndershëm e të 
përkushtuar, që përmes punës fjalës, sjelljes, 
por mbi të gjitha veprave të mëdha në shërbim 
të komunitetit, kanë një vend te merituar në 
shoqëri dhe komunitet. 

Prej më shumë se dhjetë vitesh Muharrem 
gjoka kryen funksionin e Presidentit të grupit 
Artistik “hazis Ndreu” – “Nderi i Kombit”, i 
cili ka konkuruar dhe fituar çmime të para në 

Nënkryetari i oBVl MuhARReM MehDi 
gjoKA u vlerësua me titullin “NDeRi i QA-
RKuT DiBËR”, me motivacionin: “Për për 
mbajtjen gjallë të vlerave etnoklulturore, për 
kontributin e çmuar në mbështetjen dhe pro-
movimin e vlerave të lANÇ, dhe si ish-drejtues 
në fushën e ndërtimeve dhe infrastrukturës 

ismail shulku në të gjithë 
veprimtarinë e tij është 
vlerësuar me urdhra e medalje 
të ndryshme nga presidiumi i 
kuvendit popullor, nga ministri 
i Mbrojtjes dhe Shefi i Shtabit të 
përgjithshëm të Fa. 

rrugore në gjithë vendin”. 
Muharremi lindi në vitet e luftës, Në Zall 

Dardhë, Dibër më 16 qershor të vitit 1943. Kaloji 
një fëmijëri të vështirë, por kjo e bëri më të fortë 
dhe të vetëdijshëm për të çarë rrugët e jetës. Që 
në vitet e rinisë së tij u inkuadrua në kantierët e 
ndërtimit të rrugëve, fllimisht në Kurbnesh dhe 
më pas në Skuraj, duke afirmuar cilësi të jashtza-
konshme, të njeriut punëtor, korrekt, kreativ, por 
edhe drejtues i aftë. Vitet e shërbimit ushtarak e 
largojnë prej ketu dhe mbrojtja e Atdheut e kërkon 
në Bilishtin e largët, në kufirin me Greqinë. Prej 

festivale ndërkombëtare si në ulqin, Tetovë e 
Prishtinë. Po ashtu, që nga Kuvendi i shtatë i 
oBVl është zgjedhur Nënkryetar i kësaj organi-
zate, funksion të cilin e kryen me përkushtim të 
rrallë. Aktiviteti i tij i mësipërm është vlerësuar 
me Çertifikatë Nderi nga Shoqata Kombëtare e 
Miqësisë dhe Bashkëpunimit shqipëri-itali; me 
Mirënjohje nga Qendra për Kulturë në ulqin; 
me Çertifikatë Mirënjohje nga Ansambli Artistik 
“Kuvendi” Zall Dardhë, ndërkohë që mban 
edhe Titullin “AMBAsADoR i PAQes” nga 
federata e Paqes universale. 

muharrem Gjoka, mbetet në 
ajkën e njerëzve të mirë dhe 
burrave të ndershëm e të 
përkushtuar, që përmes punës 
fjalës, sjelljes, por mbi të gjitha 
veprave të mëdha në shërbim 
të komunitetit, kanë një vend 
te merituar në shoqëri dhe 
komunitet. 
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arkeologji

Nga adem bunGuri

stema e gurtë është gjetur në Maqel-
larë, në vendin e quajtur „Ara e Ka-
zanit„ gjatë punimeve bujqësore në 

vitin 19701. Është gdhendur në gur gëlqer-
or të mermerizuar me ngjyrë të bardhë të 
mbyllur, i njejtë me mermeret e gurores 
së Banishtit, midis Maqellarës dhe qyte-
tit të Dibrës. stema ka trajtë rrethore, pa-
ksa të shtypur, me diametrat 63.5cm dhe 
62cm dhe trashësi të prerjes 8cm. faqja e 
pasme e saj, është punuar për t’u murrosur 
në llaç, ndërsa faqja ballore është trajtuar 
për t’u parë. Në pjesën qëndrore të stemës 
është modeluar në reliev një shqipon-
jë dykrenore me lartësi 21cm dhe gjërësi 
19.5cm. Vetë shqiponja rrethohet nga 4 
shirita të modeluar plastik, me lartësi 4.3cm 
dhe gjërësi 5.3cm, që duket se simbolizo-
jnë 4 gjarpërinj të stilizuar. stema e gurtë 
qarkohet nga një bordurë plastike me gjërë-
si 3.5-4cm dhe lartësi 0.4- 0.5cm (fig. 1). 

Mendojmë se kjo stemë e gurtë i përket 
familjes feudale të gropajve, e cila, sipas 
burimeve historike të viteve 70‘ të shek. Xiii 
pas Kr., zotëronte territore mjaft të gjëra në 
viset e Dibrës së epërme, përfshirë edhe fu-
shën e gjërë pjellore të Maqellarës. Përfaq-
ësuesi i saj, Pal gropa, ndër më të shquarit 
e bujarëve abëresh, mbante titullin e lartë 
“sevast”, dhënë nga perandori i Bizantit. 
gjithashtu, nga një diplomë e mbretit të 
Napolit, Karli i Anzhu, e datës 18.05.1273, 
mësojmë se sevasti arbëresh Pal gropa, 
zotëronte fshatrat „Radicis maioris, Radicis 
minoris, Coboshetes, Zaudigorica, Sirclani, 
Craye dhe Zessiza, të vendosur në luginën 
e lumit të Ebu-s“(“casalia Radicis majoris et 
Radicis minoris, nec Cobocheste, Zuadigo-
rica, Sirclani et Craye, Zessiza sitam in valle 
de Ebu”) 2. emërtimet e shumicës së këtyre 
fshatrave, ruhen të pandryshuara nga viti 
1273, kur u nënshkrua ky akt,deri në ditët 
tona ose lehtë të identifikueshme. Të tilla 
janë: Radicis maioris (Radikë e Madhe), Ra-
dicis minoris (Radikë e Vogël), Coboshetes 
(Klloboçishta), Zaudigorica (Gjorica) Sir-
clan (Zirklani i defterit osman të vitit 1467)3 
dhe Craye (Krajka) (Krajkovishta e defterit 
osman të vitit 1467)4. edhe lumi i Ebu-së, 
duhet identifikuar me lumin e Bulqizës, në 
luginën e të cilit shtrihen fshatrat Sirclan 
(Zerqan), Craye (Krajkë) dhe Zessiza5. Për 
toponimin “Zessiza”, janë propozuar dy 
lokalizime të mundshme: fshati Sebisht6 në 
gollobordën Perëndimore dhe fshati Zepi-
sht7 në rrethinën jugore të qytetit të Dibrës, 
në të dy rastet shumë larg luginës së lumit të 
ebu-së. Meqenëse fshatrat “Sirclani, Craye 
dhe Zessiza”, ishin të vendosur në luginën 
e lumit të ebu-së,d.m.th të Bulqizës, atëherë 
fshati “Zessiza”, fqinjë i dy të parëve, duhet 
kërkuar pikërisht në këtë luginë. Mendojmë 
se mundësitë më të mëdha për këtë loka-
lizim, i ofron fshati i sotëm Fushë-Bulqizë 
(hass, fshati “derbend” “Bulqizë” i defterit 
osman të vitit 1467)8, në krahun e majtë të 
lumit të ebu-së. edhe pse në pamje të parë, 
emrat “Zessiza” dhe “Bulqiza” nuk përp-
uthen, mendojmë se është e mundur që 
emri “Bulqiza” të përfaqësoj një toponim 
kompozitë të formuar me lëndë vendi, nga 
bashkimi i rrënjës “Bu” të lumit “Ebu”-së 
me pjesën e dytë “ssiza” të emrit “Zessiza “ 
sipas skemës: Bu+ssiza = bussiza = bu(l)
ssiza = bulqiza, çka do të shpjegonte edhe 
etimiologjinë e emrit Bulqizë. 

Ndërkaq, përderisa shumica e fsha-
trave të përmendra në diplomën anzhui-
ne shtriheshin në zonën përreth qytetit të 
Dibrës së Madhe (Radicis maioris»(Radika 
e Madhe) dhe «Radicis minoris»(Radika e 

Stema e Gropajve në Maqellarë të Dibrës së Epërme

Vogël)9 dhe Maqellarës (Coboshetes (Kllo-
boçishta), Zaudigorica (Gjorica), besojmë 
se thelbin e zotërimeve të sevastit Pal gro-
pa, e përbënte vetë Maqellara, vendgjetja e 
kësaj steme dhe fushat e saj pjellore10. Në 
këtë diplomë Karli i Anzhu e siguronte sev-
astin Pal gropaj, zot i viseve të Dibrës, se 
zotërimet e këtij të fundit do të njiheshin 
prej anzhuinëve „mjaft që ato të mos jenë 
pjesë as të mbretërisë së Arbërisë dhe as të 
mbretërisë së Serbisë“11. familja feudale e 
gropajve i zgjeron zotërimet në drejtim të 
jugut dhe në vitin 1371 ajo merr në dorë 
ohrin12, të cilin për afro një shekull (1371-
1467) e kthen në kryeqendër të principatës 
së tij feudale. Kronikani i njohur gjon Mu-
zaka i quan gropjat “zotër të Ohrit dhe të 
Dibrës” (“signor d’Ocrida overo Dibra”)13. 

fuqizimi i kësaj principate arbëreshe 
lidhet me emrin e zhupanit të  madh, An-
drea gropa, zot i trevës së Dibrës, i cili ar-
riti të presë edhe monedha të tij në ohër 14, 
të rifortifikojë kalanë e këtij qyteti, dhe të 
shpallet zotërues i ohrit. Ky status i tij dësh-
mohet edhe nga një mbishkrim i vitit 1378 
(“μέγασ ζουπανοσ Ανδριασ ό Γρώπα”) në 
kishën e shën Klementit të këtij qyteti15. si-
pas burimeve historike kjo familje feudale i 
ruajti zotërimet e saj në Dibër të epërme për 
rreth 200 vjet (1273-1467). familja feudale 
e gropajve kishte lidhje miqësore me famil-
jen e fuqishme të Muzakajve, me të cilët 
kishte krijuar një koalicion antiserb dhe an-
tibizantin për bashkimin e principatave feu-
dale dhe shkëputjen e tyre nga Bizanti. Ky 
koalicion ishte përforcuar edhe nga martesa 
e zhupanit të madh Andrea gropa me va-
jzën e bujarit të fuqishëm shqiptar Andrea 
Muzaka, sundues i Beratit16. sipas studi-
uesëve, gropajt kanë qenë pjesëmarrës me 
ushtri edhe në betejën e Kosovës të vitit 
1389, krahas feudalëve tlë tjerë arbëresh, 
si Muzakajt17, Balshajt18 etj. Familja fisnike 
e gropajve kishte lidhje të forta me prin-
cipatën e Kastriotëve, që në fillimet e saj, 
i ka patur zotërimet në Dibër të Poshtme. 
Përfaqësues i fundit i shquar i kësaj familje 
ishte Zaharia gropa, pjesëmarrës në Ku-
vendin e lezhës dhe bashkëluftëtar i skën-
derbeut, me të cilin kishte lidhje gjaku. si-
pas Barletit ky ishte njëri nga kapedanët e 
shquar dibranë të ushtrisë së skënderbeut, 
që lufton vetëm në viset e Dibrës. Ai u 
dallua sidomos në luftimet për rimarrjen e 
kalasë së sfetigradit (1448)19, në mposhtjen 
në duel të komandantit turk Ahemaxe20, që 

i parapriu fitores së betejës së Oranikut të 
Dibrës kundër ushtrisë turke të komandu-
ar nga Moisi golemi (1456)21, në betejën 
e dytë të Vajkalit (Bulqizë) (1465)22 kundër 
Ballaban Pashës etj. Pas vdekjes së skënder-
beut, Zaharia gropa, shpërngulet në itali, 
ku pasardhës të derës së gropajve takohen 
gjatë shek. XV në siçili dhe më vonë në të 
gjithë italinë e jugut. 

Nga sa dimë, kjo stemë e gdhendur në 
gur, përfaqëson modelin më të hershëm 
të shqiponjës dykrenore të zbuluar deri 
tani në shqipëri23. Mbështesim mendimin 
e shprehur më parë nga h. sadikaj, se ste-
ma e gropajve është huazuar në stemën e 
mëvonshme të Kastriotëve24. Një e dhënë 
interesante në mbështetje të këtij mendimi 
është informacioni që sjell nga studiuesi 
austriak Th. ippen, sipas të cilit, njera nga 
tre emblemat e mermerit, që hecquard 
kishte parë në pallatin e kështjellës së le-
zhës,“kishte një shqiponjë, që mbante në 
kthetra një gjarpër, dhe që duhet t’i përkiste 
familjes Kastrioti“25. Megjithëse nuk jepen 
hollësi të tjera, pasi vetë ippen nuk e ka 
parë atë, nga sa thuhet, duket se emblema e 
lezhës, është e ngjashme me atë të Maqel-
larës, gjë që i jep më shumë besueshmëri  
mendimit të mësipërm.

gjetja e stemës së gropajve në Ma-
qellarë të Dibrës së epërme, do të thotë se 
pikërisht këtu duhet të kenë qenë edhe sara-
jet e kësaj familjeje të fuqishme feudale dhe 
se epiqendra e zotërimeve të saj, shtrihej 
pikërisht në këtë rajon, dmth në zonën nga 
Maqellara në veri deri në qytetin e Dibrës 
së Madhe në jug. Ajo është njëherësh edhe 
dëshmi e luftës së gropajve të Dibrës për 
shkëputje nga varësia e mbretësisë anzhuine 
dhe perandorisë bizantine, të cilat për intere-
sat e tyre, nuk nguronin që të nënshkruanin 
marrëveshje edhe me palë të treta, në dëm të 
interesave të kësaj principate feudale26. 
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 Fig. 1. Stema e Gropajve në Maqellarë

Gjetja e stemës së Gropajve në 
maqellarë të dibrës së epërme, 
do të thotë se pikërisht këtu 
duhet të kenë qenë edhe sarajet 
e kësaj familjeje të fuqishme 
feudale dhe se epiqendra e 
zotërimeve të saj, shtrihej 
pikërisht në këtë rajon, dmth në 
zonën nga maqellara në veri deri 
në qytetin e dibrës së madhe në 
jug. ajo është njëherësh edhe 
dëshmi e luftës së Gropajve 
të dibrës për shkëputje nga 
varësia e mbretësisë anzhuine 
dhe perandorisë bizantine, të 
cilat për interesat e tyre, nuk 
nguronin që të nënshkruanin 
marrëveshje edhe me palë të 
treta, në dëm të interesave të 
kësaj principate feudale.
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Nga Osman Xhili

Familja Mani në Pejkë të Dibrës, ka 
kohë që ka krijuar emrin e saj dhe 
përpiqet të radhitet te fermerët më të 

mirë të këtij rrethi. Lidhjet e kësaj familje 
me bujqësinë dhe blegtorinë datojnë që 
para viteve nëntëdhjetë. Rustem Mani ishte 
mjaft i njohur në rrethin shoqëror të kohës. 
Për shumë vite shërbeu si kryetar i këshillit 
të bashkuar për Melanin. Shumë vite të tjerë 
punoi si përgjegjës sektori e më pas e më pas 
brigadier frutikulture i N.B-së në bllokun e 
Qenokut. Sa herë që shkonim në këmbë nga 
Maqellara në Peshkopi, do të ndaleshim të 
shuanim etjen me ndonjë mollë, kumbull, 
qershi apo dardhë, aq të shijshme, aromatike 
e plot lëng. Njohës i detyrës, vizionar e 
me disiplinë të lartë në punë, brigada që 
drejtonte njihte vetëm tejkalime planesh e 
detyrash.

  Rustemi e vazhdoi këtë traditë të bukur 
dhe në familjen e tij, duke inspiruar djemtë 
e tij. Krijoi vetë një bllok të vogël me mollë, 
që do të shërbente si model për ta. Nga katër 
djemtë, Atliu do të ishte ai që do ta çonte 
më tej këtë stafetë të bukur. Në një moment 
dëshirat e tij stepeshin para një fakti kokë-
fortë. Nuk kishte mjaft tokë për të realizuar 
projektet e tij. 10 dynymët që kishte pasur 
babai u ndanë në katërsh dhe kjo ishte fare e 
pakët. Atliu ishte 20 vjeç në atë kohë. I fortë e 
i fuqishëm si babai, ambicioz e këmbëngulës 
si ai. Ku kishte pengesë e vështirësi që mund 
ti dilte përpara e të mos thyhej?

Me ato pak para të fituara filloi të blejë 
tokë. Aty në hyrje të fshatit bleu një tokë 
prej pesë dynymësh, që quhej kodra e Fidës.  
Dikush mund ta ketë quajtur anormal, pasi 
ajo kodrinë pa ujë, vetëm ferra e fier mund 
të prodhonte. Atliu filloi ta transformojë 
dalë nga dalë. Në kokë kishte një projekt të 
qartë. Atje ku rritej fieri dhe qershitë mund 
të bëheshin me nam. 

Mbolli plot 240 rrënjë të tipit Burlat dhe 
Ferovia dhe u bëri të gjitha shërbimet, duke 
i trajtuar tamam si fëmijët e vegjël. I mbushi 
me pleh organik, u bëri spërkatjet e duhura 
dhe u solli ujin me tuba të trashë, duke u 
shuar etjen në kohën e verës së nxehtë. 

Kanë kaluar gati njëzet vjet që atëherë dhe 
rezultatet flasin vetë. Nuk ka kalimtar që të 
ecë rrugës e të mos ndalet për të kundruar 
bllokun e tij dhe të Zenullait, të paktën në 
dy momente, në lulëzim dhe në pjekjen e 
kokrrave. Tamam si në përralla. Ata miliona 
lule e petale të bardha, për një muaj janë 
transformuar në tonelata qershi të ëmbla, 
të shijshme, plot vitamina e vlera kurative. 
Shtatë milionë lekë fiton Atliu çdo vit prej 
tyre dhe kjo shifër rritet akoma në vite të 
tjerë. 

Jo më shumë se 500 metra larg shtëpisë 
së tij, një tjetër bllok prej pesë dynymësh i 
mbjellë me mollë dhe qershi. Këta të fundit 
janë të tipit Ferovia, kokërrmadhe, me bisht 
të gjatë dhe shumë rezistente për treg. Ai 
merr gati 25 kuintalë prej tyre, tashmë kur 
janë në vitin e dhjetë. Duke parë vlerat dhe 
cilësinë super, tregtarët vijnë dhe e marrin 
prodhimin direkt në pemëtore. E njëjta gjë 
ndodh me mollën Xhon. Treguesit e saj janë 
në parametra maksimalë.  Shumë e shijshme, 
me damarë të kuq e plot lëng, rezistente deri 
afër shkurtit, jashtë frigoriferit. Të gjitha këto 
arsye e dorëzojnë tregtarin, duke pranuar 
çmimin e kërkuar nga Atliu. Këtë vit mendon 
se do të marrë dhjetë kuintalë më shumë, 
duke shtuar të ardhurat për familjen e tij. 

Atliu ka dhe një fermë jo të vogël. Katër 
lopë laramane  dhe po kaq viça, rreth 20 
dhen dhe qengjat e tyre, që i konsumon për 
familjen.  Familja e tij çdo ditë dorëzon 45 
litra qumësht, me një vlerë prej gati 20 mijë 
lekësh. Me anë të një tubi të trashë, plehu 
i lëngshëm lëviz nga stalla, për te blloqet 
e pemëve, duke ushqyer pemët, si dhe 
bimësinë për rreth. Por sërish plehu i fermës 
është i pamjaftueshëm, për gjithë bimët e 
pemët që ka familja e tij. Çdo vit blen rreth 
20 zetora me pleh të kalbur mirë, pasi e din 
mjaft mirë, se pemës duhet ti japish e pastaj 
t’i kërkosh.

Familja e atli manit nuk 
ndalet në rrugëtimin e saj 
drejt suksesit.
11 persona janë vetëpunësuar, 
që nuk i kërkojnë asgjë 
shtetit, por i japin atij . i 
japin atij mollë, qershi, arra, 
gështenja, qumësht e plot 
asortimente të tjera. Jo vetëm 
kaq, por dhe punësojnë 
disa forca pune në sezone 
të ndryshme të ngarkuara. 
ashtu këmbëngulëse dhe e 
përkushtuar në misionin e 
saj familja e atli manit sheh 
gjithmonë nga e ardhmja.

aktualitetFamilja mani në Pejkë të Dibrës, ka kohë që ka krijuar emrin e saj 
dhe përpiqet të radhitet te fermerët më të mirë të këtij rrethi.

Ferma e Atli Manit, nga pemëtaria 
e blegtoria te bimët mjekësore

Atliu dhe familja e tij punojnë si një 
skuadër e strukturuar mirë e bukur. Shtatë 
veta prej tyre janë çdo ditë në punë, Atliu 
me të shoqen tre djemtë e tij të rritur dhe dy 
nuset e tyre, pasi i vogli akoma nuk është 
martuar. 

mBJEllJa   E   aGUliÇEs

Realisht, dita që vizitova fermën e tyre 
ishte krejt e zakonshme. Dy djemtë e 
mëdhenj, Arseni dhe Albi, me dy zetorët e 
mëdhenj të tipit Londin,  kishin shkuar në 
Bellovë , për të kryer punime tek fermerët e 
kësaj zone. Astriti më i vogli, krahas punëve 
të fermës është angazhuar  në një firmë dural-
umini, si specialisti kësaj mjeshtërie. Pjesën 
tjetër të familjes e gjetëm në fermë. Atliu 
kishte menduar të eksperimentojë bimën 
mjekësore të Aguliçes. Vlera e lartë e tregut 
prej 35 mijë lekë kilogrami e kishin tunduar 
atë për ta mbjellur. Dali 

Horeshka,  miku ynë i nderuar dhe i gjithë 
fermerëve dibranë, kishte dhënë kontributin 
e tij dhe për këtë familje punëtore. 12500 
rrënjë aguliçe po hidheshin nga arkat plastike 
në dheun e përgatitur me kujdes, që kishte 
parabimë jonxhën. Atliu hapte me kujdes vi-
jat, zonja e tij vadiste dhe dy nuset e djemve 
mbillnin me shpejtësi. 

Gjithçka shkonte sipas një projekti të 
studiuar mirë dhe distancat e mbjelljes 25 
me 40 cm ruheshin në mënyrë korrekte. 
Teksa shihja dhe admiroja këta njerëz 
punëtorë, bëja ndonjë foto dhe mendoja se 
për njeriun punëtor ka miliona mundësi për 
të jetuar në këtë tokë e në këtë vend, pa e 
shtrirë dorën për lëmoshë, por gjithnjë me 
krenari e dinjitet.

ZaBElET  E FamilJEs

Pronat dhe pasuria e kësaj familje të 
nderuar, shtohet e shtohet çdo ditë.  Ata 
zotëronin gati një hektar zabel në vendin 
e quajtur “Dardha e Ali Pejkës”. Është një 
masiv dushku, por që brenda tij ka dhe plot 
trungje gështenjash e ndonjë bimësi tjetër. 
Vitin që kaloi, Atliu e dyfishoi sipërfaqen 
e zabeleve dhe me një hektar tjetër. Një 
komshi aty pranë donte ta shesë këtë pronë 
dhe Atliu është gjithmonë i gatshëm për të 
blerë prona të tjera. Nga 2,5 dynymë  tokë, 
që trashëgoi nga babai, ai zotëron tani 30 
dynymë, ku gjithë pjesa tjetër është blerë 
prej tij.

 Zabeli në fjalë është një mrekulli në 
vete. Atliu e pastroi nga ferrat dhe shkurret, 
e rrethoi në disa pjesë të tij dhe i vuri një 
derë të madhe, pasi kishte qenë krejt jashtë 
kontrollit. Jo pak, por mbi 400 trungje gësht-
enjash mbi 10 vjeçare përmban plantacioni 
i ri. Mendo se sa tonelata me gështenja do 
mbledhë e do shesë familja në vitet në vazh-
dim! Në shoqëri me ta ndodhen dhe qindra 
plepa dhe dardha të egra. Kaçube dëllinjash, 
përherë të gjelbërta, i japin një hijeshi ako-
ma më të madhe kësaj parajse natyrore.  
Plepat krasiten e sistemohen, trungjet e 
gështenjave, po ashtu, kurse dardhat e egra 
do të shartohen me kujdes prej dorës së tij. 
Vetëm nga krasitjet e pyllit, familja ka njerrë 
mbi 30 metër kub dru zjarri, shumë që do 
të rritet akoma më tej, duke u shndërruar në 
eksportuese të kësaj lënde.  

Shumë plane e projekte ka në mendje 
Atliu dhe familja e tij. Por ata nuk i lënë 
në mendje e në letër, por pasi i shohin me 

kujdes nga të gjitha anët, hidhen direkt në re-
alizimin e tyre. Krahas 30 dynymëve tokë të 
blerë, ata kanë marrë dhe 50 të tjerë me qera. 
Kanë mbjellë jonxhë, tërshërë, burxhak, 
misër e grurë. Ky i fundit duket i harbuar këtë 
vit, tamam si një parcelë eksperimentale. 

Gjithë këtij aktiviteti bujqësor i shërben 
një minirepart mekanike. Dy zetorët e 
mëdhenj Londin, rimorqe, plugje, korrëse 
e lidhëse jonxhe, tre freza dore, pompë 
spërkatëse me kapacitet 1000 litra, si dhe 
dy mikrobuza. 

Familja e Atli Manit nuk ndalet në 
rrugëtimin e saj drejt suksesit. Ajo ka mbjellë 
një dynymë arra të shartuara dhe ka filluar ta 
ndjejë leverdinë e tyre. Dëshiron që ti shtojë 
akoma arorët, në një sipërfaqe prej një hek-
tarë me arra e lajthi. Sheh përpjekjet e kësaj 
familje, të këtyre heronjve që nuk ndalen 
në objektivat e tyre dhe vërtet të kaplon një 
respekt e admirim për punën e tyre.

Një familje prej 11 personash e vetëpunë-
suar, që nuk i kërkojnë asgjë shtetit, por i 
japin atij . I japin atij mollë, qershi, arra, 
gështenja, qumësht e plot asortimente të 
tjera. Jo vetëm kaq, por dhe punësojnë 
disa forca pune në sezone të ndryshme të 
ngarkuara. Ashtu këmbëngulëse dhe e përku-
shtuar në misionin e saj familja e Atli Manit 
sheh gjithmonë nga e ardhmja.
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arkeologji

Nga adem bunGuri

stema e gurtë është gjetur në Maqel-
larë, në vendin e quajtur „Ara e Ka-
zanit„ gjatë punimeve bujqësore në 

vitin 19701. Është gdhendur në gur gëlqer-
or të mermerizuar me ngjyrë të bardhë të 
mbyllur, i njejtë me mermeret e gurores 
së Banishtit, midis Maqellarës dhe qyte-
tit të Dibrës. stema ka trajtë rrethore, pa-
ksa të shtypur, me diametrat 63.5cm dhe 
62cm dhe trashësi të prerjes 8cm. faqja e 
pasme e saj, është punuar për t’u murrosur 
në llaç, ndërsa faqja ballore është trajtuar 
për t’u parë. Në pjesën qëndrore të stemës 
është modeluar në reliev një shqipon-
jë dykrenore me lartësi 21cm dhe gjërësi 
19.5cm. Vetë shqiponja rrethohet nga 4 
shirita të modeluar plastik, me lartësi 4.3cm 
dhe gjërësi 5.3cm, që duket se simbolizo-
jnë 4 gjarpërinj të stilizuar. stema e gurtë 
qarkohet nga një bordurë plastike me gjërë-
si 3.5-4cm dhe lartësi 0.4- 0.5cm (fig. 1). 

Mendojmë se kjo stemë e gurtë i përket 
familjes feudale të gropajve, e cila, sipas 
burimeve historike të viteve 70‘ të shek. Xiii 
pas Kr., zotëronte territore mjaft të gjëra në 
viset e Dibrës së epërme, përfshirë edhe fu-
shën e gjërë pjellore të Maqellarës. Përfaq-
ësuesi i saj, Pal gropa, ndër më të shquarit 
e bujarëve abëresh, mbante titullin e lartë 
“sevast”, dhënë nga perandori i Bizantit. 
gjithashtu, nga një diplomë e mbretit të 
Napolit, Karli i Anzhu, e datës 18.05.1273, 
mësojmë se sevasti arbëresh Pal gropa, 
zotëronte fshatrat „Radicis maioris, Radicis 
minoris, Coboshetes, Zaudigorica, Sirclani, 
Craye dhe Zessiza, të vendosur në luginën 
e lumit të Ebu-s“(“casalia Radicis majoris et 
Radicis minoris, nec Cobocheste, Zuadigo-
rica, Sirclani et Craye, Zessiza sitam in valle 
de Ebu”) 2. emërtimet e shumicës së këtyre 
fshatrave, ruhen të pandryshuara nga viti 
1273, kur u nënshkrua ky akt,deri në ditët 
tona ose lehtë të identifikueshme. Të tilla 
janë: Radicis maioris (Radikë e Madhe), Ra-
dicis minoris (Radikë e Vogël), Coboshetes 
(Klloboçishta), Zaudigorica (Gjorica) Sir-
clan (Zirklani i defterit osman të vitit 1467)3 
dhe Craye (Krajka) (Krajkovishta e defterit 
osman të vitit 1467)4. edhe lumi i Ebu-së, 
duhet identifikuar me lumin e Bulqizës, në 
luginën e të cilit shtrihen fshatrat Sirclan 
(Zerqan), Craye (Krajkë) dhe Zessiza5. Për 
toponimin “Zessiza”, janë propozuar dy 
lokalizime të mundshme: fshati Sebisht6 në 
gollobordën Perëndimore dhe fshati Zepi-
sht7 në rrethinën jugore të qytetit të Dibrës, 
në të dy rastet shumë larg luginës së lumit të 
ebu-së. Meqenëse fshatrat “Sirclani, Craye 
dhe Zessiza”, ishin të vendosur në luginën 
e lumit të ebu-së,d.m.th të Bulqizës, atëherë 
fshati “Zessiza”, fqinjë i dy të parëve, duhet 
kërkuar pikërisht në këtë luginë. Mendojmë 
se mundësitë më të mëdha për këtë loka-
lizim, i ofron fshati i sotëm Fushë-Bulqizë 
(hass, fshati “derbend” “Bulqizë” i defterit 
osman të vitit 1467)8, në krahun e majtë të 
lumit të ebu-së. edhe pse në pamje të parë, 
emrat “Zessiza” dhe “Bulqiza” nuk përp-
uthen, mendojmë se është e mundur që 
emri “Bulqiza” të përfaqësoj një toponim 
kompozitë të formuar me lëndë vendi, nga 
bashkimi i rrënjës “Bu” të lumit “Ebu”-së 
me pjesën e dytë “ssiza” të emrit “Zessiza “ 
sipas skemës: Bu+ssiza = bussiza = bu(l)
ssiza = bulqiza, çka do të shpjegonte edhe 
etimiologjinë e emrit Bulqizë. 

Ndërkaq, përderisa shumica e fsha-
trave të përmendra në diplomën anzhui-
ne shtriheshin në zonën përreth qytetit të 
Dibrës së Madhe (Radicis maioris»(Radika 
e Madhe) dhe «Radicis minoris»(Radika e 
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Vogël)9 dhe Maqellarës (Coboshetes (Kllo-
boçishta), Zaudigorica (Gjorica), besojmë 
se thelbin e zotërimeve të sevastit Pal gro-
pa, e përbënte vetë Maqellara, vendgjetja e 
kësaj steme dhe fushat e saj pjellore10. Në 
këtë diplomë Karli i Anzhu e siguronte sev-
astin Pal gropaj, zot i viseve të Dibrës, se 
zotërimet e këtij të fundit do të njiheshin 
prej anzhuinëve „mjaft që ato të mos jenë 
pjesë as të mbretërisë së Arbërisë dhe as të 
mbretërisë së Serbisë“11. familja feudale e 
gropajve i zgjeron zotërimet në drejtim të 
jugut dhe në vitin 1371 ajo merr në dorë 
ohrin12, të cilin për afro një shekull (1371-
1467) e kthen në kryeqendër të principatës 
së tij feudale. Kronikani i njohur gjon Mu-
zaka i quan gropjat “zotër të Ohrit dhe të 
Dibrës” (“signor d’Ocrida overo Dibra”)13. 

fuqizimi i kësaj principate arbëreshe 
lidhet me emrin e zhupanit të  madh, An-
drea gropa, zot i trevës së Dibrës, i cili ar-
riti të presë edhe monedha të tij në ohër 14, 
të rifortifikojë kalanë e këtij qyteti, dhe të 
shpallet zotërues i ohrit. Ky status i tij dësh-
mohet edhe nga një mbishkrim i vitit 1378 
(“μέγασ ζουπανοσ Ανδριασ ό Γρώπα”) në 
kishën e shën Klementit të këtij qyteti15. si-
pas burimeve historike kjo familje feudale i 
ruajti zotërimet e saj në Dibër të epërme për 
rreth 200 vjet (1273-1467). familja feudale 
e gropajve kishte lidhje miqësore me famil-
jen e fuqishme të Muzakajve, me të cilët 
kishte krijuar një koalicion antiserb dhe an-
tibizantin për bashkimin e principatave feu-
dale dhe shkëputjen e tyre nga Bizanti. Ky 
koalicion ishte përforcuar edhe nga martesa 
e zhupanit të madh Andrea gropa me va-
jzën e bujarit të fuqishëm shqiptar Andrea 
Muzaka, sundues i Beratit16. sipas studi-
uesëve, gropajt kanë qenë pjesëmarrës me 
ushtri edhe në betejën e Kosovës të vitit 
1389, krahas feudalëve tlë tjerë arbëresh, 
si Muzakajt17, Balshajt18 etj. Familja fisnike 
e gropajve kishte lidhje të forta me prin-
cipatën e Kastriotëve, që në fillimet e saj, 
i ka patur zotërimet në Dibër të Poshtme. 
Përfaqësues i fundit i shquar i kësaj familje 
ishte Zaharia gropa, pjesëmarrës në Ku-
vendin e lezhës dhe bashkëluftëtar i skën-
derbeut, me të cilin kishte lidhje gjaku. si-
pas Barletit ky ishte njëri nga kapedanët e 
shquar dibranë të ushtrisë së skënderbeut, 
që lufton vetëm në viset e Dibrës. Ai u 
dallua sidomos në luftimet për rimarrjen e 
kalasë së sfetigradit (1448)19, në mposhtjen 
në duel të komandantit turk Ahemaxe20, që 

i parapriu fitores së betejës së Oranikut të 
Dibrës kundër ushtrisë turke të komandu-
ar nga Moisi golemi (1456)21, në betejën 
e dytë të Vajkalit (Bulqizë) (1465)22 kundër 
Ballaban Pashës etj. Pas vdekjes së skënder-
beut, Zaharia gropa, shpërngulet në itali, 
ku pasardhës të derës së gropajve takohen 
gjatë shek. XV në siçili dhe më vonë në të 
gjithë italinë e jugut. 

Nga sa dimë, kjo stemë e gdhendur në 
gur, përfaqëson modelin më të hershëm 
të shqiponjës dykrenore të zbuluar deri 
tani në shqipëri23. Mbështesim mendimin 
e shprehur më parë nga h. sadikaj, se ste-
ma e gropajve është huazuar në stemën e 
mëvonshme të Kastriotëve24. Një e dhënë 
interesante në mbështetje të këtij mendimi 
është informacioni që sjell nga studiuesi 
austriak Th. ippen, sipas të cilit, njera nga 
tre emblemat e mermerit, që hecquard 
kishte parë në pallatin e kështjellës së le-
zhës,“kishte një shqiponjë, që mbante në 
kthetra një gjarpër, dhe që duhet t’i përkiste 
familjes Kastrioti“25. Megjithëse nuk jepen 
hollësi të tjera, pasi vetë ippen nuk e ka 
parë atë, nga sa thuhet, duket se emblema e 
lezhës, është e ngjashme me atë të Maqel-
larës, gjë që i jep më shumë besueshmëri  
mendimit të mësipërm.

gjetja e stemës së gropajve në Ma-
qellarë të Dibrës së epërme, do të thotë se 
pikërisht këtu duhet të kenë qenë edhe sara-
jet e kësaj familjeje të fuqishme feudale dhe 
se epiqendra e zotërimeve të saj, shtrihej 
pikërisht në këtë rajon, dmth në zonën nga 
Maqellara në veri deri në qytetin e Dibrës 
së Madhe në jug. Ajo është njëherësh edhe 
dëshmi e luftës së gropajve të Dibrës për 
shkëputje nga varësia e mbretësisë anzhuine 
dhe perandorisë bizantine, të cilat për intere-
sat e tyre, nuk nguronin që të nënshkruanin 
marrëveshje edhe me palë të treta, në dëm të 
interesave të kësaj principate feudale26. 
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 Fig. 1. Stema e Gropajve në Maqellarë

Gjetja e stemës së Gropajve në 
maqellarë të dibrës së epërme, 
do të thotë se pikërisht këtu 
duhet të kenë qenë edhe sarajet 
e kësaj familjeje të fuqishme 
feudale dhe se epiqendra e 
zotërimeve të saj, shtrihej 
pikërisht në këtë rajon, dmth në 
zonën nga maqellara në veri deri 
në qytetin e dibrës së madhe në 
jug. ajo është njëherësh edhe 
dëshmi e luftës së Gropajve 
të dibrës për shkëputje nga 
varësia e mbretësisë anzhuine 
dhe perandorisë bizantine, të 
cilat për interesat e tyre, nuk 
nguronin që të nënshkruanin 
marrëveshje edhe me palë të 
treta, në dëm të interesave të 
kësaj principate feudale.
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Nga Osman Xhili

Familja Mani në Pejkë të Dibrës, ka 
kohë që ka krijuar emrin e saj dhe 
përpiqet të radhitet te fermerët më të 

mirë të këtij rrethi. Lidhjet e kësaj familje 
me bujqësinë dhe blegtorinë datojnë që 
para viteve nëntëdhjetë. Rustem Mani ishte 
mjaft i njohur në rrethin shoqëror të kohës. 
Për shumë vite shërbeu si kryetar i këshillit 
të bashkuar për Melanin. Shumë vite të tjerë 
punoi si përgjegjës sektori e më pas e më pas 
brigadier frutikulture i N.B-së në bllokun e 
Qenokut. Sa herë që shkonim në këmbë nga 
Maqellara në Peshkopi, do të ndaleshim të 
shuanim etjen me ndonjë mollë, kumbull, 
qershi apo dardhë, aq të shijshme, aromatike 
e plot lëng. Njohës i detyrës, vizionar e 
me disiplinë të lartë në punë, brigada që 
drejtonte njihte vetëm tejkalime planesh e 
detyrash.

  Rustemi e vazhdoi këtë traditë të bukur 
dhe në familjen e tij, duke inspiruar djemtë 
e tij. Krijoi vetë një bllok të vogël me mollë, 
që do të shërbente si model për ta. Nga katër 
djemtë, Atliu do të ishte ai që do ta çonte 
më tej këtë stafetë të bukur. Në një moment 
dëshirat e tij stepeshin para një fakti kokë-
fortë. Nuk kishte mjaft tokë për të realizuar 
projektet e tij. 10 dynymët që kishte pasur 
babai u ndanë në katërsh dhe kjo ishte fare e 
pakët. Atliu ishte 20 vjeç në atë kohë. I fortë e 
i fuqishëm si babai, ambicioz e këmbëngulës 
si ai. Ku kishte pengesë e vështirësi që mund 
ti dilte përpara e të mos thyhej?

Me ato pak para të fituara filloi të blejë 
tokë. Aty në hyrje të fshatit bleu një tokë 
prej pesë dynymësh, që quhej kodra e Fidës.  
Dikush mund ta ketë quajtur anormal, pasi 
ajo kodrinë pa ujë, vetëm ferra e fier mund 
të prodhonte. Atliu filloi ta transformojë 
dalë nga dalë. Në kokë kishte një projekt të 
qartë. Atje ku rritej fieri dhe qershitë mund 
të bëheshin me nam. 

Mbolli plot 240 rrënjë të tipit Burlat dhe 
Ferovia dhe u bëri të gjitha shërbimet, duke 
i trajtuar tamam si fëmijët e vegjël. I mbushi 
me pleh organik, u bëri spërkatjet e duhura 
dhe u solli ujin me tuba të trashë, duke u 
shuar etjen në kohën e verës së nxehtë. 

Kanë kaluar gati njëzet vjet që atëherë dhe 
rezultatet flasin vetë. Nuk ka kalimtar që të 
ecë rrugës e të mos ndalet për të kundruar 
bllokun e tij dhe të Zenullait, të paktën në 
dy momente, në lulëzim dhe në pjekjen e 
kokrrave. Tamam si në përralla. Ata miliona 
lule e petale të bardha, për një muaj janë 
transformuar në tonelata qershi të ëmbla, 
të shijshme, plot vitamina e vlera kurative. 
Shtatë milionë lekë fiton Atliu çdo vit prej 
tyre dhe kjo shifër rritet akoma në vite të 
tjerë. 

Jo më shumë se 500 metra larg shtëpisë 
së tij, një tjetër bllok prej pesë dynymësh i 
mbjellë me mollë dhe qershi. Këta të fundit 
janë të tipit Ferovia, kokërrmadhe, me bisht 
të gjatë dhe shumë rezistente për treg. Ai 
merr gati 25 kuintalë prej tyre, tashmë kur 
janë në vitin e dhjetë. Duke parë vlerat dhe 
cilësinë super, tregtarët vijnë dhe e marrin 
prodhimin direkt në pemëtore. E njëjta gjë 
ndodh me mollën Xhon. Treguesit e saj janë 
në parametra maksimalë.  Shumë e shijshme, 
me damarë të kuq e plot lëng, rezistente deri 
afër shkurtit, jashtë frigoriferit. Të gjitha këto 
arsye e dorëzojnë tregtarin, duke pranuar 
çmimin e kërkuar nga Atliu. Këtë vit mendon 
se do të marrë dhjetë kuintalë më shumë, 
duke shtuar të ardhurat për familjen e tij. 

Atliu ka dhe një fermë jo të vogël. Katër 
lopë laramane  dhe po kaq viça, rreth 20 
dhen dhe qengjat e tyre, që i konsumon për 
familjen.  Familja e tij çdo ditë dorëzon 45 
litra qumësht, me një vlerë prej gati 20 mijë 
lekësh. Me anë të një tubi të trashë, plehu 
i lëngshëm lëviz nga stalla, për te blloqet 
e pemëve, duke ushqyer pemët, si dhe 
bimësinë për rreth. Por sërish plehu i fermës 
është i pamjaftueshëm, për gjithë bimët e 
pemët që ka familja e tij. Çdo vit blen rreth 
20 zetora me pleh të kalbur mirë, pasi e din 
mjaft mirë, se pemës duhet ti japish e pastaj 
t’i kërkosh.

Familja e atli manit nuk 
ndalet në rrugëtimin e saj 
drejt suksesit.
11 persona janë vetëpunësuar, 
që nuk i kërkojnë asgjë 
shtetit, por i japin atij . i 
japin atij mollë, qershi, arra, 
gështenja, qumësht e plot 
asortimente të tjera. Jo vetëm 
kaq, por dhe punësojnë 
disa forca pune në sezone 
të ndryshme të ngarkuara. 
ashtu këmbëngulëse dhe e 
përkushtuar në misionin e 
saj familja e atli manit sheh 
gjithmonë nga e ardhmja.

aktualitetFamilja mani në Pejkë të Dibrës, ka kohë që ka krijuar emrin e saj 
dhe përpiqet të radhitet te fermerët më të mirë të këtij rrethi.

Ferma e Atli Manit, nga pemëtaria 
e blegtoria te bimët mjekësore

Atliu dhe familja e tij punojnë si një 
skuadër e strukturuar mirë e bukur. Shtatë 
veta prej tyre janë çdo ditë në punë, Atliu 
me të shoqen tre djemtë e tij të rritur dhe dy 
nuset e tyre, pasi i vogli akoma nuk është 
martuar. 

mBJEllJa   E   aGUliÇEs

Realisht, dita që vizitova fermën e tyre 
ishte krejt e zakonshme. Dy djemtë e 
mëdhenj, Arseni dhe Albi, me dy zetorët e 
mëdhenj të tipit Londin,  kishin shkuar në 
Bellovë , për të kryer punime tek fermerët e 
kësaj zone. Astriti më i vogli, krahas punëve 
të fermës është angazhuar  në një firmë dural-
umini, si specialisti kësaj mjeshtërie. Pjesën 
tjetër të familjes e gjetëm në fermë. Atliu 
kishte menduar të eksperimentojë bimën 
mjekësore të Aguliçes. Vlera e lartë e tregut 
prej 35 mijë lekë kilogrami e kishin tunduar 
atë për ta mbjellur. Dali 

Horeshka,  miku ynë i nderuar dhe i gjithë 
fermerëve dibranë, kishte dhënë kontributin 
e tij dhe për këtë familje punëtore. 12500 
rrënjë aguliçe po hidheshin nga arkat plastike 
në dheun e përgatitur me kujdes, që kishte 
parabimë jonxhën. Atliu hapte me kujdes vi-
jat, zonja e tij vadiste dhe dy nuset e djemve 
mbillnin me shpejtësi. 

Gjithçka shkonte sipas një projekti të 
studiuar mirë dhe distancat e mbjelljes 25 
me 40 cm ruheshin në mënyrë korrekte. 
Teksa shihja dhe admiroja këta njerëz 
punëtorë, bëja ndonjë foto dhe mendoja se 
për njeriun punëtor ka miliona mundësi për 
të jetuar në këtë tokë e në këtë vend, pa e 
shtrirë dorën për lëmoshë, por gjithnjë me 
krenari e dinjitet.

ZaBElET  E FamilJEs

Pronat dhe pasuria e kësaj familje të 
nderuar, shtohet e shtohet çdo ditë.  Ata 
zotëronin gati një hektar zabel në vendin 
e quajtur “Dardha e Ali Pejkës”. Është një 
masiv dushku, por që brenda tij ka dhe plot 
trungje gështenjash e ndonjë bimësi tjetër. 
Vitin që kaloi, Atliu e dyfishoi sipërfaqen 
e zabeleve dhe me një hektar tjetër. Një 
komshi aty pranë donte ta shesë këtë pronë 
dhe Atliu është gjithmonë i gatshëm për të 
blerë prona të tjera. Nga 2,5 dynymë  tokë, 
që trashëgoi nga babai, ai zotëron tani 30 
dynymë, ku gjithë pjesa tjetër është blerë 
prej tij.

 Zabeli në fjalë është një mrekulli në 
vete. Atliu e pastroi nga ferrat dhe shkurret, 
e rrethoi në disa pjesë të tij dhe i vuri një 
derë të madhe, pasi kishte qenë krejt jashtë 
kontrollit. Jo pak, por mbi 400 trungje gësht-
enjash mbi 10 vjeçare përmban plantacioni 
i ri. Mendo se sa tonelata me gështenja do 
mbledhë e do shesë familja në vitet në vazh-
dim! Në shoqëri me ta ndodhen dhe qindra 
plepa dhe dardha të egra. Kaçube dëllinjash, 
përherë të gjelbërta, i japin një hijeshi ako-
ma më të madhe kësaj parajse natyrore.  
Plepat krasiten e sistemohen, trungjet e 
gështenjave, po ashtu, kurse dardhat e egra 
do të shartohen me kujdes prej dorës së tij. 
Vetëm nga krasitjet e pyllit, familja ka njerrë 
mbi 30 metër kub dru zjarri, shumë që do 
të rritet akoma më tej, duke u shndërruar në 
eksportuese të kësaj lënde.  

Shumë plane e projekte ka në mendje 
Atliu dhe familja e tij. Por ata nuk i lënë 
në mendje e në letër, por pasi i shohin me 

kujdes nga të gjitha anët, hidhen direkt në re-
alizimin e tyre. Krahas 30 dynymëve tokë të 
blerë, ata kanë marrë dhe 50 të tjerë me qera. 
Kanë mbjellë jonxhë, tërshërë, burxhak, 
misër e grurë. Ky i fundit duket i harbuar këtë 
vit, tamam si një parcelë eksperimentale. 

Gjithë këtij aktiviteti bujqësor i shërben 
një minirepart mekanike. Dy zetorët e 
mëdhenj Londin, rimorqe, plugje, korrëse 
e lidhëse jonxhe, tre freza dore, pompë 
spërkatëse me kapacitet 1000 litra, si dhe 
dy mikrobuza. 

Familja e Atli Manit nuk ndalet në 
rrugëtimin e saj drejt suksesit. Ajo ka mbjellë 
një dynymë arra të shartuara dhe ka filluar ta 
ndjejë leverdinë e tyre. Dëshiron që ti shtojë 
akoma arorët, në një sipërfaqe prej një hek-
tarë me arra e lajthi. Sheh përpjekjet e kësaj 
familje, të këtyre heronjve që nuk ndalen 
në objektivat e tyre dhe vërtet të kaplon një 
respekt e admirim për punën e tyre.

Një familje prej 11 personash e vetëpunë-
suar, që nuk i kërkojnë asgjë shtetit, por i 
japin atij . I japin atij mollë, qershi, arra, 
gështenja, qumësht e plot asortimente të 
tjera. Jo vetëm kaq, por dhe punësojnë 
disa forca pune në sezone të ndryshme të 
ngarkuara. Ashtu këmbëngulëse dhe e përku-
shtuar në misionin e saj familja e Atli Manit 
sheh gjithmonë nga e ardhmja.
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HAJREDIN TOCA u lind më 10 shkurt 1961 në Mustafe, Dibër. Pas studimeve 
në Institutin e Lartë Bujqësor Korçë, në degën Agronomi e përgjithshme, punoi 
si agronom në Çidhën. Që nga viti 1993 është i angazhuar si specialist në fushën 
e bujqësisë e të ushqimit, si dhe në mbrojtje të konsumatorit pranë shoqatës 
“Konsumatori Shqiptar”. Ka thelluar studimet në fushën e mbrojtjes së bimëve, 
si dhe në pasionin e tij në fushën e gjenetikës dhe të biologjisë molekulare. Në 
vitin 2009-2011 kreu masterin shkencor në Universitetin Bujqësor të Tiranës 
dhe në vitin 2017 mori titullin “Doktor” në fushën e Mbrojtjes së Bimëve.

Në vitet 2010-2018 ka qenë pedagog i “Biologjisë molekulare” pranë 
Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike, Universiteti i Mjekësisë Tiranë, 
anëtar i bordit drejtues pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit 
(2014-2020), anëtar i bordit të akreditimit pranë Ministrisë së Ekonomisë dhe 
të Financave (2014).

Që nga viti 2012  është i angazhuar në media, me artikuj profesionalë në 
gazetën “Rruga e Arbërit”, si dhe ka marrë pjesë në qindra emisione televizive 
në “TV Klan”, “Top Channel”, “Vizion Plus”, “Report TV”, ku ka folur për vlerat e 
frutave dhe perimeve. 

Ky botim është i pari i këtij lloji në vendin tonë dhe vjen pas një pune 
studimore ndër dekada për frutat dhe perimet. Informacionet në këtë libër 
bazohen mbi burimet e fundit studimore, janë aktuale, të sakta, të besueshme, 
të paanshme dhe do të ndihmojnë në përmirësimin e jetës tuaj.
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Nga hajredin toca*

Brezi im kishte ëndërr të mbaronte 
një shkollë të lartë, por, të shkoje 
në universitet për Agronomi, nuk 

pëlqehej. edhe unë gëzoja se do të mbaroja 
shkollën e lartë, por jo për profesionin e 
agronomit. Pasi mbarova studimet, e kam 
thënë dhe e them përsëri, isha me fat që 
kisha studiuar në degën e duhur, me dije 
të gjithanshme për tokën e për bimët, për 
kiminë e agrokiminë, për biologjinë e 
për gjenetikën, etj. Pra, kisha studiuar në 
një fakultet  enciklopedik dhe mora një 
profesion të denjë. Punova disa vite në 
profesionin tim me përkushtim e dëshirë, 
por studimet i thellova në fushën e mbrojtjes 
së bimëve, si dhe në pasionin tim në fushën 
e gjenetikës dhe të biologjisë molekulare. 
Dëshira për t’i përcjellë njohuritë u plotësua 
duke dhënë mësim si pedagog i “Biologjisë 
Molekulare”, si dhe pjesëmarrja në disa 
emisione televizive.

Për shumë vite mblodha studimet që janë 
bërë ndër dekada për frutat dhe perimet dhe 
zgjodha tridhjetë e një prej tyre, të cilat po 
i sjell në një libër, më thjeshtë dhe më të 
kuptueshme për këdo. Duke e lexuar do të 
përditësoni njohuritë tuaja rreth frutave dhe 
perimeve që ju nevojiten për shëndetin tuaj. 
Ky është një libër referimi, i cili nuk është 
krijuar për t’u lexuar nga faqja e parë në të 
fundit. Ju mund të filloni duke lexuar atë që 
është më interesante për ju.

libri është i organizuar në pjesë për secilin 
frut dhe perime. Në pjesën e parë kam 
vendosur përbërësit më kryesorë: vitaminat, 
kripërat minerale, proteinat, yndyrnat  etj., 
shkurt si emërtime, por të renditura në 
formën e një piramide të përmbysur, që 
shpreh peshën që zënë në përbërjen e 
frutave dhe perimeve. 

Në vazhdim do të gjeni vlerësime të 
indeksit të glicemisë (ig), duke sjellë për 
herë të parë këtë tregues për perimet. Prandaj 
në këtë libër do të gjeni ig për çdo frut dhe 
perime sipas shkallëve të vlerësimit. indeksi 
i glicemisë është një parametër që ka marrë 
mjaft rëndësi, veçanërisht për të prekurit nga 
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Që nga viti 2012 është i angazhuar në 
media, me artikuj profesionalë në gazetën 
“Rruga e Arbërit”, si dhe ka marrë pjesë në 
qindra emisione televizive në “TV Klan”, 
“Top Channel”, “Vizion Plus”, “Report TV”, 
ku ka folur për vlerat e frutave dhe perimeve.

1	 Ky	botim	është	një	orientim	për	të	gjithë	që	duan	të	përfitojnë	nga	një	ushqyerja	
e shëndetshme të frutave dhe perimeve. 

 Libri është i organizuar në pjesë për secilin frut dhe perime. 
 Në pjesën e parë janë vendosur përbërësit më kryesorë: vitaminat, kripërat 

minerale, proteinat, yndyrnat  etj., shkurt si emërtime, por të renditura në formën 
e një piramide të përmbysur, që shpreh peshën që zënë në përbërjen e frutave 
dhe perimeve. 

 Në pjesën e dytë do të gjeni se si ndikojnë frutat dhe perimet në shëndetin 
e njeriut, efektet në organizëm me të dhënat shkencore më të fundit, ku 
çdo lexues, duke njohur gjendjen e tij shëndetësore, vendos te cili do të 
përqendrohet.

 Në pjesën e tretë janë dhënë për herë të parë dy pjesët: “Si t’i zgjedhim” dhe 
“Si t’i ruajmë” frutat e perimet”.

 Në libër do të gjeni vlerësime të Indeksit të Glicemisë (IG), duke sjellë për 
herë të parë këtë tregues për perimet. IG jepet për çdo frut dhe perime sipas 
shkallëve të vlerësimit.

	 Kush	dëshiron	të	llogarisë	përfitimet	për	100	gr	të	sasisë	së	ngrënshme,	
 i gjen në tabelat në fund të librit. 
 
 Informacionet në këtë libër bazohen mbi burimet e fundit studimore, janë 

aktuale, të sakta, të besueshme dhe të paanshme dhe do të ndihmojnë në 
përmirësimin e jetës tuaj!

2
3
4
5

diabeti. ig mat aftësinë e një ushqimi për të 
rritur nivelin e sheqerit në gjak pas një vakti 
ushqyerje. 

Kush dëshiron të llogarisë përfitimet për 
100 gr të sasisë së ngrënshme, i gjen në 
tabelat në fund të librit. 

Në pjesën e dytë do të gjeni se si 
ndikojnë frutat dhe perimet në shëndetin e 
njeriut, efektet në organizëm me të dhënat 
shkencore më të fundit, ku çdo lexues, duke 
njohur gjendjen e tij shëndetësore, vendos 
te cili do të përqendrohet. Ne jemi duke 
e parë veten në përjetimin e një krize të 
rëndë shëndetësore, pasi fokusi i të ngrënit 
ka kaluar nga ushqimi, te argëtimi dhe 
komoditeti.  Modelet e të ngrënit  me shumë 
pak fruta, perime, arra, fara, janë shkaku 

kryesor i rënies së shëndetit dhe shtimit të 
vdekjeve. Vrasësit kryesorë si sëmundjet 
e zemrës, alzheimeri, diabeti, kanceri etj., 
janë të lidhura me të ushqyerit tonë. Kur 
lexon këtë pjesë të përfitimeve, sheh anën 
e ndritshme të kësaj gjendjeje depresive 
që na jep shpresë se sëmundjet mund të 
parandalohen. 

Në pjesën e tretë kam sjellë për herë të parë 
dy pjesët: “si t’i zgjedhim” dhe “si t’i ruajmë” 
frutat e perimet. Deri më sot është folur e 
shkruar për ruajtjen e frutave dhe perimeve 
pas vjeljes në qendrat e grumbullimit. Në 
kushtet e ekonomisë së tregut, ku numri i 
prodhuesve është i madh dhe me prodhime 
të larmishme, ka të mirën se shkon prodhimi 
më i freskët te konsumatori, por dhe shtron 

nevojën për të ditur si të zgjidhen, që të 
marrim përfitimet maksimale, por dhe si të 
ruhen në kushtet e shtëpisë për të ruajtur 
vlerat ushqyese.  Për këtë arsye kam pasur 
parasysh që shpjegimin teorik të dukurive 
që shoqërojnë frutat dhe perimet ta bëj sa 
më të thjeshtë, për t’u kuptuar e asimiluar 
nga të gjithë.

Me dëshirën për këshilla të veçanta cek 
ndonjë rekomandim se si të përdoren frutat 
dhe perimet në ushqimet që përgatiten.

ju jeni ata që mund të bëni një ndryshim 
të vërtetë në shëndetin tuaj. Kjo lidhet me 
rritjen e marrjes së ushqimeve të pasura me 
lëndë ushqyese, që promovojnë shëndetin, 
veçanërisht frutat dhe perimet me shije të 
mirë dhe ushqime të pasura me omega-3. 
individi duhet ta konsiderojë ushqimin si 
një pjesë të rëndësishme të veprimeve të 
tij për mbrojtjen e shëndetit.

informacionet në këtë libër bazohen mbi 
burimet e fundit studimore,  janë aktuale, të 
sakta, të besueshme dhe të paanshme dhe do 
të ndihmojnë në përmirësimin e jetës tuaj!

* Doktor i Shkencave10 HajredIN Toca

jokonsumatorëve. Për më tepër, kjo përqindje arrihej vetëm 
te fëmijët 2 deri në 18 vjeç, të cilët shijonin mollë të freskëta, 
por kjo përqindjen binte në 25% nëse konsumohej ndonjë 
formë tjetër (për shembull, lëng molle ose salcë molle). 

 Mollët së bashku me shumë fruta të tjerë, kanë qenë prej 
shumë kohësh të njohur për përfitimet antioksiduese që ato 
ofrojnë. Në këtë kontekst, nga një studim i kohëve të fundit 

në Brazil që mati fenolet dhe kapacitetin total 
antioksidant në tre varietete molle, aspekte 
të këtij studimi dukshëm ishin bindëse. Së pari, 
studiuesit gjetën 4.2 herë më shumë sasinë 
e fenoleve totale në lëvore, kundrejt tulit të 
mollëve te varieteti “Gala” dhe 3.4 herë në 
“Golden Delicious” dhe “Fuji”. Meqenëse 
lëkura e mollëve dihet që luan një rol mbrojtës 
në shëndetin e tyre dhe meqenëse një pjesë 
e kësaj mbrojtjeje sigurohet nga polifenolet, ky 
përqendrim më i madh i fenoleve në lëvore 
nuk ishte për t’u habitur. Studiuesit përcaktuan 
që duke kombinuar konsumin e lëvores së 
bashku me tulin, konsumatorët mund të marrin 
deri në 89% të kapacitetit total antioksidues të 
disponueshëm nga mollët e freskëta.

 Polifenolet e mollës janë ushqyes me 
vlera të jashtëzakonshme. Ato përfshijnë: 

flavonoidë  (veçanërisht kuercetinë, por edhe kaempferol 
dhe myricetin), katekinë (sidomos epikatekina), antocianina 
(nëse mollët janë me lëkurë të kuqe), acid klorogjenik, 
floridizin dhe disa dhjetëra apo më shumë polifenole. 
Molla është një burim i mirë i fibrave, duke përfshirë të dyja 
pektinat, të tretshme dhe të patretshme, gjithashtu, është 
dhe një burim i mirë i vitaminës C. Lëndët ushqyese te molla 
janë të vendosura në mënyrë disproporcionale nga lëvorja 
drejt qendrës së frutit.

 VINI RE!  Polifenolet përfitohen nga mollët e plota dhe të 
freskëta. Por mund të zvogëlohen gjatë përpunimit të mollës 
në lëng edhe kur tuli përfshihet në produktin përfundimtar.
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Hekur

Kalcium
Fibra

Indeksi i Glicemisë (IG): Shumë i ulët

rIGoN I eGër (Çaj mali)
Origanum vulgare
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informacionet në këtë libër bazohen mbi burimet e fundit studimore,  janë aktuale, të 
sakta, të besueshme dhe të paanshme dhe do të ndihmojnë në përmirësimin e jetës tuaj!
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Nga zylyFtar hoXha

Ndonëse për shqiptarët ende nuk është 
masivizuar ky lloj turizmi, ia vlen 
të mendohesh për të shkuar drejt 

ujërave termale, jo vetëm nëse vuan nga 
një sëmundje, por edhe për të pushuar në 
një mënyrë tjetër, krejt ndryshe nga ajo që 
masivisht bëhet nga të gjithë gjatë pushimeve 
të verës. 

Dhe mund të thuhet me plot gojën që 
është një pushim mjaft i shëndetshëm për 
shkak të vetive kuruese që kanë ujërat 
termale. 

Vendi ynë ka disa llixha të njohura 
kryesisht nga vendasit dhe ende të pazbuluara 
nga turistët e huaj. 

Ndër këto llixha nga më të frekuentuarat 
dhe me emër të mirë në mbarë hapësirat 
shqiptare, janë edhe llixhat e Peshkopisë, të 
cilat janë organizuar në një qendër balneare 
me një përvojë shumëvjeçare. 

ll ixhat e Peshkopisë janë pasuri 
kombëtare, ato burojnë nga formacionet e 
gipseve të malit të Korabit. 

janë dy burime sulfurore me temperaturë 
35 - 43,5 gradë C dhe me një prurje prej 
14 litra/sek. Kanë përmbajtje kaliumi dhe 

lliXHat e PeSHKoPiSë 
ideale për shëndet, pse jo...edhe për turizëm

sulfatesh. 
efektet e tyre lidhen me sëmundjet 

e kockave, reumatizmën, të rrugëve të 
frymëmarrjes si: astma bronkiale, bronkite, 
diabetin, sëmundjet e lëkurës dhe probleme 
gjinekologjike. 

Muajt më të frekuentuar (dhe më të 
preferuar) janë prilli, maji, qershori, shtatori 
dhe tetori.

Ku ndodhen këto llixha? 
Afër, madje aq afër qytetit të Peshkopisë, 

sa mund t’i quash lagje të këtij qyteti. 
Kompleks balnear kurativ i ujrave termale 

të Peshkopisë shtrihet rreth dy kilometra në 

lindje të qytetit të Peshopisë, në të djathtë 
të rrjedhjes të përroit të Bellovës, poshtë 
vargmalit të Deshatit. Ky Kompleks ka 
44 kabina individuale dhe disa kabinete 
terapeutike, të cila perfshin trajtime të baltës 
sulfurore, fizioterapisë, dhe i aerosal terapisë. 
gjithashtu, ka dy dhoma reaminacioni për 
trajtimin e rasteve urgjente. Përdorimi i ujrave 
kurative ka qenë besuar tradicionalisht t’i 
ofrojë rezultat terapeutik lidhur me trajtimin 
e trupit dhe e mendjes.

Kjo qendër me pamje magjepsëse, e 
qëndisur me lule e gjelbërim spektakolar, 
nën këmbët e maleve të Korabit, që ende 
zbardhëllon nga bora, është shumë e dëgjuar 
për vetitë e jashtëzakonshme kurative. 

Tani më tepër preferohet përdorimi i 
termave frekuentues ose pushues, dhe jo 
pacientë apo të shtruar. 

Përmbajtja e gazit sulfuror në këtë qendër 
është mesatare, në ndryshim nga qendrat e 
tjera balneare të vendit tonë, që e kanë mbi 
mesatare e deri në maksimale.

Akomodimi në qendër të Peshkopisë, 
pothuajse është privat, vetëm 10 për qind 
mund të akomodohen në hotele shtetërore. 

ushqimi është shumë cilësor dhe  bio, 
i siguruar nga zona përreth qytetit të 

llixhat e peshkopisë janë pasuri 
kombëtare, ato burojnë nga 
formacionet e gipseve të malit 
të korabit. 
janë dy burime sulfurore me 
temperaturë 35 - 43,5 gradë c 
dhe me një prurje prej 14 litra/
sek. kanë përmbajtje kaliumi 
dhe sulfatesh.

ku ndodhen këto llixha? 
afër, madje aq afër qytetit të 
peshkopisë, sa mund t’i quash 
lagje të këtij qyteti. ato janë në 
hyrje të tij, vetëm 1.2 kilometra 
nga qendra e qytetit, në 
luginën e bellovës rrëzë malit 
të korabit. 
sa merr djathtas, të shfaqen 
dhjetëra hotele dhe vila private 
të ndërtuara në mes të një 
gjelbërimi përrallor. 

Peshkopisë. Kostoja mesatare ditore për 
një person (fjetje, ushqim, banja, kujdes 
shëndetësor etj.) varion nga 1500-1800 lekë 
në ditë.

Kush ka shkuar një herë në Peshkopi, 
vështirë të mos shkojë përsëri e përsëri. 

Përfundimi i Rrugës së Arbrit me siguri 
do ta shtojë klientelën e kësaj qendre nga e 
gjithë shqipëria.
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në Institutin e Lartë Bujqësor Korçë, në degën Agronomi e përgjithshme, punoi 
si agronom në Çidhën. Që nga viti 1993 është i angazhuar si specialist në fushën 
e bujqësisë e të ushqimit, si dhe në mbrojtje të konsumatorit pranë shoqatës 
“Konsumatori Shqiptar”. Ka thelluar studimet në fushën e mbrojtjes së bimëve, 
si dhe në pasionin e tij në fushën e gjenetikës dhe të biologjisë molekulare. Në 
vitin 2009-2011 kreu masterin shkencor në Universitetin Bujqësor të Tiranës 
dhe në vitin 2017 mori titullin “Doktor” në fushën e Mbrojtjes së Bimëve.

Në vitet 2010-2018 ka qenë pedagog i “Biologjisë molekulare” pranë 
Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike, Universiteti i Mjekësisë Tiranë, 
anëtar i bordit drejtues pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Standardizimit 
(2014-2020), anëtar i bordit të akreditimit pranë Ministrisë së Ekonomisë dhe 
të Financave (2014).

Që nga viti 2012  është i angazhuar në media, me artikuj profesionalë në 
gazetën “Rruga e Arbërit”, si dhe ka marrë pjesë në qindra emisione televizive 
në “TV Klan”, “Top Channel”, “Vizion Plus”, “Report TV”, ku ka folur për vlerat e 
frutave dhe perimeve. 

Ky botim është i pari i këtij lloji në vendin tonë dhe vjen pas një pune 
studimore ndër dekada për frutat dhe perimet. Informacionet në këtë libër 
bazohen mbi burimet e fundit studimore, janë aktuale, të sakta, të besueshme, 
të paanshme dhe do të ndihmojnë në përmirësimin e jetës tuaj.
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Nga hajredin toca*

Brezi im kishte ëndërr të mbaronte 
një shkollë të lartë, por, të shkoje 
në universitet për Agronomi, nuk 

pëlqehej. edhe unë gëzoja se do të mbaroja 
shkollën e lartë, por jo për profesionin e 
agronomit. Pasi mbarova studimet, e kam 
thënë dhe e them përsëri, isha me fat që 
kisha studiuar në degën e duhur, me dije 
të gjithanshme për tokën e për bimët, për 
kiminë e agrokiminë, për biologjinë e 
për gjenetikën, etj. Pra, kisha studiuar në 
një fakultet  enciklopedik dhe mora një 
profesion të denjë. Punova disa vite në 
profesionin tim me përkushtim e dëshirë, 
por studimet i thellova në fushën e mbrojtjes 
së bimëve, si dhe në pasionin tim në fushën 
e gjenetikës dhe të biologjisë molekulare. 
Dëshira për t’i përcjellë njohuritë u plotësua 
duke dhënë mësim si pedagog i “Biologjisë 
Molekulare”, si dhe pjesëmarrja në disa 
emisione televizive.

Për shumë vite mblodha studimet që janë 
bërë ndër dekada për frutat dhe perimet dhe 
zgjodha tridhjetë e një prej tyre, të cilat po 
i sjell në një libër, më thjeshtë dhe më të 
kuptueshme për këdo. Duke e lexuar do të 
përditësoni njohuritë tuaja rreth frutave dhe 
perimeve që ju nevojiten për shëndetin tuaj. 
Ky është një libër referimi, i cili nuk është 
krijuar për t’u lexuar nga faqja e parë në të 
fundit. Ju mund të filloni duke lexuar atë që 
është më interesante për ju.

libri është i organizuar në pjesë për secilin 
frut dhe perime. Në pjesën e parë kam 
vendosur përbërësit më kryesorë: vitaminat, 
kripërat minerale, proteinat, yndyrnat  etj., 
shkurt si emërtime, por të renditura në 
formën e një piramide të përmbysur, që 
shpreh peshën që zënë në përbërjen e 
frutave dhe perimeve. 

Në vazhdim do të gjeni vlerësime të 
indeksit të glicemisë (ig), duke sjellë për 
herë të parë këtë tregues për perimet. Prandaj 
në këtë libër do të gjeni ig për çdo frut dhe 
perime sipas shkallëve të vlerësimit. indeksi 
i glicemisë është një parametër që ka marrë 
mjaft rëndësi, veçanërisht për të prekurit nga 
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Që nga viti 2012 është i angazhuar në 
media, me artikuj profesionalë në gazetën 
“Rruga e Arbërit”, si dhe ka marrë pjesë në 
qindra emisione televizive në “TV Klan”, 
“Top Channel”, “Vizion Plus”, “Report TV”, 
ku ka folur për vlerat e frutave dhe perimeve.

1	 Ky	botim	është	një	orientim	për	të	gjithë	që	duan	të	përfitojnë	nga	një	ushqyerja	
e shëndetshme të frutave dhe perimeve. 

 Libri është i organizuar në pjesë për secilin frut dhe perime. 
 Në pjesën e parë janë vendosur përbërësit më kryesorë: vitaminat, kripërat 

minerale, proteinat, yndyrnat  etj., shkurt si emërtime, por të renditura në formën 
e një piramide të përmbysur, që shpreh peshën që zënë në përbërjen e frutave 
dhe perimeve. 

 Në pjesën e dytë do të gjeni se si ndikojnë frutat dhe perimet në shëndetin 
e njeriut, efektet në organizëm me të dhënat shkencore më të fundit, ku 
çdo lexues, duke njohur gjendjen e tij shëndetësore, vendos te cili do të 
përqendrohet.

 Në pjesën e tretë janë dhënë për herë të parë dy pjesët: “Si t’i zgjedhim” dhe 
“Si t’i ruajmë” frutat e perimet”.

 Në libër do të gjeni vlerësime të Indeksit të Glicemisë (IG), duke sjellë për 
herë të parë këtë tregues për perimet. IG jepet për çdo frut dhe perime sipas 
shkallëve të vlerësimit.

	 Kush	dëshiron	të	llogarisë	përfitimet	për	100	gr	të	sasisë	së	ngrënshme,	
 i gjen në tabelat në fund të librit. 
 
 Informacionet në këtë libër bazohen mbi burimet e fundit studimore, janë 

aktuale, të sakta, të besueshme dhe të paanshme dhe do të ndihmojnë në 
përmirësimin e jetës tuaj!

2
3
4
5

diabeti. ig mat aftësinë e një ushqimi për të 
rritur nivelin e sheqerit në gjak pas një vakti 
ushqyerje. 

Kush dëshiron të llogarisë përfitimet për 
100 gr të sasisë së ngrënshme, i gjen në 
tabelat në fund të librit. 

Në pjesën e dytë do të gjeni se si 
ndikojnë frutat dhe perimet në shëndetin e 
njeriut, efektet në organizëm me të dhënat 
shkencore më të fundit, ku çdo lexues, duke 
njohur gjendjen e tij shëndetësore, vendos 
te cili do të përqendrohet. Ne jemi duke 
e parë veten në përjetimin e një krize të 
rëndë shëndetësore, pasi fokusi i të ngrënit 
ka kaluar nga ushqimi, te argëtimi dhe 
komoditeti.  Modelet e të ngrënit  me shumë 
pak fruta, perime, arra, fara, janë shkaku 

kryesor i rënies së shëndetit dhe shtimit të 
vdekjeve. Vrasësit kryesorë si sëmundjet 
e zemrës, alzheimeri, diabeti, kanceri etj., 
janë të lidhura me të ushqyerit tonë. Kur 
lexon këtë pjesë të përfitimeve, sheh anën 
e ndritshme të kësaj gjendjeje depresive 
që na jep shpresë se sëmundjet mund të 
parandalohen. 

Në pjesën e tretë kam sjellë për herë të parë 
dy pjesët: “si t’i zgjedhim” dhe “si t’i ruajmë” 
frutat e perimet. Deri më sot është folur e 
shkruar për ruajtjen e frutave dhe perimeve 
pas vjeljes në qendrat e grumbullimit. Në 
kushtet e ekonomisë së tregut, ku numri i 
prodhuesve është i madh dhe me prodhime 
të larmishme, ka të mirën se shkon prodhimi 
më i freskët te konsumatori, por dhe shtron 

nevojën për të ditur si të zgjidhen, që të 
marrim përfitimet maksimale, por dhe si të 
ruhen në kushtet e shtëpisë për të ruajtur 
vlerat ushqyese.  Për këtë arsye kam pasur 
parasysh që shpjegimin teorik të dukurive 
që shoqërojnë frutat dhe perimet ta bëj sa 
më të thjeshtë, për t’u kuptuar e asimiluar 
nga të gjithë.

Me dëshirën për këshilla të veçanta cek 
ndonjë rekomandim se si të përdoren frutat 
dhe perimet në ushqimet që përgatiten.

ju jeni ata që mund të bëni një ndryshim 
të vërtetë në shëndetin tuaj. Kjo lidhet me 
rritjen e marrjes së ushqimeve të pasura me 
lëndë ushqyese, që promovojnë shëndetin, 
veçanërisht frutat dhe perimet me shije të 
mirë dhe ushqime të pasura me omega-3. 
individi duhet ta konsiderojë ushqimin si 
një pjesë të rëndësishme të veprimeve të 
tij për mbrojtjen e shëndetit.

informacionet në këtë libër bazohen mbi 
burimet e fundit studimore,  janë aktuale, të 
sakta, të besueshme dhe të paanshme dhe do 
të ndihmojnë në përmirësimin e jetës tuaj!

* Doktor i Shkencave10 HajredIN Toca

jokonsumatorëve. Për më tepër, kjo përqindje arrihej vetëm 
te fëmijët 2 deri në 18 vjeç, të cilët shijonin mollë të freskëta, 
por kjo përqindjen binte në 25% nëse konsumohej ndonjë 
formë tjetër (për shembull, lëng molle ose salcë molle). 

 Mollët së bashku me shumë fruta të tjerë, kanë qenë prej 
shumë kohësh të njohur për përfitimet antioksiduese që ato 
ofrojnë. Në këtë kontekst, nga një studim i kohëve të fundit 

në Brazil që mati fenolet dhe kapacitetin total 
antioksidant në tre varietete molle, aspekte 
të këtij studimi dukshëm ishin bindëse. Së pari, 
studiuesit gjetën 4.2 herë më shumë sasinë 
e fenoleve totale në lëvore, kundrejt tulit të 
mollëve te varieteti “Gala” dhe 3.4 herë në 
“Golden Delicious” dhe “Fuji”. Meqenëse 
lëkura e mollëve dihet që luan një rol mbrojtës 
në shëndetin e tyre dhe meqenëse një pjesë 
e kësaj mbrojtjeje sigurohet nga polifenolet, ky 
përqendrim më i madh i fenoleve në lëvore 
nuk ishte për t’u habitur. Studiuesit përcaktuan 
që duke kombinuar konsumin e lëvores së 
bashku me tulin, konsumatorët mund të marrin 
deri në 89% të kapacitetit total antioksidues të 
disponueshëm nga mollët e freskëta.

 Polifenolet e mollës janë ushqyes me 
vlera të jashtëzakonshme. Ato përfshijnë: 

flavonoidë  (veçanërisht kuercetinë, por edhe kaempferol 
dhe myricetin), katekinë (sidomos epikatekina), antocianina 
(nëse mollët janë me lëkurë të kuqe), acid klorogjenik, 
floridizin dhe disa dhjetëra apo më shumë polifenole. 
Molla është një burim i mirë i fibrave, duke përfshirë të dyja 
pektinat, të tretshme dhe të patretshme, gjithashtu, është 
dhe një burim i mirë i vitaminës C. Lëndët ushqyese te molla 
janë të vendosura në mënyrë disproporcionale nga lëvorja 
drejt qendrës së frutit.

 VINI RE!  Polifenolet përfitohen nga mollët e plota dhe të 
freskëta. Por mund të zvogëlohen gjatë përpunimit të mollës 
në lëng edhe kur tuli përfshihet në produktin përfundimtar.
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 Fjalori është autoriteti se si duhet njohur dhe 
përdorur shqipja nga nxënësit e nga shkolla.fjalor

Nga hajri shehu

Ky është Fjalor i gjuhës shqipe. Ai është 
hartuar nga akademik prof. dr. jani Thomai, 
prof. dr. Dhimitër (Miço) samara, prof. dr. 

Pavli haxhillazi, prof. dr. hajri shehu, prof. dr. 
Thanas feka, prof. dr. Valter Memisha. Redaktor 
shkencor është  akademik prof. dr. jani Thomai 
- me një karrierë të spikatur shkencore. Vepra 
është shtypur në shtypshkronjën “Kristalina-Kh”. 

fjalori ka 767 faqe, rreth 35 000 fjalë, rreth 3 
000 njësi frazeologjike e mbi 100 000 kuptime. 
Ai paraprihet nga një hyrje (12 f.), ku shpërfaqen 
përmbajtja dhe ndërtimi i fjalorit, kriteret e 
hartimit, teknologjia dhe teknikat leksikografike 
etj. Në dy faqe të tjera janë shkurtimet dhe 
shenjat shtypshkrimore që përdoren në fjalor. 
Në parantezë: edhe dallimet më të imëta 
shtypshkrimore janë me vlerë në fjalorë.

Në fund të fjalorit janë dy shtojca, që zënë 
22 f. Njëra është: Vendi (gjeografik – H. Sh.) / 
emri i banorit sipas vendit / Mbiemri. shtojca 
tjetër: Pasqyra gramatikore. Në pak faqe, është 
sistematizuar e tërë gramatika morfologjike e 
shqipes, çka do të thotë që në çdo çast mund të 
këshillohemi me to, kur mund të mos na kujtohet 
diçka, ose kur duam ta vërtetësojmë diçka. 

Në hyrjen “Për përdoruesit e fjalorit” thuhet: 
“Ky fjalor është hartuar kryesisht për nxënësit 
e shkollave të mesme dhe të klasave të larta të 
shkollës 9-vjeçare, duke synuar të pasqyrojë 
ligjërimin e sotëm të të rinjve, por me rrezatim 
edhe më të gjerë. ... fjalori synon, në radhë të 
parë, të jetë i përshtatshëm për moshën e shkallën 
e dijeve të nxënësve të këtyre shkollave, si me 
lëndën që përmban, ashtu edhe me mënyrën e 
trajtimit të saj leksikografik”.  

fizionomia e këtij fjalori mund të shihet, 
më së pari, te hyrja “Për përdoruesit e fjalorit”. 
edhe te fjalësi i tij (fjalësi është tërësia e fjalëve 
që përfshihen në fjalor, që renditen alfabetikisht 
e shpjegohen) e përditësimi i tij, në krahasim me 
fjalorë pararendës dhe sidomos, te shpjegimet e 
mënyrat e shpjegimit. Aty spikatin edhe vlerat e 
tij. Ne do të përmendim disa nga këto vlera.

sot, gjuha shqipe ka bazë të gjerë sociale. 
Brenda kësaj baze sociale, gjuha e shkollës është 
një ndër themelet e saja sepse i tërë brezi është 
në shkollë. shkollimi i detyrueshëm 9-vjeçar, 
shkollimi i mesëm dhe shkollimi i lartë luajnë rol 
themelor në përdorimin dhe përhapjen e standardit 
edhe me gjuhën e teksteve, edhe me gjuhën e 
mësimit e të klasës. Atëherë, gjuha standarde është 
lloji i kërkuar për nxënësin. fjalori është për gjuhën 
e nxënësit dhe të shkollës. Prandaj shkolla e forcimi 
i shkollës kanë vlerën e tyre të veçantë edhe në 
punë të gjuhës kombëtare e të standardit kombëtar. 
standardi është gjuha e shkollimit të përgjithshëm, 
e botimeve, e mjeteve të informimit masiv etj. si i 
tillë, ai ka prestigjin e duhur. 

gjuha standarde është kulturë që edukohet 
e mësohet. Nxënësit e shkollave tona vijnë, 
sigurisht me gjuhën shqipe. Në gjithnjë e më 
shumë hapësira, edhe me gjuhën standarde e 
kulturën e saj. sidoqoftë, ka vend për t’i rrënjosur 
normat e gjuhës standarde në shkollë. Prandaj, 
besojmë se ka vend për të përmirësuar programet 
(kurrikulat) e gjuhës shqipe në shkollë, b.f., 
për objektivat që kanë të bëjnë me pasurimin 
e gjuhës së nxënësve, çka do të thotë se mund 
të shihet raporti mes njohurive për zotërimin e 
gramatikës dhe njohurive për zotërimin e leksikut 
e të stilistikës (leksiku është tërësia e fjalëve të një 
gjuhe; stilistika është degë e gjuhës a e teorisë së 
letërsisë që studion mjetet dhe veçoritë shprehëse 
të gjuhës); kësisoj, të ketë më shumë njohuri e 
ushtrime që kanë të bëjnë me normën letrare, 
duke i lidhur me kundërnormën (p.sh., të folmet 
bisedore-krahinore, fjalët e huaja të panevojshme 
etj.); njohuritë për fjalëformimin të jenë të tilla, 
që nxënësi të kuptojë si lind një fjalë e re e 
prejardhur e si lind një përmbajtje e re kuptimore 
– thënë me një fjalë, të jepet (sipas klasës e 
moshës) sistemi konceptor minimal i shkencës 
së gjuhësisë. Mësuesi mund ta përdorë këtë 
fjalor për ushtrime me kërkesa të tilla (sigurisht, 
sipas moshës e klasës) për të njohur më shumë 
fjalë të caktuara, por edhe shprehje të caktuara. 
ja një shembull: Me pjesët e trupit të njeriut ka 
shumë shprehje (me gjuhën e fjalorëve: njësi 
frazeologjike). Dhe një ushtrim mund të ishte 
njohja e shprehjeve të tilla, për ta bërë gjuhën e 
nxënësit më të zhdërvjellët. le ta zëmë se duam 
shprehjet me fjalën ballë. u themi nxënësve se 
balli është simbol i dinjitetit. hapni fjalorin dhe 
gjeni shprehje me fjalën ballë! Dhe nxënësi do të 
vinte me shprehjet: ballë për ballë; me ballin lart; 
me ballë të larë; i bëj ballë etj. fjalori ka, siç u 
përmend më parë, rreth 3 000 njësi frazeologjike. 
fjalët e urta (p.sh.,  Fjala e burrit, pesha e gurit) 
janë një tjetër pasuri e gjuhës. Dhe e këtij fjalori. 

AKADEMIA E SHKENCAVE BOTON 
NJË FJALOR TË RI TË GJUHËS SHQIPE

Në fjalor ato vihen te thëniet, që ilustrojnë 
përdorimin e fjalës, me shënimin fj.u. fjala e 
urtë është mendim i shprehur me pak fjalë, por 
që përmban një të vërtetë të madhe jetësore. Dhe 
ne nuk kërkojmë t’i vërtetësojmë e t’i vleftësojmë 
ato, sepse të vërtetën e vleftësimin e kanë fituar, 
por gjejmë vetëm kontekstin ligjërimor për t’i 
përdorur. Dhe gjykojmë me to veten dhe të tjerët, 
veprimet tona dhe veprimet e të tjerëve. fjalët e 
urta janë shprehje e drejtpërdrejtë e psikologjisë 
së një populli, e mënyrës si mendon një popull. 
Prandaj motivimi i tyre konceptor, domethënë, 
ndërtimi i tyre i brendshëm është i ndryshëm në 
gjuhë të ndryshme. Dhe fjalori na jep një lëndë 
të pasur për të gjurmuar e krahasuar fjalë të urta 
shqiptare me fjalë të urta të popujve të tjerë. 
Në shkollat tona mësohet mirë anglishtja. Po 
japim vetëm një shembull krahasimtar: Anglezët 
thonë: An apple a day keeps the doctor away 
(në kuptim të drejtpërdrejtë: Po hëngre çdo ditë 
nga një mollë, s’ke nevojë të shkosh te mjeku.). 
Barasvlerësi ynë do të ishte: Që në gusht nga një 
grusht. fjalët e urta e bëjnë shumë të zhdërvjellët 
ligjërimin tonë. le të mësojmë nga ky fjalor edhe 
shumë fjalë të urta! 

Nxënësi do të mësojë edhe më shumë 
nga fjalori. Do të përmendim më tej disa nga 
këto mësime që mund të marrë nxënësi nga 
ky fjalor. Ndërkohë, duam të mos e mbajmë 
për vete një shqetësim tonin në punë fjalorësh. 
(urojmë të mos jetë kështu.). Kemi përshtypjen 
që nxënësit tanë e përdorin pak fjalorin. Mbase, 
edhe nuk dinë si përdoret fjalori. e, nëse është 
kështu, nxënësit tanë kanë nevojë të mësojnë 
edhe si përdoret një fjalor i gjuhës shqipe. Kjo 
detyrë i përket, sigurisht mësuesit të gjuhës e të 
letërsisë. Nuk ka pse të merret si ulje kjo. Punën 
me fjalorin mund të mos e njohin edhe studentë 
e intelektualë. Ndryshe, nuk mund të bëhen kaq 
shumë gabime në ligjërimin e sotëm të shkruar 
e të folur. Ndiqni televizionet tona dhe do të 
shikoni që bëhen gabime që mund t’i qortojë 
edhe një i pashkollë, por me intuitë gjuhësore. 
Dhe ky i pashkolli do të thoshte: tre përdoret për 
gjininë mashkullore, prandaj nuk mund të thuhet 
tre vajza; kush përdoret për njerëzit, prandaj nuk 
mund të thuhet kush janë objektivat tanë; jonë 
përdoret për gjininë femërore, prandaj nuk mund 
të thuhet qyteti jonë; ky i pashkolli e përdor në 
fjali emrin e huaj – le të themi Tramp, siç përdor 
emrin shqiptar Agim dhe thotë veprimi i Trampit 
e jo si në televizionet tona veprimi i Tramp, sepse 
shqipja ka rasa. 

Dija gjuhësore e individit, aftësia e tij për të 
dalluar çfarë është e pranueshme, çfarë është 
e rregullt, çfarë është normë (drejtshkrimore, 
gramatikore etj.) është në njëfarë mënyre më e 
paktë se dija kolektive që kodifikohet në libra 
të gjuhës (gramatika, fjalorë etj.).  e thënë pak 
më thjeshtë: Përveç gramatikave e fjalorëve të 
mendjeve të folësve të shqipes, duhen edhe 
gramatikat e shkruara, fjalorët e shkruar etj. 
sepse i sistematizojnë dijet tona. Një shembull 
i thjeshtë: A thua e dimë krejt mirë se si e kur 
përdoren parashtesa mohuese ç- e dy variantet e 
saja –sh- e –zh-? Pa asnjë gabim e shmangie na 
e thotë gramatika e shkruar dhe ky fjalori, për të 
cilin po flasim: Parashtesa ç- vihet kur fjala nis me 
zanore ose me një bashkëtingëllore të zëshme 

(l, ll etj.); prandaj nuk mund të thuhet çkapja 
e shtetit. A thua nuk gabojmë ndonjëherë te 
përdorimi i shkronjës ë te dyjësia (çifti) mbiemër-
ndajfolje, tipi i lartë, lart? Po, kur përdoret që e 
kur përdoret i cili (e cila) me përemrat a e dimë 
fort mirë? Po tek trajtat gramatikore të foljeve a 
nuk na duhet të mendojmë për të mos gabuar? 
Edhe këto na i thotë Fjalori fill sa paraqit fjalën.

siç dihet, në gjuhë ka më pak fjalë se 
nocione. Në gjuhë ka më pak fjalë se kuptime 
(fjalësh). sikur të gjitha nocionet e përpunuara 
nga një popull të kishin nga një fjalë, numri i 
fjalëve do të ishte kaq i madh, sa njohja e tyre 
do të ishte e pamundur, çka do ta bënte të 
vështirë komunikimin midis njerëzve. Mrekullia 
e gjuhëve është shumëkuptimësia, pra, aftësia 
e fjalës për të shërbyer për disa a për shumë 
nocione. Këtë mrekulli e ka edhe shqipja. 
Por a mund të mëtojë (pretendojë) dikush se i 
njeh e i di të gjitha kuptimet e të gjitha fjalëve? 
sigurisht, jo. Kjo njohje dhe kjo dije vjen në 
fjalorë. fjalorët i sistematizojnë kuptimet e 
fjalëve. fjalorët sistematizojnë edhe mënyrën 
si mësohen kuptimet e fjalëve që nga fëmijëria. 
Një shembull për këtë: Po të shpjegonim, p.sh., 
fjalën deve, krahasimin do ta bënim me kalë, 
sepse kalin e njohim; devenë nuk e njohim. e 
kundërta – të shpjegohet kali, duke e krahasuar 
me devenë – kjo nuk mund të ndodhë asnjëherë. 
edhe ky fjalor i sistematizon mjaft mirë kuptimet 
e fjalëve sipas hierarkisë së tyre.

Në gjuhë ka kuptime të drejtpërdrejta, 
konkrete; ka edhe kuptime të prejardhura, 
të figurshme. Dhe ç’bën Fjalori? Kuptimet 
e figurshme i parashenjon me shënimin fig. 
Ky parashenjim shërben si paralajmërim për 
përdorimin e fjalës në kuptimin e dhënë. Ky 
parashënjim e ky shënim (fig.) është modelizim 
për të gjitha kuptimet e këtij lloji në këtë fjalor. 

Të gjithë e dimë, gjithashtu që ka në gjuhë 
fjalë me kuptime të ngjashme a të afërta, të cilat 
në gjuhësi quhen sinonime. Por ato asnjëherë 
nuk janë sinonime të plota. Përveç dysorëve 
(dubleteve / tipi gjuhësi-linguistikë), nuk ka 
sinonime të plota. fjalët e ngjashme a të afërta për 
nga kuptimi kanë në vetvete ngjyrime (nuanca) të 
holla kuptimore ose përdorimore, të cilat sjellin 
ngjyrime të holla mendimore e prandaj janë një 
pasuri e veçantë e gjuhës. Dhe ato përbëjnë 
“portretin” e fjalëve. Dhe përdallimi i tyre bëhet 
vetëm në kontekst. Këtë dallim – kurrsesi arbitrar 
– e bën fjalori. Kemi aq shumë shembuj edhe te 
ky fjalori i gjuhës shqipe. 

Përse fjala është aq e rëndësishme? Të gjithë 
e dimë: Është mjet komunikimi midis njerëzve. 
Po përse, brenda këtij gjykimi, është edhe më 
e rëndësishme fjala normative, fjala e gjuhës 
standarde? Ajo është edhe më e rëndësishme, 
sepse gjërat e rëndësishme – letërsia artistike, 
mësimore, ekonomike, politike, publicistike, 
teknike, teknologjike, ushtarake, fetare etj. – 
përcillen nëpërmjet gjuhës standarde. Dhe në 
parantezë: Dëshira për t’u bërë pjesëmarrës 
në këtë përcjellje na bën të mbajmë qëndrim 
besnik ndaj saj. standardi është njëri nga 
variantet e gjuhës së përgjithshme. Është varianti 
i përbashkët dhe më i pëlqyeri. Nëse dikush ka 
problemet e veta me gjuhën standarde, mund 
ta mësojë, sepse është kulturë që edukohet e 
mësohet. Në këtë përpjekje,  fjalori i gjuhës 
shqipe është ndihmëtari ynë i parë. 

Çfarë tjetër mund të mësojë nxënësi nga 
ky fjalor: Më së pari, atë që mund të quhet 
gabim gjuhësor. Nëse një gabim gjuhësor është 
i izoluar (po themi, përdorimi i gabuar rasor i 
përemrave vetorë, tipi neve themi) s’prish punë. 
Po u përhap, është shmangie gjuhësore. Nëse 
kjo shmangie përsëritet e përsëritet (p.sh., lekë 
të reja / duhet lekë të rinj sepse lek,-u është i 
gjinisë mashkullore), mundet që dikush ta 
marrë për normë sepse shpesh, norma kuptohet 
subjektivisht. Ky është problemi herë-herë edhe 
me gjuhën  e folur në radio, televizione, gazeta. 
Këtu vjen edhe përdorimi i fjalëve të huaja të 
panevojshme. Këto na i tregon e na i mëson 
fjalori. Ai nuk e pasqyron kundërnormën. Ai na 
tregon, p.sh., që kur emri ose përemri në rasën 
dhanore është në shumës, trajta e shkurtër para 
foljes është u e jo i: përsa u përket temperaturave 
të ajrit e jo siç na thuhet çdo natë te Parashikimi i 
motit: përsa i përket temperaturave të ajrit. fjalori 
pasqyron ato fjalë të huaja a me prejardhje të 

huaj që zënë ndonjë qelizë të zbrazët në sistemin 
dhe strukturën e shqipes; por nuk i pasqyron ato 
fjalë të huaja që janë barbarizma. Kësisoj, p.sh., 
atraksion, benefit, frustroj, intimidoj, rekreativ 
(hapësira rekreative), suport, validitet (validiteti 
i kreditit) etj. nuk do t’i gjeni në fjalor. Nëse, 
për arsye informimi duhen pasqyruar disa fjalë 
të tjera të huaja, ato jepen me referim te fjala 
shqipe. Referimi është përdorim normativ.

fjalori e ka për detyrë të pasqyrojë standardin 
– atë që realisht përdoret në gjuhë, rrjedhën e 
natyrshme të gjërave, normat e gjalla të gjuhës. 
fjalori i gjuhës shqipe, që e kemi a do ta kemi 
në duar, është normativ, standard. Kjo thuhet që 
në faqet e para të hyrjes. Dhe standardi na vjen 
në fjalor me pesë informacionet: drejtshkrimi 
i fjalës (struktura fonematike), fjalëformimi 
(struktura morfematike), gramatika (trajtat 
gramatikore themelore), kuptimi a kuptimet, 
thëniet ilustruese përdorimore. Në hyrjen “Për 
përdoruesit e fjalorit” jepen shumë shembuj 
për këto informacione dhe për zgjedhjet dhe 
zgjidhjet në fjalor. 

Duam të ndalemi pak më gjatë te thëniet 
ilustruese – te shembujt për përdorimin e fjalës, 
te  bashkëlidhjet e fjalëve, te fjala bashkë me 
fjalën. Përse duhen thëniet për përdorimin e 
fjalës në fjalor? Për shumë arsye. Arsyeja më e 
parë: jashtë konteksteve fjala ka vetëm kuptim 
potencial (të mundshëm). Bashkëlidhja me një 
fjalë tjetër e aktualizon kuptimin e saj. Më thuaj 
me çfarë rri, të të them se çfarë je – ky do të 
ishte gjykimi pak më popullor. shembull? Vetëm 
kur fjalën tavolinë e bashkëlidhim me shtroj, pra, 
vetëm kur themi shtroj tavolinën, marrim vesh 
se kemi thënë vë pjatat, lugët, pirunët, thikat 
etj. për të ngrënë. Nga përvoja jonë si përdorues 
fjalorësh, tjetri do më shumë ç’kuptim ka thënia 
shtroj tavolinën se fjalën tavolinë. Arsyeja e dytë: 
fjala, e bashkëlidhur me fjalën, pakëson edhe 
pasigurinë tonë kuptimore. Një arsye e tretë: 
Vlera stilistikore-ligjërimore e një fjale zbulohet 
vetëm në një minikontekst. Krahaso: U vra në 
luftë ai farë trimi dhe Mos u mërzit se nuk u 
turpërove me atë farë burri. Ndoshta, prandaj 
psikiatri thotë që gabimet logjike zbulohen te 
gabimet në bashkëlidhjen e fjalëve. sigurisht, 
ka edhe arsye të tjera. Prandaj, është parim i 
përgjithshëm (leksikografik) që për çdo fjalë të 
jepen bashkëlidhjet e saja me fjalë të tjera. Në 
Fjalor i gjuhës shqipe jepet jo vetëm informacioni 
i duhur për përdorimin e fjalës e të shprehjes, por 
edhe modeli, në mënyrë që përdoruesi të mund të 
ndërtojë edhe vetë bashkëlidhje sipas gjedhes së 
caktuar, sepse njeriu e përdor gjuhën në mënyrë 
krijuese. Kërkesë e veçantë në punën hartuese 
për fjalorët është që shembulli për përdorimin e 
fjalës të gjendet e jo të krijohet nga hartuesi, çka 
do të thotë se kështu ai është autentik, i gjallë, 
tipik, i duhur (tipi ekzemë e lëngët / e thatë). Të 
tillë janë shembujt përdorimorë edhe në këtë 
fjalor dhe përdoruesi mund ta shohë krejt qartë 
si punon gjuha shqipe standarde. Më shumë po 
të kishte pasur, më mirë do të kishte qenë.

Mënyra si flet a si shkruan dikush, tregon 
çfarë është a çfarë dëshiron të jetë. Mendimi i 
njerëzve, - thotë një i mençur, - formohet nga 
mënyra si flasin. Atëherë, nëse flet gjuhën 
standarde, tregon se e vlerëson fort atë. Nëse 
shkruan pa gabime, do të thotë se të dhimbset 
gjuha amtare. Në fjalor na vjen kjo kulturë 
– kultura e të folurit. Ai na thotë përse duhet 
të flasim e të shkruajmë mirë dhe si mund të 
flasim e të shkruajmë mirë. Dhe na sjell për këtë 
modelet drejtshkrimore, gramatikore, leksikore 
dhe stilistikore. 

Ka edhe një kulturë gjuhe. Ajo është njohja 
e gjuhës dhe e zhvillimit të saj. Dhe koncepti 
themelor i kulturës së gjuhës është norma dhe 
njohja e normës. edhe kjo kulturë na vjen në 
fjalor sepse, siç u tha,  ai jep modelet normative 
të gjuhës shqipe standarde dhe përdoruesi mund 
t’i ngulitë në mendjen e tij.

Nga leximet tona, kemi mësuar që në 
Amerikë, i vetmi standard gjuhësor që njihet, 
është ai i fjalorëve dhe fjalorët janë autoriteti se 
si duhet përdorur gjuha. Siç e ka fjalori – ky është  
vlerësimi. Ky vlerësim është shumë i rëndësishëm, 
sepse kontribuohet për gjuhën kombëtare dhe 
për kohezionin ligjërimor kombëtar. Besojmë që 
edhe ky fjalor është autoriteti se si duhet njohur 
dhe përdorur shqipja nga nxënësit e nga shkolla.

Nga: hysen lIkDIshA
 BiRN

Dritës iu deshën shumë vite 
përpara se ta denonconte bash-
këshortin e saj për dhunë. Nëna 

e katër fëmijë nga Bulqiza, kujton se 
dhuna e bashkëshortit, kryesisht për sh-
kak të konsumimit të alkoolit, por edhe 
të varfërisë në familje, u përshkallëzua 
pas 2014-tës, vit kur lindi dhe vajza e 
saj e vogël.

“Kam duruar shumë pasi  më vinte 
edhe turp ta denoncoja në polici, si dhe 
mendoja e përpiqesha që çdo gjë të 
kthehej në normalitet,” tha Drita. “por 
dhuna fizike dhe psikologjike sa vinte 
dhe rritej në vend që të shteronte,” shtoi 
45-vjeçarja.

Drita kujton se i shoqi thuaj se çdo 
natë vinte në shtëpi i dehur ‘tapë’ dhe 
fillonte ta dhunonte, duke e goditur më 
çfarë t’i dilte përpara, ndërsa fëmijët 
qanin e bërtisnin duke ‘u mbledhur sa 
një dorë nga tmerri.’

historia e trishtë e Dritës nuk është 
padëgjuar në qarkun e Dibrës, ku të 
dhënat gjyqësore tregojnë se dhjetëra 
gra kanë kërkuar urdhra mbrojtje për 
shkak të dhunës në familje gjatë tre 
viteve të fundit.

sipas ligjit ‘për mbrojtjen e grave 
dhe vajzave të dhunuara’, bashkitë 
janë përgjegjëse për riintegrimin so-
cial-ekonomik të viktimave të dhunës 
në familje. por bashkitë e qarkut të 
Dibrës, nuk kanë një zë të veçantë në 
buxhet për t’i ndihmuar gratë dhe vajzat 
që bien pre të dhunës.

përveç alokimit të një ndihmë 
modeste ekonomike, shpesh këto 
bashki i drejtohen fondacioneve ose 
organizatave joqeveritare për ndihmë, 
por edhe mundësitë e tyre janë gjithash-
tu të kufizuara.

“Ne si organizatë e gruas, jemi dhe 
mbetemi mjaft sensitivë e të angazhuar 
për tu ardhur në ndihmë këtyre grave 
dhe vajzave me anë të aktivisteve të 
organizatës tonë, por gjithsesi kjo nuk 
është e mjaftueshme,” thotë Nafie Jel-
la, kryetare e organizatës së gruas në 
Bulqizë.

sipas institutit Kombëtar të statis-
tikave, iNstAt, nën vitin 2020 në 
shqipëri u raportuan 4321 raste të 
dhunës në familje, me 4443 të dyshuar 
dhe 11 gra dhe vajza humbën jetën për 
shkak të dhunës së shkaktuar nga bash-
këshortët dhe partnerëve. gjatë këtij 
viti ka pasur 2816 urdhra mbrojtjeje të 
lëshuara nga gjykatat.

sipas të dhënave të mbledhura nga 
BiRN nëpërmjet ligjit për të drejtën e 
informimit, në gjykatën e Matit janë 
dhënë 52 urdhra mbrojtje në vitet 2018-
2020, ndërsa në gjykatë e Dibrës janë 

regjistruar 39 urdhra mbrojtje në vitin 
2018 dhe vitin 2019.

Drita e gjeti kurajon për ta denoncuar 
bashkëshortin në polici në vitin. por 
fillimisht policia u mjaftua me qortime 
dhe këshilla ndaj bashkëshortit, i cili 
pasi premtonte se nuk do të ushtronte 
më dhunë, pinte alkool dhe kthehej në 
shtëpi për të vazhduar avazin.

“Më godiste me shpulla, grushte dhe 
çfarë të gjente deri edhe me drurë sobe,’ 
kujton Drita.

pasi rituali i thirrjeve dhe këshillimit 
nga policia nuk dha rezultat, Drita 
vendosi të divorconte të shoqin. pas 
kërkesës për divorc, polica e referoi 
dhunën ndaj saj në prokurorinë e Rre-
thit gjyqësor Dibër.

Në vitin 2016, gjykata e Dibrës e 
ndau ligjërisht çiftin dhe Dritës i dha 
urdhër mbrojtje nga i shoqi, por pa e 
ndarë banesën ku jetonin. pasi vuajti 1 
vit burg, ish-bashkëshorti lirohet dhe nis 
përsëri avazin e vjetër të dhunës psikike 
e fizike ndaj Dritës.

për dhunën e shkaktuar ndaj bash-
këshortes ai dënohet me burgim edhe 
dy herë të tjera nga ana e gjykatës.

Në qarkun e Dibrës ku bëjnë pjesë 
bashkitë Mat, Klos, Bulqizë dhe Dibër, 
edhe pse jo në përmasa të mëdha si 
në zonat urbane të vendit, dhuna në 
familje gjatë viteve të fundit ka arritur 
në nivele që nuk mund të neglizhohen.

Denoncimet janë rritur gjatë dy vitet 
e fundit, megjithatë, ato mbeten të 
kufizuara, pasi viktimat e dhunës kanë 
frikë se familjet nuk do t’i mbështesin, 
shoqëria gjithashtu. Ato kanë frikë se 
ish-bashkëshortët do t;i vrasin, ndërsa 
pamundësia ekonomike si dhe mung-
esa e strehim janë gjithashtu faktor 
pengues.

shërbime mbrojtëse për gratë e va-
jzat e dhunuara, në qarkun e Dibrës, 
në tërësinë e tyre, mbeten të pa plota, 
pasi bashkitë e këtij qarku, nuk kanë as 
buxhet dhe as personel për ti trajtuar 
këto raste.  e gjithë ndihma ndaj tyre, 
përqendrohet vetëm në dhënien e 
një ndihme ekonomike që varion nga 
3000-3600 lekë në muaj. Mungojnë në 
tërësinë e tyre shërbime të nevojshme si 
ai psikologjik, ku ka nevojë për trajtimin 
e grave, por edhe fëmijëve të tyre, për 

sociale
Lufta e vetmuar e grave të 
dhunuara për të mbijetuar

rehabilitimin traumatik të tyre.
Në këto 4 bashki kanë për 65 grave 

dhe vajza viktimë të dhunës në familje 
kanë përfituar ndihmë ekonomike gjatë 
dy viteve të fundit.

Një prej tyre ka qenë edhe Drita, e 
cili thotë se me shumën që merrte si 
ndihmë ekonomike ishte e pamundur 
të siguronte jetesën për veten dhe dy 
fëmijët e saj të mitur.

“Çfarë të bëja më parë me këto 
lekë -të ushqeheshim, të çoja djalin 
në shkollë, qira dritash e uji, ilaçe, 
veshmbathje,” pyet ajo.  “Ndaj për 
çdo ditë kërkoja në koshat e plehrave 
për të mbledhur kanaçe, si dhe duke 
marrë ushqime nëpër dyqane me listë,” 
shtoi ajo.

pas 5 viteve përpjekje të vazh-
dueshme për të mbijetuar me dy fëmi-
jët e saj, në dhjetor për Dritën u ndez 
një rreze e hollë shprese, pasi bashkia 
Bulqizë e punësoi atë në ndërmarrjen 
e pastrim-gjelbërimit. Ajo tani merr 
një rrogë mujore prej 26 mijë lekësh, 
pjesën me të madhe të secilës e përdor 
për të larë borxhet e akumuluara ndër 
vite.

edhe pse punësimi i ka dhënë siguri 
për rritjen e fëmijëve, Drita vazhdon 
të jetojë me frikë nga dhuna, sepse 
vazhdon ta ndajë banesën me bash-
këshortin, i cili është liruar nga burgu.

“Në janar të këtij viti, kur dhe 
ish-bashkëshorti u lirua nga burgu, më 
ka mbaruar edhe urdhri i mbrojtjes,” 
tha ajo.

“Ndaj së bashku me fëmijët, ndje-
hemi mjaft të frikësuar, ku për çdo natë 
rrimë me derë të mbyllur me çelës,” 
përfundoi 45-vjeçarja.

bashkitë në qarkun e Dibrës 
nuk ndajnë buxhet të 
veçantë për t’iu ardhur në 
ndihmë grave dhe vajzave 
viktima të dhunës, të cilat 
përballen me vështirësi për 
t’iu larguar keqtrajtimit të 
bashkëshortëve dhe për të 
siguruar jetesën për familjet 
e tyre.  

Foto ilustruese

Denoncimet janë rritur gjatë 
dy vitet e fundit, megjithatë, 
ato mbeten të kufizuara, pasi 
viktimat e dhunës kanë frikë se 
familjet nuk do t’i mbështesin, 
shoqëria gjithashtu. Ato kanë 
frikë se ish-bashkëshortët do 
t;i vrasin, ndërsa pamundësia 
ekonomike si dhe mungesa e 
strehim janë gjithashtu faktor 
pengues.

zgjEDHjEt PARlAMENtARE

Pd merr tre deputetë në dibër 
me 278 vota më shumë se Ps
partia Demokratike arriti të marrë mandatin e tretë në 

Dibër me vetëm 278 vota diferencë.  sipas rezultateve 
paraprake të bërë publike nga KQz, partia Demokratike 
mori në qarkun e Dibrës 29020 vota (45.13%), ndërsa 
partia socialiste 28742 vota (44.7%). lëvizja socialiste për 
integrim mori 4445 vota (6.91%), duke e mos e marrë dot 
1 vend në parlament. Ndërsa kandidati i pavarur mori 580 
vota, shumë pak nga ajo që pritej.

Në Dibër, në 272 qendra votimi, morën pjesë  morën 
pjesë në votime 69133 qytetarë nga 131225 të regjistruar. 
Nga numërimet paraprake, 4686 vota kanë rezultuar të 
pavlefshme.

Në bashkitë e Qarkut PD u shpall fituese në Peshkopi dhe 
Klos, përkatësisht me 474 dhe 36 vota plus, ndërsa në Mat 
dhe Bulqizë fitoi ndjeshëm PS me 1001 dhe 1045 vota plus.

Në parlamentin e ardhshëm që pritet të hapë sesionin 
e parë në shtator, Dibra do të përfaqësohet nga Xhelal 
Mziu, Kreshnik Çollaku dhe Dhurata tyli (Çupi) nga partia 
Demokratike dhe lavdrim Krrashi e Aurora Mara nga partia 
socialiste.

Xhelal Mziu, i renditur i pari në listën e pD mori 5321 
vota, ndërsa Kreshnik Çollaku dhe Dhurata tyli morën 5093 
dhe 2870 vota secili. Kandidatët e tjerë në listë, edmond 
isaku dhe luan haka morën respektivisht 5098 dhe 4374 
vota, shumë pak për të ndryshuar renditjen brenda partisë.

Krrashi renditej i pari në listën e ps dhe mori 3317 vota 
direkt, ndërsa Aurora Mara mori 9367 vota. Dy kandidatët 
e tjerë. Dionis imeraj dhe Melaim Damzi morën nga 5154 
dhe 4609 vota secili, por pa mundur ta ndryshojnë renditjen 
brenda listës.

Fushata elektorale ishte e qetë në fillim, por javën e fundit 
pati tensione mes palëve. 

Aktivistë të partisë Demokratike ndaluan në Maqellarë 
një makinë e cila dyshohej se përmbante parà, karta iden-
titeti dhe lista zgjedhësish dhe me to po synohej blerja e 
votës. Makina u ndalua derisa arriti prokuroria dhe policia. 
Dy të ndaluarit, njëri prej të cilëve punonjës në bashkinë 
e Bulqizës është dhënë masa e arrestit, ndërsa policia ka 
njoftuar se pesë aktivistë të pD janë akuzuar për ndalime 
të paligjshme të njerëzve.

Disa aktivistë të pD ndaluan edhe kryetarin e ps të Di-
brës, me dyshime për materiale kompromentuese për blerje 
votash, por nga kontrolli i ushtruar nuk u gjetën fakte.

Në një status në Facebook pas zgjedhjeve, Xhelal Mziu 
- dejtues i fushatës së pD, akuzoi për manipulime  gjatë pro-
cesit zgjedhor. sipas tij, në shkëmbim të votës “u përdorën 
para, u lejuan ndërtimet pa leje, u shpërndanë legalizime, 
u përdorën punonjësit e administratës, të postës shqiptare, 
policisë, u kërcënuan  mësuesit, mjekët dhe infermierët me 
heqje nga puna dhe heqjen e asistencës”. gjithashtu, ai 
theksoi se në këtë fushatë në Dibër, janë “importuar” nga 
rrethet e tjera më shumë se 2000 votues.

Dionis imeraj, drejtuesi politik i pD në Dibër u shpreh i 
zhgënjyer për rezultatin pas numërimit paraprak të votave. 
Në një status në Facebook ai shkruan se “më shumë se çdo 
herë tjetër Dibra dhe dibranët kishin arsye për t’i shprehur 
me votë mirënjohjen e thellë partisë socialiste të shqipërisë 
dhe edi Ramës, për Rrugën e Arbrit dhe për vëmendjen e 
kthyer nga Dibra si asnjëherë më parë në këto 8 vite. por 
nuk ndodhi siç duhej! Verdikti i dibranëve meriton një 
reflektim!”.

gjatë procesit të mbledhjes së kutive të numërimit në 
qendrat e numërimit pati problematika në lidhje me vëzh-
guesit e kandidatit elton Debreshi. Disa prej tyre nuk u lejuan 
brenda ambjenteve të qendrave të numërimit.

Debreshi mori 580 vota, 395 prej të cilave në Bashkinë e 
Bulqizës. 1362 vota të pavlefshme u numëruan në Bulqizë, 
duke ngritur dyshime për manipulim.

“Në Dibër janë blerë shumë vota nga të treja partitë, 
secila sipas thesit të mbushur ndër vite nga korrupsioni 
dhe bashkëpunimi me oligarkët. po ashtu, nisur nga pragu 
i pandershëm elektoral kombëtar, partitë ia dolën ta shku-
rajojnë votimin tonë në emër të “votës së padobishme”. 
Kjo shpjegon pse numri i votave që morëm rezultoi shumë 
më poshtë solidaritetit dhe mbështetjes që gjetëm anekënd 
Dibrës”, shkruhet Debreshi në faqen e tij në Facebook. 
Debreshi theksoi se “kjo përpjekje e përbashkët as duhet të 
ndalet, as mund të ndalet dhe as do të ndalet”.

lavdrim Krrashi, i ardhur nga londra për të kandiduar për 
partinë socialiste, ishte i vetmi pas zgjedhjeve që falënderoi 
zgjedhësit dibranë pa dallime politike.

“Falënderoj pa masë mbështetësit e mi më të fuqishëm, 
Diasporën, që më motivuan, inkurajuan dhe më dhanë 
fuqinë e duhur për të qenë zëri i tyre në Kuvend. është 
një nder dhe përgjegjësi e madhe për mua që të jem i pari 
shqiptar emigrant deputet në kuvendin e shqipërisë”.

Ai falënderoi edhe kundërshtarët politikë për fushatën 
dhe theksoi nevojën e unitetit të deputetëve të Dibrës, pa-
varësisht krahut politik, për të bërë më të mirën për Dibrën.

“përgëzoj partinë Demokratike dhe Aleancën për Ndry-
shim për fitoren e tyre në qarkun tonë. Edhe pse ne jemi 
në krahë të kundërta të spektrit politik, ne kemi një gjë të 
përbashkët, Dibrën, dhe do të jemi 5 zëra të fuqishëm në 
parlament për të përfaqësuar dhe ngritur zërin për zhvillimin 
e qarkut tonë”.
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 Fjalori është autoriteti se si duhet njohur dhe 
përdorur shqipja nga nxënësit e nga shkolla.fjalor

Nga hajri shehu

Ky është Fjalor i gjuhës shqipe. Ai është 
hartuar nga akademik prof. dr. jani Thomai, 
prof. dr. Dhimitër (Miço) samara, prof. dr. 

Pavli haxhillazi, prof. dr. hajri shehu, prof. dr. 
Thanas feka, prof. dr. Valter Memisha. Redaktor 
shkencor është  akademik prof. dr. jani Thomai 
- me një karrierë të spikatur shkencore. Vepra 
është shtypur në shtypshkronjën “Kristalina-Kh”. 

fjalori ka 767 faqe, rreth 35 000 fjalë, rreth 3 
000 njësi frazeologjike e mbi 100 000 kuptime. 
Ai paraprihet nga një hyrje (12 f.), ku shpërfaqen 
përmbajtja dhe ndërtimi i fjalorit, kriteret e 
hartimit, teknologjia dhe teknikat leksikografike 
etj. Në dy faqe të tjera janë shkurtimet dhe 
shenjat shtypshkrimore që përdoren në fjalor. 
Në parantezë: edhe dallimet më të imëta 
shtypshkrimore janë me vlerë në fjalorë.

Në fund të fjalorit janë dy shtojca, që zënë 
22 f. Njëra është: Vendi (gjeografik – H. Sh.) / 
emri i banorit sipas vendit / Mbiemri. shtojca 
tjetër: Pasqyra gramatikore. Në pak faqe, është 
sistematizuar e tërë gramatika morfologjike e 
shqipes, çka do të thotë që në çdo çast mund të 
këshillohemi me to, kur mund të mos na kujtohet 
diçka, ose kur duam ta vërtetësojmë diçka. 

Në hyrjen “Për përdoruesit e fjalorit” thuhet: 
“Ky fjalor është hartuar kryesisht për nxënësit 
e shkollave të mesme dhe të klasave të larta të 
shkollës 9-vjeçare, duke synuar të pasqyrojë 
ligjërimin e sotëm të të rinjve, por me rrezatim 
edhe më të gjerë. ... fjalori synon, në radhë të 
parë, të jetë i përshtatshëm për moshën e shkallën 
e dijeve të nxënësve të këtyre shkollave, si me 
lëndën që përmban, ashtu edhe me mënyrën e 
trajtimit të saj leksikografik”.  

fizionomia e këtij fjalori mund të shihet, 
më së pari, te hyrja “Për përdoruesit e fjalorit”. 
edhe te fjalësi i tij (fjalësi është tërësia e fjalëve 
që përfshihen në fjalor, që renditen alfabetikisht 
e shpjegohen) e përditësimi i tij, në krahasim me 
fjalorë pararendës dhe sidomos, te shpjegimet e 
mënyrat e shpjegimit. Aty spikatin edhe vlerat e 
tij. Ne do të përmendim disa nga këto vlera.

sot, gjuha shqipe ka bazë të gjerë sociale. 
Brenda kësaj baze sociale, gjuha e shkollës është 
një ndër themelet e saja sepse i tërë brezi është 
në shkollë. shkollimi i detyrueshëm 9-vjeçar, 
shkollimi i mesëm dhe shkollimi i lartë luajnë rol 
themelor në përdorimin dhe përhapjen e standardit 
edhe me gjuhën e teksteve, edhe me gjuhën e 
mësimit e të klasës. Atëherë, gjuha standarde është 
lloji i kërkuar për nxënësin. fjalori është për gjuhën 
e nxënësit dhe të shkollës. Prandaj shkolla e forcimi 
i shkollës kanë vlerën e tyre të veçantë edhe në 
punë të gjuhës kombëtare e të standardit kombëtar. 
standardi është gjuha e shkollimit të përgjithshëm, 
e botimeve, e mjeteve të informimit masiv etj. si i 
tillë, ai ka prestigjin e duhur. 

gjuha standarde është kulturë që edukohet 
e mësohet. Nxënësit e shkollave tona vijnë, 
sigurisht me gjuhën shqipe. Në gjithnjë e më 
shumë hapësira, edhe me gjuhën standarde e 
kulturën e saj. sidoqoftë, ka vend për t’i rrënjosur 
normat e gjuhës standarde në shkollë. Prandaj, 
besojmë se ka vend për të përmirësuar programet 
(kurrikulat) e gjuhës shqipe në shkollë, b.f., 
për objektivat që kanë të bëjnë me pasurimin 
e gjuhës së nxënësve, çka do të thotë se mund 
të shihet raporti mes njohurive për zotërimin e 
gramatikës dhe njohurive për zotërimin e leksikut 
e të stilistikës (leksiku është tërësia e fjalëve të një 
gjuhe; stilistika është degë e gjuhës a e teorisë së 
letërsisë që studion mjetet dhe veçoritë shprehëse 
të gjuhës); kësisoj, të ketë më shumë njohuri e 
ushtrime që kanë të bëjnë me normën letrare, 
duke i lidhur me kundërnormën (p.sh., të folmet 
bisedore-krahinore, fjalët e huaja të panevojshme 
etj.); njohuritë për fjalëformimin të jenë të tilla, 
që nxënësi të kuptojë si lind një fjalë e re e 
prejardhur e si lind një përmbajtje e re kuptimore 
– thënë me një fjalë, të jepet (sipas klasës e 
moshës) sistemi konceptor minimal i shkencës 
së gjuhësisë. Mësuesi mund ta përdorë këtë 
fjalor për ushtrime me kërkesa të tilla (sigurisht, 
sipas moshës e klasës) për të njohur më shumë 
fjalë të caktuara, por edhe shprehje të caktuara. 
ja një shembull: Me pjesët e trupit të njeriut ka 
shumë shprehje (me gjuhën e fjalorëve: njësi 
frazeologjike). Dhe një ushtrim mund të ishte 
njohja e shprehjeve të tilla, për ta bërë gjuhën e 
nxënësit më të zhdërvjellët. le ta zëmë se duam 
shprehjet me fjalën ballë. u themi nxënësve se 
balli është simbol i dinjitetit. hapni fjalorin dhe 
gjeni shprehje me fjalën ballë! Dhe nxënësi do të 
vinte me shprehjet: ballë për ballë; me ballin lart; 
me ballë të larë; i bëj ballë etj. fjalori ka, siç u 
përmend më parë, rreth 3 000 njësi frazeologjike. 
fjalët e urta (p.sh.,  Fjala e burrit, pesha e gurit) 
janë një tjetër pasuri e gjuhës. Dhe e këtij fjalori. 

AKADEMIA E SHKENCAVE BOTON 
NJË FJALOR TË RI TË GJUHËS SHQIPE

Në fjalor ato vihen te thëniet, që ilustrojnë 
përdorimin e fjalës, me shënimin fj.u. fjala e 
urtë është mendim i shprehur me pak fjalë, por 
që përmban një të vërtetë të madhe jetësore. Dhe 
ne nuk kërkojmë t’i vërtetësojmë e t’i vleftësojmë 
ato, sepse të vërtetën e vleftësimin e kanë fituar, 
por gjejmë vetëm kontekstin ligjërimor për t’i 
përdorur. Dhe gjykojmë me to veten dhe të tjerët, 
veprimet tona dhe veprimet e të tjerëve. fjalët e 
urta janë shprehje e drejtpërdrejtë e psikologjisë 
së një populli, e mënyrës si mendon një popull. 
Prandaj motivimi i tyre konceptor, domethënë, 
ndërtimi i tyre i brendshëm është i ndryshëm në 
gjuhë të ndryshme. Dhe fjalori na jep një lëndë 
të pasur për të gjurmuar e krahasuar fjalë të urta 
shqiptare me fjalë të urta të popujve të tjerë. 
Në shkollat tona mësohet mirë anglishtja. Po 
japim vetëm një shembull krahasimtar: Anglezët 
thonë: An apple a day keeps the doctor away 
(në kuptim të drejtpërdrejtë: Po hëngre çdo ditë 
nga një mollë, s’ke nevojë të shkosh te mjeku.). 
Barasvlerësi ynë do të ishte: Që në gusht nga një 
grusht. fjalët e urta e bëjnë shumë të zhdërvjellët 
ligjërimin tonë. le të mësojmë nga ky fjalor edhe 
shumë fjalë të urta! 

Nxënësi do të mësojë edhe më shumë 
nga fjalori. Do të përmendim më tej disa nga 
këto mësime që mund të marrë nxënësi nga 
ky fjalor. Ndërkohë, duam të mos e mbajmë 
për vete një shqetësim tonin në punë fjalorësh. 
(urojmë të mos jetë kështu.). Kemi përshtypjen 
që nxënësit tanë e përdorin pak fjalorin. Mbase, 
edhe nuk dinë si përdoret fjalori. e, nëse është 
kështu, nxënësit tanë kanë nevojë të mësojnë 
edhe si përdoret një fjalor i gjuhës shqipe. Kjo 
detyrë i përket, sigurisht mësuesit të gjuhës e të 
letërsisë. Nuk ka pse të merret si ulje kjo. Punën 
me fjalorin mund të mos e njohin edhe studentë 
e intelektualë. Ndryshe, nuk mund të bëhen kaq 
shumë gabime në ligjërimin e sotëm të shkruar 
e të folur. Ndiqni televizionet tona dhe do të 
shikoni që bëhen gabime që mund t’i qortojë 
edhe një i pashkollë, por me intuitë gjuhësore. 
Dhe ky i pashkolli do të thoshte: tre përdoret për 
gjininë mashkullore, prandaj nuk mund të thuhet 
tre vajza; kush përdoret për njerëzit, prandaj nuk 
mund të thuhet kush janë objektivat tanë; jonë 
përdoret për gjininë femërore, prandaj nuk mund 
të thuhet qyteti jonë; ky i pashkolli e përdor në 
fjali emrin e huaj – le të themi Tramp, siç përdor 
emrin shqiptar Agim dhe thotë veprimi i Trampit 
e jo si në televizionet tona veprimi i Tramp, sepse 
shqipja ka rasa. 

Dija gjuhësore e individit, aftësia e tij për të 
dalluar çfarë është e pranueshme, çfarë është 
e rregullt, çfarë është normë (drejtshkrimore, 
gramatikore etj.) është në njëfarë mënyre më e 
paktë se dija kolektive që kodifikohet në libra 
të gjuhës (gramatika, fjalorë etj.).  e thënë pak 
më thjeshtë: Përveç gramatikave e fjalorëve të 
mendjeve të folësve të shqipes, duhen edhe 
gramatikat e shkruara, fjalorët e shkruar etj. 
sepse i sistematizojnë dijet tona. Një shembull 
i thjeshtë: A thua e dimë krejt mirë se si e kur 
përdoren parashtesa mohuese ç- e dy variantet e 
saja –sh- e –zh-? Pa asnjë gabim e shmangie na 
e thotë gramatika e shkruar dhe ky fjalori, për të 
cilin po flasim: Parashtesa ç- vihet kur fjala nis me 
zanore ose me një bashkëtingëllore të zëshme 

(l, ll etj.); prandaj nuk mund të thuhet çkapja 
e shtetit. A thua nuk gabojmë ndonjëherë te 
përdorimi i shkronjës ë te dyjësia (çifti) mbiemër-
ndajfolje, tipi i lartë, lart? Po, kur përdoret që e 
kur përdoret i cili (e cila) me përemrat a e dimë 
fort mirë? Po tek trajtat gramatikore të foljeve a 
nuk na duhet të mendojmë për të mos gabuar? 
Edhe këto na i thotë Fjalori fill sa paraqit fjalën.

siç dihet, në gjuhë ka më pak fjalë se 
nocione. Në gjuhë ka më pak fjalë se kuptime 
(fjalësh). sikur të gjitha nocionet e përpunuara 
nga një popull të kishin nga një fjalë, numri i 
fjalëve do të ishte kaq i madh, sa njohja e tyre 
do të ishte e pamundur, çka do ta bënte të 
vështirë komunikimin midis njerëzve. Mrekullia 
e gjuhëve është shumëkuptimësia, pra, aftësia 
e fjalës për të shërbyer për disa a për shumë 
nocione. Këtë mrekulli e ka edhe shqipja. 
Por a mund të mëtojë (pretendojë) dikush se i 
njeh e i di të gjitha kuptimet e të gjitha fjalëve? 
sigurisht, jo. Kjo njohje dhe kjo dije vjen në 
fjalorë. fjalorët i sistematizojnë kuptimet e 
fjalëve. fjalorët sistematizojnë edhe mënyrën 
si mësohen kuptimet e fjalëve që nga fëmijëria. 
Një shembull për këtë: Po të shpjegonim, p.sh., 
fjalën deve, krahasimin do ta bënim me kalë, 
sepse kalin e njohim; devenë nuk e njohim. e 
kundërta – të shpjegohet kali, duke e krahasuar 
me devenë – kjo nuk mund të ndodhë asnjëherë. 
edhe ky fjalor i sistematizon mjaft mirë kuptimet 
e fjalëve sipas hierarkisë së tyre.

Në gjuhë ka kuptime të drejtpërdrejta, 
konkrete; ka edhe kuptime të prejardhura, 
të figurshme. Dhe ç’bën Fjalori? Kuptimet 
e figurshme i parashenjon me shënimin fig. 
Ky parashenjim shërben si paralajmërim për 
përdorimin e fjalës në kuptimin e dhënë. Ky 
parashënjim e ky shënim (fig.) është modelizim 
për të gjitha kuptimet e këtij lloji në këtë fjalor. 

Të gjithë e dimë, gjithashtu që ka në gjuhë 
fjalë me kuptime të ngjashme a të afërta, të cilat 
në gjuhësi quhen sinonime. Por ato asnjëherë 
nuk janë sinonime të plota. Përveç dysorëve 
(dubleteve / tipi gjuhësi-linguistikë), nuk ka 
sinonime të plota. fjalët e ngjashme a të afërta për 
nga kuptimi kanë në vetvete ngjyrime (nuanca) të 
holla kuptimore ose përdorimore, të cilat sjellin 
ngjyrime të holla mendimore e prandaj janë një 
pasuri e veçantë e gjuhës. Dhe ato përbëjnë 
“portretin” e fjalëve. Dhe përdallimi i tyre bëhet 
vetëm në kontekst. Këtë dallim – kurrsesi arbitrar 
– e bën fjalori. Kemi aq shumë shembuj edhe te 
ky fjalori i gjuhës shqipe. 

Përse fjala është aq e rëndësishme? Të gjithë 
e dimë: Është mjet komunikimi midis njerëzve. 
Po përse, brenda këtij gjykimi, është edhe më 
e rëndësishme fjala normative, fjala e gjuhës 
standarde? Ajo është edhe më e rëndësishme, 
sepse gjërat e rëndësishme – letërsia artistike, 
mësimore, ekonomike, politike, publicistike, 
teknike, teknologjike, ushtarake, fetare etj. – 
përcillen nëpërmjet gjuhës standarde. Dhe në 
parantezë: Dëshira për t’u bërë pjesëmarrës 
në këtë përcjellje na bën të mbajmë qëndrim 
besnik ndaj saj. standardi është njëri nga 
variantet e gjuhës së përgjithshme. Është varianti 
i përbashkët dhe më i pëlqyeri. Nëse dikush ka 
problemet e veta me gjuhën standarde, mund 
ta mësojë, sepse është kulturë që edukohet e 
mësohet. Në këtë përpjekje,  fjalori i gjuhës 
shqipe është ndihmëtari ynë i parë. 

Çfarë tjetër mund të mësojë nxënësi nga 
ky fjalor: Më së pari, atë që mund të quhet 
gabim gjuhësor. Nëse një gabim gjuhësor është 
i izoluar (po themi, përdorimi i gabuar rasor i 
përemrave vetorë, tipi neve themi) s’prish punë. 
Po u përhap, është shmangie gjuhësore. Nëse 
kjo shmangie përsëritet e përsëritet (p.sh., lekë 
të reja / duhet lekë të rinj sepse lek,-u është i 
gjinisë mashkullore), mundet që dikush ta 
marrë për normë sepse shpesh, norma kuptohet 
subjektivisht. Ky është problemi herë-herë edhe 
me gjuhën  e folur në radio, televizione, gazeta. 
Këtu vjen edhe përdorimi i fjalëve të huaja të 
panevojshme. Këto na i tregon e na i mëson 
fjalori. Ai nuk e pasqyron kundërnormën. Ai na 
tregon, p.sh., që kur emri ose përemri në rasën 
dhanore është në shumës, trajta e shkurtër para 
foljes është u e jo i: përsa u përket temperaturave 
të ajrit e jo siç na thuhet çdo natë te Parashikimi i 
motit: përsa i përket temperaturave të ajrit. fjalori 
pasqyron ato fjalë të huaja a me prejardhje të 

huaj që zënë ndonjë qelizë të zbrazët në sistemin 
dhe strukturën e shqipes; por nuk i pasqyron ato 
fjalë të huaja që janë barbarizma. Kësisoj, p.sh., 
atraksion, benefit, frustroj, intimidoj, rekreativ 
(hapësira rekreative), suport, validitet (validiteti 
i kreditit) etj. nuk do t’i gjeni në fjalor. Nëse, 
për arsye informimi duhen pasqyruar disa fjalë 
të tjera të huaja, ato jepen me referim te fjala 
shqipe. Referimi është përdorim normativ.

fjalori e ka për detyrë të pasqyrojë standardin 
– atë që realisht përdoret në gjuhë, rrjedhën e 
natyrshme të gjërave, normat e gjalla të gjuhës. 
fjalori i gjuhës shqipe, që e kemi a do ta kemi 
në duar, është normativ, standard. Kjo thuhet që 
në faqet e para të hyrjes. Dhe standardi na vjen 
në fjalor me pesë informacionet: drejtshkrimi 
i fjalës (struktura fonematike), fjalëformimi 
(struktura morfematike), gramatika (trajtat 
gramatikore themelore), kuptimi a kuptimet, 
thëniet ilustruese përdorimore. Në hyrjen “Për 
përdoruesit e fjalorit” jepen shumë shembuj 
për këto informacione dhe për zgjedhjet dhe 
zgjidhjet në fjalor. 

Duam të ndalemi pak më gjatë te thëniet 
ilustruese – te shembujt për përdorimin e fjalës, 
te  bashkëlidhjet e fjalëve, te fjala bashkë me 
fjalën. Përse duhen thëniet për përdorimin e 
fjalës në fjalor? Për shumë arsye. Arsyeja më e 
parë: jashtë konteksteve fjala ka vetëm kuptim 
potencial (të mundshëm). Bashkëlidhja me një 
fjalë tjetër e aktualizon kuptimin e saj. Më thuaj 
me çfarë rri, të të them se çfarë je – ky do të 
ishte gjykimi pak më popullor. shembull? Vetëm 
kur fjalën tavolinë e bashkëlidhim me shtroj, pra, 
vetëm kur themi shtroj tavolinën, marrim vesh 
se kemi thënë vë pjatat, lugët, pirunët, thikat 
etj. për të ngrënë. Nga përvoja jonë si përdorues 
fjalorësh, tjetri do më shumë ç’kuptim ka thënia 
shtroj tavolinën se fjalën tavolinë. Arsyeja e dytë: 
fjala, e bashkëlidhur me fjalën, pakëson edhe 
pasigurinë tonë kuptimore. Një arsye e tretë: 
Vlera stilistikore-ligjërimore e një fjale zbulohet 
vetëm në një minikontekst. Krahaso: U vra në 
luftë ai farë trimi dhe Mos u mërzit se nuk u 
turpërove me atë farë burri. Ndoshta, prandaj 
psikiatri thotë që gabimet logjike zbulohen te 
gabimet në bashkëlidhjen e fjalëve. sigurisht, 
ka edhe arsye të tjera. Prandaj, është parim i 
përgjithshëm (leksikografik) që për çdo fjalë të 
jepen bashkëlidhjet e saja me fjalë të tjera. Në 
Fjalor i gjuhës shqipe jepet jo vetëm informacioni 
i duhur për përdorimin e fjalës e të shprehjes, por 
edhe modeli, në mënyrë që përdoruesi të mund të 
ndërtojë edhe vetë bashkëlidhje sipas gjedhes së 
caktuar, sepse njeriu e përdor gjuhën në mënyrë 
krijuese. Kërkesë e veçantë në punën hartuese 
për fjalorët është që shembulli për përdorimin e 
fjalës të gjendet e jo të krijohet nga hartuesi, çka 
do të thotë se kështu ai është autentik, i gjallë, 
tipik, i duhur (tipi ekzemë e lëngët / e thatë). Të 
tillë janë shembujt përdorimorë edhe në këtë 
fjalor dhe përdoruesi mund ta shohë krejt qartë 
si punon gjuha shqipe standarde. Më shumë po 
të kishte pasur, më mirë do të kishte qenë.

Mënyra si flet a si shkruan dikush, tregon 
çfarë është a çfarë dëshiron të jetë. Mendimi i 
njerëzve, - thotë një i mençur, - formohet nga 
mënyra si flasin. Atëherë, nëse flet gjuhën 
standarde, tregon se e vlerëson fort atë. Nëse 
shkruan pa gabime, do të thotë se të dhimbset 
gjuha amtare. Në fjalor na vjen kjo kulturë 
– kultura e të folurit. Ai na thotë përse duhet 
të flasim e të shkruajmë mirë dhe si mund të 
flasim e të shkruajmë mirë. Dhe na sjell për këtë 
modelet drejtshkrimore, gramatikore, leksikore 
dhe stilistikore. 

Ka edhe një kulturë gjuhe. Ajo është njohja 
e gjuhës dhe e zhvillimit të saj. Dhe koncepti 
themelor i kulturës së gjuhës është norma dhe 
njohja e normës. edhe kjo kulturë na vjen në 
fjalor sepse, siç u tha,  ai jep modelet normative 
të gjuhës shqipe standarde dhe përdoruesi mund 
t’i ngulitë në mendjen e tij.

Nga leximet tona, kemi mësuar që në 
Amerikë, i vetmi standard gjuhësor që njihet, 
është ai i fjalorëve dhe fjalorët janë autoriteti se 
si duhet përdorur gjuha. Siç e ka fjalori – ky është  
vlerësimi. Ky vlerësim është shumë i rëndësishëm, 
sepse kontribuohet për gjuhën kombëtare dhe 
për kohezionin ligjërimor kombëtar. Besojmë që 
edhe ky fjalor është autoriteti se si duhet njohur 
dhe përdorur shqipja nga nxënësit e nga shkolla.
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kulturë

Nga qamil hamzaj

(vijon nga numri i kaluar)

4. dy prezantime të FanFarës 
para konkurrimit

Programi përmbante një koncert 
në fshat. Na dërguan me një autobus 
në ishull-shëngjin, aty pas mesditës. 
Koncertin që dhamë pranë shkollës, e 
ndoqën pak veta, fëmijë dhe të mosh-
uar. Kjo, mbase njerëzit ishin në punë, 
apo fshati qe shumë i shpërndarë, 
nuk më kujtohet. Por mbaj mend që 
shoqëruesi ynë lezhjan u pezmatua 
shumë. edhe Xhelal seferit i vajti kot 
mbajtja e fizarmonikës në krah për 
të dhënë një “koncert Dibre”, kësaj 
radhe, në fshat.

Pas kthimit nga fshati, në takimin 
që bëri me ne përgjegjësat profesor 
Krantja, na porositi që të nesërmen në 
mëngjes, më 21 maj, që ishte e diel, 
do të bëhej çelja e takimit. Bandat do 
të hynin duke interpretuar nga rrugë të 
ndryshme të qytetit dhe do të përqen-
droheshin në sheshin e tij kryesor. 
fanfara jonë dhe banda e Tiranës do 
të lëviznin përgjatë rrugës së vjetër të 
shkodrës për në qendër.

ua komunikova shokëve këtë 
porosi. – Po ne nuk i biem dot instru-
menteve duke ecur – më thanë ata 
plot shqetësim dhe më kërkuan që 
të informoja profesorin për këtë. si 
në ekranin e një filmi m’u rishfaq në 
retinën e syve skena e interpretimit 
të fanfarës në Peshkopi, ndalej në 
mes të bulevardit, ekzekutonte një 
marsh, pastaj në heshtje vazhdonte 
ecjen. gjëja më e pazakontë për një 
melodi, që në themel ka ritmin, të mos 
jesh në gjendje ta sinkronizosh me 
hapin tënd – mendova dhe për këtë 
fajësova dirigjentët që kishin punuar 
me orkestrën frymore.

Ndonëse tepër pa qejf, “halli” më 
çoi që t’i kërkoj mendimin profesor 
Krantes. M. Krantja, i cili nuk nënv-
leftësonte asgjë, edhe këtë çështje që 
lehtë mund të bëhej objekt humori, e 
vlerësoi me seriozitet dhe me dasham-
irësi më tha: Mos u merakos fare. Është 
e metë që ndreqet shumë lehtë. Çojë 
orkestrën në stadium. Një gjysmë 
xhiroje të bëjnë me komandë dhe do 
të mësojnë t’u bien veglave duke ecur.

shokët e orkestrës, që mezi pritnin, 
si për të shpëtuar prej një ankthi, u 
nisëm të rreshtuar për në stadium. 
ishte formacioni i parë që me vegla 
në duar kalonte në këmbë mes për 
mes qytetit. Dhjetëra e qindra fëmijë, 
që na ndiqnin pas, zunë vend në sh-
kallët e stadiumit. Ndërkohë që ne po 
jepnim e po merrnim për të zgjidhur 
problemin tonë, shkallët e stadiumit 
po mbusheshin me njerëz, si për një 
ndeshje futbolli. Në qytet, duket ishin 
përhapur fjalë për një koncert në sta-

Fanfara e Shtëpisë së Kulturës “Haki Stërmilli”

 Fanfara jonë u nderua me çmim të dytë. çmim të parë iu dha lezhës, jo për 
cilësinë e interpretimit të fanfarës, por si vend organizator i aktivitetit, që qe 

me të vërtetë një organizim shumë i mirë. 

dium dhe kishin vërshuar të mëdhenj 
e të vegjël.

Banda e rreshtuar ekzekutoi një 
marsh. unë ndoqa kadencat e ritmit, 
për të alternuar me të komandat. Kur 
përsëritën marshin, në momentin e 
duhur, ndërhyra duke dhënë koman-
dën me zë të ulët, që të mos dëgjohej 
në shkallët e stadiumit: - Me hap, vend 
numëro: Një-dy; një-dy. Para marsh, 
një-dy, një-dy.

Ai formacion, qe për një vit e 
gjysmë nga krijimi i tij, ngurtësohej 
në mes të bulevardit, për t’u veshur 
me një melodi, tani në lëvizje dukej 
si një lule në shpërthim, që shpërndan 
aromë tingujsh.

Përfundoi marshi i parë. Në sh-
kallët e stadiumit breshëri duar-
trokitjesh. Të pushtuar nga gëzimi i 
fitores, ekzekutuan gjithnjë duke ecur 
tërë meloditë që dinin e që nuk përf-
shiheshin në programin e konkurrimit. 
Kështu, ne korrëm duartrokitjet e para 
të artdashësve lezhjanë.

Kur po ktheheshim nga stadiumi, 
tisi i avullt i natës kishte mbuluar de-
tin, fushën dhe qytetin. Xhelal seferi 
mjerohej: - Ah, sikur të kisha marrë me 
vete fizarmonikën, do të kisha dhënë 
një koncert shumë të suksesshëm.

5. suksesi
hapja e takimit u bë siç qe para-

shikuar. Ndonëse binte një shi i imët, 
që të hynte deri në palcë, rrugët ishin 
plot me njerëz. orkestrantët tanë, që 
nuk kishin xhaketa në uniformë, por 
vetëm këmishë të bardhë, u qullosën 
keq, por as që donin t’ia dinin. Duke 
ecur para bandës së Tiranës, korrnin të 
parët duartrokitjet e spektatorëve dhe 
sikur e zbehnin imazhin për bandën 
dinjitoze të Tiranës.

Konkurrimin e çelën në mbrëm-
jen e asaj ditë lezhjanët, në një sallë 
të mbyllur. Të nesërmen vazhdoi 
konkurrimi në një podium të ngritur 

në sheshin në qendër të qytetit. ishin 
6-7 fanfara, të rretheve Krujë, lezhë, 
Mat, Dibër (Kukësi nuk u paraqit) 
dhe Pukë e Tropojë, si dhe bandat e 
Tiranës, shkodrës dhe Kavajës.

Mëngjesi kur do të konkurronte 
fanfara jonë qe shumë i bukur. Një 
diell i ndritshëm maji derdhte shigjetat 
e rrezeve të tij në qiellin e llagartë 
dhe në detin prej zumrudi të pemëve 
e të drurëve, e reflektonin në fytyrat e 
gëzuara të njerëzve.

Qindra njerëz formonin një si am-
fiteatër rreth poltronave të vendosur 
për t’u ulur ne të rretheve. Pritej të 
konkurronte fanfara jonë, por ajo po 
vonohej. orkestrantët, të ulur në ven-
det e tyre, kishin shpalosur partiturat 
(e vetmja fanfarë që ekzekutoi me 
partitura) dhe po prisnin. Nuk po dilte 
në skenë prezantuesja, të cilës unë i 
pata dhënë një formulë për paraqitjen 
e orkestrës sonë. u ngrita për të parë 
se ç’po ndodh. Ndërkohë, prezantues-
ja doli para orkestrës dhe me një 
zë tingëllues shqiptoi në mikrofon: 
“orkestra frymore e shtëpisë së kul-
turës “haki stërmilli” të rrethit “hero 
të Punës socialiste” të Dibrës paraqitet 
për konkurrim me një cikël marshesh, 
këngësh patriotike dhe partizane.

Dhe, pa u shuar stuhia e duar-
trokitjeve, vërshoi lumi i trazuar i 
tingujve, i cili pushtoi hapësirën dhe 
shpirtrat e njerëzve, që mbeten të 
shtangur deri në fund të pjesës së 
parë, për t’u rizgjuar nga rrapëllima 
e duartrokitjeve. Duartrokitje pati 
dhe gjatë pjesëve që pasuan, dhe 
në fund të programit “biss”, sa që 
fanfarës sonë iu desh të ekzekutojë 
të gjithë repertorin që dinin, dhe, 
kësisoj konkurrimi i saj zgjati dyfishin 
e kohës së planifikuar.

Prapa meje, një burrë po shprehej: 
“Këta, po, ekzekutuakan si me kenë 
profesionista”. ishte ky vlerësimi 
më i mirë për mundin dhe djersën e 

fanfarës sonë dhe të drejtuesve të saj.
Më vonë mora vesh “pengesën” 

e fillimit të konkurrimit. Në tekstin 
e prezantimit unë nuk kisha shënuar 
“heroi i Punës socialiste”, titull që i 
ishte dhënë para pak muajsh rrethit të 
Dibrës. Ata kishin këmbëngulur, që 
nëse nuk do të përmendej kjo, ata nuk 
do të ekzekutonin. Prezantuesja, pas 
hezitimesh, më në fund ishte thyer, 
dhe pa më pyetur mua, e shtoi atë në 
tekstin e prezantimit.

Ishte mundi dhe sakrificat e pop-
ullit dibran në këtë titull, që e bënë 
Dibrën flamurtare të tërë Shqipërisë 
për punën me aksione, për zgjidh-
jen e problemeve. Në muajin tetor 
1970, në Aktivin e Partisë të rrethit 
për kulturën do të asistonte vetë 
kryeministri Mehmet shehu, i cili do 
të përgëzonte dibranët jo vetëm për 
ndërtimin dhe vënien në funksionin 
të disa qindra objekteve social-kul-
turore, pro edhe për ndërtimin me 
aksion të lagjes së re “Aksioni” në 
qytetin e Peshkopisë dhe përfundimin 
e elektrifikimit të të gjithë fshatrave 1 
vit para afatit të caktuar.

Më kujtohet se pas fanfarave 
konkurruan bandat. Banda e Kavajës 
pjesë me motive të shqipërisë së 
Mesme, madje edhe një këngëtar 
popullor, që u quajt risi... Për mua 
s’më pëlqeu, pasi, me gjithë përpjekjet 
nuk ish arritur që të ekzekutohen me 
veglat e tunxhit e në përgjithësi ato fry-
more motivet e kësaj treve, që vetëm 
violina mund t’i realizojë me saktësi. 
Banda e Tiranës kishte një repertor të 
larmishëm dhe të realizuar artistikisht. 
Por mua më ka mbetur në kujtesë 
konkurrimi i bandës së shkodrës, pasi 
lidhet dhe me një incident.

Nuk di se për ç’arsye, banda e 
shkodrës u paraqit me vonesë në 
lezhë dhe nuk dha “koncertin” e fsha-
tit. Kjo u interpretua nga zv.ministri 
Mantho Bala si mendjemadhësi, dhe 
u përjashtua nga konkurrimi. Vetëm 
insistimi i profesor Kantes bëri që ajo 
të paraqitej para publikut, por pa të 
drejtë që të vlerësohej me çmim.

Mëngjesi i ditës së koncertit të 
bandës së shkodrës ishte me një erë 
të fortë, e pazakontë për një ditë maji. 
Mijëra njerëz nga lezha, madje dhe 
nga shkodra kishin mbushur sheshin 
dhe prisnin.

Banda çeli programin e saj me një 
pjesë orkestrale (nga një simfoni apo 
opera “skënderbeu” e Prenk jakovës), 
autori i së cilës nuk kishte shumë kohë 
që kishte humbur jetën aksidentalisht. 
edhe tani më shfaqen ato ndjesi që 
përjetova atëherë. Nëpër tinguj të 
lehtë e të ëmbël vibronte jeta, me 
shpërthime të hareshme gëzimi dhe 
melankolie të dhimbshme. Befas me 
tinguj të rëndë, si me hap mortor, 
qasej rreziku, vringëllimat e vetëtim-

ta të shpatave dhe pastaj farkëllonte 
mes tingujve lavdia e fitores. Skena 
të tilla përsëriteshin; ndjenjat e mia 
tendoseshin gjithnjë e më shumë, me 
rezonancë me intensitetin e tingujve 
dhe larushinë e tyre. gjëmimi i rëndë 
i veglave të tunxhit, paralajmëronte 
një humbje të madhe, një mortje më 
të rëndë se mortja vetë. Përfytyroja 
atë shesh diku afër vendvarrimit të 
skënderbeut, (akoma e pazbuluar 
në atë kohë), ku lekë Dukagjini 
gjoks-hapur në acarin e janarit, duke 
çjerrur fytyrën e shkulur leshrat, i jepte 
popullit lajmin-gjëmë për vdekjen e 
skënderbeut. Por me jonet e tingujve 
unë ndjeja dhe shpirtin e trazuar të 
kompozitorit, të trupëzuar në mo-
mentin e tingujve të harmonizuar në 
mënyrë të mrekullueshme prej tij, 
për të mbetur përjetësisht i gjallë në 
zemrat e të gjallëve.

6. Festimi i Fitores
Në mbyllje të takimit, fanfara jonë 

u nderua me çmim të dytë. Çmim të 
parë iu dha lezhës, jo për cilësinë e 
interpretimit të fanfarës, por si vend 
organizator i aktivitetit, që qe me të 
vërtetë një organizim shumë i mirë. 

Këto fitore ne do ta festonim. Në 
lokalin ku ishim caktuar për të ngrënë 
(në rrugën nacionale, në drejtim të Mi-
lotit), shërbente si kamerier një dibran 
nga Zalldardha. Megjithëse në atë lo-
kal, Komiteti ekzekutiv i rrethit kishte 
shtruar një darkë për ne përgjegjësat 
dhe përfaqësuesit e Ministrisë, (unë 
aty dërgova N. Mazarin); në të njëjtën 
kohë, në të njëjtin lokal kamerieri ynë 
dibran na e shtroi edhe neve darkën, 
sipas porosive të bëra, duke e sfiduar 
keqas darkën zyrtare.

Darka zyrtare nuk zgjati shumë. 
Zv/Ministri erdhi dhe trokiti gotat 
me ne unë dhe lahim Kola ua kthy-
em urimet në emër të grupit. sapo 
darka qeveritare u mbyll, disa nga 
pjesëtarët e saj ndejtën në tavolinën 
tonë. Një ndër ta qe edhe dirigjenti i 
shkodrës, emri i të cilit nuk më kujto-
het. Vetëm mbaj mend se qe nga ata 
kompozitorë apo muzikantë minore, 
të cilët, pasi bëjnë emër dhe ndonjë 
këngë, që bëhet menjëherë popullore, 
mbetën anonime dhe bëjnë një punë 
të thjeshtë muzikanti apo drejtuesi 
muzike për të shtyrë jetën. Dirigjenti 
i bandës së shkodrës, ndonëse i vrarë 
shpirtërisht nga linçimi që iu bë forma-
cionit që ai drejtonte, shprazi thesin 
e humorit të këndshëm shkodran. Një 
kameriere e re e lokalit, me një fytyrë 
simpatike prej mulateje, soliste e 
ansamblit të lezhës, këndonte bukur. 
u krijua me të vërtetë një situatë e 
hareshme, që me këngë, barsoleta 
e dolli zgjati deri rreth orës 3.00 të 
mëngjesit, duke u gdhirë.

Po atë ditë u kthyem në Pesh-
kopi. Ndër punët e para që bëra, 
ishte nxjerrja e një fondi, me të cilin 
orkestrantëve iu prenë kostumet e 
uniformës, prej një stofi të një cilësie 
të mirë dhe të qepura me shumë finesë 
nga V. isaku.

Kanë kaluar vite që atëherë, dhe më 
shumë nga pjesëtarët e bandës u bëra 
më shumë se sa një i njohur. sa herë 
që shkelja në Bar-lokalin e Turizmit, 
Nurçe Mazari, që bënte pjesë dhe në 
orkestrën e këtij lokali, do të ekze-
kutonte me orkestrën valsin “Danubi 
Blu”, me të cilin vals më lidhte një 
kujtim i bukur i rinisë së hershme.

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.

Gusht 1995

Fanfara në çeljen e aktivitetit

Fanfara gjatë konkurrimit me drejtues Nuredin Mazarin Prezantimi i fanfarës për konkurrim

kulturë
fanfara jonë u nderua me çmim të dytë. çmim të parë iu dha lezhës, jo për
cilësinë e interpretimit të fanfarës, por si vend organizator i aktivitetit, që qe
me të vërtetë një organizim shumë i mirë.
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profil
puna dhe kontributi i idriz kukelit është vlerësuar nga organet shtetërore 

me urdhra e medalje të ndryshme, por vlerësimi më i madh për idrizin 
është mirënjohja dhe respekti i njerëzve ndaj tij.

Nga shaqir çerpja

Një ditë të zakonshme vere, në një kafe në 
breg të detit në plazhin e golemit, njëri nga 
të pranishmit në tavolinë, një tiranas, ndër-

sa po fliste dhe po tregonte për jetën dhe hallet e tij, 
ai përmendi edhe emrin e idriz Kukelit dhe tha se  
kur familja e tij kishte patur një hall të madh, idriz 
Kukeli i ishte ndodhur, e kishte ndihmuar, përkra-
hur e mbështetur. emrin e idriz Kukelit ai e lidhi 
dhe me mua, por vetëm nga përkatësia krahinore, 
sepse nuk dinte më shumë për njohjen  time me 
idrizin. sigurisht që unë u ndjeva shumë mirë për 
fjalët që  ai tha për idrizin dhe, brenda shpirtit tim 
u zgjua krenaria, por nuk  nxitova të mburrem. Në 
fillim vetëm heshta dhe dëgjova, por pasi mbaroi 
ai, fola dhe unë. fola gjatë, sepse kisha shumë për 
të thënë për idriz Kukelin. fola shumë, sepse kisha 
dhe dija çfarë të flas. Sepse për Idriz Kukelin ka 
folë, flasin dhe do të flasin puna dhe veprat e tij. 
flasin njerëzit e shumtë, që e kanë njohur: shokë, 
miq, kolegë, punëtorë e bashkëpunëtorë... Për 
punën, kontributin dhe veprat e Idriz Kukelit flet 
dhe do të flasë koha.

idriz Kukeli u lind më 3 nëntor 1944 në fshatin 
Mustafaj të Çidhnës, të Çidhnës së madhe, jo të 
madhe vetëm nga hapësira gjeografike, por të mad-
he edhe nga historia epike, ku mbi pesë shekuj me 
radhë, në Çidhën, në trojet e Kastriotit,  merr jetë 
dhe jeton  krenaria jonë kombëtare. Ai është fëmija 
i parë dhe djali i madh, midis gjashtë djemve dhe 
tri vajzave të prindërve shaqir Kukeli dhe hirije 
(Hysa) Kukeli. Shkollën fillore e kreu në vendlind-
je, në Mustafaj, ndërsa shkollën 7-vjeçare e kreu 
vullnetarisht, në fushë-Alie. sigurisht, në kushte të 
vështira, jo vetëm të largësisë, duke udhëtuar çdo 
ditë deri tri orë në këmbë, vajtje e kthim, në vapë 
e në shi, në borë e në ngrica, por edhe vështirësi të 
tjera, si mungesa e veshjes, e materialeve mësimore, 
etj. Pasi kreu shkollën 7-vjeçare me rezultate të 
shkëlqyera, vazhdoi shkollën e mesme, teknikumin 
e ndërtimit në Tiranë, të cilin e përfundoi në vitin 
1964. (Për arsye shëndetësore, një vit e shkëputi 
dhe ndërpreu mësimin në shkollën e mesme). Dhe 
sapo mbaroi shkollën e mesme, prej atëherë, ai eci 
dhe ngjiti shumë suksesshëm shkallët e karrierës 
së tij  profesionale dhe drejtuese. gjithë sukseset 
e karrierës së tij idrizi ia dedikon babait të tij ar-
simdashës dhe vizionar, shaqir Kukeli, i cili ishte 
nxitësi, mbështetësi dhe inkurajuesi i arsimimit të 
idrizit dhe fëmijëve të tjerë. shumë shpejt idrizi u 
bë shtylla e shtëpisë dhe familjes dhe  hapi rrugën 
për arsimimin edhe të gjithë vëllezërve të tjerë, të 
cilët u bënë të aftë, të zotët dhe të dobishëm dhe jo 
vetëm nuk i hapën e nuk i sollën telashe idrizit, por 
iu bënë krah atij. Por idrizi nuk u bë shtyllë vetëm e 
shtëpisë dhe familjes së tij, por u bë shtyllë për fisin, 
për fshatin, për zonën e tij  dhe më gjerë.

sapo mbaroi teknikumin e ndërtimit në Tiranë, 
idrizi caktohet teknik ndërtimi në ndërmarrjen e 
ndërtimit laç, në kantierin e ndërtimit të fabrikës 
së çimentos në fushë-Krujë, në objektin më të 
rëndësishëm dhe më të vështirë, në ndërtimin e 
korpusit kryesor të kësaj fabrike, ku përveç shumë 
punëtorëve, punonin edhe shumë të burgosur. 
Puna në këtë objekt kishte shumë vështirësi, jo 
vetëm organizuese dhe drejtuese, por edhe teknike 
e zbatuese. Për çdo punë dhe në çdo hap të çdo 
pune ishin të pranishëm inxhinierët kinezë, nga 
të cilët idrizi mësoi shumë, mori eksperiencë e 
përvojë të çmuar. Pas tri viteve pune dhe përvoje 
të suksesshme në fushë-Krujë, idrizi transferohet 
në Peshkopi dhe caktohet specialist në seksionin 
e bujqësisë, ku mbulonte ndërtimin e veprave 
ujitëse, ndërtim rezervuarësh, hapje kanale ujitëse, 
etj. Dhe, brenda një kohe të shkurtër u hapën rreth 
30 km kanal ujitës në Muhurr, sllatinë, etj.

Pas kryerjes së shërbimit ushtarak në Vaun e 
Dejës, ku dhe atje  shërbeu kryesisht si teknik 
ndërtimi, në vitin 1971, përsëri kthehet e vjen në 
Peshkopi dhe filloi punë në komitetin ekzekutiv 
të rrethit, specialist në seksionin e ndërtim-ko-
munikacionit dhe pas një viti u emërua shef i 
seksionit të ndërtim-komunikacionit Peshkopi, ku 
vareshin ndërmarrja e ndërtimit dhe e bonifikimit, 
që mbulonin edhe rrethet Kukës e Tropojë., si dhe 
një kantier ndërtimi në kombinatin metalurgjik në 
elbasan. gjithashtu, kishte në vartësi edhe parkun 
e mallrave, agjensinë e udhëtarëve, telekomin, 
mirëmbajtje rrugëve, etj. Drejtimi i seksionit 
të ndërtimit e komunikacionit ishte provë dhe 
sprovë për idrizin, në radhë të parë për shkak të 
hapësirës gjeografike dhe gjerësisë së aktivitetit që 
drejtonte, mbulonte dhe kontrollonte ky seksion, 
por edhe sepse në çdo hap të punës përballej e 
ballafaqohej me vështirësi dhe pengesa të shumta, 
nga më të ndryshme, objektive dhe subjektive. Në 
atë kohë, sfida më e madhe ishte edhe realizimi i 
punimeve fortifikuese-mbrojtëse. Pikërisht për të 
analizuar realizimin e planit të punimeve mbro-
jtëse, në vitin 1975 u zhvillua në Tiranë, një aktiv i 

idriz Kukeli - njeri human, drejtues 
energjik, vizionar dhe burrë kurajoz

zgjeruar, ku merrnin pjesë punonjësit e aparatit të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së 
Mbrojtjes, Ministrisë së Ndërtimit dhe përfaqësues 
nga të gjitha rrethet e vendit. Aktivi kryesohej e 
drejtohej nga vetë kryeministri i vendit Mehmet 
shehu. Në këtë aktiv Dibra përfaqësohej nga 
kryetari i komitetit ekzekutiv, skënder Dema dhe 
nga shefi i seksionit të ndërtimit e komunikacionit,  
idriz Kukeli. Çdo rreth kishte  vetëm një diskutim 
dhe çdo diskutant kishte vetëm një minutë kohë 
për të raportuar. sipas rendit alfabetik të rretheve, 
pas Beratit vinte Dibra dhe në emër të Dibrës dis-
kutoi idriz Kukeli. Dihet që Mehmet shehu ishte 
njeri i sertë, i ashpër, i prerë dhe i rreptë. Nuk 
toleronte dhe nuk pranonte debat. Debati me të 
ishte guxim i tepruar. Por idriz Kukeli diskutoi dhe 
guxoi dhe e zgjeroi diskutimin, duke paraqitur e 
treguar vështirësitë për realizimin e detyrave për 
punimet fortifikuese mbrojtëse. Megjithëse Idrizi 
e tejkaloi kohën e caktuar për diskutim, Mehmet 
shehu nuk e ndërpreu, por i tha: “Ti qenke dhe 
trim dhe deklaron para meje se nuk do t’i reali-
zoni detyrat!”. idrizi iu përgjigj se detyrat do t’i 
realizojmë, por unë po tregoj edhe vështirësitë që 
kemi e që na pengojnë. Në moment, kryeministri 
Mehmet shehu urdhëroi ministrin e Ndërtimit për 
t’iu dhënë zgjidhje problemeve që ngriti idriz 
Kukeli. Në fund, kur mbaroi aktivi dhe pjesëmar-
rësit në aktiv po dilnin jashtë, Mehmet shehu e 
thirri  idriz Kukelin: “hajde, ti trimi i Dibrës!” 
Pastaj, duke i zgjatur dhe shtrënguar dorën, i tha 
idrizit: “unë i dua trimat!”

Tërmeti i 15 prillit 1979 në lezhë dhe shko-
dër ishte një sfidë, por edhe një provë e madhe 
gatishmërie, mobilizimi dhe solidariteti, jo vetëm 
për hierarkinë politike dhe shtetërore të vendit, por 
për gjithë  popullin dhe atdheun tonë, nga veriu 
në jug. Në aksionin për zhdukjen e pasojave të 
tërmetit, Dibrës iu caktua detyra të kryente një të 
tretën  e gjithë punimeve për zhdukjen e pasojave 
të tërmetit në lezhë. Në këtë aksion punuan rreth 
1400 punëtorë dhe specialistë. Në krye të shtabit të 
aksionit të Dibrës në lezhë ishte caktuar e ngarkuar 
idriz Kukeli. si kudo, edhe këtu, idrizi tregoi vlerat 
e spikatura dhe aftësitë drejtuese, organizuese dhe 
mobilizuese dhe Dibra realizoi objektivat dhe de-
tyrat e këtij aksioni para afatit, duke u bërë shembull 
mobilizimi dhe frymëzimi për gjithë vendin. Dhe 
Dibra u vlerësua me titullin e lartë dhe u shpall 
rrethi “hero i Punës socialiste” sigurisht, roli i idriz 
Kukelit ishte përcaktues në përfundimin me sukses 
të këtij aksioni madhor të Dibrës dhe dibranëve për 
zhdukjen e pasojave të tërmetit në lezhë. 

Në sistemin komunist, politika e kuadrit oriento-
hej nga slogani i rëndësishëm dhe shumë i vlefshëm: 
“Punës t’i gjejmë njeriun dhe jo njeriut t’i gjejmë 
punë” dhe, ndonëse nuk aplikohej gjithmonë, në 
rastin e idriz Kukelit ky slogan ishte real dhe i vërtetë, 
sepse ku ishte puna dhe detyra e vështirë, aty cak-
tohej, aty dërgohej, aty shkonte dhe aty ishte idriz 
Kukeli. Dhe, ku ishte idrizi, aty ishte mobilizimi, 
progresi dhe suksesi. Pas dhjetë viteve pune të 
suksesshme në drejtimin e seksionit të ndërtim-ko-
munikacionit të Dibrës, me qëllim për të nxjerrë 
nga prapambetja e thellë kooperativën bujqësore 
të Dardhës, idrizi transferohet në Zall-Dardhë, me 
detyrë kryetar i kooperativës bujqësore Dardhë. 
Dhe, idrizi, me natyrën e tij babaxhane, por dhe me 

kjo ndërmarrje të sektorëve prodhues dhe krijohej 
ndërmarrja e re  për prodhimin e materialeve të 
ndërtimit (fabrikë për prodhim tulla, tjegulla etj.,), 
me varësi në Ministrinë e Ndërtimit dhe në çast, 
emëron idriz Kukelin drejtor të kësaj ndërmarrje. 
Duke pirë kafen dhe duke biseduar në hotel “Da-
jti” ministri Rrahman hanku i komunikon idrizit  
vendimin për ndarjen e ndërmarrjes së ndërtimi të 
Dibër dhe emërimin e idrizit drejtor të ndërmar-
rjes së materialeve të ndërtimit. gjithashtu, i jep 
idrizit edhe autorizimin dhe të gjitha dokumentet 
e nevojshme që të shkonte tek rezervat e shtetit 
dhe të zgjidhte e të merrte një makinë për vete 
si drejtor. Dhe tri ditë pas shkarkimit nga Xh. gj., 
idrizi kthehej përsëri në Peshkopi drejtor, por jo 
në vartësi të komitetit ekzekutiv të Dibrës, por në 
vartësi të Ministrisë së Ndërtimit. Më vonë, pas 
shkarkimit të idriz Kukelit, puna në ndërmarrjen e 
ndërtimit shkoi shumë keq dhe, Xh. gj., i penduar 
për shkarkimin e idriz Kukelit, kishte thënë: “hoqa 
një buall e vura një mizë”.

Në karrierën shumë të suksesshme të idriz 
Kukelit, parësor dhe përcaktues ishte karakteri 
dhe bindja e tij, se veç me punë dhe nëpërmjet 
punës arrihet çdo objektiv, çdo sukses, të gjitha 
sukseset. Në qenien e tij njerëzore dhe profesio-
nale ishin bashkuar pasioni dhe vullneti për punë, 
këmbëngulja dhe përkushtimi maksimal për të 
kryer çdo detyrë, korrektësia dhe vetëdisiplina 
në çdo hap të jetës. Ai ishte njeri dhe drejtues 
energjik, i papërtuar dhe i palodhur. Tek çdo 
punë, në krye të çdo pune dhe në ballë të çdo 
pune shkonte vetë, ishte vetë, duke udhëhequr e 
drejtuar me shembullin e tij të spikatur personal. 
Ai kishte aftësinë dhe dhuntinë të afronte, të 
bashkonte, të mobilizonte dhe të harmonizonte 
energjitë mendore dhe fizike të të gjithëve, të 
personelit teknik e administrativ, specialistëve 
dhe punonjësve të prodhimit. Ai ishte njeri dhe 
drejtues vizionar dhe çdo pune dhe problemi 
i paraprinte me masa konkrete paraprake, por 
kishte aftësinë të gjente dhe të jepte zgjedhje 
praktike të momentit për çdo punë e problem. 
Kudo ku ka punuar dhe drejtuar, ai ka lënë gjurmë 
suksesi, progresi, zhvillimi e përparimi.

Një tipar dallues  dhe një anë e veçantë shumë 
e çmuar e karakterit të tij, ishte natyra babaxhane 
dhe shpirti i tij human. idriz Kukeli ka dhënë prova 
të shumta burrërie prej malësori të vërtetë. Provë 
të madhe burrërie ka dhënë edhe në kushte të 
fatkeqësisë së rëndë dhe dhimbjes së madhe famil-
jare, kur në vitin 1986, djali i tij ra aksidentalisht 
nga makina dhe vdiq, ndërsa shoferi, ndonëse 
nuk ishte fajtor, u arrestua dhe u fut në burg. Por 
idrizi nuk pranoi të varrosë djalin, pa u liruar dhe 
pa dalë shoferi nga burgu. idrizi ishte dhe është 
njeri i thjeshtë, modest, dashamirës dhe i komu-
nikueshëm me të gjithë. i ndihmonte të gjithë, bile 
për t’i mbrojtur e për t’i shmangur të tjerët nga 
përgjegjësitë, jo vetëm administrative, por edhe 
penale, ai merrte mbi vete barrën e përgjegjësive 
të tjerëve. Në rrethin e tij shoqëror ishin dhe janë 
pa dallim si intelektuali e pushtetari, ashtu dhe 
punëtori, muratori, shoferi e fshatari. si politikani, 
ashtu edhe “i deklasuari”. gjestet, sjelljet dhe 
veprat humane të idriz Kukelit janë të shumta, 
janë të panumërta, se ishin e janë të përditshme, 
të vazhdueshme, të përhershme. janë të shumta 
sa të gjitha nuk shkruhen e nuk thuhen, por po 
përmendim e tregojmë vetëm një rast, vetëm 
njërin prej rasteve të shumta. Kur, pas mbarimit të 
shkollës së mesme, idrizi punonte teknik ndërtimi 
në korpusin kryesor të fabrikës së çimentos në 
fushë-Krujë, ku punonin edhe dyqind të burgosur, 
idrizi ishte i sjellshëm dhe sillej njerëzishëm ndaj 
tyre. Aq sa kishte mundësi, edhe i ndihmonte. 
Kishte ndihmuar shumë të burgosur dhe midis 
shumë të burgosurve të tjerë, kishte ndihmuar edhe 
të burgosurin Bedri spahiu, i cili, fshehurazi dhe 
me gjysmë zëri i kishte thënë: “unë nuk besoj se 
do të dal i gjallë nga ky burg, por sa të kem frymën 
dhe shpirtin, nuk do ta harroj ndihmën që më ke 
dhënë e nderin që më ke bërë!”.

Pas rënies së sistemit komunist, djali i Bedri 
spahiut ishte interesuar, kishte kërkuar, kishte py-
etur, kishte gjetur dhe kishte takuar idriz Kukelin 
dhe e kishte falënderuar për ndihmën që i kishte 
dhënë babait të tij të burgosur.

Puna dhe kontributi i idriz Kukelit është vlerë-
suar nga organet shtetërore me urdhra e medalje 
të ndryshme, por vlerësimi më i madh për idrizin 
është mirënjohja dhe respekti i njerëzve ndaj tij.

aftësitë e tij të spikatura drejtuese dhe organizuese, 
arriti të krijojë një frymë të re komunikimi, besimi, 
bashkëpunimi dhe mobilizimi dhe me një bash-
këveprim harmonik të administratës, të drejtuesve 
të degëve e sektorëve, të shtabeve të brigadave e 
kooperativistëve, u arrit që brenda vitit të parë të 
përmirësohen ndjeshëm të gjithë treguesit ekono-
mikë e financiarë të kooperativës, u rrit dhe vlera e  
ditës së punës për pagesën e kooperativistëve. Kra-
has punës për rritjen e treguesve ekonomiko-finan-
ciarë, u punua edhe për zgjerimin e infrastrukturës 
rrugore dhe, veç të tjerave, u hapën disa rrugë, si 
rruga që lidhi Qanin e Dardhës me Çidhnën, Krojin 
e gjarpërit me Zhugjërrin, etj.

Pasi punoi e drejtoi tri vite kooperativën bu-
jqësore të Dardhës, idrizi transferohet përsëri në 
Peshkopi dhe caktohet drejtor i kantierit të ndërti-
mit e pak më vonë emërohet drejtor i ndërmarrjes 
së ndërtimit Dibër. Ndërmarrja e ndërtimit Dibër, 
të cilën e drejtonte idriz Kukeli, kishte arritje shumë 
pozitive. Realizimin e planit e kishte 98%, dhe 
ishte përcaktuar në grupin e pesë ndërmarrjeve 
të ndërtimit më të mira në shkallë vendi. Por, 
pikërisht në kohën kur ndërmarrja e ndërtimit 
kishte arritje dhe rezultate shumë të mira, idrizit 
i ndodh një përplasje me drejtuesin kryesor të 
rrethit të Dibrës, sekretarin e parë të komitetit të 
partisë të rrethit të Dibrës, Xh. gj., i cili urdhëroi 
shkarkimin e idrizit nga detyra e drejtorit të ndër-
marrjes së ndërtimit. Të nesërmen e shkarkimit nga 
detyra, idrizi shkon në Tiranë dhe takon ministrin 
e Ndërtimit, Rrahman hanku, thjesht për kafe, të 
cilit, në bisedë e sipër i tregon se ishte shkarkuar 
nga detyra. Rrahman hanku, i çuditur nga ky 
vendim i Xh. gj., i thotë idrizit të ecte përpara 
dhe të shkonte e ta priste tek hotel “Dajti”, që të 
pinin kafe dhe të bisedonin. Ndërkohë që idrizi 
po zbriste shkallët e Ministrisë, Rrahman hanku 
porosit sekretaren të bëjë gati vendimin për ndarjen 
e ndërmarrjes së ndërtimit të Dibrës në dy ndër-
marrje: përveç ndërmarrjes së ndërtimit me vartësi 
në komitetin ekzekutiv të Dibrës, (shkëputjen nga 

Për Idriz Kukelin ka folë, flasin dhe 
do të flasin puna dhe veprat e tij. 
Flasin njerëzit e shumtë, që e kanë 
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e bashkëpunëtorë... 
në rrethin e tij shoqëror ishin 
dhe janë pa dallim si intelektuali 
e pushtetari, ashtu dhe punëtori, 
muratori, shoferi e fshatari. si 
politikani, ashtu edhe “i deklasuari”. 
Gjestet, sjelljet dhe veprat humane 
të idriz kukelit janë të shumta, 
janë të panumërta, se ishin e janë 
të përditshme, të vazhdueshme, të 
përhershme. 
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4. dy prezantime të FanFarës 
para konkurrimit

Programi përmbante një koncert 
në fshat. Na dërguan me një autobus 
në ishull-shëngjin, aty pas mesditës. 
Koncertin që dhamë pranë shkollës, e 
ndoqën pak veta, fëmijë dhe të mosh-
uar. Kjo, mbase njerëzit ishin në punë, 
apo fshati qe shumë i shpërndarë, 
nuk më kujtohet. Por mbaj mend që 
shoqëruesi ynë lezhjan u pezmatua 
shumë. edhe Xhelal seferit i vajti kot 
mbajtja e fizarmonikës në krah për 
të dhënë një “koncert Dibre”, kësaj 
radhe, në fshat.

Pas kthimit nga fshati, në takimin 
që bëri me ne përgjegjësat profesor 
Krantja, na porositi që të nesërmen në 
mëngjes, më 21 maj, që ishte e diel, 
do të bëhej çelja e takimit. Bandat do 
të hynin duke interpretuar nga rrugë të 
ndryshme të qytetit dhe do të përqen-
droheshin në sheshin e tij kryesor. 
fanfara jonë dhe banda e Tiranës do 
të lëviznin përgjatë rrugës së vjetër të 
shkodrës për në qendër.

ua komunikova shokëve këtë 
porosi. – Po ne nuk i biem dot instru-
menteve duke ecur – më thanë ata 
plot shqetësim dhe më kërkuan që 
të informoja profesorin për këtë. si 
në ekranin e një filmi m’u rishfaq në 
retinën e syve skena e interpretimit 
të fanfarës në Peshkopi, ndalej në 
mes të bulevardit, ekzekutonte një 
marsh, pastaj në heshtje vazhdonte 
ecjen. gjëja më e pazakontë për një 
melodi, që në themel ka ritmin, të mos 
jesh në gjendje ta sinkronizosh me 
hapin tënd – mendova dhe për këtë 
fajësova dirigjentët që kishin punuar 
me orkestrën frymore.

Ndonëse tepër pa qejf, “halli” më 
çoi që t’i kërkoj mendimin profesor 
Krantes. M. Krantja, i cili nuk nënv-
leftësonte asgjë, edhe këtë çështje që 
lehtë mund të bëhej objekt humori, e 
vlerësoi me seriozitet dhe me dasham-
irësi më tha: Mos u merakos fare. Është 
e metë që ndreqet shumë lehtë. Çojë 
orkestrën në stadium. Një gjysmë 
xhiroje të bëjnë me komandë dhe do 
të mësojnë t’u bien veglave duke ecur.

shokët e orkestrës, që mezi pritnin, 
si për të shpëtuar prej një ankthi, u 
nisëm të rreshtuar për në stadium. 
ishte formacioni i parë që me vegla 
në duar kalonte në këmbë mes për 
mes qytetit. Dhjetëra e qindra fëmijë, 
që na ndiqnin pas, zunë vend në sh-
kallët e stadiumit. Ndërkohë që ne po 
jepnim e po merrnim për të zgjidhur 
problemin tonë, shkallët e stadiumit 
po mbusheshin me njerëz, si për një 
ndeshje futbolli. Në qytet, duket ishin 
përhapur fjalë për një koncert në sta-

Fanfara e Shtëpisë së Kulturës “Haki Stërmilli”

 Fanfara jonë u nderua me çmim të dytë. çmim të parë iu dha lezhës, jo për 
cilësinë e interpretimit të fanfarës, por si vend organizator i aktivitetit, që qe 

me të vërtetë një organizim shumë i mirë. 

dium dhe kishin vërshuar të mëdhenj 
e të vegjël.

Banda e rreshtuar ekzekutoi një 
marsh. unë ndoqa kadencat e ritmit, 
për të alternuar me të komandat. Kur 
përsëritën marshin, në momentin e 
duhur, ndërhyra duke dhënë koman-
dën me zë të ulët, që të mos dëgjohej 
në shkallët e stadiumit: - Me hap, vend 
numëro: Një-dy; një-dy. Para marsh, 
një-dy, një-dy.

Ai formacion, qe për një vit e 
gjysmë nga krijimi i tij, ngurtësohej 
në mes të bulevardit, për t’u veshur 
me një melodi, tani në lëvizje dukej 
si një lule në shpërthim, që shpërndan 
aromë tingujsh.

Përfundoi marshi i parë. Në sh-
kallët e stadiumit breshëri duar-
trokitjesh. Të pushtuar nga gëzimi i 
fitores, ekzekutuan gjithnjë duke ecur 
tërë meloditë që dinin e që nuk përf-
shiheshin në programin e konkurrimit. 
Kështu, ne korrëm duartrokitjet e para 
të artdashësve lezhjanë.

Kur po ktheheshim nga stadiumi, 
tisi i avullt i natës kishte mbuluar de-
tin, fushën dhe qytetin. Xhelal seferi 
mjerohej: - Ah, sikur të kisha marrë me 
vete fizarmonikën, do të kisha dhënë 
një koncert shumë të suksesshëm.

5. suksesi
hapja e takimit u bë siç qe para-

shikuar. Ndonëse binte një shi i imët, 
që të hynte deri në palcë, rrugët ishin 
plot me njerëz. orkestrantët tanë, që 
nuk kishin xhaketa në uniformë, por 
vetëm këmishë të bardhë, u qullosën 
keq, por as që donin t’ia dinin. Duke 
ecur para bandës së Tiranës, korrnin të 
parët duartrokitjet e spektatorëve dhe 
sikur e zbehnin imazhin për bandën 
dinjitoze të Tiranës.

Konkurrimin e çelën në mbrëm-
jen e asaj ditë lezhjanët, në një sallë 
të mbyllur. Të nesërmen vazhdoi 
konkurrimi në një podium të ngritur 

në sheshin në qendër të qytetit. ishin 
6-7 fanfara, të rretheve Krujë, lezhë, 
Mat, Dibër (Kukësi nuk u paraqit) 
dhe Pukë e Tropojë, si dhe bandat e 
Tiranës, shkodrës dhe Kavajës.

Mëngjesi kur do të konkurronte 
fanfara jonë qe shumë i bukur. Një 
diell i ndritshëm maji derdhte shigjetat 
e rrezeve të tij në qiellin e llagartë 
dhe në detin prej zumrudi të pemëve 
e të drurëve, e reflektonin në fytyrat e 
gëzuara të njerëzve.

Qindra njerëz formonin një si am-
fiteatër rreth poltronave të vendosur 
për t’u ulur ne të rretheve. Pritej të 
konkurronte fanfara jonë, por ajo po 
vonohej. orkestrantët, të ulur në ven-
det e tyre, kishin shpalosur partiturat 
(e vetmja fanfarë që ekzekutoi me 
partitura) dhe po prisnin. Nuk po dilte 
në skenë prezantuesja, të cilës unë i 
pata dhënë një formulë për paraqitjen 
e orkestrës sonë. u ngrita për të parë 
se ç’po ndodh. Ndërkohë, prezantues-
ja doli para orkestrës dhe me një 
zë tingëllues shqiptoi në mikrofon: 
“orkestra frymore e shtëpisë së kul-
turës “haki stërmilli” të rrethit “hero 
të Punës socialiste” të Dibrës paraqitet 
për konkurrim me një cikël marshesh, 
këngësh patriotike dhe partizane.

Dhe, pa u shuar stuhia e duar-
trokitjeve, vërshoi lumi i trazuar i 
tingujve, i cili pushtoi hapësirën dhe 
shpirtrat e njerëzve, që mbeten të 
shtangur deri në fund të pjesës së 
parë, për t’u rizgjuar nga rrapëllima 
e duartrokitjeve. Duartrokitje pati 
dhe gjatë pjesëve që pasuan, dhe 
në fund të programit “biss”, sa që 
fanfarës sonë iu desh të ekzekutojë 
të gjithë repertorin që dinin, dhe, 
kësisoj konkurrimi i saj zgjati dyfishin 
e kohës së planifikuar.

Prapa meje, një burrë po shprehej: 
“Këta, po, ekzekutuakan si me kenë 
profesionista”. ishte ky vlerësimi 
më i mirë për mundin dhe djersën e 

fanfarës sonë dhe të drejtuesve të saj.
Më vonë mora vesh “pengesën” 

e fillimit të konkurrimit. Në tekstin 
e prezantimit unë nuk kisha shënuar 
“heroi i Punës socialiste”, titull që i 
ishte dhënë para pak muajsh rrethit të 
Dibrës. Ata kishin këmbëngulur, që 
nëse nuk do të përmendej kjo, ata nuk 
do të ekzekutonin. Prezantuesja, pas 
hezitimesh, më në fund ishte thyer, 
dhe pa më pyetur mua, e shtoi atë në 
tekstin e prezantimit.

Ishte mundi dhe sakrificat e pop-
ullit dibran në këtë titull, që e bënë 
Dibrën flamurtare të tërë Shqipërisë 
për punën me aksione, për zgjidh-
jen e problemeve. Në muajin tetor 
1970, në Aktivin e Partisë të rrethit 
për kulturën do të asistonte vetë 
kryeministri Mehmet shehu, i cili do 
të përgëzonte dibranët jo vetëm për 
ndërtimin dhe vënien në funksionin 
të disa qindra objekteve social-kul-
turore, pro edhe për ndërtimin me 
aksion të lagjes së re “Aksioni” në 
qytetin e Peshkopisë dhe përfundimin 
e elektrifikimit të të gjithë fshatrave 1 
vit para afatit të caktuar.

Më kujtohet se pas fanfarave 
konkurruan bandat. Banda e Kavajës 
pjesë me motive të shqipërisë së 
Mesme, madje edhe një këngëtar 
popullor, që u quajt risi... Për mua 
s’më pëlqeu, pasi, me gjithë përpjekjet 
nuk ish arritur që të ekzekutohen me 
veglat e tunxhit e në përgjithësi ato fry-
more motivet e kësaj treve, që vetëm 
violina mund t’i realizojë me saktësi. 
Banda e Tiranës kishte një repertor të 
larmishëm dhe të realizuar artistikisht. 
Por mua më ka mbetur në kujtesë 
konkurrimi i bandës së shkodrës, pasi 
lidhet dhe me një incident.

Nuk di se për ç’arsye, banda e 
shkodrës u paraqit me vonesë në 
lezhë dhe nuk dha “koncertin” e fsha-
tit. Kjo u interpretua nga zv.ministri 
Mantho Bala si mendjemadhësi, dhe 
u përjashtua nga konkurrimi. Vetëm 
insistimi i profesor Kantes bëri që ajo 
të paraqitej para publikut, por pa të 
drejtë që të vlerësohej me çmim.

Mëngjesi i ditës së koncertit të 
bandës së shkodrës ishte me një erë 
të fortë, e pazakontë për një ditë maji. 
Mijëra njerëz nga lezha, madje dhe 
nga shkodra kishin mbushur sheshin 
dhe prisnin.

Banda çeli programin e saj me një 
pjesë orkestrale (nga një simfoni apo 
opera “skënderbeu” e Prenk jakovës), 
autori i së cilës nuk kishte shumë kohë 
që kishte humbur jetën aksidentalisht. 
edhe tani më shfaqen ato ndjesi që 
përjetova atëherë. Nëpër tinguj të 
lehtë e të ëmbël vibronte jeta, me 
shpërthime të hareshme gëzimi dhe 
melankolie të dhimbshme. Befas me 
tinguj të rëndë, si me hap mortor, 
qasej rreziku, vringëllimat e vetëtim-

ta të shpatave dhe pastaj farkëllonte 
mes tingujve lavdia e fitores. Skena 
të tilla përsëriteshin; ndjenjat e mia 
tendoseshin gjithnjë e më shumë, me 
rezonancë me intensitetin e tingujve 
dhe larushinë e tyre. gjëmimi i rëndë 
i veglave të tunxhit, paralajmëronte 
një humbje të madhe, një mortje më 
të rëndë se mortja vetë. Përfytyroja 
atë shesh diku afër vendvarrimit të 
skënderbeut, (akoma e pazbuluar 
në atë kohë), ku lekë Dukagjini 
gjoks-hapur në acarin e janarit, duke 
çjerrur fytyrën e shkulur leshrat, i jepte 
popullit lajmin-gjëmë për vdekjen e 
skënderbeut. Por me jonet e tingujve 
unë ndjeja dhe shpirtin e trazuar të 
kompozitorit, të trupëzuar në mo-
mentin e tingujve të harmonizuar në 
mënyrë të mrekullueshme prej tij, 
për të mbetur përjetësisht i gjallë në 
zemrat e të gjallëve.

6. Festimi i Fitores
Në mbyllje të takimit, fanfara jonë 

u nderua me çmim të dytë. Çmim të 
parë iu dha lezhës, jo për cilësinë e 
interpretimit të fanfarës, por si vend 
organizator i aktivitetit, që qe me të 
vërtetë një organizim shumë i mirë. 

Këto fitore ne do ta festonim. Në 
lokalin ku ishim caktuar për të ngrënë 
(në rrugën nacionale, në drejtim të Mi-
lotit), shërbente si kamerier një dibran 
nga Zalldardha. Megjithëse në atë lo-
kal, Komiteti ekzekutiv i rrethit kishte 
shtruar një darkë për ne përgjegjësat 
dhe përfaqësuesit e Ministrisë, (unë 
aty dërgova N. Mazarin); në të njëjtën 
kohë, në të njëjtin lokal kamerieri ynë 
dibran na e shtroi edhe neve darkën, 
sipas porosive të bëra, duke e sfiduar 
keqas darkën zyrtare.

Darka zyrtare nuk zgjati shumë. 
Zv/Ministri erdhi dhe trokiti gotat 
me ne unë dhe lahim Kola ua kthy-
em urimet në emër të grupit. sapo 
darka qeveritare u mbyll, disa nga 
pjesëtarët e saj ndejtën në tavolinën 
tonë. Një ndër ta qe edhe dirigjenti i 
shkodrës, emri i të cilit nuk më kujto-
het. Vetëm mbaj mend se qe nga ata 
kompozitorë apo muzikantë minore, 
të cilët, pasi bëjnë emër dhe ndonjë 
këngë, që bëhet menjëherë popullore, 
mbetën anonime dhe bëjnë një punë 
të thjeshtë muzikanti apo drejtuesi 
muzike për të shtyrë jetën. Dirigjenti 
i bandës së shkodrës, ndonëse i vrarë 
shpirtërisht nga linçimi që iu bë forma-
cionit që ai drejtonte, shprazi thesin 
e humorit të këndshëm shkodran. Një 
kameriere e re e lokalit, me një fytyrë 
simpatike prej mulateje, soliste e 
ansamblit të lezhës, këndonte bukur. 
u krijua me të vërtetë një situatë e 
hareshme, që me këngë, barsoleta 
e dolli zgjati deri rreth orës 3.00 të 
mëngjesit, duke u gdhirë.

Po atë ditë u kthyem në Pesh-
kopi. Ndër punët e para që bëra, 
ishte nxjerrja e një fondi, me të cilin 
orkestrantëve iu prenë kostumet e 
uniformës, prej një stofi të një cilësie 
të mirë dhe të qepura me shumë finesë 
nga V. isaku.

Kanë kaluar vite që atëherë, dhe më 
shumë nga pjesëtarët e bandës u bëra 
më shumë se sa një i njohur. sa herë 
që shkelja në Bar-lokalin e Turizmit, 
Nurçe Mazari, që bënte pjesë dhe në 
orkestrën e këtij lokali, do të ekze-
kutonte me orkestrën valsin “Danubi 
Blu”, me të cilin vals më lidhte një 
kujtim i bukur i rinisë së hershme.

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.

Gusht 1995

Fanfara në çeljen e aktivitetit

Fanfara gjatë konkurrimit me drejtues Nuredin Mazarin Prezantimi i fanfarës për konkurrim
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libra
FjAlA E PoEtIt

shkrimtar apo çmimtar?
Nga ArtAn Gj. hAsAnI

sapo mësova që libri im “iMoRAlisti” është shpallur 
nga Bukinist.al si vëllimi më i mirë poetik i vitit 2020. 

Një konkurim i librave më të lexuar ku fituesin nuk e 
shpall një juri, por votat e lexuesve.

Falenderoj me mirenjohje botuesin tim Bujar Karoshi, 
organizatorët e festivalit poetik “Bukinist 2020” dhe 
lexuesit që përzgjodhën “imoralistin” si librin më të 
mirë në zhanrin poezi. Aktivitete të tilla letrare janë një 
format i vlefshëm për të vënë në vëmëndje të lexuesve 
sa më shumë libra dhe autorë. Një promovim online 
titujsh në epokën e virtualitetit është padyshim një gjë 
shumë e mirë. Falë internetit çdo autor mund ta shpalosë 
dhe ta çojë krijimtarinë e vet te lexuesi në kohë reale, 
pa pasur nevojë për ndërmjetës të dyshimtë qokash me 
pagesë apo favore.

përtej kësaj, dua të përsëris mendimin tim të kaher-
shëm në lidhje me kotësinë dhe absurditetin e çmimeve 
letrare. përsëris që trajtimi i letërsisë si një garë dhe sport 
është gjëja më antiletrare e mundshme. 

Çdo njeri që ulet të shkruajë letërsi, si ata që janë 
afirmuar, ashtu edhe dikush që është në hapat e veta të 
para të krijimtarisë, ka një grup admiruesish e adhurue-
sish për të cilët ai është “gjeni”,”unikal”, “më i miri”, 
dhe krijimet e tij natyrisht janë “perla”, “mjeshtrore”, 
“mahnitëse”, “të pakrahasueshme” e një radhë e gjatë 
superlativash të tjera.

po ashtu, një çmim i dhënë nga një juri “profesion-
istësh” dëshmon vetëm faktin që 4 vetë kanë rënë da-
kort që X libër është më i miri. Nëse do ishin 4 antarë 
të tjerë jurie do dilte fitues libri Y, e me këtë arsyetim 
kuptohet lehtësisht subjektivizmi i çmimit letrar dhe i 
vetë konkurimit të autorëve apo titujve.

Nga ana tjetër, edhe një çmim i dhënë nga vota 
lexuesish, edhe pse në pamje të parë mund të duket 
objektiv, përsëri mbart të njëjtin subjektivizëm. Kush ka 
më shumë admirues online fiton. Por jo të gjithë autorët 
kanë krijimtarinë e tyre online, në facebook apo portale 
të ndryshme letrare.

unë nuk e di pse libri im qënka “më i mirë” se librat 
konkurues të luljeta lleshanakut, ervin hatibit, Bardhyl 
londos, petrit Rukës apo Rudolf Markut.

për ta shtyrë edhe më tutje arsyetimin tim, unë nuk 
mendoj se ekziston libri “i mirë” apo libri “i keq”, e për 
pasojë, as autori “i mirë” apo “i keq”. 

Nuk ka libra dhe autorë të mirë apo të këqinj, por 
ka vetëm libra dhe autorë që na pëlqejnë ne, të cilët jo 
detyrimisht i pëlqejnë dikujt tjetër.

Mund të tingëlloj arrogant me këtë shënim, por i 
çliruar tashme nga kompleksi hipotetik i “dhelprës dhe 
rrushëve” që mund të aludonte ndokush që është njohur 
prej shumë vitesh me mendimin tim në lidhje me çmimet 
letrare të shprehur në intervista të ndryshme ndër vite, 
pas mbi 30 vjet krijimtarie të botuar dua t’u drejtohem 
shkrimtarëve të rinj, atyre që sapo kanë hyrë në botën 
e letërsisë.

shkruani dhe veç shkruani dhe mos rendni pas çmi-
meve, medaljeve dhe kupave sado të arta të jenë ato. 
Mos e shisni shpirtin tuaj artistik per asnje cmim. 

shkruani dhe veç shkruani dhe mos e shkëmbeni 
dinjitetin tuaj me favoret e “atyre që i kanë në dorë” pro-
movimet vanitoze të librit tuaj. Nëse mundni shumëzoji-
ni me zero! pas pak kohe do të bindeni që ata nuk kanë 
asnjë vlerë përpara librit tuaj.

Kujt do t’i mburesh me çmimin që ëndërron? sa ditë 
do të zgjasë kjo mburrje për diçka për të cilën ti mbase ke 
shitur edhe shpirt dhe dinjitet? Ne lexojmë dhe shijojmë 
autorët që kanë lënë gjurmë në epoka dhe shekuj, por 
nuk dimë asgjë për çmimet e tyre letrare.

Ashtu siç dimë që ajka e autorëve më të lexuar të 
planetit nuk kanë fituar kurrë ndonjë çmim letrar.

Nuk janë njerëzit që e japin verdiktin për veprën 
tënde. është KohA ajo që e jep. 

lëre KoheN të dëshmoje sa vlen libri yt, lexuesin e 
nesërm, te pasnesërm, kur ti nuk jeton më dhe askush 
nuk di asgjë për ty, përveç asaj që ke lënë të shkruar – 
testamenti yt i vetem letrar.

përndryshe lëre letërsinë dhe merru me sport. Vetëm 
atje do kesh mundësi të jesh më i miri apo më i keqi dhe 
askush nuk do e dyshoje kete.

Ndaje mendjen pra, do të bëhesh shkrimtar apo 
çmimëtar? 

janë dy rrugë të ndryshme.

ArtAN GjyZeL hAsANi 
Çelësi për të hyrë në nëntekstet e vargjeve: 
lexojini poezitë sikur t’i kishit shkruajtur vetë

Nga Albert GjokA | Bukinist.al

Përpara se të fillojmë intervistë,  do të doja të bëja një prezantim 
të shkurtër të të gjithë vëllimeve me poezi, romaneve që ka 
shkruar Artan Gjyzel Hasani. Pjesa më e madhe e të cilave sig-

urisht janë në platformën “Bukinist”, të botuara nga botimet “M&B”, 
ku botuesin Bujar Karoshi, dua ta përshëndes përzemërsisht dhe t’ju 
sjell në mendje të gjithë korpusin poetik dhe letrar të Artan Gjyzel 
Hasanit, të cilin e kemi të ftuar sot. 

Ai ka mbi 10 vëllime me poezi, 3 romane dhe 2 libra natyrës es-
eistike. Unë do të doja vetëm thjesht t’i sjell në vëmendjen e të gjithë 
atyre që po na ndjekin në këtë moment është “Striptist në shpirtin tim” 
vëllimi i parë me poezi, i vitit 1996, “Bushtra”, një roman i vitit 2001 
dhe i ribotuar me një titull tjetër “Hon” në vitin 2012, “Një shqiptar 
në oborrin e Elgretës” në vitin 2002, “Misioni paranoik”, poezi në vitin 
2006, “Erotika” një vëllim me poezi, në vitin 2007, “Stina e pestë” 
një libër në vitin 2008, “Mëkatari” një libër me poezi në vitin 2011, 
“Republika e semaforëve” një roman i vitit 2013, “Prandaj” një vëllim 
poetik i vitit 2014, “Oval” një vëllim me poezi, i vitit 2016, “Funeral” 
një roman i vitit 2012, “ID” një vëllim me poezi i vitit 2018, “Rutina 
perfektë” një vëllim me poezi, e vitit 2019, “Amnezi fatale”, një vëllim 
poetik i vitit 2019, “Imoralisti” një vëllim me poezi i vitit 2020. 

Dua t’u kujtoj miq se “Imoralisti” është përzgjedhur mes 6 prur-
jeve poetike të botuara gjatë vitit 2020 si më i miri dhe është në garë 
për librin më të mirë tek platforma “Leximtari”, tashmë një nismë e 
kryer prej 5 vitesh për të përzgjedhur prurjet më të mira në vite dhe 
në disa zhanre. 

Sigurisht “Imoralisti” është përzgjedhur nga ana jonë si një nga 6 
prurjet më interesante të vitit 2020. Këtu unë kam vëllime me poezi 
“ID” një botim shqip-anglisht, njëherësh kam edhe vëllimet me tregime  
“Rutina perfekte”. Të gjitha librat, i gjeni në platformën “bukinist.al” 
dhe mund t’i porosisni brenda Shqipërisë, jashtë Shqipërisë, librat vijnë 
aty ku jeni ju, në shtëpi, në zyrë, brenda një kohe shumë të shkurtër. 
Prandaj unë do t’iu rekomandoja fort që t’i bëni pjesë të leximeve 
tuaja librat e Artan Gjyzel Hasanit. 

Artan, përshëndetje, mirëdita për ju dhe mirëmbrëma për ne!
Përshëndetje!
Është kënaqësi e veçantë që të kemi, pasi ju jeni autori i parë i 

festivalit të librit “Bukinist 2021”, që vini tashmë nga diaspora. Do të 
doja ta nisim bisedën. Ndihen shkrimtarët shqiptarë që jetojnë jashtë 
Shqipërisë të harruar?

Artan Gj. hasani: Kjo është një pyetje që vjen natyrshëm dhe jo 
vetëm për shkrimtarët shqiptarë që janë jashtë shqipërie, por për të 
gjithë shkrimtarët që kanë zgjedhur të jenë jashtë vendit të tyre. unë 
mendoj që si pyetje kjo ngrihet gabim, sepse pak rëndësi ka ku jeton 
shkrimtari, rëndësi ka vepra e tij, libri i tij, cilës audiencë i drejtohet. 
sepse mund të hetosh për shumë vite, siç kam unë rreth 15 vjet në 
Kanada, dhe t’i drejtohesh një audience shqiptare siç ndodh në librat 
e mi poetikë. Pra, nuk ka shumë rëndësi vendosja fizike e autorit, për 
vetë autorin dhe për letërsinë që ai krijon. por me çfarë kam parë kjo 
ndikon në marrëdhëniet e autorit, marrëdhëniet e marketingut po 
themi, për të qenë pranë gazetarëve të kulturës në shqipëri, studiove 
televizive që promovojnë librat dhe organizmave të tjera që merren 
me zhvillimin e arteve dhe të letërsisë në shqipëri. 

Albert Gjoka: Unë e thashë në kontekstin sepse në përgjithësi kur 
autorët janë disi të pranishëm, flitet më shumë, diskutohet, flitet nëpër 
media. Platforma Bukinis, ka ardhur me një mision shumë të qartë, jo 
vetëm për të vendosur disa libra në platformë, por për të qenë dhe një 
pikë e fortë informacioni për librin shqip dhe sigurisht edhe për ata 
shkrimtarë, autorë shqiptarë, që jetojnë jashtë Shqipërisë. Tashmë siç 
e thamë ju keni 10 vëllime me poezi, keni 3 romane, keni një  vëllim 
me tregime, keni dhe një libër të natyrës eseiste. Ju vetë ku ndiheni 
më mirë, në cilin zhanër ndiheni më i çlirët?

Artan Gj. hasani: unë mendoj që prozator njeriu bëhet, përvoja 
jetësore dhe talenti kuptohet, të mundësojnë të bëhesh një prozator i 
mirë edhe pa u ndjerë i tillë në rininë tënde. Ndërsa poet, mendoj që 
është një thirrje, poezia e brendshme që ti e ndjen edhe kur s’ke filluar 
akoma të shkruash vargjet. është diçka brenda teje, në mënyrën se si 
shikon gjërat ose percepton botën. Në këtë kuptim unë e gjej veten te 
poezia, në qoftë se do të më kërkoje me një fjalë prozator apo poet, 
vetëm e vë më shumë tek poeti.  

Albert Gjoka: Poezia është më e vështirë për t’u lëvruar, sepse 
poezia kërkon edhe një thirrje të brendshme ndërkohë që romani 
kërkon edhe bërryla, kërkon një ndjesi shumë të lartë shpirtërore, 
mendore, kërkon një reflektim të fuqishëm. Kemi parë shpeshherë, 
njerëz që shkruajnë dhe thonë jemi poetë, sa e vështirë është për të 
kaluar nga një ndjesi personale që mund ta hedhë çdokush në letër 
në një ndjesi e cila kthehet në një gjuhë universale, që bëhet krejt 
natyrshëm edhe pjesë e tjetrit kur e lexon një poezi.

Artan Gj. hasani: Abuzohet me fjalën poet, ashtu si dhe me 
fjalën shkrimtar, artist, piktor. Dhe platformat online, mediat sociale, 
e inkurajojnë këtë abuzim. unë mendoj që çdo njeri mund të ulet 
dhe të shkruajë dhe do ketë një grup njerëzish të cilët do e pëlqejnë, 
të cilët do i drejtohen me superlativa. Kjo ndodh si për poetët, ashtu 
edhe për ata pretendojnë ose duan të bëhen poetë. Krijimi është 
diçka shumë personale, dhe unë mendoj që edhe të lexuarit e një 
libri është diçka shumë personale. Në këtë kuptim unë nuk dua të 
gjykoj që ka shkrimtarë të mirë dhe të këqij, ose poetë të mirë dhe të 
këqij. por ka poetë dhe shkrimtarë që më pëlqejnë mua. Ashtu siç ka 
poetë e shkrimtarë që të pëlqejnë ty apo një tjetri. pra, janë relative 
gjërat. Nuk ka libër të mirë, them, por ka një libër që na pëlqen ne. 
Duket si abstrakte, por po ta mendosh në mënyrë më të qenësishme 
artin e leximit, ashtu si artin e krijimit, ato janë thjesht personale janë 
perceptime individuale tonat. 

Albert Gjoka: Artan, do të doja të flisja pak për sa i përket, përpara 
se të kalojmë te librat me poezi, tek vëllimet tuaja, do të doja të flisja 
për një krizë të poezisë sonë, qoftë përgjithësisht të leximit. Ju jetoni 
në Kanada. Kanadaja ka një poezi të madhe sigurisht, qoftë të autorëve 
kanadezë, por edhe autorëve që vijnë në gjuhën angleze. Do të doja 
të dija prej jush a është kjo krizë e leximeve dhe e komunikimit me 
poezi e ndjeshme dhe shqetësuese edhe në Kanada. Sepse besoj se 
edhe në Shqipëri, unë mund t’jua konfirmoj si librar, që librat me 
poezi janë pak ose  aspak të lexuar sot.

Artan Gj. hasani: po, madje unë do të shtoja jo vetëm që janë pak 
ose aspak të lexuar, por tashmë kanë filluar të bëjnë dhe të palexue-
shëm. Në ç’kuptim? shkruhet pak poezi klasike, në kuptimin klasik 
të fjalës poezi, po të shohësh këtu në Amerikë të Veriut, poezia ngjan 
si një renditje rreshtat pa asnjë poetikë, lëng poetik brenda dhe ky 
është trendi, kjo është moda. lexoj vazhdimisht poezi bashkëkohore 
kanadeze dhe kjo e këtu e 30 viteve të fundit është shumë, më vjen 
keq që ta quaj poezi. Shpeshherë, madje janë fitues çmimesh, autorë 
që kanë fituar dhe nga kurioziteti lexoj. Kështu që nuk është një dukuri 
thjesht shqiptare, por në shqipëri ka diçka tjetër, ka një tendencë të 
brezit të pas viteve ’90, që të imitojnë të përpiqen të imitojnë emra 
të njohur të poezisë moderniste bashkëkohore. pra, duke kaluar në 
mënyrë patologjike jo fiziologjike etapat që ndjek një poet në rrugën 
e tij drejt mjeshtërisë poetike. Mund të gjesh poetë 18 vjeç, të cilët 
shkruajnë gjëra të cilat nuk i kuptojnë as vetë, me terma modernë 
etj., gjëra që ti i lexon dhe s’të ngelet asgjë brenda teje. Nuk lë asnjë 
gjurmë, por poezia që nuk lë gjurmë, mendoj që kjo është veçantia e 
poezisë. Që në lexim të parë duhet të të trokasë ty brenda. Nëse nuk 
troket, do të thotë se ka dështuar. Fatkeqësisht kemi shumë njerëz që 
shkruajnë, të cilët nuk e konsiderojnë këtë, thonë punë e madhe se si 
e ndjen ti si lexues, rëndësi ka që unë si autor të them këtë, unë kam 
dashur ta them këtë. pra, është një gjendje ambikue, do të thoja, por 
nga ana tjetër gjykoj që mes këtij deti, oqeani krijuesish e poetësh, ka 
dhe oaze poetikë të vërtetë, në shqipëri, ose jo vetëm të poezisë, por 
edhe të prozës dhe kjo është gjë e mirë. Një vend i vogël si shqipëria 
nuk mund të presim të nxjerrë 100 mijë poetë, siç janë ca nisma, por 
4-5 poetë të nxjerrë një brez, ky është sukses.

Albert Gjoka: Do të doja vetëm thjesht të bëja një ndërhyrje 
në vijim të pyetjes që shtrova, sigurisht lajmi i fitimit të Nobelit të 
vitit të kaluar të Luiz Glyk, poetes amerikane, ishte një lajm i mirë. 
Unë kam lexuar disa nga poezitë, ciklet me poezi që kanë ardhur 
dhe përpara dhe më pas, jo ndonjë vëllim të plotë por, kam shijuar 
poezinë e mirë të viteve ‘60-‘70, të letërsisë europiane, të dukesh 
sikur po lexoje Elitis ose Kavafis, mjeshtrat e mëdhenj të poezisë, 
por Luljeta Lleshanaku, një nga poetet më të mira që kemi ne, thotë 

intervistën e plotë e dëgjoni këtu:
https://www.facebook.com/bukinist.al/

videos/160408692652106
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intervistë
ImorAlIstI
(një poemë skiç mbi ferrin pa flakë)

jo, mos i falëndero ata…
…ata që të deshën të mirën,
ata që u përpoqën pafund për ty,
ata që kur kishe frikë, të thanë: “guxo!”
ata që të mësuan si të dhurosh lule,
por jo përdorimin e thikës.
Ata që të mohuan të drejtën për të gabuar,
ata që pranë të erdhën, kur të tjerët kishin shkuar
jo mos i falëndero…
Ata që të bënë kokën e të rritën,
ata me të cilët ndave fëmijërinë
dhe shpirtin ta dehën me gëzimin e tyre,
ato që me mëngjese t’i mbushën netët,
ndërsa nga djalë ngadalë u bëre burrë,
ata që në pëllëmbët e tua qiejt i zbritën
sa herë që zgjasje duart e nuk mund t’i arrije
balonat e tua fillkëputura…
Ata që të thanë se duhet të jesh zotëri
edhe mes atyre që zot nuk kanë,
ata që të mësuan të mos përdorësh bërrylat
dhe që tjetri është vëllai yt,
ata që të thanë se paraja e prish njeriun
dhe varfëria është shenja e të ndershmit.
Ata që të thanë mos njih urrejtje,
se dashuria zbut edhe të ligun,
jo, mos i falëndero…
të gënjyen...
Bëhu djali i keq i shtëpisë, i rrugës,
lagjes, qytetit, më i keqi i gjithë botës,
me bukën e përditshme haje turpin,
ndryshe në gosti për ty nuk do të ketë vend.
Do të vdesin ata që të bënë mirë,
do të vdesin ata që të ndriçuan arsyen
do të vdesin ata që jetën ua nxive
do vdesësh dhe ti
bashkë me të këqijtë dhe të mirët
prindërit, edukatorët dhe predikuesit
do vdesin edhe ata që u mbajnë mend...
jo, mos i falëndero,
të gënjyen...
se nderi yt s’vlen as dy lekë, o njeri,
as ndershmëria me të cilën të rritën.
Do mbetesh në cep të ringut një jetë
me kurrizin mbështetur pas litarëve të lagur
pa u mbrojtur dot nga ata që fort të goditën
dhe mbi altar do të bien të djegur trarët
si dritë e bordellit mbi katedralet
kur të të shkelin me këmbët e tyre të palara
kur të poshtërohesh nga harbutë dhe kodoshë
kur të të qëllojnë pa mëshirë në fytyrë
dhe, pasi t’u kesh kthyer faqen tjetër,
do të të kërkojnë edhe bythën…
Në emër të kujt do të bëhesh bir i mirësisë?
cila dritë hyjnore e jotja do të arrinte të ndriçonte
gjirizet e jetës ku as dritë e diellit s’hyn dot?!
Nuk i ke parë të mirët se si zvarriten rrugës pa fund
gjithnjë në radhë pas një maskarai që lehtësisht
arrin çdo gjë që ti nuk e fiton dot as me mund…
dhe mirëqenia e pasuria e tij veç shtohet
makutëria e tij kurrë nuk vdes…
Do kalosh nëpër të gjithë rrathët e ferrit, njeri,
para se të kuptosh se ndershmëria jote
nuk është virtyt,
por ves…
jo, mos i falëndero ata,
ata që të mësuan të falësh e të mos vjedhësh
e pastaj të dorëzuan te turma e batakçinjve
që të plaçkitën xhepat, ëndrrën, jetën…
Ata që të ushqyen me fisnikërinë
edhe ndaj atyre që të çuan në djall,
ata që të mësuan të bindesh, por jo të luftosh,
ata që të thanë se hamsteri dinjitoz e ka vendin
veç në rrotë,
ata që të mësuan mirësjelljen dhe jo ligjet e burgut,
ata që të thanë që xhungla u përket vetëm bishave
dhe njerëzve veç ungjijtë e shenjtë,
por kjo botë është versioni pa flakë i ferrit, o njeri,
ku një si ty nuk mbijeton dot…
Një ditë të fundit, kur fundin ke takuar
s’do të kesh përgjigje kur të të pyesin fëmijët
dhe çka falënderove një jetë të tërë
me nofulla të shtrënguara ke për ta mallkuar…
sikur s’jetove kurrë
humbanak do të ikësh
kur jeta të të thotë “shko!”
dhe i lodhur për vdekje
do të mbyllësh sytë
dhe do të ndjehesh keq
nga poema të vonuara
të padobishme si kjo...

vëllimi poetik “Imoralisti” merr çmimin “Bukinist 2020” në fushën e poezisë
Vëllimi poetik “imoralisti” i shkruar nga Artan 

gjyzel hasani dhe i botuar nga botimet M&B, 
u shpall vëllimi më i mirë poetik nga platforma 
online Bukinist.al, botuar gjatë vitit 2020.

Votimi ishte i hapur gjatë Festivalit të librit 
Bukinist 2021, që u zhvillua onlinë gjatë muajit 
mars-prill 2021. Në këtë festival pati një takime 
të ndryshme me poetë, shkrimtarë, përkthyes, 
botues të cilët sollën botimet më të reja, krahas 
problematikave që shoqërojnë librin vitet e 
fundit.

përgjatë dy muajve janë zhvilluar votimet 
online në blogun Leximtari për të zgjedhur librin 
më të mirë të botuar gjatë vitit 2020. Në gjashtë 
kategoritë e përzgjedhura: libri për fëmijë, poezia 
shqipe, romani shqip, romani i përkthyer, libri 
non-fiction dhe libri i zhvillimit personal, ekipi 
i Bukinist.al kishte përzgjedhur 7 prurjet më të 
mira të vitit të kaluar në secilën prej kategorive. 
Votimi është zhvilluar deri më 2 prill 2021 për 

kategorinë e librit për fëmijë dhe deri më 22 
prill 2021 për pesë kategoritë e tjera. Çdo votues 
kishte të drejtën e votimit një herë tek Leximtari. 
Në konkurim për gjinë e poezisë ishin edhe bo-
timet e poetëve luljeta lleshanaku, ervin hatibi, 
Bardhyl londo, petrit Ruka e Rudolf Marku.

“imoralisti” është ftesë për një rrugëtim po-
etik në anën tjetër të së Vërtetës, një rrugëtim 
i gjatë nëpër tema të nxehta që nuk durojnë 
veshje të tepërta të shpirtit. poezitë e këtij libri 
synojnë mesazhe të kundërta me moralizimet 
e dyshimta të epokës në të cilën jetojmë. Au-
toironia, sarkazma dhe cinizmi, mbeten edhe 
në këtë vëllim të ri poetik tipare dalluese të 
penës mjeshtërore të këtij autori. Depërtimi me 
guxim në thellësi të qenies njerezore, vetes dhe 
tjetrit, skanon shoqërinë dhe marrëdhëniet tona 
me njëri tjetrin, raportet tona me të “vërtetën 
zyrtare” të shpirtit dhe qënies.

Botimet M&B / ISBN: 9789928307569

nuk është çudi që pas 20 apo 50 vitesh, poezia të zhduket. Ju vetë e 
shikoni një projeksion gati apokaliptik për poezinë dhe për poetin, 
duke marrë në konsideratë edhe faktin se ju tashmë i keni kushtuar 
një pjesë shumë të madhe poezisë.

Artan Gj. hasani: po, lleshanaku ka të drejtë, madje unë doja 
vetëm krijimtarinë e luljetës si argument. pjesa e parë e krijimtarisë 
së saj ka qenë shumë poetike, por me dukurinë e autorë që shkruajnë 
për agjenda të caktuara, ju jepet një komandë autorëve dhe ju thuhet 
shkruani për këtë temë. u caktojnë tematika dhe ky është trendi 
europian e botëror, nëse do të konkurrosh në një çmim europian 
duhet t’u nënshtrohesh temave që kanë ata. Në prozë unë e kuptoj 
këtë gjë, por në poezi kjo është absurde dhe shumë autorë të rendin 
pas çmimit ose janë vanitozë duan patjetër që emri i tyre të spikasi 
diku. s’ka rëndësi se me çfarë kosto dhe këta i nënshtrohen kësaj 
poezisë së re, që po themi e cila për mendimin tim është një poezi që 
shkruhet në mënyrë të detyruar. Dhe e keqja e është se këta krijojnë 
shembullin për poetë të rinj që i kanë model dhe shkruajnë dhe këta 
atë lloj poezie, thashë që është poezi me parafabrikate, poezi për 
po themi, për xhenderin, poezi për bombardimet në Beograd ose 
poezi për Nënë terezën ose caktohen ca tema. Ndërkohë që poezia 
është aq e lirë, ose e vetmja gjë që ka ngelur e lirë edhe në epokën e 
internetit. ti sot mund të bëhesh piktor duke përdorur teknologjinë 
e internetit, mund të bëhesh këngëtar duke përdorur teknologjinë, 
por s’mund të bëhesh poet, po nuk e pate brenda teje atë nuk të 
ndihmon teknologjia. pra, kjo përpjekja për ta futur poezinë në rrugë 
zyrtare të agjendave të aktivistëve të tematikës që shqetëson Be-në 
ose organizmat e ndryshëm ndërkombëtarë duket absurde. Dhe nga 
kjo do t’i vijë e keqja, fundi, poezisë mendoj.

Albert Gjoka: Librat tuaj me poezi, sigurisht, ajo çfarë mua më ka 
bërë përshtypje është se flitet shumë për harresën, flitet shumë për 
dhimbjen, flitet shumë për zhdukjen, flitet shumë për ikjen, por në 
anën tjetër ka edhe shumë pasion, ka një energji të brendshme, një 
dashuri të madhe për femrën. Do të doja të dija me vërtetë, ju keni 
bërë dhe një jetë në emigrim, në Greqi pastaj jeni zhvendosur dhe 
në Kanada. Do të doja të dija që të gjithë dallgët e jetës janë përthyer 
në atë spektrin e dritës të shpirtit tënd dhe kanë ardhur si dhimbje, si 
harresë dhe kujtesë apo ka ende një asht të fortë Artan Gjyzeli. 

Artan Gj. hasani: unë mendoj që krijimtaria poetike është ajo 
pjesa e dukshme e ajsbergut të jetës së secilit. shpeshherë përvojat 
personale të autorit mund të jenë dhe përvoja të lexuesit. Kur themi 
që lexuesi gjeti veten, po kështu jo çdo gjë që shkruan një poet, është 
përjetimi i tij. janë dhe perceptime që i marrim, por jo të jetën tonë, 
janë të jetës së njerëzve përreth nesh ose të njerëzve të panjohur. 
Dhimbja, harresa, kujtesa, këto janë vektorë mbi të cilët zhvillohet 
shpirtërisht qenia njerëzore edhe pa qenë poet. edhe një njeri që 
nuk është poet, në shpirt ai është poet, ai e ndjen dhimbjen edhe 
në mënyrë poetike, tjetër gjë se sa është në gjendje ta shprehë. Kjo 
është diferenca për dikë që themi ka talent të lindur për poet, jo 
për ndjeshmërinë, por për mënyrën, pra, aftësinë për ta shprehur. 
unë mendoj që të gjithë njerëzit brenda tyre ndjehen poet. edhe 
nga këto rastet e dhimbjes, dashurisë, ndarjes, harresës, kujtesës, 
mallit, distancës, largësisë, të gjitha këto nuk janë privilegj i vetëm i 
poetëve, janë i të gjithë njerëzve. të gjithë e përjetojnë, poeti thjesht 
e materializon në fjalë. 

Albert Gjoka: Sigurisht poezia është një gjuhë në vetvete Artan dhe 
ajo çfarë unë do të doja të thoja është se sa e gjen veten një shqiptar 
në poezinë e Artan Gjyzel Hasanit dhe sa mund ta gjejë një kanadez, 
një amerikan në këtë aspekt e kisha. Ju keni botuar edhe “ID” që 
është edhe në shqip edhe në anglisht. I shijova shumë, kishte edhe 
muzikalitet edhe ritëm, edhe në anglisht. Në përpjekjen tuaj, me aq sa 
di unë, ju keni botuar libra në anglisht, italisht e greqisht, mos gaboj.

Artan Gj. hasani: Miqtë e mi amerikanë e kanadezë që e kanë 
lexuar vëllimin “iD” e kanë pëlqyer shumë dhe kam marrë komente 
shumë pozitive prej tyre, pavarësisht se unë nuk i jam drejtuar një 
universi shpirtëror amerikan, por ne më shumë jemi mesdhetarë dhe 
besoj që ai libër më shumë do të pëlqehej nga bota sanguine e Mes-
dheut sesa nga bota e ftohtë e Amerikës së Veriut, por çuditërisht unë 
gjeta njerëz të cilët e pëlqyen vërtet. Mendoj që një poet që shkruan 
në gjuhën shqipe i drejtohet audiencës shqiptare, pavarësisht se libri 
yt mund të përkthehet edhe në gjuhë të tjera. është një fatmirësi ose 
një rastësi që ai të bëjë eko edhe në gjuhët e tjera. Kështu përderisa 
unë shkruaj gjithmonë shqip dhe këmbëngul të shkruaj direkt shqip, 
do të thotë që unë i drejtohem audiencës shqiptare. Kam provuar të 
shkruaj kur isha në greqi, shkruajta vëllimin, që pastaj e përktheva 
në shqip vëllimin “paranoik”, e shkruajta në greqisht dhe e pëlqenin 
grekët që e lexonin. pse, sepse ne kemi të njëjtin regjistër shpirtëror, 
jemi ballkanas, jemi mesdhetarë. Kurse këtu një londinezi që punon 

me mua dhe banon në toronto atë nuk e prekin shumë, nuk ndjen 
ndonjë gjë, ai thjesht për mirësjellje thotë më pëlqen, por unë e kuptoj 
që nuk ka depërtuar poezia tek ai fare. Ky depërtim jo gjithmonë ndodh 
për faj të poezisë, nganjëherë ndodh edhe për faj të atij që e merr. 

Albert Gjoka: Do të doja të kthehesha në një pikë shumë thelbësore. 
Femra, dashuria është një pjesë esenciale, të gjithë vëllimet tuaja 
poetike, dikund kam lexuar ose mund të bësh një poezi të mirë mund 
të bësh një dashuri të mirë.  Do të doja të dija se si është raporti mes 
poezisë dhe dashurisë brenda Artan Gjyzel Hasanit.

Artan Gj. hasani: unë mendoj që të shkruarit poezi është një akt 
dashurie dhe shpesh është edhe një akt seksual, akt erotik, pra, është 
e drejtë ajo që ju thatë, krahasimi i krijimit të një poezie me procesin 
e dashurisë. Figura femërore që për mendimin tim është qendra e 
botës, është nëna, është gruaja, është e dashura, është fëmija, vajza 
jote. pra, ne jemi në marrëdhënie me femrën gjatë gjithë jetës sonë 
dhe është e pamundur që gjurmët e femrës si figurë të mos ndodhen 
kudo tek ne, aq më tepër në poezi, kur flasim që femra nga vetë natyra 
është artistike në raport me brutalitetin e mashkullit, po themi, femra 
është, për mendimin tim, është dhe ngelet diçka delikate dhe e brishtë.

Albert Gjoka: Nëse nisim që nga vëllimi i parë në vitin 1996 deri 
më sot, çfarë pune keni bërë me veten tuaj për ta përsosur vargun 
edhe në aspektin teknik, në metaforë, në ritëm, në rimë, në rimë të 
brendshme dhe, nëse ju do t’i riktheheshit poezive të viteve 1996, si 
do të ndiheshit përpara tyre, krahasuar me vëllimet e fundit.

Artan Gj. hasani: po, unë mendoj që sado i talentuar të jetë një 
autor i ri, në gjurmën poetike që ka lënë ai ndjehen dhe gjurmët po-
etike të poezive me të cilat ai është rritur, të autorëve që ai ka lexuar. 
Kjo është e pashmangshme, që ti të mos jesh ndikuar nga një autor. 
Mbaj mend në rininë time mbasi kisha konsumuar gjithë poezinë e 
bukur të traditës shqipe dhe kisha lexuar tek-tuk ndonjë autor të huaj 
në mënyrë të ndaluar ose të fshehtë, këto u materializuan në shpirtin 
tim dhe tek vëllimi “erotika” i mëvonshëm si libër, por poezitë që janë 
shkruar gjatë viteve ‘90, shumica e atyre. pastaj me kalimin e viteve, 
kuptohet personaliteti artistik ndryshon dhe unë pata një influencë 
të cilën e kam gjithmonë, kjo influencë e ka emrin Leonard Cohen, 
gabimisht shumë nëpër komente thonë, si Bukovski. por Bukovski s’ka 
qenë ndonjë preferencë e imja pavarësisht se e kam lexuar komplet. 
Flas për Bukovskin në poezi, nuk më ka pëlqyer ndonjëherë. Ndërsa 
leonard cohen ka ndikuar shumë me muzikën e tij, me poezitë e 
tij edhe me jetën e tij, gjithçka dhe besoj se ai ka qenë një shtysë e 
fortë që nga fundi i viteve ‘90 unë t’i futesha shkrimit të poezive me 
pasion më të madh, shpenzoja shumë kohë, sepse shpesh kam qenë 
në dilemë se a ia vlen t’i shkruaj. 

Albert Gjoka: Kisha ndërmend të diskutoja leonard cohen, është 
një personazh poetik në vëllimet tuaja me poezi, herë leonard, herë 
cohen. për të gjitha ata që besoj kanë dëgjuar këngët, unë jam i men-
dimit që leonard cohen, përpara se të ishte një këngëtar i madh, ishte 
një poet i madh. Ai ka lënë gjurmë të mëdha dhe nëse do të kishte një 
Nobel për poezinë, nuk duhet ta merrte Bob Dilan, por duhet ta merrte 
leonard cohen, në gjykimin tim, sigurisht. po unë kam parë shumë 
emra, p.sh., më ka befasuar Rupi Kaur, një poete indiano-kanadeze, 
shumë e suksesshme me “Milk and honey”, dhe vëllime të tjera po-
etike. Do të doja të dija diçka më shumë, përveç ndikimit të leonard 
cohen, ju duke jetuar në Kanada, a ka autorë të tjerë që ndikojnë te 
ju? Dhe ju vetë, në përditshmërinë tuaj, sa lexoni poezi?

Artan Gj. hasani: lexoj poezi vazhdimisht, por nga poetët bash-
këkohorë thashë, kur them bashkëkohore flas jo për brezin e Cohen 
por më pas, nuk lexoj pothuajse fare, mjaftojnë dy-tre vargjet e para 
dhe të kuptoj që bëhet fjalë për poezi që në optikën time nuk është 
poezi dhe nuk humbas kohë me të. 

Ajo vajza, Kaur, që përmendet ju me “Milk and honey”, ajo ishte 
një produkt i ca organizatave që botuan, ia mblodhën asaj nga insta-
grami a facebooku, nuk e di. ishte një projekt, pra. Këta janë autorë 
që promovohen, autorë projektesh, por ajo vetë nuk ka ndonjë vlerë, 
përveç faktit që, në mos gaboj, asaj i janë hapur nja dy çështje gjy-
qësore këtu që vidhte statuse të ndryshme në instagram dhe facebook 
dhe i kishte botuar si të sajat. pra, është një autor që në optikën time 
nuk e konsideroj.

Albert Gjoka: Artan të falënderoj shumë, do të doja një mesazh 
nga ana juaj për lexuesit e librave tuaj

Artan Gj. hasani: Mesazhi më i mirë që një poet t’u japë lexuesve 
ose adhuruesve të tij janë vetë vargjet që ai ka shkruar dhe mjafton të 
harrojmë autorin, të harrojnë së paragjykuari. thjesht, të lexojnë vargjet 
sikur t’i kishin shkruar vetë ata. Besoj kjo është mënyra më e mirë për 
të depërtuar, ky është çelësi për të hyrë në ato nëntekste e vargjeve.
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Me rastin e 80 vjetorit profil

Nga dr. SelMan Mëziu

A ka mundur ndokush të lidhë me fije Korabin 
kreshtlartë në lindje me Runjën këmbëlagur 
në lumin e Murrës e Drinit bashkë? A ka 

mundur kush të përshkruaj natyrën e luginës së 
Drinit, të shkruaj për Dibrën që nga prehistoria, 
luftën kundër perandorisë osmane, serbëve, e deri 
tani te thirrja për ta mbrojtur luginën nga “gjoli” i 
Skavicës? Sigurisht që kjo duket e pabesueshme, 
por kjo është e vërtetë. A e keni parë personalisht, 
biseduar, pirë kafe, lexuar, artikujt e librat e tij, 
parë fotografitë, jo pak, por dhjetë mijë? Nëse 
nuk po kujtoheni se për kë kam nisur të shkruaj, 
po jua kujtoj: ky personalitet i gjithanshëm është 
Abdurahim Ashiku!

Kam zgjedhur të udhëtoj në krahët e një shqi-
ponje. Sepse kam shumë besim si shpendi më 
krenar, më jetëgjatë, derisa t’i përkulet sqepi, që të 
mos mundet me ngranë. Në krahët e saj udhëtova 
pesë kontinentet. Kuptohet Shqipërinë e Dibrën 
tonë të ndarë dy copash si Berlini dikur. Fatmirë-
sisht takova shumë. Syrgjynosurit, shpërthimi 
i një vullkani ekonomik e politik i shpërndau, 
anembanë rruzullit të dheut. Kuptohet dibranë e jo 
dibranë. Shumica më janë përgjigjur mbushur me 
mall e krenar. Mua më ka bërë fotografi. Unë kam 
emrin në një reportazh. Mua më ka përmendur së 
bashku me inxhinierin pa diplomë, mendjempreh-
tin Gani Tuçepin.  Ndërsa mua në një meditim me 
Jashar Mezenxhiun, Todi Mançon, Tefta Camin. 
Ndërsa mua në një shkrim mbi studimet agrono-
mike me profesor Andrea Shundin. Ndërsa mua 
me Herodotin e histografisë shqiptare Aristidh 
Kolën. E kështu zëra të shumtë më thërrisnin edhe 
kur kaloja mbi  oqeanet me anijet që lundronin, 
që jepnin lajmin, se pena, stilografi i këtij burri të 
zgjuar dibran ishte ngjyer mijëra herë në shishen 
e bojës, lapsi kishte lanun dhjetëra kilometra 
gjurmë të lakuara shkronjash, në shumë blloqe, 
fletore, letra, ndoshta një hektar të tillë, qëndisur 
me histori, vlagë jete të papërsëritshme. Makina 
e shkrimit kishte ‘’vuajtur,, shumë nga gishtat mbi 
tastierat e shkronjave. Fatkeqësisht nga shtrëngesa 
e regjimit e braktisi. Ndërsa nga Kanadaja do të 
fluturonte makina e shkrimit “Omodoro”, dhuratë 
më se vyer e dibranit sohodollas Kamber Merdini. 
Motori biologjik i krijimeve në gazetari rifilloi me 
vrulle të reja në dhé të huaj. Kuptohet më pas 
kompjuteri, i lehtë, praktik që të jep dhe tmerr, 
t’i shpërndan dhe kursen penë, bojë e letër, hyri 
si mjet pune. Mrekullia e teknologjisë së kohës 
u përvetësua edhe nga Abdurahim Ashiku, zdo-
janas e breazhdanas për të gjetur rrënjën e fjalës 
e hapur brazdat e mendimeve mbi letrën borë 
të bardhë.  Skalitje që i shërbejnë kohës, por i 
përkasin përjetësisë.

Fotografia - pasioni, mjeshtëria e dëshira e 
gazetarit me prodhimtari e kohëzgjatje rekord jo 
vetëm shqiptar, por ndoshta, botëror, gjashtëdh-
jetë e katër vjet. Makina fotografike ende nuk 
‘’pushon, së shkrepuri, fotografi e filluar me 
modeli rus “Smena” në vitin 1957. Të shkruarit 
e fotografia do të bëheshin vëllezërit siemezë në 
jetën e vrullshme të dibranit Ashiku në rrokullimën 
e viteve vrullshumtë.

Suksesi i udhëtimit, kënaqësisë të të shkruarit 
do të gjenin folenë e krenarisë prindërore, me 
takimin rastësor në një tren e përballë njëri-tjetrit, 
të babait të gazetarit, në udhëtimin për në Fier 
(1958) për të takuar djalin, Abdurahimin. Ishte 
kryeredaktori i gazetës ‘’Zëri i Rinisë”, Dhimitër 
Verli. Udhëtim i kandshëm, mbresëlënës, mbjellës 
kënaqësie, kur Verli, thurte lëvdata për djalin e tij 
si gazetar me shkrime të çmueshme. Bashkëpun-
imi, rendimenti, cilësia e shkrimeve në të gjitha 
gjedhet e gazetarisë do ta radhitnin gazetarin e ri 
dibran Ashiku, në një ndër më të vlerësuarit nga 
kryeredaktori, Liri Lubonja si zëvendëskryereda-
ktore,  redaktorët Luan Dibra, Vath Koreshi, Loni 
Papa, Agim Cerga, Kliton Gjilani, Zef Gurakuqi, 
Pirro Tase.

Rritej fizikisht, i shëndetshëm djali iI Ashikëve, 
burrërohej para kohe, diplomohet si agronom më 
16 shkurt të vitit 1966. Ishte emocionues fjalimi i 
tij, mendimet e tij të arta, pjesëmarrja e ministrit 
të Bujqësisë Pirro Dodbiba dhe rektori i Institutit 
të Lartë Shtetëror të Bujqësisë Gaqo Tashko, 
shkencëtar në fushën e bujqësisë. Krahas diplomës 
të mësipërme ai që në moshën gjashtëmbëdhjetë 
vjeçare e deri në këtë moment  si gazetar me 

Udhëtim përmes margaritarësh i një gazetari

portrete njerëzish, kronika jetësore, reportazhe, 
përshkrime, meditime, skica, fejtone etj., ishte 
formuar, pjekur profesionalisht. “I diplomuar” 
si gazetar falë vullnetit, dëshirës, këmbënguljes, 
leximit të librave. I pari ishte: “Të njohësh botën 
rreth teje”, dhuratë për Vitin e Ri 1954 në shkollën 
shtatëvjeçare Peshkopi për rezultate të shkëlqyera. 
E pastaj zgjatet e zgjatet gjerdani i librave, gaze-
tave, revistave etj., të cilat i hapën dritaret e 
dijeve dhe e frymëzuan edhe për shumësimin 
e shkrimeve tanimë me rrezehapje të gjerë e të 
dendur gazetash si “Ushtima e maleve”, “Zëri i 
Popullit”, “Bashkimi”, “Zëri i rinisë”, “Puna” etj., 
në faqet e revistave “Ylli”, “Bujqësia socialiste”, 
“Shqiptarja e re” etj., si dhe në skenarët televizivë, 
fotoreportazhet etj.

Hap krahët për të “fluturuar” drejt fshatrave e 
qytezave, galerive të minierave, staneve të barin-
jve, çadrave të gjeologëve të Dibrës së Poshtme,  
Grykës së Madhe, Bulqizës, Batrës, Mirditës etj. 
Duke ngjyer penën në vlagën e heroizmit, duke 
krijuar personazhet realë veshur me ngjyrat e 
fjalëve emocionuese, zbulues karakteresh.

 Gazeta “Ushtima e maleve”, emër i ideuar e 
vendosur së bashku me kryredaktorin e parë Esat 
Bashllarin, qëndisur me shkrimin e shkruar po 
me penën e tij, me të njëjtin titull si dhe emri i 
pagëzuar prej tij, vendosur në numrin e parë të 
saj. Shprishet vazhdimësia me dhimbje të thellë, 
siç do ta pësonte ekonomia e tërë, kultura, arsi-
mi, peizazhet industriale, bujqësore e të pyjeve. 
Fatkeqësisht edhe gazeta “Ushtima e Maleve” në 
qershor 1991 do të shuhej, duke u zëvendësuar 
me emrin e ri “Dibra”, ku kryeartikulli “Dy Dibrat” 
do të kishte firmën e gazetarit Abdurahim Ashiku. 
Fikeshin e shuheshin dritat, por ai do të udhëtonte 
me bllokun e stilografin në xhepin e xhaketës e 
makinën fotografike në krahë pa u ndalur.

Mësoi nga mësuesja e letërsisë në shkollën 
shtatëvjeçare të qytetit të Peshkopisë, e pagëzuar 
me emrin “Penelopa”, heronjtë e mitologjisë 
së lashtë greke e romake  te Homeri, Sofokliu, 
Euripidi, Aristofani, Virgjili etj. Por veprimtaria 
e tij e vrullshme në fushën e gazetarisë e takuan 
brenda viteve ’60 -’70 të shekullit që përcollëm 
me shkrimtarin e madh Ismail Kadarenë, me au-
torin e romanit “Hasta la Vista” Petro Markon e 
të shoqen, e cila qëndiste faqet e “Pionierit” me 
piktura. Ndërsa shumë më vonë ai takon Dritëro 
Agollin shkrimtarin tjetër, duke pirë kafe në shtë-
pi. Në bisedë e sipër Ashiku zbulon se motivet e 
romanit “Njeriu me top” ishin marrë ne Lishanin 
e Epër të krahinës së Luznisë.

  Margaritarët njerëz të kulturave të ndryshme, 
margaritarët, peizazhe me ngjyrime të ndryshme 
do t’i takonte e përshkruante në të gjithë 
Shqipërinë, ku unë do të shkruaj disa prej tyre,  
sepse është e pamundur në një artikull të tillë në 
përvjetorin e tetëdhjetë të lindjes, t’i shkruajmë 
të gjitha.

Dhe ja në vitin 1959 deri në shtatorin e viti 
1961 punon, shëtitën, shkruan në blloqet e tij, 

edhe joshjen nga aroma e luleve të pemëve në 
bahçet zdojanase e muhurrake ose duke ngulur 
piketat e para në plantacionet e arrave e mollëve, 
lajthive e kumbullave, ku freskia e erës së lehtë  
të brigjeve të Drinit e të Murrës e ngazëlleu e 
frymëzoi në krijime të reja. Vazhdoi udhëtimin 
entuziast, këmbëlehtë e vëzhgues i hollë i gjithç-
kaje duke takuar e shkruar për njerëz heronj të 
Katër Grykeve, Muhurit, Luznisë, Sinave e vizituar 
Bulaçin e dajat e tij,të fisit më të vjetër, prej disa 
shekujsh, Zhuzhi.

  Maratonomaku dibran,  tanimë si studiues, 
kërkues e grumbullues të dhënash  në një eks-
peditë në vitin 1962, “fluturoi” Ashiku me kolegët 
studentë e studente nga Shqipëria e jugut në 
Bularat e deri në rrafshnaltën e malet e Zagorisë 
të Gjirokastrës. Nga qafa e Devrinës vështroi 
me plot kureshtje peizazhet e mrekullueshme të 
Gjerbësit të Skraparit e luginën plot përthyerje të 
befasueshme të Tomorricës dhe duke u ngjitur 
deri në Shpirag e mësuar legjendat e tij.

  Nga bjeshkët hijerënda të Razmës në malësitë 
e Shkodrës, vështroi bukuritë mahnitëse të breza-
reve të fshatarëve të Vrithit punëdashës e bujqër 
duarartë.  Nga qyteti i Pukës udhëtoi plotë kërshëri 
drejt Qerretit e zbriti në luginën e ngushtë të Drinit 
në Koman, me lodhje fizike në gjymtyrë, por me 
frymëzime të reja, për të shkruar reportazhe e 
përshkrime peizazhesh mahnitëse plot dritë e 
rreze dielli të kuqëluara mëngjesore.  

Ekspedita arrin në Kukës e përshkon malet  
për në Bicaj, Kolosianit me shumë histori, tradita 
e njerëz bujar, shkel i habitur e plot emocione  
bjeshkët e Shishtavecit e mrekullohet nga Lugina 
e Valbonës  e ujët e saj qelibar, duke u kënaqur 
me një banjë në të nxehtin e korrikut.

Gjithmonë në lëvizje me trajektore të stërzg-
jatura në kërkimin e fakteve, heronjve, ngjarjeve, 
në gjirin e maleve, natën me yje e ditën me borën 
kallkan e verën e nxehtë prush zjarri dru dushku. 
Dhe ja, duhesh shkruar për ditën e gjeologut, 23 
gusht. Ishte viti 1964, prandaj ngjitet bjeshkëve 
krenare me bukuri magjepsëse të Oroshit,  duke 
shijuar ujin e ftohtë brisk në Livadhet mbushur me 
lule të Fushë Lugjeve. E pastaj një natë me gjumë 
të lehtë i gazetarit Ashiku në çadrën e Gëzim 
Shimës ne Nëmshejt të Mirditës, duke lozur me 
xixëllonjat e ndjerë aromën e luleve të barërave 
të bjeshkëve, e zgjuar nën simfoninë e ëmbël të 
cicërimave të  zogjve të mëngjesit alpin.

Nuk u lodh pena e tij  duke mbushur blloqet me 
shënime, nuk u ankua kurrë makina e shkrimit nga 
lëvizja e pandërprerë e tastierës deri natën vonë, 
nuk murmuriti as edhe një fjalë makina fotografike 
duke fiksuar në celuloidin e tij dhjetëra fotografi e 
ndjerë rrahjet e zemrës, frymëmarrjen e sforcuar 
nga lodhja e të zotit të vet, gazetarit shëtitës, 
gjurmues të personazheve, ngarkuar me heroizma 
të njerëzve të punës, muzikës, artit, intelektual, 
specialist të fushave nga më të ndryshme.

Por edhe kjo ndërmarrje e vështirë do të 
pësonte një thyerje, një goditje, nga tajfuni i 

ndryshimeve politike e ekonomike të Shqipërisë 
në fillimet e viteve 1990.  Pikërisht në korrikun 
dramatik të vitit 1996. Pena do t’i ngrinte në dorë, 
frymëzimi do t’i ndalesh nga diga e kërcënimeve  
huliganeske: “O mbyll gojën, ose do të rrëmbejmë 
fëmijët”. Arsyeja ishte e thjeshtë: Po digjeshin, fab-
rika, kombinate e vreshta. Sëpata e motosharra po 
priste ullinj e pyje shekullorë, plantacione pemësh 
e vreshtash, miliona të tilla, po rrafshoheshin për 
tokë ndërtime të ndryshme, lapidarë, rrugë, ura, 
zyra kooperativash e ndërmarrjesh etj. Ndërsa 
gazetari Ashiku, dëshmuesi i zhvillimeve e rritjes 
së tyre, duhej të  shkruante katastrofën e tyre në 
faqet e gazetave. Por kjo dëshmi nuk i pëlqente 
një pjese njerëzish e partish politike. Prandaj pas 
plot 34 vjetëve, gazetari maratonomak, penë artë, 
kronikani serioz, i zellshëm e gjithë pasion, do të 
udhëtonte drejt jugut, por tanimë, jo si studiues 
e gazetar, por si i kërcënuari, zemërthyeri, shpirt 
helmuari, i dëbuari nga shteti që nuk kishte forcë, 
dinjitet e ligje që ta mbronte. Atëherë  kapërcen 
kufirin shtetëror bashkë me djalin e madh katërm-
bëdhjetë vjeçar për dore me 21 korrik 1996, duke 
shkelur tokën greke si i syrgjynosur.

    Por heroi ynë, Balzaku i “Njerëzve që dua” 
nuk iu përkul kohës makabër, ai nuk iu gjunjëzua 
vështirësive të moshës e udhëtimit me kokë në 
torbë.  Abdurahim Ashiku si emigrant iu nënsh-
trua punës si agronom me universitet, i bimëve 
bujqësore, luleve e perimeve, njohës i strukturës 
e plleshmërisë së tokës, duke punuar derisa doli 
në pension në Greqi.

   Rizgjohet profesioni i të shkruarit në gazeta, 
madje më e vrullshme, me prurje të mëdha, orteqe 
dijesh kulture patriotizmi të zjarrtë, duke i botuar 
te gazetat “Vllazërimi”, “Rilindja XXI”,  tek “E vër-
teta”, ku ishte kryeredaktor, “Emigranti”, “Gazeta e 
Athinës”, “Plus gazeta e Athinës”, këto të botuara 
në Greqi, dhe jo vetëm, ai shkruajti për shtypin 
në Shqipëri e portaleve në botë.

Heronjtë e tij tani ishin të syrgjynosurit, dramat 
e jetës së tyre në dhé të huaj, në ishujt e shumtë të 
Greqisë, në Selanik, Patras, Pelopones, Athinë, ku 
dhe banonte, duke përshkruar punën e peripecitë 
e tyre, të ngjizura fort me origjinën e tyre dibrane, 
matjane etj. Shqetësimi i tij rrodhi si një gurrë 
e fuqishme plot ndjesi patriotike, mbi shkollat 
shqipe, për fëmijët e të syrgjynosurve në Greqi. 
Duke botuar me pensionin e tij tre libra vetëm 
për shkollat shqipe të hapur në Greqi  si: “Shkolla 
shqiptare e Athinës”, “Shkolla shqipe e Selanikut” 
dhe “Dashmir Zaçe - një rilindës i kohës sonë”, 
ku të tërheqin problematika e trajtuar, historiku i 
hapjes së tyre, të mbushura me dashuri, përmal-
lim e dhembshuri për atdheun e shkronjat e të 
shkruarit shqip të fëmijëve. 

  Temat rreth Dibrës së Poshtme nuk ju shterën 
kurrë. Gazeta “Rruga e Arbërit” u bë tribuna më 
e fuqishme e krijimeve të shumëllojshme të tij 
në fushën e gazetarisë. Qendra e gravitetit ishte 
dhe vazhdon të jetë përmbytja e luginës së Drinit, 
pjesës më të populluar e më prodhimtare të Dibrës 
së Poshtme nga hidrocentrali i Skavicës.

 Shkrimin e parë e shkroi për qytetin e paz-
buluar të Apolonisë, ku historia ishte mbuluar 
me dhé e ferra që atëherë dhe deri më sot, 64 
vjet “kohë shkrimesh”. Edhe ky qytet u zbulua 
ndërkohë nga arkeologët, duke nxjerrë në dritë 
kulturën e një qytetërimi të jashtëzakonshëm me 
kulturë,  që rrezatuan deri në qendrën e perando-
risë romake, Romën. E njëjta ecuri në kohë e me 
hapësirë pothuajse mbarëshqiptare dhe greke, të 
njëjtat zbulime, të njëjta zhvillime ndodhën hap 
pas hapi në gurrën e pashtershme të krijimtarisë 
plot dinamizëm, freski të agronomit, intelektualit, 
gazetarit  më me rendimet,  më me cilësi e kohëzg-
jatje gjashtëdhjetë e katërvjeçare.

 Udhëtimi i tij fillon më 11 maj 1941, i rritur 
nën kujdesin e nanës e të babait, pastaj një ud-
hëtim i këndshëm, një jetë dinamike, i shkolluar, 
një shkrues në gur, dru, tokë e letër, për jetën e 
njerëzve e mjediseve ku jetojnë e punojnë. Pra, 
vetvetiu Abdurahim Ashiku ka realizuar mendimin 
e albanologut të shquar gjerman  J.G.v. Hahn që: 
“Historia është bija e diturisë, pa shkrim nuk ka 
histori”. Ai ka shkuar më tej, duke siguruar një 
kartotekë fotografike prej dhjetë mijë  fotografish. 
Vepra e tij duhet mbledhur, puna e tij e stërmadhe 
më shumë se gjysmëshekullore duhet vlerësuar, 
detyrë e të sotmes e të nesërmes.

Firence 20.04.2021                             
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kujtesë me rastin e 70 vjetorit të masakrës.
pse masakra e 26 shkurtit 1951 është më tipikja e krimeve te komunizmit?

Nga uran butka
       toFik jeGeni

(vijon nga numri i kaluar)
Ne duhet me u organizue për me i qëndrue armikut”. 

Patriotët dhe luftëtarët vlonjatë, mallakastriotë, kurvele-
shas etj. rrëmbyen armët dhe zunë vend në Bestrovë, nën 
komandën e hysni lepenicës. Kapiten jegeni organizoi 
një pritë në ujin e ftohtë me të rinj vlonjatë e kaninjotë, 
aty ku ishte një mol i vogël, ku mund të zbarkonin 
italianët. së bashku me efektivin e Rojës së Kufrit ishin 
123 luftëtarë në skelë.

Veterani faik Bedini rrëfen për këtë luftë: “Pashë kur 
flloi zbarkimi, herët në mëngjes. Nga anijet zbrisnin pa 
pushim ushtarë italianë. Ndërkohë pashë kapiten jegenin 
që dha urdhër për zjarr.

Ranë përtokë disa ushtarë italianë dhe vala e parë u 
zmbraps. Pranë kapiten jegenit ka qenë dhe nëntoger 
Mark Pjetër Doçi. Nuk vonoi gafur jegeni dhe u panë të 
tjerë motoskafë, prej të cilëve nisën të gjuanin parreshtur, 
duke krijuar një perde zjarri. Kapiten jegeni si i çartur u 
kishte thirrur italisht: “Ku shkoni, ky vatan ka zot!” dhe 
kishte qëlluar kundër tyre…”

Po ashtu, në Bestrovë, forcat luftarake vlonjate bënë 
një betejë heroike dyditore kundër pushtuesve italianë. 
guzzoni, ish-komandant i trupave italiane në shqipëri, 
shkruan: “Rezistencën më të madhe në shqipëri, forcat 
e mia ushtarake e gjetën në Bestrovë të Vlorës, ku m’u 
vranë dhjetëra ushtarë prej forcave mbrojtëse vullnetare 
shqiptare”. Rezistenca shqiptare në Vlorë pati në ballë 
të saj, ushtarakun gafur jegeni, ashtu siç pati edhe qën-
dresa në Durrës ushtarakun tjetër nga kjo familje, Myftar 
jegenin. gafur jegeni u arrestua dhe gjyqi ushtarak e 
dënoi me vdekje.

Më pas fashistët e internuan në kampet e përqendrim-
it në itali, në gaeta dhe Ventotene, ku u syrgjynosën 
atdhetarët dhe luftëtarët e parë antifashistë, midis tyre 
edhe kushëriri i tij, Ahmet jegeni.

Atje gafuri mbajti qëndrim burrëror, ndaj edhe u 
mbajt më gjatë se të tjerët, deri në shtator të vitit 1943, 
kur u lirua nga divizionet anglo-amerikane. Në shqipëri, 
nuk pranoi të shërbente më në ushtri dhe u tërhoq në 
jetën private deri në shkurt të vitit 1951, kur u arrestua 
nga sigurimi i shtetit dhe u pushkatua pa gjyq në 
mesnatën e datës 26.02.1951, bashkë me 22 intelektualë 
të tjerë, me pretekstin e “bombës” në legatën sovjetike, 
ngjarje me të cilën nuk kishte asnjë lidhje.

gafur jegeni nuk i pranoi akuzat e pathemelta për 
pjesëmarrje në organizata terroriste, për veprimtari 
armiqësore kundër shtetit e popullit dhe vënie në shër-
bim të çdo armiku, akuza të përgjithshme e absurde për 
një atdhetar që kishte luftuar kundër pushtuesve fashistë 
dhe ishte internuar prej tyre për mëse tre vjet. Ai pranoi 
se kishte qenë ofcer i ushtrisë shqiptare dhe se nuk kishte 
vepruar në dëm të popullit.

Bashkë me të u pushkatua edhe Myftar jegeni dhe e 
pësoi padrejtësisht edhe krejt familja jegeni.

hajri jegeni, artiljer, akademist, organizator i krijimit 
të artilerisë shqiptare, u arrestua me pretekstin e “bom-
bës” në legatën sovjetike dhe u dënua me 15 vjet burg 
nga regjimi komunist; isa jegeni, intelektual, u dënua 
me burg në vitin 1953.

ivzi jegeni, akademist ushtarak, u internua në vitin 
1973.

Ahmet jegeni, akademist ushtarak studiuar në Mode-
na, drejtues i lëvizjes partizane të trevës së Dibrës, u 
dergj dhe vdiq në burgjet komuniste në vitin 1975.

hysen jegeni, pedagog në shkollën ushtarake dhe 
jusuf jegeni, ish-partizan i plagosur në luftë, u internuan 
bashkë me familjet e tyre në vitin 1976 nga presidenti 
haxhi lleshi, për shkak se ishin vëllezërit e gruas së 
tij, haxhire jegenit (lleshi). stalinisti i përbetuar haxhi 
lleshi, promotori i luftës së përbindshme të klasave dha 
shembullin klasik sesi bëhej kjo luftë antinjerëzore edhe 
brenda familjes, duke internuar pas mëse 40 vjetësh mar-
tese gruan e tij, haxhirenë bashkë me të birin, Rushitin, 
në Mollas të elbasanit!

haxhi lleshi, të parët e të cilit ishin të lidhur ngushtë 
me serbin, e vazhdoi rrugën e tyre kur u shërbeu 
interesave jugosllave në shqipëri gjatë dhe pas luftës 
ii Botërore, që autorizoi ofcerët e oZNA-s të vrisnin 
kosovarët në territorin e shqipërisë gjatë marshimit 
për në Tivar (1945), që vrau dhe asgjësoi atdhetarët e 
nacionalistët e Dibrës gjatë e pas luftës, ndërmjet tyre 
edhe jegenët, të cilët historikisht kanë qenë atdhetarë 
dhe kanë luftuar për shqipërinë kundër pushtuesve turq, 
serbë dhe fashistë. Ky është paradoksi më i madh i asaj 
kohe të nëmur!

familja e ngushtë e gafurit, gruaja, djali katërvjeçar, 
Adhurimi dhe dy vajzat: jeta dhe Medihaja, nëntë dhe 
dymbëdhjetë vjeç, u internuan bashkë me familjet e 
Tefk shehut, haki Kodrës, gjon Temalit dhe Zyhdi 
herrit në periferi të Vlorës, për 13 vjet në skëterrë. 
Nëna e tre fëmijëve, iu nënshtrua fatit të keq dhe punoi 
si punëtore krahu në ndërtim, në punët më të vështira 
për të siguruar bukën e gojës të fëmijëve dhe nën një 
poshtërim të padurueshëm.

lufta e klasave i ndoqi këmba-këmbës nënën, që vdiq 
para kohe nga vuajtja, dy vajzat e familjet e tyre dhe 
Adhurimin, i cili, ndonëse ishte punëtor i palodhur dhe 
duarartë, provoi padrejtësisht diskriminimin politik dhe 
njerëzor. u internua për herë të dytë në vitin 1976, në 
fshatin shetaj të ishmit, kur sapo kishte krijuar familjen, 
duke e lënë gruan shtatzënë në mjerim. ishte sërish dora 
kriminale e haxhi lleshit dhe e sigurimit të shtetit, që 
godiste pa asnjë faj dhe pa asnjë mëshirë jegenët. Këtë 
herë Adhurimin, me motivin se ishte i biri i kushëririt 
të dytë të gruas së syrgjynosur, haxhire jegenit (lleshit)!

Në fund të viteve ’90. kur shpërtheu eksodi i madh, 
Adhurimi u largua nga vendi i tij, si mijëra shqiptarë të 
tjerë dhe emigroi në Perëndim. shërbeu deri sa vdiq si of-
cer i forcave NATo-s në Kosovë, duke e vazhduar përp-
jekjen e jegenëve për Kosovën e çështjen kombëtare. 

martirët e dibrës së madhe

myFtar jeGeni
Myftari i përket njërës prej familjeve më të vjetra e 

më të njohura të Dibrës. Ajo është shquar për atdhetari, 
urtësi dhe burrëri.

figurat e shquara të kësaj familjeje shaqir beg jegeni, 
Tefk beg jegeni dhe Riza beg jegeni u bënë nismëtarë 
e veprimtarë të Kuvendit të Dibrës të vitit 1909 dhe 
të luftës për pavarësi 1911-1912. sakip jegeni, babai 
i Myftarit, ishte një ndër themeluesit e klubit shqiptar 
“Bashkimi dibran”.

Vëllezërit jegeni ishin luftëtarë të rezistencës kundër 
vandalizmave serbo-maqedonase gjatë viteve 1912-
1913 si edhe dëshmitarë të ngjarjes tragjike të ndarjes 
së Dibrës së Madhe nga trungu shqiptar. Dibra si edhe 
Kosova u bënë vatra të shqiptarizmit dhe të bashkimit 
kombëtar. Këto ngjarje, si edhe bisedat e këngët në dho-
mat dibrane, ndikuan edhe në formimin e Myftar jegenit.

Lindi në Dibër në vitin 1915. Shkollën fllore e kreu 
në Dibrën e Madhe, ndërsa shkollën qytetëse e mbaroi 
në Peshkopi, në internatin e Kastriotit. Mandej shkoi 
në Tiranë për të vazhduar studimet. shteti shqiptar u 
mundësoi qindra ta rinjve nga Dibra e Kosova të shkollo-
heshin në shkollat e shqipërisë, duke u bërë intelektualët 
e parë për këto treva. Myftari hyri në gjimnazin ushtarak, 
të cilin e kreu me rezultate të shkëlqyera; kështu, ai 
përftoi bursën e shtetit për në Kolegjin ushtarak të Na-
polit dhe më pas në Akademinë ushtarake në Modena, 
që e përfundoi me sukses. ofceri i ri akademist u kthye 
në shqipëri dhe në vitin 1937 u emërua komandant  i 
gjndërmarisë në nënprefekturën e lezhës. Në fund të 
vitit 1938 u transferua në komandën e xhandarmarisë në 
Tiranë, ku shërbeu deri në prill të vitit 1939. gjatë kësaj 
kohe, ai u shqua për devotshmëri e profesionalizëm në 
konsolidimin e shtetit dhe të armës së gjindërmarisë.

Në ditët e para të prillit 1939 u organizuan demon-
strata të rinisë studentore dhe të qytetarëve të Tiranës, 
të drejtuara nga drejtori i gjimnazit të Tiranës, safet 
Butka, kundër pushtimit italian të shipërisë. Më 7 prill 
nisi zbarkimi i trupave italiane nën gjëmimin e altilerisë 
dhe të aviacionit. forcat shqiptare të xhandarmarisë të 
komanduara nga Abaz Kupi i pritën me pushkë italianët 
në Durrës. Rezistenca shqiptare u shfaq dukshëm në 
Durrës, sarandë, Vlorë dhe shëngjin. Por në Durrës 
ajo qe e rreptë dhe u shkaktoi humbje italianëve, që u 
tërhoqën disa herë drejt anijeve. Në këtë betejë u dallua 
kapiteni Myftar jegeni dhe ofceri artiljer gaqo Mosko, si 
edhe kapteri Mujo ulqinaku, i cili ra në fushën e luftës 
për liri. gjatë okupacionit, shqipërisë iu bashkuan trevat 
shqiptare nën jugosllavi. Myftar jegeni, si atdhetar shkoi 
atje dhe shërbeu si ofcer karriere fllimisht në Tetovë, ku 
mbajti lidhje me Muharrem Bajraktarin e fiqri Dinen. 
Mandej si komandant i xhandarmarisë shqiptare të 
qarkut të Prishtinës dhe të gjakovës. Atje u njoh dhe u 
martua me gjakovaren shyrete shehdula, arsimtare, bijë 
e një familjeje atdhetare.

Në Kosovë Myftari u lidh me forcat e rezistencës 
antifashiste dhe, për t’i shpëtuar arrestimit nga gjer-
manët, u largua për në Dibër. Atje bashkohet me forcat 
nacionalçlirimtare dhe caktohet shef i shtabit të Brigadës 
iV. Me këtë brigadë ai marshoi nga Dibra në Zagreb, 
duke luftuar kundër gjermanëve. Pas luftës ai u emërua 
komandant i komandës ushtarake të Tetovës, por shpejt 
u zhgënjye nga politika antishqiptare e PKj dhe e veglave 
të tyre në qeverinë shqiptare. ushtria serbomaqedonase 
nisi mësymjet dhe masakrat kundër nacionalistëve e 
popullsisë shqiptare në Dibër, Kërçovë, gostivar, Tetovë 
etj. Myftarin e tronditi veçanërisht masakra e Tivarit, 
ku u vranë me mijëra të rinj kosovarë prej ofcerëve 
të oZNA-s, në bashkëpunim me qeverinë komuniste 
shqiptare. i indinjuar nga masakrat kundër shqiptarëve 
në Maqedoni, Kosovë dhe Mal të Zi, Myftar jegeni ngriti 
zërin, por u arrestua nga oZNA dhe, mbas tetë muajsh 
hetuesie e torturash me kërcënimin e pushkatimit, u 
dërgua në shqipëri për t’u dënuar. Pas prishjes me 
jugosllavinë dhe ekzekutimit të Koçi Xoxes, u lirua nga 
burgu dhe u thirr të vishej ofcer. Nuk pranoi. Tashmë e 
njihte mirë se ç’ishte regjimi komunist, të cilin e urrente, 
ndaj edhe nuk donte t’i shërbente.

i dhanë një punë të rëndomtë sa për të mbajtur 
frymën gjallë si llogaritar në ndërmarrjen e ndërtimit 
“Muhamet gjollesha” në Tiranë. Megjithatë, punonte 
me korrektësi, por e ndjente veten të survejuar nga 
sigurimi i shtetit. Nuk vonoi shumë dhe më 21 shkurt 
1951 arrestuan Myftar jegenin, gafur jegenin dhe hajri 
jegenin, të tre nga një fs me emër, të tre akademistë që 
kishin kontribuar për konsolidimin e shtetit shqiptar 
dhe kishin luftuar për lirinë e popullit të tyre. Ai nuk i 
pranoi akuzat absurde, pranoi vetëm se i kishte shërbyer 
regjimit të Zogut si ofcer i ushtrisë kombëtare dhe se  
pushtetin komunist e urrente.

e pushkatuan pa gjyq në mesnatën e 26 shkurtit 1951. 
familjen e Myftarit: gruan, shyreten, vajzën trevjeçare, 
shpresën dhe djalin motak, sakipin, i internuan më 
3.02,1951, pasi ua konfskuan shtëpinë dhe pasurinë e 
luajtshme e të paluajtshme, pa asnjë vendim. i nxorën 
nga shtëpia veç me plaçkat e trupit. Pasi udhëtuan në shi 
me një kamion të zbuluar, e gdhinë natën në një han në 
kalanë e Beratit. Të nesërmen, nënë shyretja nisi punën 
në zallin e osumit, duke shoshitur zhavorr. Mandej i 
zhvendosën në Kavajë, ku ajo punoi në ndërtim dhe 
në thurjen e rrogozëve. Një internim i kobshëm që nisi 
në vitin 1951 dhe përfundoi në vitin 1991, plot 40 vjet!

haki kodra
haki Kodra lindi në Dibër të Madhe në vitin 1917. 

Rrjedh nga një familje e kamur atdhetare dhe intelektuale 
dibrane. i ati, Rexhep Kodra, patriot dhe tregtar i njohur, 
ishte martuar me Asbien nga familja sela, një familje e 
madhe dhe fsnike me katër djem: sulejmanin, elezin, 
faikun, eqremin dhe vajzën Asbie, nënën e hakiut.

hakiu kreu studimet e larta ekonomike në univer-
sitetin e Zagrebit të Kroacisë. Pas studimeve u kthye 
në Dibër dhe ngriti një biznes të madh. u martua me 
Asbien, vajzën e seit Myftarit, në atë kohë prefekt 
i Dibrës së Madhe. Djali i tij, Mexhit Miftari, kishte 
studiuar në gjermani dhe kishte marrë doktoraturën për 
jurisprudencë. hakiu ishte njeri me kulturë, përdorte me 
lehtësi gjashtë gjuhë të huaja dhe ishte njëkohësisht një 
ekonomist i spikatur. Mirëpo luftohej nga regjimi serb, 
prandaj në vitin 1940 u largua për në Tiranë. edhe në 
shqipëri e zhvilloi biznesin, por nuk e shkëputi lidhjen 
me krahinën e tij.

Pas luftës punoi pak kohë si nëpunës, ndërkohë që 
ndihmonte familjet e të arratisurve politikë dhe qytetarët 
e varfër të Tiranës. i shpëtoi represionit serb, po nuk i 
shpëtoi persekutimit komunist në shqipëri. u arrestua 
më 20 shkurt 1951, me pretekstin “bombës” në legatën 
sovjetike. Por ai nuk kishte asnjë lidhje me këtë ngjarje 
dhe as me personat që e kishin hedhur dinamitin. hak-
iu ishte njeri paqësor, demokrat dhe patriot dhe as që 
bëhej falë për pjesëmarrje në grupe apo akte terroriste. 
Ai ishte ekonomist, natyrisht për ekonominë e tregut 
të lirë dhe respektimin e të drejtave të njeriut, ai ishte 
tregtar e pronar dhe e shihte zhvillimin e vendit të vet 
në rrugën e zhvillimit të pronës, të tregtisë, të bashkimit 
kombëtar etj, Ai e ndiente që s’kishte bërë asnjë faj 
dhe mbajti qëndrim burrëror në hetuesi e në burgun e 
sigurimit të shtetit. Nuk e pranoi akuzën, kur deklaroi: 
“Nuk pranoj fare të kem qenë armik. s’kam bërë asnjë 
faj, më kanë arrestuar kot”. Më datë 20. 02.1951, rreth 
orës 1.30 të natës, një togë policësh shkuan në shtëpinë 
e haki Kodrës, kur njerëzit ishin në gjumë.

Arrestuan hakiun dhe nxorën jashtë shtëpisë të sho-
qen me katër fëmijët: Teftën, Violetën, Rexhepin dhe 
lulzimin e vogël që s’kishte bërë vitin. Policët e mbyllën 
dhe dyllosën shtëpinë, duke i lënë jashtë, pa strehë e 
në mëshirën e fatit familjen Kodra. shtëpia dhe malli 
u sekuestruan pa asnjë vendim dhe asnjë dokument.

Më 1 mars, e shoqja e hakiut, Asbia i kërkoi ndihmë 
një komshie për ta shoqëruar gjer te burgu, për t’i çuar 
të shoqit disa tesha dhe ushqime. Ajo nuk e dinte se ai 
dhe intelektualët e tjerë të arrestuar ishin pushkatuar në 
fshehtësi dhe pa gjyq.

Në atë moment, mbërriti një kamion i ngarkuar me 
familjet e Tefk shehut, gafur jegenit, Zyhdi herrit dhe 
gjon Temalit, që po internoheshin. Policët i ngritën dhe 
i hodhën ne kamion pa i njoftuar më parë dhe me dhunë 
njerëzit e familjes Kodra.

Kur kamioni me pesë familjet dhe katër policët 
shoqërues mori rrugën e internimit, në Vorë policët 
bënë apelin e të internuarve dhe rezultoi që mungonte 
një person: lulzim Kodra, fëmija 17 muajsh i Asbijes. 
Atëherë, ajo e mblodhi veten dhe u lebetit për djalin: 
“luli është djali im, që e lamë lënë në djep, te shtëpia e 
Agim Krajkës!”. Në të vërtetë, kur familjen Kodra e kishin 
nxjerrë nga shtëpia, iu gjend asaj familja e kompozitorit 
Agim Krajka, nga Dibra e madhe, duke e marrë foshnjën 
në shtëpi dhe duke i gjetur një djep, për ta qetësuar.

Kamioni u kthye në Tiranë dhe e mori me vete të 
internuarin foshnjë, i cili u rrit e vuajti në internim për 
42 vjet me radhë. Kamioni i degdisi në Vlorë, në një 
magazinë qymyri te Degës së Punëve të Brendshme në 
rrethinat e Vlorës. Magazina kishte vetëm një dritare, 
të mbyllur me hekura dhe brenda një mjedis të zi, që 
të zinte frymën. Atje qëndruan 10 ditë. Pesë familje 
me 22 veta, më të shumtët fëmijë, të mbyllur brenda 
ne nje magazinë qymyri! Më pas, me një vendim të 
Kryeministrisë, që i dërgohej Komitetit ekzekutiv te 
Vlorës, theksohej se familjet e dëbuara nga Tirana të disa 
reaksionarëve të pushkatuar kohët e fundit për aktivitet 
terrorist kundër pushtetit popullor, të sistemohen në 
ndërtesë dhe t’u gjendet ndonjë punë sa për të siguruar 
bukën e gojës. i dërguan në një bodrum të Karabashit, 
lagje e Vlorës, të pesa familjet bashkë. Atje vegjetuan 
deri në fllim të vitit 1959, më pas u transferuan në 
kampe të ndryshme internimi. familjes Kodra i takoi 
ta vazhdonte internimin në otllak të Beratit deri më 28 
nëntor 1992, pra plot 42 vite në kampet e internimit e 
të punës së detyruar. Për të mbijetuar, bënë punët më 
të rënda dhe trajtoheshin si kafshë pune.

ofendimet dhe denigrimet e përditshme, ua nxinin 
jetën. Nënë Azbia dhe dy vajzat, Tefta e Violeta, pësuan 
goditje të rënda. Ato ishin të rritura, nga një familje e 
pasur, me kulturë dhe edukatë të shëndoshë morale 
dhe kombëtare, që e përjetuan keq internimin dhe tra-
jtimin kafshëror të regjimit komunist, sa që përfunduan 
të sëmura psikiatrike dhe ishin paciente të rregullta të 

spitalit psikiatrik në Tiranë dhe elbasan. Këto trajtime 
psikike bëheshin me lejen dhe shoqërimin e Degës së 
Brendshme, pasi pa lejen e Degës ato nuk mund të 
lëviznin nga vendinternimi. Dy fëmijët më të mitur, 
Rexhepi dhe lulzimi, përjetuan një persekutim te dyf-
shtë, krahasuar me moshatarët e tyre ne kamp. Në këto 
kushte, me ndërmjetësimin e një të afërmi të familjes, 
faik Myftari, u mundësua vajtja e tyre nën kujdes tek të 
afërmit në Dibër, përkatësisht Rexhepi në homesh tek 
halla e hakiut, Razie Dema, kurse lulzimi në Çerenec 
tek dajallarët e tij, ku qëndruan deri sa mbaruan shkollën 
7-vjeçare, duke i rikthyer më pas, sërish të internuar 
në otllak.

lulzim Kodra e kaloi jetën në internim, gati për një 
gjysmë shekulli: shkoi një vjeç dhe u kthye 41. Ai rrëfen: 
“Në otllak të Beratit na strehuan në një depo plehu 
kimik me përmasat 1.90 metra me 4 metra, ku lagësh-
tia arrinte në një metër lartësi dhe tullat e thërmuara 
kullonin ujë. Atje banuam gjashtë veta. Bashkë me ne, 
prunë me dhunë edhe motrën, Teutën me djalin e saj 
të vogël, pavarësisht se ishte martuar me ismail Ramën 
dhe jetonte në shtëpinë e tij. Pretekst për këtë dhunim 
në familjen e saj ishte fakti që dy të rinjtë nuk kishin 
bërë ende celebrimin, mbasi Teuta nuk kishte mbushur 
moshën 18 vjeç.

e morën forcërisht nga familja e burrit dhe e nisën tok 
me ne në internimin e ri. Ajo qëndroi dy vjet në otllak, 
deri sa bëri me vështirësi të mëdha celebrimin. ishte 
qëndresa e pathyer e të shoqit, ismailit, që u qëndroi 
kërcënimeve dhe presioneve të pushtetit për ta ndarë 
Teutën dhe për ta prishur familjen e tyre. Ai mundi që 
ta bënte ribashkimin dhe Teuta me djalin u kthyen në 
Vlorë. Në vitin 1956, kur në shqipëri erdhi udhëheqësi i 
Bs, Nikita hrushovi, i cili do të vizitonte edhe Beratin, u 
lajmëruan gjithë banorët e fshatrave të dilnin në rrugën 
nacionale dhe të përshëndesnin hrushovin. u njoftuan 
edhe punëtorët e fermës së otllakut, që të visheshin 
bukur si për festë dhe në orën nëntë të gjendeshin buzë 
rrugës për të duartrokitur mikun e madh të popullit e të 
partisë. Në kohën që nëna bashkë me Teftën dhe Violetën 
po visheshin siç ishte dhënë porosia, erdhi operativi i 
sigurimit dhe u tha se nuk do të dilte askush nga shtëpia, 
madje e mbylli derën me dryn, duke i lënë brenda, për të 
qenë më i sigurt. unë, atëherë 8 vjeç dhe djali i motrës, 
Beka, dy vjeç, po luanin përjashta dhe nuk morëm vesh 
gjë. Kur na mori uria, donim të hynim në shtëpi, por dera 
ishte e mbyllur. Nëna dhe motrat mundoheshin të na 
qetësonin nëpërmes të çarave të dërrasave të barakës, por 
ne nisëm të qanim nga që ato i kishin mbyllur brenda dhe 
nga që po na grinte uria. erdhi një moment që qanim ne, 
qanin edhe ato. u deshën 8 orë pritjeje dhe ankthi, gjatë 
së cilës hrushovi dhe e. hoxha të shkonin në Berat dhe 
të ktheheshin për në Tiranë, që operativi të vinte dhe të 
çelte derën e barakës dhe ne të liroheshim

Nuk mund të le pa përmendur edhe një kujtim tjetër 
të hidhur: Kur isha ne klasën e parë fllore, mua më kishin 
vënë në një bangë më vete, që të mos përzihesha me 
nxënësit e tjerë. Ah, ajo banga ime e klasës së parë, i 
veçuar sikur të kisha ndonjë sëmundje ngjitëse! edhe në 
orën e fzkulturës, kur mësuesi na vinte të luanim futboll, 
megjithëse ishim 12 djem, na ndante 6 me 5, kurse 
mua nuk më fuste në lojë, por më linte të ruaja rrobat, 
ndonëse ishte i vetmi rast për të luajtur me shokët.”

Vajza vogël e hakiut, Violeta, për të siguruar bukën 
e gojës, iu desh të punonte shumë me ato duart e njoma 
dhe krahët e saj të hollë, jo vetëm nga njomësia, por 
dhe nga kequshqyerja dhe goditja morale. 

Qysh moshë të vogël asaj nuk iu ndanë punët e 
rënda të bujqësisë në fermë, punëtore në ndërtim, apo 
tek magazinat e duhanit.

Rexhepi adoleshent, si djali më i madh i hakiut, 
ndiente përgjegjësi për familjen e tij, por si një rrjetë 
telash me gjemba, i qëndronin hallet dhe barrierat 
politike. Mendonte për femrat e familjes, mendonte 
për vëllanë që po rritej. Rexhepi kishte aftësi shumë 
të mira komunikimi dhe interpretimi. Ai deshi shumë 
të bëhej një mësues. Mundi të regjistrohej në shkollën 
pedagogjike, por nuk e lejuan ta vazhdonte atë, si “i 
padenjë” të edukonte brezin e ri ; “bir armiku!” Kjo qe 
shumë e rëndë për të. Ndoshta qe e thënë që edhe ai, 
ashtu si gjyshi dhe i ati, ta mbyllte jetën e tij në moshën 
më të mirë, jo më shumë se 41 vjeç, nga një hemorragji 
cerebrale, pa e gëzuar fare jetën.

Dora e diktaturës u zgjat edhe tek familja e seit 
Myftarit, veçanërisht tek skënder Myftari, vëllai i As-
bijes. skënderi ishte i vetmi që u interesua për motrën 
dhe fëmijët e saj jetimë në kërkim të internimit të tyre. 
Për këtë kujdes, ai u burgos dhe më pas u internua në 
kampin me tela me gjemba të semanit, duke lënë në 
mjerim dhe pa përkrahje dy fëmijët e tij të vegjël. uran 
Butka Në internim e mbylli jetën skënderi, pa e parë dot 
dritën e demokracisë dhe pa u bashkuar me fëmijët e tij.

Vetëm më 10.08. 1991, Pleniumi i gjykatës së lartë, 
shpalli pafajësinë e 22 të pushkatuarve, mes tyre edhe 
të haki Kodrës.

Do të duhej lëvizja demokratike dhe ftorja e 22 
marsit 1992, të shembej ai sistem totalitar komunist, 
që edhe familja e Kodra, lulzimi dhe nipërit e mbesat 
e haki Kodrës, të mund të liroheshin nga kampet e 
internimit dhe të ndihmësonin për ngritjen e sistemit 
demokratik, por edhe të startonin për rimëkëmbjen e tyre 
dhe për të treguar fsnikërinë e trashëguar. Bashkë me 
familjet te tjera, edhe familja Kodra, veçanërisht lulzimi, 
arritën të gjenin eshtrat e të 22 të pushkatuare pa gjyq 
në mesnatën e 26 shkurtit 1951, që i kishin hedhur në 
një varr të përbashkët afër urës së Beshirit, buzë erzenit 
dhe t’i varrosnin me nderime në një var të përbashkët, 
pranë Dëshmorëve të Kombit.
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Presidenti i Republikës Ilir Meta dekoroi me 7 prill 2021 , me anë të një ceremonie solemne figura 
të shquara atdhetare, të cilët luftuan heroikisht kundër pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste.

Nga Sakip Cami

Me rastin e 7 prillit 1939, Presidenti 
i Republikës, Sh.T.Z. Ilir Meta de-
koroi me 7 prill 2021 , me anë të 

një ceremonie solemne figura të shquara 
atdhetare, të cilët luftuan heroikisht kundër 
pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste.

Me “Dekoratën e Artë të Shqiponjës” u 
dekoruan (pas vdekjes) nga Kreu i Shtetit 
shqiptar Isak Metalia “Për heroizmin e 
pashoq treguar në ditën e pushtimit fashist 
të vendit; për rezistencën dhe udhëheq-
jen e grupit drejt sakrificës sublime, në 
mbrojtje të lirisë së vendit, duke u bërë 
njëri nga heronjtë e parë të Luftës së Dytë 
Botërore.”;

Pranë  kullës së Kalasë së Durrësit ndod-
het një  Memorial  me mbishkrimin: “Lavdi 
Dëshmorëve  të Atdheut që ranë më 7 prill 
1939, Mujo Ulqinaku (Hero i Popullit), Ha-
mid Dollani, Haxhi Tabaku, Isak Metalia, 
Ismail Reci, Hysen Koçi, Ramadan Veliu dhe 
Ibrahim Osmani. Jo të gjithë  dinë për jetën 
e këtyre dëshmorëve dhe heronjve. Tre janë 
nga Dibra. Për Ibrahim Osmanin nga fshati 
Bllacë e Dibrës nuk është shkruar asnjëherë. 
Për Ramadan Veliun nga Homezhi i Dibrës 
është shkruar pak. Për Isak Metalinë   nga 
Strikçani i Dibrës është shkruar  herët dhe 
tani është harruar.  Edhe Mujo Ulqinaku nuk 
kujtohet rregullisht as me 7 prill. Ata dhanë  
gjënë më të shtrenjtë, jetën.   Ç’mund të 
bënin më tepër ? 

Sipas “Historia e popullit shqiptar” botim 
i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë (v. 
III, 2007), zbarkimi fashist filloi në orën 4:30 
të mëngjesit, dhe vetëm mbas orës 9:00 të 
mëngjesit italianët hynë në Durrës. “Qën-
dresa u bë edhe në Rrashbull e te Shkëmbi 
i Kavajës “. Italianët lanë në Durrës mjaft të 
vrarë dhe të plagosur. Edhe nga shqiptarët 
pati të vrarë e më shumë të plagosur”. (f.368) 

“Në Shëngjin, luftëtarët shqiptarë thyen 
dy përpjekje për të zbarkuar… Edhe gjatë 
rrugës për në Lezhë, në Bushat, Barbullush, 
Bërdicë dhe Beltojë e në hyrje të qytetit të 
Shkodrës, pushtuesit ndeshën në një qën-
dresë të fortë… si dhe në Koplik dhe gjet-
kë…” (ASHSH. f.368- 9). Ndërsa në Vlorë, 
komandanti i kompanisë u vra…

Prof. Berndt Fischer, në librin “Shqipëria  
në luftë 1939-1945” , botim i vitit 1999, 
shkruan: “…Më 7 prill 1939, rreth 22 000 
ushtarë të mbështetun me afërsisht 400 
aeroplana lufte, 300 tanke të lehta dhe 
disa duzina luftanijesh, sulmuan Durrësin, 
Vlorën, Shëngjinin dhe Sarandën… Xhan-
darmëria e Durrësit, nën drejtimin e koman-
dantit Abaz Kupi, megjithëse nën presion 
të madh numerik dhe e paisun vetëm me 
nga 50 fishekë, zmbrapsi me sukses sulmet 
e para… Kupi dhe luftëtarët e tij u mundën 
vetëm nga numri i madh (italian) dhe mbasi 
i shkaktuan nji numër të konsiderueshëm 
viktimash, u tërhoqën në qytet… Luftimet në 
qytetin e Durrësit zgjatën dy-tre orë. Simbas 
tregimeve të vendësve, në Durrës u vranë 
rreth 400 italianë. Italianet raportuan vetëm 
12 të vramë gjatë gjithë invazionit…. Sipas  
Fischer, kryekëshilltari i ministrit fashist G. 
Ciano, Filippo Anfuso, ka deklaruar: “Sikur 
shqiptarët të kishin pasur  një brigadë të 
armatosun mirë, do të na kishin hedhë në 
Adriatik”. 

Në këtë luftë ra heroikisht Mujo Ulqinaku, 
i cili u bë dëshmori i parë i atdheut në luftë 
kundër pushtuesit fashist. Me armë në dorë u 

Medalja e Artë e Shqiponjës për 
dëshmorin e 7 prillit Isak Metalia

pritën pushtuesit edhe në Vlorë, në Shëngjin, 
në Lezhë, në Shkodër, te Ura e Bahçallëkut 
etj. (f.292 

Ndërmjet tetë dëshmorëve të rënë në 
Durrës ishin tre dibranë, punëtori Isak Meta-
lia dhe ushtarët Ibahim Osmani, 20 vjeç dhe 
Ramadan Veliu 24 vjeç.

Isak  Metalia, me kësulën e bardhë  karak-
teristike dibrane  dhe me  mustaqet me majë   
kishte rënë në sy të qytetarëve durrsakë. 
Kishte lënë fshatin e tij të lindjes, Strikçanin  
e Dibrës  dhe kishte shkuar emigrant  brenda 
vendit të tij për të siguruar bukën e gojës 
dhe të fëmijëve të tij. Ai kishte lënë në fshat 
tre fëmijë dhe gruan e tij dhe prej vitesh 
punonte si hamall në Portin e Durrësit. Porti 
kishte punë për ngarkim e shkarkim anijesh 
që kishin si  destinacion Italinë. 

për Shqipërinë” Këto janë fjalët e Isak Met-
alisë para vdekjes.

Mujo Ulqinaku me marinarët e tij i ndanë 
armët që kishin në dispozicion. Civilë nga 
më të ndryshmit, të moshave dhe të pamjeve 
të ndryshme rrinin në rradhë duke pritur për 
armë. Vullnëtarët në qytet qarkullonin me 
armë në duar. Edhe armët ishin të të gjitha 
llojeve. Fshatari  49 vjeçar  Isak Metalia 
mbante një pushkë në duar dhe disa fishekë 
në xhepa. Ai kishte nxituar  kur u hapën 
depot e armëve dhe kishte rrëmbyer  një 
pushkë. (Mujo Ulqinaku, monografi nga 
Moikom Zeqo faqe 173)

Jeta për Isakun kishte qenë tepër e vështirë 
si në fshat edhe  këtu në Durrës. Për vite me 
rradhë nuk kishte arritur  të  kursente aq lekë 
sa i nevojiteshin, por vetëm për të mbijetuar. 
Dita e 7 prillit 1939  e gjeti Isakun në pozi-
cion luftimi pranë shokëve të tij. Ai kurrë 
nuk e vuri vehten në dilemë. “Atdheu duhet 
mbrojtur. Kjo është më e rëndësishme.” Kjo 
ishte deviza e tij. 

Isaku kishte zënë vend në rrugicën prapa 
Bankës,  ngjitur  me ndërtesën  ku Princ Vidi 
kishte ushtruar funksionet e tij në vitin 1914. 
Furrxhinjtë e kësaj rrugice shpërndanin 
bukë falas për luftëtarët. Në këtë rrugicë një 
skuadër italiane  vrau dy furrxhinj që kishin 
shpërndarë bukë të ngrohta për luftëtarët 
shqiptarë. Majori Italian që i drejtonte ishte 
plagosur dhe kishte filluar vrasje në masë. Në 
Lagjen e Kalasë rezistonin shumë vullnetarë 
shqiptarë, midis tyre edhe Isak Metalia. Isaku 
nga dritarja e një shtëpie, ku kishte zënë 
pozicion vuri re ardhjen e të burgosurve 
që kishin shpërthyer burgun dhe u bashkua 
me ta. Ai luftonte nga një dritare në tjetrën. 
Fashistët italianë ishin të shumtë në numër 
dhe të armatosur më së miri. Përballë tyre 
luftonte Isaku me shokun e tij. Dy kundër 
dhjetrave. Isaku shprehej: “Shqiptarët nuk e 
kanë zakon me u dorëzuar”. 

Pas pak kohe sipër shtëpisë fluturoi dhe 
bombardoi një aeroplan italian. Shtëpia mori 
flakë. Isaku bashkë me shokun e tij që nuk e 
njohu as ai vetë se kush ishte, mbetën mes 
flakëve.

 

Memoriali i 7 prillit 1939 ne qytetin e Durrësit

MEDALJA E ARTËE SHQIPONJËS PËR DËSHMORIN E 7 PRILIT ISAK METALIA 

Me rastin e 7 prillit 1939, Presidenti i Republikës, Sh.T.Z. Ilir Meta dekoroi me 7 prill 
2021 , me anë të një ceremonie solemne  figura të shquara atdhetare, të cilët luftuan 
heroikisht kundër pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste. 

Me “Dekoratën e Artë të Shqiponjës” u dekoruan (pas vdekjes) nga Kreu i Shtetit 
shqiptar Isak Metalia “Për heroizmin e pashoq treguar në ditën e pushtimit fashist të 
vendit; për rezistencën dhe udhëheqjen e grupit drejt sakrificës sublime, në mbrojtje të 
lirisë së vendit, duke u bërë njëri nga heronjtë e parë të Luftës së Dytë Botërore.”; 

Pranë  kullës së Kalasë së Durrësit ndodhet një  Memorial  me mbishkrimin: “ “ Lavdi 

Dëshmorëve  të Atdheut që ranë më 7 prill 1939,  Mujo Ulqinaku (Hero i Popullit), 

Hamid Dollani, Haxhi Tabaku, Isak Metalia, Ismail Reci, Hysen Koçi, Ramadan Veliu 

dhe Ibrahim Osmani. Jo të gjithë  dinë për jetën e këtyre dëshmorëve dhe heronjve. 

Tre janë nga Dibra. Për Ibrahim Osmanin nga fshati Bllacë e Dibrës nuk është 

shkruar asnjëherë. Për Ramadan Veliun nga Homezhi i Dibrës është shkruar pak. Për 

Isak Metalinë   nga Strikçani i Dibrës është shkruar  herët dhe tani është harruar.  

Edhe Mujo Ulqinaku nuk kujtohet rregullisht as me 7 prill. Ata dhanë  gjënë më të 

shtrenjtë, jetën.   Ç’mund të bënin më tepër ?  
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Memoriali i 7 prillit 1939 ne qytetin e Durrwsit  

Sipas “Historia e popullit shqiptar” botim i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë (v. 
III, 2007), zbarkimi fashist filloi në orën 4:30 të mëngjesit, dhe vetëm mbas orës 9:00 
të mëngjesit italianët hynë në Durrës. “Qëndresa u bë edhe në Rrashbull e te Shkëmbi 
i Kavajës “. Italianët lanë në Durrës mjaft të vrarë dhe të plagosur. Edhe nga 
shqiptarët pati të vrarë e më shumë të plagosur”. (f.368)  

“Në Shëngjin, luftëtarët shqiptarë thyen dy përpjekje për të zbarkuar… Edhe gjatë 
rrugës për në Lezhë, në Bushat, Barbullush, Bërdicë dhe Beltojë e në hyrje të qytetit të 
Shkodrës, pushtuesit ndeshën në një qëndresë të fortë… si dhe në Koplik dhe 
gjetkë…” (ASHSH. f.368- 9). Ndërsa në Vlorë, komandanti i kompanisë u vra… 

Prof. Berndt Fischer, në librin “Shqipëria  në luftë 1939-1945” , botim i vitit 1999, 
shkruan: “…Më 7 prill 1939, rreth 22 000 ushtarë të mbështetun me afërsisht 400 
aeroplana lufte, 300 tanke të lehta dhe disa duzina luftanijesh, sulmuan Durrësin, 
Vlorën, Shëngjinin dhe Sarandën… Xhandarmëria e Durrësit, nën drejtimin e 
komandantit Abaz Kupi, megjithëse nën presion të madh numerik dhe e paisun vetëm 
me nga 50 fishekë, zmbrapsi me sukses sulmet e para… Kupi dhe luftëtarët e tij u 
mundën vetëm nga numri i madh (italian) dhe mbasi i shkaktuan nji numër të 
konsiderueshëm viktimash, u tërhoqën në qytet… Luftimet në qytetin e Durrësit 
zgjatën dy-tre orë. Simbas tregimeve të vendësve, në Durrës u vranë rreth 400 italianë. 
Italianet raportuan vetëm 12 të vramë gjatë gjithë invazionit…. Sipas  Fischer, 
kryekëshilltari i ministrit fashist G. Ciano, Filippo Anfuso, ka deklaruar: “Sikur 
shqiptarët të kishin pasur  një brigadë të armatosun mirë, do të na kishin hedhë 
në Adriatik”.  

Prilli i vitit 1939 e gjeti punëtorin Isak 
Metalia  në  port, por këtë herë jo për të 
punuar, por për të luftuar. Që më 6 prill 
1939 qielli shqiptar u mbush me aeropla-
nat  luftarakë  italianë. Isaku me shokët e tij 
vrapuan që të armatosen, por armët nuk i 
morën në gazermat e ushtrisë, por tek pop-
ulli i Durrësit sepse ushtria ishte çarmatosur 
me urdhër. 

Qyteti ishte shkretuar. Kishte marrë një 
pamje të vdekuri. Njerëzit vraponin drejt 
shtëpive si të lemerisur. Lemeria pritej të 
vinte. Kur do të arrinte në qytet ? Kur do 
të zbarkojë  ushtria italiane? Kur do të nisë 
pushtimi? Saforca do tëjenë? Ku do tëgje-
jmëarmë? A mund të përballohet perandoria 
e Duçes?

Mbreti e kishte mendjen tek e shoqja le-
honë dhe tek djali i sapolindur. Vendi ishte 
i pambrojtur. Qyteti në tërësi. Topat ishin pa 
gjylpana. Pushkët ishin pa shula. Ushtarët 
e ushtrisë kombëtare nuk ishin më ushtarë.

Në horizont dëgjohej kënga patriotike
O djem rrëmbeni pushkët
Ja vdekje, ja liri…
Më tej shpërthenin thirrjet:Armë, armë, 

duam armë….
 “Unë e kam nda mendjen me luftue për 

vendin tim. U thoni fëmijëve të mi se vdiqa 

Eh, mor 
Xhevat Dani 

i maleve 
të Dibrës!

Nga abdurahim aShiku

Një lajm i zi, kob që të mblidhet 
në grykë, frymën ta merr, mend 
ti vgjer.

Lajm i shkurtër, vetëm tre rreshta...
Profesor! Xhevat Dani vdiq, Varrimi më 

datë 9 prill ora 15
Nuk e besova, Nuk e besoj.
Nga profili jot erdhi, Kush ma dërgoi? 

Kush më hidhëroi? Anonim, pa firmë...
I shkrova...
Më vjen shumë keq, më trondite këtë 

mbrëmje, larg Dibre. Si vdiq?Ishte i ri dhe 
tepër i gjallë.

Po pres përgjigje... mbase dikush ko-
din ia mori për shaka, se i shakasë  është 
Xhevati...

Nxënësi im... shoku im... kolegu im.
E mor Xhevat Dani ku nuk patkove, 

maleve të Dibrës... me punën tënde, me 
përkushtimin qytetar, me dhuntitë profe-
sionale...

Sa mall kam, sa gëzim më solle më 9 
gusht 2019 në 70 vjetorin tënd.

Ka qenë dita më e bukur e jetës sime. 
Atë ditë, shokët tuaj bashkënxënës... Në 
krahë më morën, tek ti më sollën.

Nuk ka gjë më të bukur për një më-
sues, kur sheh si janë rritur filizat e jetës, 
se si janë pjekur, se si tash 50 vjet, pa u 
nda... në ditëlindje gëzojnë, në hidhërime 
lotojnë, shoqërinë e vjetër kurrë nuk e 
harrojnë.

Atë ditë bëra shumë fotografi, incizova 
zëra të gëzuar, Veçan atë këngën tënde 
shoqëruar nga të gjithë, gjaku jot, shokët 
tuaj, bashkënxënësit e bujqësores Peshko-
pi, matura ’70.

Oh mjeri unë për ty, XHEVAT DANI... 
Qenka e vërtetë, miku jot, shoku jot, Ham-
za Hyka gjëmën konfirmoi.

Mjerë Lulëzimja, shoqe e madhe jete 
mjerë djemtë larg, larg në vend të huaj, 
mjerë vajza, nipërit, mbesat, mjerë shokët 
miqtë... grushte lotësh, faqeve rrjedhin 
Drinin mbushin...

Fjala “ngushëllim” E varfër është... TË 
RRONI, TA KUJTONI, TA NDERONI...

Nuk vij dot Xhevat Dani, kafen pelin 
ta pi, dhimbjen ta mbledh, lëmsh në fyt.

Ndryshe po vij Xhevat Dani.
Po vij si atë ditë të 70 vjetorit tënd... 

Po vij, ta bëj edhe një herë, bisedën me 
ty... buzë Drinit të Zi, në Podgorcë,  në 
hijen e plepave... Po vij me 16 fotografi 
nga dhjetëra  fiksuar atë ditë, nga ai takim. 
Fotografi malli, 

dashurie, respekti, mirësie....
Lamtumirë MIKU IM!
Lamtumirë...

Athinë, 8 prill 2021

isak  metalia, me kësulën e 
bardhë  karakteristike dibrane  
dhe me  mustaqet me majë 
kishte rënë në sy të qytetarëve 
durrsakë. Kishte lënë fshatin e 
tij të lindjes, Strikçanin  e dibrës  
dhe kishte shkuar emigrant  
brenda vendit të tij për të 
siguruar bukën e gojës dhe të 
fëmijëve të tij. 
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Rifat RoKa, 
një tel çiftelie u këput
Elegji për një mbret të çiftelisë Dibrane
Shoqëruar me një kujtim të bukur fotografik fiksuar në 
Tuz të Malit të Zi më 22 gusht 2009

Kur për të fundit herë i takova
si Katër Mbretër...
jo thjesht në sytë e mi,
në pamjet që fiksova...
Mbretër me mbretëri në Dibër,
me emër në shqipëri...
shaban Xhajku, Mbret i kurorëzuar i valles Dibrane...
Rifat Roka, Mbret i melodive mbi telat e çiftelisë...
Xhaferr shini, Mbret mbi dallgët e magjive të fyellit...
Besmir Aga, Mbret i kurorëzuar i valles tipologjike 
shqiptare...
Njeri më i madh se tjetri...
Njeri më virtuoz se tjetri...
Mbi melodi që mblidhnin dallgët e Drinit...
Mbi hedhje që Korabin kapnin...
i pari, iku shaban Xhajku...
unë shkrova me lot në sy:
“shaban Xhajku iku si mbret i  valles dibrane, 
si mik i isos labe...”
Në vargje përcolla ndjenjat e bukura...
Të atij takimi të paharruar...
...Tuz, Mali i Zi, 22 gusht 2009...
“na bashkoi isoja dhe çiftelia”...
RifAT RoKA iKu...
Kështu më shkruan,
plot hidhërim,
plot mall e dashuri...
Një shok, një mik...
Një tel çiftelie u këput...
Rifat Roka,
artist i madh Dibran,
Nuk këndon...
Nuk qesh,
nuk na gëzon...
Një yll ra...

ra si bien yjet mbi planet
si BuRRË Dibre,
si njeri i madh,
si Mbret...
Mbretër të mëdhenj ka përcjellë Dibra...
Këto dy vjet...
Të këngës,
të muzikës,
të valles,
të telave mbi çifteli...
shabanin...
Përparimin...
Qerimin...
Mbretëri mbretërish,
në qiellin e paanë,
Rifat Rokën
pranë e pranë,
e kanë...

Abdurahim Ashiku
Athinë, 23 prill 2021 

Nga zabit lleshi

Më 27 mars u nda nga jeta mësuesi veteran Ramiz Abaz leka, 
nga Kovashica e grykës së Vogël të Dibrës. lindi në vitin 
1934, në një familje me një të kaluar patriotike. gjyshi i 

tij elmas me Rrahman lekën luftuan përkrah Merrsim Demës në 
kryengritjet e mëdha 1910-1912 dhe mbrojtjen e fitoreve të saj 
1913-1921. Mbështetën Qeverinë e lushnjes dhe revolucionin 
demokratiko-borgjez të vitit 1924. familja e Ramizit gjithashtu 
ndihmoi pa rezerva luftën Nacional-çlirimtare. Pas çlirimit u muar 
kryesisht me bujqësi, miratoi dhe u aktivizua në zbatimin e refor-
mave në fushën ekonomike, arsimore e kulturore.

fisi leka në Kovashicë ka ardhur nga Zogjet, për shumë kohë ato 
i ruajtën lidhjet me origjinën. fëmijëria e Ramizit nuk ndryshonte 
nga ata të fshatit ku ata u lindën dhe rritën me bashkëmoshatarët.

Arsimi në Kovashicë si kudo në grykën e Vogël ishte një ëndërr 
të cilët kishin luftuar brez pas brezi patriotët Tush lleshi, Bajram 
Markja, jashar Dema, Mersim Dema, Rrahman leka, Tush Meta, 
shaqir Tomja,jashar Zeneli e tjerë.

sukses i kësaj lufte ishte kurorizimi i hapjes së shkollës në vitin 
1937. Dërgimi i Abaz Xhafës në normalen e elbasanit u bë frymëzim 
i mjaft të rinjve për të vazhduar studimet në shkollat e reja të hapura 
rishtas pas fitores së luftës Nacional-çlirimtare.

hapja e shkollave në fshatrat e grykës së Vogël, puna për zh-
dukjen e analfabetizmit e nxiti familjen dhe Ramizin, megjithëse 
fëmijë të vazhdonte pas shkollës fillore edhe shkollën shtatëvjeçare 
në Peshkopi, në vitet 1947-1949.    

Rezultatet shumë të mira në mësime, nevojat për mësues i afruan 
Ramizit mundësinë për të filluar punë  mësues në shkollat fillore. 
Angazhimi në luftën kundër analfabetizmit, krahas punës si mësues 
në Mustafe,Topojan dhe Kovashicë, ndikuan për rritjen e dashurisë 
për profesionin e bukur të mësuesit. Më 1955 kryen shërbimin e 
detyrueshëm ushtarak në Korçë, në brigadën e kufirit. Pas përfun-
dimit të shërbimit ushtarak kthehet përsëri mësues në Topojan.

Nisur nga perspektiva që organet e Pushtetit shikonin për më-
suesin, Ramiz lekës i akorduan të drejtën e studimit në gjimnazin 
e punëtorëve në Tiranë 1959-1961.

Mësues në Zogje 1961-1962. Më 1963-1964 mbaroi institu-
tin Pedagogjik “Aleksandër Xhuvani” në Tiranë, dega matem-
atikë-fizikë, duke kaluar kështu të gjitha shkallët e kualifikimit si 
mësues për shkollat shtatë vjeçare.

si drejtor i shkollës shtatëvjeçare “Man jella”  në Zogje në vitet 
1964-1970, bashkë me mësuesit që punuan në ato vite, Ramiz leka 
ka meritën që në saj të punës këmbëngulëse dhe plot pasion, ajo 
shkollë ishte ndër shkollat më të mira të rrethit të Dibrës.

Abaz Xhafa, Ramiz leka bashkë me pushtetarët vendor Rasim  
Dumani, selim isaku, Riza Xhafa, Baftjar Doda, hysen shehu, 
shefki lleshi, faiz Dumani e tjerë kanë dhënë një ndihmë të madhe 
për hapjen e zgjerimin e arsimit shtatë vjeçar. Kjo bëri të mundur 
hapjen e shkollave shtatëvjeçare në gjuras, Topojan, realizimin e 
arsimin shtatëvjeçar të detyrueshëm, rritjen e cilësisë, zgjerimin e 
veprimtarisë kulturore -artistike e sportive etj.

Përgatitja e kuadrove mësues, si një detyrë parësore dhe imedi-
ate, duke dërguar shumë të rinj dhe reja në degët e mësuesisë dhanë 
rezultatet e veta për ruajtjen e traditës së mirë të punës mësimore 
dhe edukative në shkollat shtatëvjeçare të lartpërmendura. shumë 
të rinj e të reja u dërguan në shkollat pedagogjike dhe u rikthyen 
mësues si Myzejen Dumani, Drita lila,Dylbere Toçi, Nexhmije 
Dumani, Bedrie skarra, Zabit lleshi, Avni Toçi, Xhevat jella,Kamber 
Xhafa,ibrahim Xheleshi, shqipe leka etj.

Marrëdhëniet mësues-drejtor që ndërtoi Ramiz leka ishin mjaft 
të mira e korrekte. Drejtori ka rolin e vet kryesor në marrëdhëniet 
shoqërore e miqësore që ndërtohen gjatë punës në një kolektiv.Ai 
ishte i barabartë mes të barabartëve. Ndihmonte dhe mbante afër 
mësuesit e rinj, mbështeste dhe inkurajonte ato si mësim dhënës, 
veprimtar shoqëror etj. shumë prej nesh u bënë mësues, disa 
edhe drejtues të mirë. Për koincidencë, Xhevati, Avniu, Kamberi, 
Nexhmija, ibrahimi u bënë drejtor të shkollave në grykën e Vogël. 
Për këtë Ramizi gëzohej dhe ndiente kënaqësi.

Ramiz leka i forcoi marrëdhëniet e shkollës me prindërit si 
një përparësi për realizmin e detyrave të shkollës, për edukimin e 
brezit të ri. e çmonte ndihmën e Këshillave popullor të fshatrave. 
informonte ato për problemet e shkollës, prandaj sigurohej plani i 
edukimit, realizohej në kohë fushata arsimore për çdo vit mësimor 
para fillimit të mësimeve, frekuentimi i nxënësve ishte pa mungesa, 
nuk kishte asnjë braktisje të fëmijëve nga shkolla etj.

Në saj të këtij bashkëpunimi siguroheshin në kohë mjetet 
mësimore e didaktike, përveç atyre  që siguronte vetë mësuesi, 
grumbulloheshin para kohe drutë për ngrohje për të gjitha shkollat 
e fshatrave etj.

shembull u bë shkolla e Zogje në veprimtarinë kulturore 
e sportive midis fshatrave, ato zonale e në shkallë rrethi. Kjo 
u sigurua në saj të bashkëpunimit të shkollës, mësuesve me 
veprimtarët shoqërorë, amatorët në shumë raste ish nxënësit e 
kësaj shkolle.

Në vitet 1970-1972, Ramiz lekën e dërguan në shkollën e Partisë 
“Vladimir iliç lenin” Pas mbarimit të saj u emërua në Komitetin 
e Partisë , ku fillimisht mbulonte Zerqanin dhe Bulqizën. Detyra 
e re ishte më e vështirë dhe me shumë përgjegjësi, por ai kish 
tashmë përgatitjen dhe pjekurinë për ta kryer atë më së miri. Duhej 
të punonte me kuadrot në shkallë rrethi. Përvojën, eksperiencën 
dhe arritjet që gjeti në detyrën e re Ramiz leka i çoi më përpara, 

homazh
Për mësuesin veteran Ramiz leka

prandaj puna e tij u vlerësua vazhdimisht. Kuadër i kompletuar 
dhe kompetent. Njohës i mirë i problemeve të fshatit, punëtorëve, 
rinisë, inteligjencës. solli një frymë të re në punë për aktivizimin 
e kuadrove në qeverisje; organizmin e drejtimin e ekonomisë 
nëpërmjet shembullit personal, rritjes së ndërgjegjes në punë, 
nxitjen e novatorizmit etj. ishte shumë praktik, njihte shumë mirë 
psikologjinë e fshatarëve, nëpunësit etj.

Më 1982-1985 punoi në Muhurr sekretar i Byrosë Partisë së ko-
operativës bujqësore. Përvojën dhe eksperiencën e fituar e përcolli 
në këtë ekonomi bujqësore ku njohu më mirë jetën dhe punën e 
popullit punëtor e patriot të Muhurrit. Krijoi lidhje e miqësi të reja 
që i ruajti gjatë gjithë jetës. Tashmë këto lidhje i mbajnë fëmijët e 
Ramizit, Arbeni dhe Abazi.

Më 1985 vjen mësues në Zdojan pas një viti në Tomin deri në 
vitin 1990 kur doli në pension.  Ramiz leka  me pak vite ndërprerje 
punoi afër 40 vjet në arsim. ishte ndër të parët mësues në grykën 
e Vogël pas çlirimit, pra veteran i arsimit në Dibër. Kontributi  si 
familje arsimdashëse është akoma më i madh. Bashkë me mbesat 
e fëmijët e tij, gjshtë mësues përbëjnë një Këshill Pedagogjik më 
vete; Abazi, Baftia, Valbona,  Rina.  Ku afër dy breza kanë derdhur 
djersë e vazhdojnë të punojnë me sukses në Dibër, Tiranë e deri 
në dhënien e gjuhës shqipe Mimoza për emigrantët shqiptarë në 
gjermani.

Nazifi, vëllai i Ramizit u dallua në punë për ruajtjen e trashëgi-
misë kulturore në rrethet Mat e Dibër.

Ramiz leka u martua dhe krijoi familjen me Bardhule Ramën 
nga striçani më 1962. Ajo mbaroi shkollën pedagogjike në Tiranë, 
erdhi mësuese në stushaj, Kovashicë, më 1973 në shkollën “Demir 
gashi” deri sa doli në pension.   

Trashëguan tre fëmijë; Arbeni, mbaroi politeknikumi “7 Nën-
tori”, Abazi, shkollën e muzikës  shkodër,Manushaqja  shkollën 
teknologjike Tiranë. Të tre kanë krijuar familjet e tyre, banojnë në 
Tiranë, të nderuar e respektuar në komunitet sipas shembullit të 
prindërve të tyre.

Kam patur nderin të jem nxënës, por edhe koleg me Ramiz 
lekën në Zogje 1968-1970. Ruaj kujtime të shumta. Kujdesi ndaj 
meje si nxënës, respekti si koleg e mik kanë bashkë udhëtuar për 
më shumë se gjysmë shekulli. Kujtoi Ramizin si një mësimdhënës 
model ndër mësuesit e tjerë. jashtë orëve të mësimit e takoje me 
çekiç e pinca në duar duke kontrolluar xhamat, dritaret, dyert e 
shkollës, mjetet mësimore, pastaj nisej për në familje në fshat. e 
donte shkollën si shtëpinë e vet. Ne mësuesit e rinj e shikonim me 
admirim prandaj përpiqeshim të ndjekim shembullin e tij.   Puna 
dhe përpjekjet e Këshillit Pedagogjik që drejtonte Ramiz leka na 
nxiti ta vlerësojmë profesionin e mësuesit me përkushtim e pasion. 
Kujtoi shumë mirë aksionin për mbjelljen e plepave për të krijuar 
një mjedis të kulturuar(ato ekzistojnë  edhe sot pas 60 vjetësh), 
hapjen e pusit me iniciativën e tij sepse shkolla nuk kishte ujë të 
pijshëm, ngritjen e terrenit sportiv ndër më të mirët e shkollave 
të Dibrës, mirëmbajtjen shembullore e ambienteve dhe mjeteve 
mësimore, veprimtaritë e shumta, midis tyre ekskursionet në 
sheshe të Bulqizës, livadhe të Bllacës, gropat e ukut, fusha e 
Thatë, Mazhicë etj.  Në shoqëri Ramiz leka ishte i drejtë për drejtë, 
mjaft komunikues. Ato që e takonin për herë të parë dëshironin 
të vazhdonin lidhjet shoqërore, respektonte të gjitha moshat dhe 
kategoritë shoqërore. Kishte një humor mjaft interesant, njihte 
alegorinë dibrane dhe e tregonte shpesh në bisedat midis shokëve 
e miqve. Me të drejtë mburrej me traditat e mira të popullit dibran 
të trashëguara nga brezi në brez siç janë besa, bujaria, mikpritja, 
dashuria dhe humanizmi mbartës i të cilave përpiqej ti kultivonte 
edhe tek pasardhësit e tij, nipërit dhe mbesat.

     Pak vite më parë Ramizi pësoi një paralizë që i rralloi edhe 
takimet tona. Viti 2020 si vit i pandemisë na ndau nga njerëzit e 
afërt, shokët dhe miqtë tanë.   

     Telefonatat nuk mund të zëvendësonin bisedat tona e takimet 
aq të ngrohta e miqësore. shumë prej njerëzve tanë nuk patën 
mundësi t’i përcjellin në banesën e fundit. jam i tej mbushur me 
dhimbje. Do t’u mungosh fëmijëve, nipërve e mbesave, njerëzve 
të afërt por edhe shokëve e miqve.

    Ngushëllimi më i mirë për të gjithë të afërmit është se ju 
latë një vepër e emër të mirë, që do të kujtohesh brez pas brezi. 
lamtumirë i dashur mik! u prehsh në paqe!
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Presidenti i Republikës Ilir Meta dekoroi me 7 prill 2021 , me anë të një ceremonie solemne figura 
të shquara atdhetare, të cilët luftuan heroikisht kundër pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste.

Nga Sakip Cami

Me rastin e 7 prillit 1939, Presidenti 
i Republikës, Sh.T.Z. Ilir Meta de-
koroi me 7 prill 2021 , me anë të 

një ceremonie solemne figura të shquara 
atdhetare, të cilët luftuan heroikisht kundër 
pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste.

Me “Dekoratën e Artë të Shqiponjës” u 
dekoruan (pas vdekjes) nga Kreu i Shtetit 
shqiptar Isak Metalia “Për heroizmin e 
pashoq treguar në ditën e pushtimit fashist 
të vendit; për rezistencën dhe udhëheq-
jen e grupit drejt sakrificës sublime, në 
mbrojtje të lirisë së vendit, duke u bërë 
njëri nga heronjtë e parë të Luftës së Dytë 
Botërore.”;

Pranë  kullës së Kalasë së Durrësit ndod-
het një  Memorial  me mbishkrimin: “Lavdi 
Dëshmorëve  të Atdheut që ranë më 7 prill 
1939, Mujo Ulqinaku (Hero i Popullit), Ha-
mid Dollani, Haxhi Tabaku, Isak Metalia, 
Ismail Reci, Hysen Koçi, Ramadan Veliu dhe 
Ibrahim Osmani. Jo të gjithë  dinë për jetën 
e këtyre dëshmorëve dhe heronjve. Tre janë 
nga Dibra. Për Ibrahim Osmanin nga fshati 
Bllacë e Dibrës nuk është shkruar asnjëherë. 
Për Ramadan Veliun nga Homezhi i Dibrës 
është shkruar pak. Për Isak Metalinë   nga 
Strikçani i Dibrës është shkruar  herët dhe 
tani është harruar.  Edhe Mujo Ulqinaku nuk 
kujtohet rregullisht as me 7 prill. Ata dhanë  
gjënë më të shtrenjtë, jetën.   Ç’mund të 
bënin më tepër ? 

Sipas “Historia e popullit shqiptar” botim 
i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë (v. 
III, 2007), zbarkimi fashist filloi në orën 4:30 
të mëngjesit, dhe vetëm mbas orës 9:00 të 
mëngjesit italianët hynë në Durrës. “Qën-
dresa u bë edhe në Rrashbull e te Shkëmbi 
i Kavajës “. Italianët lanë në Durrës mjaft të 
vrarë dhe të plagosur. Edhe nga shqiptarët 
pati të vrarë e më shumë të plagosur”. (f.368) 

“Në Shëngjin, luftëtarët shqiptarë thyen 
dy përpjekje për të zbarkuar… Edhe gjatë 
rrugës për në Lezhë, në Bushat, Barbullush, 
Bërdicë dhe Beltojë e në hyrje të qytetit të 
Shkodrës, pushtuesit ndeshën në një qën-
dresë të fortë… si dhe në Koplik dhe gjet-
kë…” (ASHSH. f.368- 9). Ndërsa në Vlorë, 
komandanti i kompanisë u vra…

Prof. Berndt Fischer, në librin “Shqipëria  
në luftë 1939-1945” , botim i vitit 1999, 
shkruan: “…Më 7 prill 1939, rreth 22 000 
ushtarë të mbështetun me afërsisht 400 
aeroplana lufte, 300 tanke të lehta dhe 
disa duzina luftanijesh, sulmuan Durrësin, 
Vlorën, Shëngjinin dhe Sarandën… Xhan-
darmëria e Durrësit, nën drejtimin e koman-
dantit Abaz Kupi, megjithëse nën presion 
të madh numerik dhe e paisun vetëm me 
nga 50 fishekë, zmbrapsi me sukses sulmet 
e para… Kupi dhe luftëtarët e tij u mundën 
vetëm nga numri i madh (italian) dhe mbasi 
i shkaktuan nji numër të konsiderueshëm 
viktimash, u tërhoqën në qytet… Luftimet në 
qytetin e Durrësit zgjatën dy-tre orë. Simbas 
tregimeve të vendësve, në Durrës u vranë 
rreth 400 italianë. Italianet raportuan vetëm 
12 të vramë gjatë gjithë invazionit…. Sipas  
Fischer, kryekëshilltari i ministrit fashist G. 
Ciano, Filippo Anfuso, ka deklaruar: “Sikur 
shqiptarët të kishin pasur  një brigadë të 
armatosun mirë, do të na kishin hedhë në 
Adriatik”. 

Në këtë luftë ra heroikisht Mujo Ulqinaku, 
i cili u bë dëshmori i parë i atdheut në luftë 
kundër pushtuesit fashist. Me armë në dorë u 

Medalja e Artë e Shqiponjës për 
dëshmorin e 7 prillit Isak Metalia

pritën pushtuesit edhe në Vlorë, në Shëngjin, 
në Lezhë, në Shkodër, te Ura e Bahçallëkut 
etj. (f.292 

Ndërmjet tetë dëshmorëve të rënë në 
Durrës ishin tre dibranë, punëtori Isak Meta-
lia dhe ushtarët Ibahim Osmani, 20 vjeç dhe 
Ramadan Veliu 24 vjeç.

Isak  Metalia, me kësulën e bardhë  karak-
teristike dibrane  dhe me  mustaqet me majë   
kishte rënë në sy të qytetarëve durrsakë. 
Kishte lënë fshatin e tij të lindjes, Strikçanin  
e Dibrës  dhe kishte shkuar emigrant  brenda 
vendit të tij për të siguruar bukën e gojës 
dhe të fëmijëve të tij. Ai kishte lënë në fshat 
tre fëmijë dhe gruan e tij dhe prej vitesh 
punonte si hamall në Portin e Durrësit. Porti 
kishte punë për ngarkim e shkarkim anijesh 
që kishin si  destinacion Italinë. 

për Shqipërinë” Këto janë fjalët e Isak Met-
alisë para vdekjes.

Mujo Ulqinaku me marinarët e tij i ndanë 
armët që kishin në dispozicion. Civilë nga 
më të ndryshmit, të moshave dhe të pamjeve 
të ndryshme rrinin në rradhë duke pritur për 
armë. Vullnëtarët në qytet qarkullonin me 
armë në duar. Edhe armët ishin të të gjitha 
llojeve. Fshatari  49 vjeçar  Isak Metalia 
mbante një pushkë në duar dhe disa fishekë 
në xhepa. Ai kishte nxituar  kur u hapën 
depot e armëve dhe kishte rrëmbyer  një 
pushkë. (Mujo Ulqinaku, monografi nga 
Moikom Zeqo faqe 173)

Jeta për Isakun kishte qenë tepër e vështirë 
si në fshat edhe  këtu në Durrës. Për vite me 
rradhë nuk kishte arritur  të  kursente aq lekë 
sa i nevojiteshin, por vetëm për të mbijetuar. 
Dita e 7 prillit 1939  e gjeti Isakun në pozi-
cion luftimi pranë shokëve të tij. Ai kurrë 
nuk e vuri vehten në dilemë. “Atdheu duhet 
mbrojtur. Kjo është më e rëndësishme.” Kjo 
ishte deviza e tij. 

Isaku kishte zënë vend në rrugicën prapa 
Bankës,  ngjitur  me ndërtesën  ku Princ Vidi 
kishte ushtruar funksionet e tij në vitin 1914. 
Furrxhinjtë e kësaj rrugice shpërndanin 
bukë falas për luftëtarët. Në këtë rrugicë një 
skuadër italiane  vrau dy furrxhinj që kishin 
shpërndarë bukë të ngrohta për luftëtarët 
shqiptarë. Majori Italian që i drejtonte ishte 
plagosur dhe kishte filluar vrasje në masë. Në 
Lagjen e Kalasë rezistonin shumë vullnetarë 
shqiptarë, midis tyre edhe Isak Metalia. Isaku 
nga dritarja e një shtëpie, ku kishte zënë 
pozicion vuri re ardhjen e të burgosurve 
që kishin shpërthyer burgun dhe u bashkua 
me ta. Ai luftonte nga një dritare në tjetrën. 
Fashistët italianë ishin të shumtë në numër 
dhe të armatosur më së miri. Përballë tyre 
luftonte Isaku me shokun e tij. Dy kundër 
dhjetrave. Isaku shprehej: “Shqiptarët nuk e 
kanë zakon me u dorëzuar”. 

Pas pak kohe sipër shtëpisë fluturoi dhe 
bombardoi një aeroplan italian. Shtëpia mori 
flakë. Isaku bashkë me shokun e tij që nuk e 
njohu as ai vetë se kush ishte, mbetën mes 
flakëve.

 

Memoriali i 7 prillit 1939 ne qytetin e Durrësit

MEDALJA E ARTËE SHQIPONJËS PËR DËSHMORIN E 7 PRILIT ISAK METALIA 

Me rastin e 7 prillit 1939, Presidenti i Republikës, Sh.T.Z. Ilir Meta dekoroi me 7 prill 
2021 , me anë të një ceremonie solemne  figura të shquara atdhetare, të cilët luftuan 
heroikisht kundër pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste. 

Me “Dekoratën e Artë të Shqiponjës” u dekoruan (pas vdekjes) nga Kreu i Shtetit 
shqiptar Isak Metalia “Për heroizmin e pashoq treguar në ditën e pushtimit fashist të 
vendit; për rezistencën dhe udhëheqjen e grupit drejt sakrificës sublime, në mbrojtje të 
lirisë së vendit, duke u bërë njëri nga heronjtë e parë të Luftës së Dytë Botërore.”; 

Pranë  kullës së Kalasë së Durrësit ndodhet një  Memorial  me mbishkrimin: “ “ Lavdi 

Dëshmorëve  të Atdheut që ranë më 7 prill 1939,  Mujo Ulqinaku (Hero i Popullit), 

Hamid Dollani, Haxhi Tabaku, Isak Metalia, Ismail Reci, Hysen Koçi, Ramadan Veliu 

dhe Ibrahim Osmani. Jo të gjithë  dinë për jetën e këtyre dëshmorëve dhe heronjve. 

Tre janë nga Dibra. Për Ibrahim Osmanin nga fshati Bllacë e Dibrës nuk është 

shkruar asnjëherë. Për Ramadan Veliun nga Homezhi i Dibrës është shkruar pak. Për 

Isak Metalinë   nga Strikçani i Dibrës është shkruar  herët dhe tani është harruar.  

Edhe Mujo Ulqinaku nuk kujtohet rregullisht as me 7 prill. Ata dhanë  gjënë më të 

shtrenjtë, jetën.   Ç’mund të bënin më tepër ?  

 

MEDALJA E ARTËE SHQIPONJËS PËR DËSHMORIN E 7 PRILIT ISAK METALIA 

Me rastin e 7 prillit 1939, Presidenti i Republikës, Sh.T.Z. Ilir Meta dekoroi me 7 prill 
2021 , me anë të një ceremonie solemne  figura të shquara atdhetare, të cilët luftuan 
heroikisht kundër pushtimit të Shqipërisë nga Italia fashiste. 

Me “Dekoratën e Artë të Shqiponjës” u dekoruan (pas vdekjes) nga Kreu i Shtetit 
shqiptar Isak Metalia “Për heroizmin e pashoq treguar në ditën e pushtimit fashist të 
vendit; për rezistencën dhe udhëheqjen e grupit drejt sakrificës sublime, në mbrojtje të 
lirisë së vendit, duke u bërë njëri nga heronjtë e parë të Luftës së Dytë Botërore.”; 

Pranë  kullës së Kalasë së Durrësit ndodhet një  Memorial  me mbishkrimin: “ “ Lavdi 

Dëshmorëve  të Atdheut që ranë më 7 prill 1939,  Mujo Ulqinaku (Hero i Popullit), 

Hamid Dollani, Haxhi Tabaku, Isak Metalia, Ismail Reci, Hysen Koçi, Ramadan Veliu 

dhe Ibrahim Osmani. Jo të gjithë  dinë për jetën e këtyre dëshmorëve dhe heronjve. 

Tre janë nga Dibra. Për Ibrahim Osmanin nga fshati Bllacë e Dibrës nuk është 

shkruar asnjëherë. Për Ramadan Veliun nga Homezhi i Dibrës është shkruar pak. Për 

Isak Metalinë   nga Strikçani i Dibrës është shkruar  herët dhe tani është harruar.  

Edhe Mujo Ulqinaku nuk kujtohet rregullisht as me 7 prill. Ata dhanë  gjënë më të 

shtrenjtë, jetën.   Ç’mund të bënin më tepër ?  

 

 
Memoriali i 7 prillit 1939 ne qytetin e Durrwsit  

Sipas “Historia e popullit shqiptar” botim i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë (v. 
III, 2007), zbarkimi fashist filloi në orën 4:30 të mëngjesit, dhe vetëm mbas orës 9:00 
të mëngjesit italianët hynë në Durrës. “Qëndresa u bë edhe në Rrashbull e te Shkëmbi 
i Kavajës “. Italianët lanë në Durrës mjaft të vrarë dhe të plagosur. Edhe nga 
shqiptarët pati të vrarë e më shumë të plagosur”. (f.368)  

“Në Shëngjin, luftëtarët shqiptarë thyen dy përpjekje për të zbarkuar… Edhe gjatë 
rrugës për në Lezhë, në Bushat, Barbullush, Bërdicë dhe Beltojë e në hyrje të qytetit të 
Shkodrës, pushtuesit ndeshën në një qëndresë të fortë… si dhe në Koplik dhe 
gjetkë…” (ASHSH. f.368- 9). Ndërsa në Vlorë, komandanti i kompanisë u vra… 

Prof. Berndt Fischer, në librin “Shqipëria  në luftë 1939-1945” , botim i vitit 1999, 
shkruan: “…Më 7 prill 1939, rreth 22 000 ushtarë të mbështetun me afërsisht 400 
aeroplana lufte, 300 tanke të lehta dhe disa duzina luftanijesh, sulmuan Durrësin, 
Vlorën, Shëngjinin dhe Sarandën… Xhandarmëria e Durrësit, nën drejtimin e 
komandantit Abaz Kupi, megjithëse nën presion të madh numerik dhe e paisun vetëm 
me nga 50 fishekë, zmbrapsi me sukses sulmet e para… Kupi dhe luftëtarët e tij u 
mundën vetëm nga numri i madh (italian) dhe mbasi i shkaktuan nji numër të 
konsiderueshëm viktimash, u tërhoqën në qytet… Luftimet në qytetin e Durrësit 
zgjatën dy-tre orë. Simbas tregimeve të vendësve, në Durrës u vranë rreth 400 italianë. 
Italianet raportuan vetëm 12 të vramë gjatë gjithë invazionit…. Sipas  Fischer, 
kryekëshilltari i ministrit fashist G. Ciano, Filippo Anfuso, ka deklaruar: “Sikur 
shqiptarët të kishin pasur  një brigadë të armatosun mirë, do të na kishin hedhë 
në Adriatik”.  

Prilli i vitit 1939 e gjeti punëtorin Isak 
Metalia  në  port, por këtë herë jo për të 
punuar, por për të luftuar. Që më 6 prill 
1939 qielli shqiptar u mbush me aeropla-
nat  luftarakë  italianë. Isaku me shokët e tij 
vrapuan që të armatosen, por armët nuk i 
morën në gazermat e ushtrisë, por tek pop-
ulli i Durrësit sepse ushtria ishte çarmatosur 
me urdhër. 

Qyteti ishte shkretuar. Kishte marrë një 
pamje të vdekuri. Njerëzit vraponin drejt 
shtëpive si të lemerisur. Lemeria pritej të 
vinte. Kur do të arrinte në qytet ? Kur do 
të zbarkojë  ushtria italiane? Kur do të nisë 
pushtimi? Saforca do tëjenë? Ku do tëgje-
jmëarmë? A mund të përballohet perandoria 
e Duçes?

Mbreti e kishte mendjen tek e shoqja le-
honë dhe tek djali i sapolindur. Vendi ishte 
i pambrojtur. Qyteti në tërësi. Topat ishin pa 
gjylpana. Pushkët ishin pa shula. Ushtarët 
e ushtrisë kombëtare nuk ishin më ushtarë.

Në horizont dëgjohej kënga patriotike
O djem rrëmbeni pushkët
Ja vdekje, ja liri…
Më tej shpërthenin thirrjet:Armë, armë, 

duam armë….
 “Unë e kam nda mendjen me luftue për 

vendin tim. U thoni fëmijëve të mi se vdiqa 

Eh, mor 
Xhevat Dani 

i maleve 
të Dibrës!

Nga abdurahim aShiku

Një lajm i zi, kob që të mblidhet 
në grykë, frymën ta merr, mend 
ti vgjer.

Lajm i shkurtër, vetëm tre rreshta...
Profesor! Xhevat Dani vdiq, Varrimi më 

datë 9 prill ora 15
Nuk e besova, Nuk e besoj.
Nga profili jot erdhi, Kush ma dërgoi? 

Kush më hidhëroi? Anonim, pa firmë...
I shkrova...
Më vjen shumë keq, më trondite këtë 

mbrëmje, larg Dibre. Si vdiq?Ishte i ri dhe 
tepër i gjallë.

Po pres përgjigje... mbase dikush ko-
din ia mori për shaka, se i shakasë  është 
Xhevati...

Nxënësi im... shoku im... kolegu im.
E mor Xhevat Dani ku nuk patkove, 

maleve të Dibrës... me punën tënde, me 
përkushtimin qytetar, me dhuntitë profe-
sionale...

Sa mall kam, sa gëzim më solle më 9 
gusht 2019 në 70 vjetorin tënd.

Ka qenë dita më e bukur e jetës sime. 
Atë ditë, shokët tuaj bashkënxënës... Në 
krahë më morën, tek ti më sollën.

Nuk ka gjë më të bukur për një më-
sues, kur sheh si janë rritur filizat e jetës, 
se si janë pjekur, se si tash 50 vjet, pa u 
nda... në ditëlindje gëzojnë, në hidhërime 
lotojnë, shoqërinë e vjetër kurrë nuk e 
harrojnë.

Atë ditë bëra shumë fotografi, incizova 
zëra të gëzuar, Veçan atë këngën tënde 
shoqëruar nga të gjithë, gjaku jot, shokët 
tuaj, bashkënxënësit e bujqësores Peshko-
pi, matura ’70.

Oh mjeri unë për ty, XHEVAT DANI... 
Qenka e vërtetë, miku jot, shoku jot, Ham-
za Hyka gjëmën konfirmoi.

Mjerë Lulëzimja, shoqe e madhe jete 
mjerë djemtë larg, larg në vend të huaj, 
mjerë vajza, nipërit, mbesat, mjerë shokët 
miqtë... grushte lotësh, faqeve rrjedhin 
Drinin mbushin...

Fjala “ngushëllim” E varfër është... TË 
RRONI, TA KUJTONI, TA NDERONI...

Nuk vij dot Xhevat Dani, kafen pelin 
ta pi, dhimbjen ta mbledh, lëmsh në fyt.

Ndryshe po vij Xhevat Dani.
Po vij si atë ditë të 70 vjetorit tënd... 

Po vij, ta bëj edhe një herë, bisedën me 
ty... buzë Drinit të Zi, në Podgorcë,  në 
hijen e plepave... Po vij me 16 fotografi 
nga dhjetëra  fiksuar atë ditë, nga ai takim. 
Fotografi malli, 

dashurie, respekti, mirësie....
Lamtumirë MIKU IM!
Lamtumirë...

Athinë, 8 prill 2021

isak  metalia, me kësulën e 
bardhë  karakteristike dibrane  
dhe me  mustaqet me majë 
kishte rënë në sy të qytetarëve 
durrsakë. Kishte lënë fshatin e 
tij të lindjes, Strikçanin  e dibrës  
dhe kishte shkuar emigrant  
brenda vendit të tij për të 
siguruar bukën e gojës dhe të 
fëmijëve të tij. 
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S H I T E T
1 200 m2 katror sipërfaqe e përdorshme për biznes dhe banim. 

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

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

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

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

Shkozë
Tiranë

Bëj një abonim 
online ose 

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

NjoFtIM PëR SHoQAtA DHE 
oRgANIzAtA joQEvERItARE

Redaksia e gazetës vendos në 
dispozicion të shoqatave me fokus 

Dibrën dhe organizatave joqeveritare 
hapsira për botimin e veprimtarive apo 

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

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

emailit: rrugaearberit@gmail.com

rruGA e ArbërIt
https://www.facebook.com/

gazeteerajonitteDibres

na ndiqni:

ose

www.rrugaearberit.com

ReklamO 
bizNesiN 

tëNd
Një faqe e plotë 

me ngjyra kushton 
15000 lekë

me 1000 lekë 
mund të rezervosh 
një reklamë gjatë 

gjithë vitit në format 
kartvizite (8x5cm)

Ne jemi gazetë e lirë dhe e pavarur nga ndikimi 
politik. Pavarësia dhe liria jonë garantohet  

vetëm nga mbështetja e lexuesve...
bëj PajtimiN tëNd! 

Një pajtim vjetor kushton: 600 lekë. 
Në europë: 10 Euro.  

Në sHba dhe vende të tjera: 15 USD.
Pajtimi në europë dhe sHba është vetëm në 

versionin PdF.

Botimi i gazetës është 
punë vullnetare, 

ndaj çdo pajtim vjetor ose 
dhurim, është i mirëpritur. 
Dhurimet pranohen vetëm 

përmes llogarisë bankare që 
gjendet më poshtë dhe për çdo 

rast ai do të bëhet publik.
raiffeisen bank, rr. kavajës, 

tiranë. sëift code: sGsbAltX. 
IbAn(All): Al44 2021 1219 

0000 0000 1003 6640

njoftIm për 
hotelet, bujtInAt 
Dhe GuIDAt 
turIstIke që 
operojnë në 
qArkun e DIbrës

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

për më shumë informacion:
rrugaearbërit@gmail.com.
tel: 068 65 08 441 (Whatsapp)

gj ithmonë  me  oferta . . .

Di Çfarë 
zgjeDh!


