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dhe Skavicadhe Skavicadhe Skavicadhe Skavicadhe Skavica
Nga BUJAR KAROSHI

Muajin e  parë të vitit
2007, Dibra ka qenë

në qendër të vëmendjes së
opinionit publik, qoftë në
planin historik, qoftë dhe në
planin aktual. I pari ka lidhje
me Heroin tonë Kombëtar,
Skënderbeun, ndërsa i
dyti, me ndërtimin e hidro-
centralit të Skavicës.

Prej shumë kohësh ka
një tendencë të studiuesve
të rinj, shumë prej tyre vijnë
nga shkolla jo të fushës
përkatëse, të cilët përpiqen
të ndryshojnë domosdosh-
mërisht vendlindjen a ven-
dorigjinën e Skënderbeut.
Qëllimi i tyre, unë person-
alisht nuk i kuptoj, por një
gjë kam të qartë: Qëllimet
e tyre nuk janë serioze,
pasi të kërkosh pas 500
viteve të ndryshosh
origjinën a varrin e Heroit
Kombëtar, nuk mund ta
përcaktoj si tendencë tjetër
veç shkulje e rrënjëve his-
torike të një kombi, për të
humbur identitetin e vet.
Skënderbeu është nga
Hasi, jo është nga Tropoja,
dikush thotë nga Kukësi,
dikush nga Kruja e dikush
tjetër nga Kosova, nuk bën
gjë tjetër në gjithë këtë his-
tori, veçse trazon eshtrat e
të parëve tanë e veç i nxin
faqen Dibrës.

Një temë tjetër e këtyre
ditëve të ngrohta janari ësh-
të edhe Skavica. Madje,
pasi doli historia e Skav-
icës, kam falur edhe ata që
e ndryshojnë vendlindjen e
Skënderbeut. Kam mend-
uar se, meqë do ndërtohet
hidrocentrali, Skënderbeu
nuk duhet të mbetet pa një
vendlindje, të vizitueshme
për turistët kristianë euro-
pianë, të cilën, në shenjë
mirënjohje për mbrojtjen
nga turqit, do të kishin
dëshirë gjithmonë të vizito-
nin vendlindjen e Kalorësit
të Krishtërimit.

(Vijon në faqen 5)

Nga SHAQIR SKARRA

Data shënon 17 janar 2007. Kanë kaluar
plot 539 vjet nga dita kur në Lezhë mbylli

sytë heroi ynë kombëtar Gjergj Kastrioti
Skënderbeu. E pikërisht në këtë përvjetor
udhëtojmë drejt qytetit të Peshkopisë, aty ku

Nëpër gjurmët e Dinastisë së KastriotëveNëpër gjurmët e Dinastisë së KastriotëveNëpër gjurmët e Dinastisë së KastriotëveNëpër gjurmët e Dinastisë së KastriotëveNëpër gjurmët e Dinastisë së Kastriotëve
ende janë gjurmët e jetës dhe veprës së heroit.
Qyteti edhe tashmë, në stinën e ftohtë të dim-
rit është i bukur. Megjithëse  bliri e ka humbur
gjelbërimin dhe aromën karakteristike, prapë
se prapë Peshkopia ka të veçantën e saj me
të gjithë qytetet e tjerë .

(Faqe 3)

Nga AGIM BOBA

Përpara se të flasim mbi rolin dhe mbësh
tetjen që isha populli i trevave të Dibrës

kryetrimit Skënderbe, e shoh të nevojshme të
ndalem pak mbi origjinën e Kastriotëve. Tenden-

Vendlindja e Gjergj Kastriotit dhe mbështetësit dibranëVendlindja e Gjergj Kastriotit dhe mbështetësit dibranëVendlindja e Gjergj Kastriotit dhe mbështetësit dibranëVendlindja e Gjergj Kastriotit dhe mbështetësit dibranëVendlindja e Gjergj Kastriotit dhe mbështetësit dibranë
ca për t’i paraqitur Kastriotët me origjinë jo sh-
qiptare, pati që në shekullin e Skënderbeut nga
boshnjaku Johan toni Marknoni, i cili hodhi tezën
se Skënderbeu ishte me origjinë boshnjake.

(Faqe 4)
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Faqe 2

NË KËTË NUMËR:

Jeta njerzore
rrjedh përmes

anktheve të
ndryshme

Nga MHILL VELAJ,
Faqe 11

12-vjeçarja:
"Falni mirësi,

o Njerëz!
Faqe 10
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e para të

talentit poetik
Faqe 11

Klubi sportiv
“Korabi”,

“Nderi i Radio-
amatorizmit

Shqiptar”
Nga MYFTAR FANA

Faqe 9

Kalaja ilire e PeshkopisëKalaja ilire e PeshkopisëKalaja ilire e PeshkopisëKalaja ilire e PeshkopisëKalaja ilire e Peshkopisë
Nga Prof. Dr. ADEM BUNGURI
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Skavica. Pamje satelitore

Nga ALI HOXHA*

Kohët e fundit, kur vendi është zhy-
tur në krizën energjitike më të madhe
të dekadës së fundit, ka ridalë sërish
në skenë ndërtimi i Hidrocentaralit të
Skavicës, si një mënyrë e vetme e
zgjidhjes së krizës energjitike në vend.

Lidhur me këtë, por edhe me dek-
larata e veprime të tjera të firmës kon-
censionare TGT dhe Qeverisë Shqiptare,
më shtyjnë të argumentoj dhe njëherë,
se Hidrocentrali i Skavicës nuk i jep
zgjidhje krizës energjetike në vend, por
përkundrazi, zhduk një Dibër të tërë nën
ujë, e bashkë me të një histori të tërë,
për të mos thënë se zhduk Zemrën e
Shqipërisë!

Në Maj 2005, "Qeveria shqiptare ka
miratuar … vendimin "Për fillimin e pro-
cedurës së dhënies me konçesion të
firmës "BOT" (ndërtim, shfrytëzim,
transferim) të ndërtimit të hidrocentralit
të Skavicës sipas propozimit të pa
kërkuar".1)

Sipas këtij vendimi, hidrocentrali i
Skavicës do t'i jepet me konçesion grupit
italian TGT...  Në projektin e paraqitur
nga grupi TASARA-GEO TECNA - KIN-
GLOR (Grupi TGT), parashikohet  që …
41.3 milionë Euro do t'u jepen pronar-
ëve të tokave që do të shpronësohet nga
ndërtimi i HEC-it të Skavicës"…. Ndër-
sa pak ditë më parë, Top Channel, në
një nga edicionet e saj të lajmeve, njof-
toi se grupi koncensionar i mësipërm,
në një marrëveshje të mbetur në tetna-
tivë, kishte përgatitur një kompensim
prej 100 milionë Eurosh. Televizioni e
justifikoi këtë me “një minierë ari për këto
zona të varfëra”, por vetëm dy ditë më
vonë, po ky televizion dha një lajm
“skup” për shitjen e Beckham në Angli
me një vlerë për 275 milionë dollarë.
Besoj se pas kësaj, edhe gazetari vetë
duhet ta ketë kuptuar se “miniera e arit”
nuk kushton 100 milionë Euro.

Ndërtimi i Hidrocentralit të Skavicës,
që në fillim has në dy probleme
themelore, bazuar në të drejtën e
pronës. Sipas një letre të Agjencisë
Kombëtare të Privatizimit (nr. 1116 Prot,
datë 24.03.2005), drejtuar Kuvendit të
Shqipërisë, më saktësisht Komisionit
Hetimor Parlamentar për Hetimin e Prak-
tikave të Privatizimit, lidhur me të dhënat
e privatizimeve të kryera… për periudhën
01 janar 2002-03 mars 2005, ndër të
tjera, thuhet: "Kriteret e vlerësimit të
pronës publike shtetërore që privatizo-
het, përcaktohen në dispozita ligjore
dhe nuk kanë ndryshuar nga dispozitat
e miratuara nga Këshilli i Ministrave nga
viti 1994 (V.K.M. nr. 47 datë 07.02.1994
e deri më sot (VKM nr. 159 datë
13.03.2003).”

Me këtë citim kuptohet se për tokën
e shpronësuar askush nuk do të marrë

vlerën reale të pronës së vet me vlerën
e tregut të sotëm, por me vlerën e ko-
hës para vitit 1994.

Ndryshon puna nëse Hidrocentrali i
Skavicës do të ishte ndërtuar para vitit
1990. Në atë kohë shteti ekzistues ish-
te i tillë që edhe me Kushtetutë quhej
"Shteti i Diktaturës së Proletariatit", ku
çdo pëllëmbë e tokës shqiptare quhej
pronë shtetërore, ndërsa të gjithë ne,
shtetasit shqiptarë, ishim të zhveshur
nga prona private. Prandaj kundërshti-
mi i një projekti të tillë as që mund të
mendohej. Po të ishte realizuar në atë
kohë ai projekt, pa dyshim që ai do të
shërbente thjesht për interesa ko-
mbëtare.

Shkaqet dhe arsyet se përse nuk u
zbatua në atë kohë projekti i HEC-it të
Skavicës, mund të jenë të shumta dhe
nga më të ndryshmet. Unë prirem të
besoj më shumë se faktori kryesor që
ai nuk u bë në atë kohë, është shkaku
se dëmi ekonomik dhe etn-okulturor që
i shkaktohej vendit e kombit, ka qenë
dhe është shumë herë më i madh se
sa fitimi ekonomik.

Lidhur me humbjet ekonomike, parë
vertikalisht dhe horizontalisht, mund të
flasin dhe specialistët, për të cilët men-
doj se redaksia e gazetës “Rruga e Ar-
bërit” do t’u hapë rrugë botimit te men-
dimeve të tyre.

Të parët tanë fare mirë mund të kishin
bërë kompromise me pushtuesit dhe
"për një jetë më të mirë" ose mund të
ishin bërë bashkëpunëtorë me pushtues-
it duke u asimiluar, ose mund të ishin
larguar e të kishin braktisur, si
shumëkush, vendin e vet e të kishin
emigruar, siç thuhet sot "për një jetë më
të mirë" në dhe të huaj. Por ata nuk
bënë asnjërën prej tyre, ata luftuan deri

në pikën e fundit të gjakut për të mbroj-
tur trojet dhe atdheun e tyre, pasi, siç
dihet, atdheu fillon, së pari, nga shtë-
pia, trojet, familja, fisi dhe pastaj më
gjerë. Në emigrim, në dhe të huaj, mund
të merret një pagë më e mirë, por nuk
bëhet jetë më e mirë. Për ne dibranët,
jeta bëhet më mirë vetëm në Dibrën
tonë, në Shqipëri.

Duke u rikthyer edhe një herë në tra-
jtimin e çështjes se nevojat e vendit tonë
për energji elektrike mbulohen bile edhe
tejkalohen vetëm me hidrocentralet ekz-
istuese (është fakt që shteti ynë prej
vitesh eksporton energji elektrike), por
edhe nga fakti i njoftimit të lartpërmen-
dur për prezantimin e projektit të H.C.
të Skavicës, në të cilin theksohej se një
nga kriteret e kontratës ishte që gjys-
ma e kapacitetit të prodhimit të HC
Skavicë, të merret nga Shoqëria Italiane
në vitin e tretë të punës, dhe në vitin e
pestë t'i jepej asaj 80% e kapacitetit të
tij, është argumenti më bindës se ky
projekt i firmosur nga Qeveria “Nano”,
por që ka gjasa të rikthehet në tryezën
e bisedimeve edhe nga Qeveria “Ber-
isha”, është firmosur në kohë ndër-
rimesh pushtetesh dhe në kohë krize
energjetike. Kjo bën që në nxitim e sipër,
mund të anashkalohen shumë çështje
thelbësore, duke i bërë një dëm shumë
të madh Dibrës e Shqipërisë, nga njëra
anë, dhe nga ana tjetër duke u shërby-
er interesave private e korruptive të një
apo disa individëve të caktuar.

Fakti që gjithçka ish-pronë sh-
tetërore është privatizuar dhe po privati-
zohet, pra edhe KESH do të privatizo-
het së shpejti, ashtu siç janë private dhe
shoqëritë italiane TGT, është argumen-
ti më bindës se këtu, në këtë konce-
sion, nuk ka asgjë për çështje intere-

sash kombëtare, por vetëm për intere-
sa private. Fjalët "interes kombëtar apo
shtetëror" shërbejnë vetëm si fasadë
prapa të cilave fshihen interesat private
të individëve të caktuar.

Në rastin kur besojmë se kjo është
një vepër kombëtare, që shërbeka Sh-
qipërisë dhe interesave të saj, atëhere
Qeveria Shqiptare që e ka firmosur atë
koncesion për HEC-in e Skavicës, du-
het më parë të ndërtojë një qytet të ri,
ashtu siç u ndërtua Kukësi i Ri, dhe
pronarëve që u përmbyten pronat t'u sig-
urojë një sipërfaqe toke të barabartë me
aq sa përmbytet, afro 64 km2. Pra, të
krijojë një Dibër të Re, ashtu siç është
krijuar Nju Jorku, Nju Xhersi, Nju Delhi,
etj, dhe pastaj të hyhet në bisedime me
pronarët e ligjshëm të Pellgut të Dibrës
për atë problem. Në qoftë se u plotëso-
hen të gjitha kushtet e lartpërmendura,
përfshirë këtu edhe të qenurit aksion-
erë të përhershëm të të gjithë pronar-
ëve e banorëve të zonës që përmbytet,
pra nëse do të jenë të pranueshme të
gjitha kushtet për të gjitha palët, vetëm
atëhere mund të ishte nënshkruar ajo
kontratë, por kurrsesi nuk duhej nënsh-
kruar ai koncesion nga Qeveria Sh-
qiptare në atë mënyrë si në kohën e
Diktaturave. Dhe këtë gabim nuk duhet
ta bëjë as qeveria e tanishme.

Përderisa populli i Vlorës kundërsh-
ton ndërtimin e nje termocentrali me
argumentin se ndot ambientin e zonës
turistike të Vlorës, me moton se “Vlora
është e vlonjatëve”; po kështu dhe am-
bientalistët e Shkodrës kundërshtojnë
ashpër  ndërtimin e hidrocentralit të
Bushatit, me argumentin se përmbytet
shumë tokë, por për Dibrën, e cila me
ndërtimin e Hidrocentralit të Skavicës
zhduket nga faqja e dheut, ç’duhet të
thonë dibranët dhe ç’duhet të bëjnë?

Kontributin e secilit për mirë në
mbrojtje të trojeve të veta amëtare, të
Dibrës sonë, pra të Atdheut, me çfarë-
do lloj forme qoftë, historia do ta vlerë-
sojë për mirë dhe brezat e ardhshëm
do ti urojnë; në rast të kundërt, historia
është e pamëshirshme për këdo.

Duke përfunduar, nuk mund të lë të
pa përmendur në këtë kontekst, edhe
një këshillë kuranore, për ata që janë
besimtarë: "Nuk ka dyshim se Allahu
nuk e ndryshon në të mirë gjendjen, sit-
uatën e vështirë të një populli, për aq
sa vet ai popull nuk bën përpjekje për të
ndryshuar veteveten". 2) E thënë më sh-
qip, as Zoti nuk e ndihmon një popull
në qoftë se ai dorëzohet dhe kapitullon
përpara vështirësive.

* Autori është President Nderi i Shoqatës
"Për Mbrojtjen e Pronave dhe të Mjedisit
të Pellgut të Drinit të Zi"

1) Gazeta "Ekonomia",  15 maj 2005
2) Kurani: ERR-RRAËD, ajeti 11
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Nëpër gjurmët e Dinastisë së KastriotëveNëpër gjurmët e Dinastisë së KastriotëveNëpër gjurmët e Dinastisë së KastriotëveNëpër gjurmët e Dinastisë së KastriotëveNëpër gjurmët e Dinastisë së Kastriotëve
Nga SHAQIR SKARRA

Data shënon 17 janar 2007. Kanë
kaluar plot 539 vjet nga dita kur në

Lezhë mbylli sytë heroi ynë kombëtar
Gjergj Kastrioti Skënderbeu. E pikërisht
në këtë përvjetor udhëtojmë drejt qytetit
të Peshkopisë, aty ku ende janë gjur-
mët e jetës dhe veprës së heroit. Qyteti
edhe tashmë, në stinën e ftohtë të dim-
rit është i bukur. Megjithëse  bliri e ka
humbur gjelbërimin dhe aromën karak-
teristike, prapë se prapë Peshkopia ka
të veçantën e saj me të gjithë qytetet e
tjerë . Janari është i ftohtë, por qyteta-
rët nuk e braktisin përsëri shëtitoren e
tyre të vetme në të gjithë qytetin. Orët
e ditës, por dhe ato të mbrëmjes e pop-
ullojnë këtë shëtitore. Në qytet ka rënë
heshtja dhe pak veta dinë për përvjetor-
in e heroit. Këtu sikur kanë humbur gjur-
mët e Gjergj Kastriotit, heroit tonë ko-
mbëtar. Nuk ka asnjë bust, nuk ka asn-
jë rrugë apo institucion me emrin e tij
edhe pse Dibra njihet tashmë si vendi i
origjinës. Busti i Skënderbeut ka bredhur
nëpër botë, është vendosur në sheshe
qendrore të qyteteve evropiane, por këtu
në Peshkopi gjurmët e tij sikur humba-
sin... Falë Muzeut Historik dhe bib-
liotekës së qytetit që i servir lexuesit
literaturë të ndryshme për Skënderbe-
un, gjë tjetër nuk gjendet në Peshkopi.
Fatmir Xharri, një djalë i ri nga Brezh-
dani, i cili është dhe bashkudhëtari ynë
këto ditë të ftohta janari, shprehet skep-
tik për pushtetin lokal në Peshkopi. Fat-
miri njëkohësisht është edhe studiues
dhe gjuhëtar dhe ka hulumtuar shumë
mbi Gjergj Kastriotin dhe të gjithë Di-
nastinë e Kastriotëve.

- Një bust i heroit e zbukuron qyte-
tin më shumë, - thotë Fatmiri, - dhe kaq
besoj u takon dibranëve.

- Kaq duhet ta bëjmë dhe ne si ko-
munitet. . Përderisa me Gjergj Kastri-
otin mburret kombi, po ne dibranët, që
Dinastia më e njohur e Kastriotëve i ka
rrënjët në këtë truall?! Fatmiri është
optimist, se në një përvjetor tjetër të
heroit, qoftë ai i lindjes apo dhe i  vde-
kjes, dibranët do ta përjetojnë edhe në
art Gjergjin e tyre.

- E shikon, - vazhdon bisedën Fat-
miri, - po të qëndrojmë kështu sikur kemi
qëndruar, nesër do të mohojmë dhe
origjinën e heroit tonë. Ja, sot, në Pesh-
kopi askush nuk di gjë për 17 janarin,
përveç disa nxënësve që pyetëm rastë-
sisht. Lamë pas qytetin e bukur të Pesh-
kopisë dhe u nisëm për të shkuar në
Kastriot. Këtu çdo gjë është e lidhur me
Skënderbeun: Toponimet, legjendat,
gojëdhënat, fiset dhe  vetë fshati.

Kastrioti është afër me Peshkopinë,
vetëm 8 kilometra larg, megjithatë rru-
ga është e paasfaltuar. Rruga deri në
Kuben është e shtruar mirë. Këtu nda-
het Muhrri me Kastriotin. Koben ka
mundësi të jetë tamam fjalë shqipe që
vjen nga rrënja e fjalës kob. Dikur kjo
grykë ndoshta ka qenë vërtet e frikshme
për udhëtarët që kalonin natën.

E para gjurmë që hasim rreth
Skënderbeut në  këtë përvjetor vdekje
është përroi i Gjelagjoshit, dikur i rrëm-
byeshëm që rridhte poshtë maleve e sot
tepër i qetë derdhet në lumin Drin.
Gjelagjoshin na e kujton për herë të
parë Barleti me emrin Shkamajn, që
shumë studiues tanë e morën për Sh-
kumbinin. - Mjaftoi kjo fjalë e hershme
shqiptare, - thotë Fatmiri - dhe shumë
studiues tanë, por dhe të huaj na e lokal-
izuan betejën e Torviollit me fushën e
Domosdovës. Kjo u vërtetua falë kon-
tributit të Haziz Ndreut, i cili nga hu-
lumtimet e tij vërtetoi se Gjelagjoshin
në mesjetë banorët e quanin Shkama-
jn. Kastrioti edhe sot nuk është fshat i
vogël, që nga lëvizjet e fundit de-
mografike që kanë ndodhur në vendin
tonë edhe këtu shumë familje janë lar-
guar. Këtë fakt na e argumenton krye-

tari i komunës Zini Methasani, por si
vendi i origjinës së Gjergj Kastriotit këtu
nuk është investuar. Kastrioti dikur ka
pasur aerodromin e tij, kjo për nder të
heroit kombëtar. Në vitin 1924 u ngrit
një godinë, ku Kastrioti u propozua të
bëhej qendër prefekture e më vonë dhe
qytet megjithëse këto mbetën në letër.
Në Kastriot bëri emër shkolla "Internat",
e cila hapi dyert jo vetëm për djemtë
dhe vajzat e Dibrës, por erdhën dhe u
ulën në bankat e kësaj shkolle dhe jas-
htë kufijve të vendit tonë. Sot, krejt ndry-
she. Nuk ka asgjë nga ato që thamë
më lart. Kastrioti ende ndodhet në
udhëkryq, mjafton vetëm rrugët që ka
dhe pasqyrohet realiteti i këtij fshati his-
torik jo vetëm për Dibrën. Këtu nuk in-
vestohet prej kohësh Vetëm një shkollë
e mesme ndodhet dhe një qendër shën-
detësore, qendër e tillë i thënçin. Falë
emigrimit ilegal dhe legal dhe mënyra e
jetesës ka ndryshuar, megjithëse
mundësitë janë për më shumë. Diçka
më ndryshe nga fshatrat e tjerë duhej
të ishte bërë dhe këtë ia falnin jo vetëm
dibranët, por të gjithë shqiptarët kudo
që ndodhen. Vetëm gipsi të shfrytëzo-
hej dhe nuk duhej më shumë, por rrugët
që janë nuk mund të shfrytëzojnë jo
gipsin, por as të vjelin dhe tregtojnë bul-
metin apo frutat aq të njohura në këtë
fshat. Dikur mollët, kumbullat dhe qer-
shitë e Kastriotit mbushnin tregjet e
huaja, sot një realitet krejt tjetër. Dhe
pse? Loja e tregut është e vështirë, tregu
i huaj dominon mbi atë vendasin. Shte-
ti hesht jo vetëm për fshatin Kastriot,
por kudo është i pafuqishëm apo kësh-
tu i leverdis.

- Jemi Kastriotasit e vjetër, jemi di-
nastia më e njohur jo vetëm në Dibër jo
vetëm në Shqipëri, por kudo nëpër botë,
- thotë një plak qeleshebardhë, që i
kishte kaluar të tetëdhjetat dhe megjith-
atë mbahej.

- Për hatër të atij emri që bëri një
perandori të dridhej, Kastrioti duhet të
jetë një fshat model. Boll me shtëpi
muze që po bëjnë anembanë. Kastrioti
është muzeu më i madh i  të gjitha ko-
hërave. Ai do t'ju tregojë brezave që do
të vijnë se çfarë bënë shqiptarët nën
udhëheqjen e Gjergj Kastriotit. Ky ësh-

të i vetmi fshat që lindi heroin kombëtar
të kombit tonë dhe ne një hero kombëtar
kemi. Gjergj Kastrioti, si bir i këtij fs-
hati, njihet në të gjithë fshatin, kjo falë
toponimeve dhe gojëdhënave që tregojnë
të moshuarit. Gjurmët për Dinastinë e
Kastriotëve këtu janë kudo. Ato janë më
tepër se në çdo vend tjetër. Tek to-
ponimet, tek fiset, tek emërtesa e fsha-
trave, në zemrat e njerëzve. Këtu, kudo
që shkuam dinin se data 17 janar kuj-
ton vdekjen e Gjergj Kastriotit. Drejtori i
shkollës së mesme Abaz Hoxha, një
djalë i ri nga Blliçja, fshat kufitar me
Kastriotin, na shoqëron kudo. Në tra-
ditën popullore toponimet që lidhen me
Gjon Kastriotin në Kastriot vijnë deri në
ditët e sotme si Kulla e Gjonit, Kalaja e
Gjonit, Zabeli i Gjonit, Guri i luftës, Ko-
pshti i Gjonit, Pusi i Gjonit, Troje, Terz-
isht, ogradja e Gjonit etj. Pleqtë e
moçëm kanë treguar se pusin e Gjonit
e mbajnë mend të mbushur me ujë e
sot është thjesht si toponim.

- Jo vetëm toponimet - thotë Fatmi-
ri, i cili është marrë gjatë me to, - por
dhe fiset këtu të afrojnë më pranë të
vërtetës. Fisi Gjini është një nga më të
vjetrit në Kastriot. Po kështu dhe fisi aq
i njohur Shini na afron me Skënderbe-
un, megjithëse këto thonë se origjina
jonë është nga Kosova, por askush nuk
di gjë rreth lëvizjeve demografike të këtij
fisi, kur ka ardhur në Kastriot. Fakt ësh-
të se fisi Shini ndodhet vetëm në Kas-
triot dhe pikërisht në fshatin Brest. Edhe
fshati i sotëm Kukaj na afron shumë me
bashkëluftëtarët e Skënderbeut si i fam-
shmi Pal Kuka. Sapo kalon fshatin Kas-
triot ndodhet një kodër e vogël që popu-
lli sot e quan kodra e gështenjave, se
ka qenë si një kurorë e mbushur plot
me drurë gështenjash

- Lidhur me këtë kodër, që në gju-
hën e popullit quhet Çelias, dinë të gjithë
shumë gjëra, - thotë Abazi. Sipas tregi-
meve të Haziz Ndreut, i cili kishte vjelur
gojarisht shumë të dhëna mbi origjinën
e Skënderbeut nga Hoxhë Bruga i Lurës,
pikërisht kjo kodër ishte dhe vendlindja
e Skënderbeut.

"E pyetëm njëherë mësuesin e his-
torisë kur studionim në Stamboll, - tre-
gonte Hoxha se nga është Skënderbeu?

Ai na u përgjigj: Skënderbeu ka lindur
në një vend të quajtur Çelias".
Megjithëse Haziz Ndreu nuk jeton sot,
këto të dhëna gojore na i forcon më
shumë vetë Abazi, i cili po na shoqëron
kudo ku gjenden toponimet që lidhen
me Dinastinë e Kastriotëve.

- Ja, sipër kësaj kodre, vetëm pak
metra më sipër, mes Sohodollit, Lim-
janit dhe Rrenxit ndodhet një toponim
"Kaluer", - vazhdon bisedën Abazi. Në
popull ende flitet se pikërisht këtu, ush-
tria e Skënderbeut (kalorësit) bënin gara
me kuaj, ndaj i ka mbetur kaluer. Por jo
vetëm këtu. Edhe Terzisht është i lidhur
me Skënderbeun, edhe mëhalla
Përgjegje është i lidhur me Skënderbe-
un, edhe fshati Volez apo kalaja e
Volezës është e lidhur me Skënderbe-
un. Në Kastriot, kudo Skënderbeu ësh-
të i pranishëm. Edhe po të duam ta
mohojmë ne, ai qëndron i gjallë në zem-
rat e njerëzve, në toponime dhe gojëdhë-
na aq të shumta, në dokumentet arki-
vore dhe studimet e kohëve të fundit.
Heroi kombëtar i kombit ka një vendlind-
je dhe pikërisht në këtë vend shteti ka
heshtur. Matanë Kastriotit, në të dyja
anët e Drinit, shtrihet Çidhna. Vetë emri
i Çidhnës na lidh ngushtë me historinë
e vjetër dhe të re të vendit tonë. Ky vend
i bukur, si një kryq i madh ujor, u bë i
njohur në epokën e lavdishme të
Skënderbeut, ku dhe  vetë sulltani drid-
hej kur e kujtonte. Edhe Kastrioti në
mesjetë bënte pjesë në mikrokrahinën
e Çidhnës. Sulltani u hakmor me çidh-
nakët nga inati Skënderbeut. Ajo
masakër e përgjakshme, pikërisht tek
ky kryq ujor, aty ku bashkohet Seta me
Drinin, u fut në histori si masakra  e
Çidhnës. Këtu u masakruan mbi tetë
mijë banorë të pafajshëm çidhnakë. E
"sulltanët" nuk kanë pasur të ngopur me
Çidhnën e çidhnakët. Tre herë njihet në
histori që Çidhna është djegur dhe
masakruar. E para, nga perandoria
turke, e dyta, nga hordhitë e shumta
serbe, e treta, nga gjenocidi i njohur
komunist. E Çidhna mburret, mburret
me të drejtë me të kaluarën e saj të
lavdishme, pasi pikërisht kjo e kaluar e
futi nëpër analet e historisë, e bëri mik-
rokrahinën e Çidhnës të njihet në të
gjithë vendin. Historinë e saj të
lavdishme nuk mundi as vetë perandoria
osmane ta shuajë, nuk mundi as
sistemi i kaluar ta mohojë. Çidhna dhe
Kastrioti janë pranë e pranë, dikur një
mikrokrahinë e sot administrativisht dy
komuna, kanë histori të përbashkët,
janë përmendore të gjalla të historisë
kombëtare. E sot në këtë përvjetor të
heroit kombëtar mburren, mburren me
gjurmët e pashlyera të historisë së Di-
nastisë së famshme të Kastriotëve,
megjithëse që të dy këto fshatra e
paguan me gjakun e tyre heroizmin dhe
trimërinë e Gjergj Kastriotit. Gjaku i
martirëve çidhnakë skuqi dhe Drinin e
Kastriotin, u zhduk nga defterët osmanë.
Defteri  emëror i vilajetit të Dibrës në
vitin 1467 nuk e ka regjistruar fare fsha-
tin Kastriot. Ku shkoi gjithë ajo popullsi
e madhe? Si u zhduk kaq shpejt? Per-
andoria osmane  kërkonte me të gjitha
mënyrat ta fshinte njëherë e përgjith-
monë historinë e lavdishme të Gjergj
Kastriotit, por e kishte të pamundur.
Mbrëmja ra dhe ne lamë pas Kastriotin
për të udhëtuar drejt Tiranës. U larguam
me shpresë se një ditë në Kastriot do
të udhëtonte, pse jo dhe shtatorja e
Skënderbeut. Fundja, heronjtë janë të
të gjithëve. Shtatorja e tij ka udhëtuar
kudo nëpër botë. E pse jo?  Pse të mos
ulet dhe këtu në Kastriot, ku gjashtë
shekuj më parë lindi. Megjithatë, këtë
le t'ia lëmë kohës.
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Studiues

Përpara se të flasim mbi rolin dhe
mbështetjen që isha populli i trevave

të Dibrës kryetrimit Skënderbe, e shoh
të nevojshme të ndalem pak mbi
origjinën e Kastriotëve. Tendenca për t’i
paraqitur Kastriotët me origjinë jo sh-
qiptare, pati që në shekullin e Skënder-
beut nga boshnjaku Johan toni Markno-
ni, i cili hodhi tezën se Skënderbeu ish-
te me origjinë boshnjake. Më pas, në
fillim të shekullit XVIII, u gjet një akt i
një sundimtari serb të Vlorës, hartuar
në vitin 1368, të cilin e ka nënshkruar si
këshilltar i Kaninës një farë Branilo Kas-
troti. Disa historianë evropianë ndër të
cilët: J. ph Fallmerayer, C. Hopf, J. E
Pisko etj, u përpoqën edhe këtë herë
për t’ia rrëmbyer kombit shqiptar,
udhëheqësin legjendar më të madh të
kohës, ashtu siç bënë me Lekën e
Madh dhe Pirron, duke fantazuar se gjo-
ja ky Branilo, duhet të ketë qenë gjyshi
i Skënderbeut. Mënyra se si ato u për-
poqën ta argumentonin ishte mendimi
se emri Branilo ishte emër serb, pran-
daj edhe Kastriotët deshën t’i paraqes-
in si serb ashtu siç bënë me Millosh
Kopilin në betejën e Fushë-Dardanisë
(Fushë-Kosovës). Ndërsa në vitin 1870
historiani grek Margaritis Dimitzas ho-
dhi tezën se Kastriotët qenkan me
origjinë greke, meqë sipas tij mbiemri
Kastrioti vjen nga greqishtja chatriotis,
që do të thotë banor i kështjellës. Por
të dyja këto teza nuk e patën jetën e
gjatë meqë nuk u gjet ndonjë shenjë që
Branilo ka qenë gjyshi i Skënderbeut,
ndërsa, porsa i përket tezës së Marga-
ritis. Mendoj se fjala Kastriot vjen nga
fjala kast + prapashtesën i’ot. Pra kast,
në shqipen e vjetër (do të thotë qëllim)
këtë fjalë ne e hasim edhe sot në zona
të ndryshme të vendit: si psh kast-mirë,
kast-keq, kast-lig, kasti-im, ose për ras-
tin konkret kast-iot dhe nga bashkimi
është futur “r” në mes “i”-së dhe “t”-së
duke u shqiptuar Kastriot.

Megjithatë duhet theksuar se në
lidhje me tezat greko-sllave mbi për-
katësinë etnike të Kastriotëve, është për
t’u përshëndetur kontributi i padisku-
tueshëm që dha Fan Noli duke sjellë
dëshmi të dorës së aprë, pohimin e vet
se Skënderbeu ishte shqiptar,
pasardhës i Epiriotëve të lashtë.

Pasi u zgjidh çështja e origjinës et-
nike të Kastriotëve, filloi diskutimi mbi
origjinën e tyre krahinore. Në lidhje me
këtë tezë pati mjaft sorollatje boshe, dhe
rruga që u zgjodh qe e gabuar, sepse
shumica e historianëve rendën pas de-
gësh dhe jo pas rrënjësh. Të çudit fakti
se si disa historianë shqiptarë, së bash-
ku me Institutin e Historisë u referohen
tezave të disa historianëve të huaj për
të gjetur vendlindjen e Kastriotëve në Sh-
qipëri. Kështu ato u sorollatën lart e
poshtë duke i marrë me radhë rrethet e
Veriut nga Mati, Shkodra, Puka, Mirdi-
ta dhe Hasi i Prizrenit pa nxjerrë gjë në
dritë. Meqenëse u krijua ky boshllëk
secila krahinë nga këto që përmendëm,
e ndjente veten krenare ta nxirrte
origjinën e Kastriotëve nga gjiri i saj.

Albanologu i njohur J. Von Hahn
gjatë udhëtimit të tij nëpër Shqipëri (nga
mesi i shek. 18) dëgjoi në lidhje me ven-
din ku kishte lindur Skënderbeu tri fs-
hatra të ndryshme, në Kastrat të Mbish-
kodrës, në Stelush të Matit, dhe në Ik-
ballë të Pukës. Amin Boue thotë se kish-
te dëgjuar se Skënderbeu kishte lindur
në fshatin Kastrit të Mirditës. Por këto
ishin thjesht gojëdhëna, ku secila nga
këto zona udhëhiqej nga dëshira për ta
pasur Skënderbeun të vetin. Në lidhje
me pretendimin për origjinën e tij nga
Mati, kemi të bëjmë me përkthimin e
gabuar të Marin Barletit nga latinishtja
e fjalës Aemathia, e cila është emërtim
i lashtë i Maqedonisë, ndërsa histori-
anët mesjetarë quanin Maqedoni edhe

Shqipërinë e Mesme, jo në kuptimin
Emati pra (nga Mati). Më vonë nga një
njoftim i botuar në fillim të shekullit 17-
të nga Boshnjaku Euseb Fermenxhin
thuhet se: Kastriotët ishin nga fshati
Kastriot në provincën az të Epirit. (Hasi
i Thatë quhej në kohën e Skënderbeut
pjesa fushore e Çidhnës ku ndodhet fs-
hati Kastriot). Një tjetër njoftim i ngjas-
hëm me të vjen nga Petro Lukari në
Analet e Rraguzës, ku përveç saj shton
se fshati Kastrat i Mbishkodrës, Kas-
trat i Hasit dhe Kastrit të Mirditës nuk
mund të pranohet sepse nga fshati Kas-
trat nuk mund të dalë emri i banorit
Kastriot, por siç thamë më lart këto
emërtime vijnë nga fjala kast plus pra-
pashtesën sipas rastit.

Ndërsa për variantin nga Ikballa e
Pukës nuk kemi ndonjë të dhënë tjetër
përveç rastit që përmend J. Von Han ku
ndonj banor i Ikballës mund të ketë
shprehur dëshirën e tij. Këto teza që
përmendëm më lart, për mendimin tim,
nuk paraqesin ndonjë provë, prandaj
ngelen në kuadrin e gojëdhënave, meqë
edhe autorët e tyre janë të huaj.

Ndërsa nga dëshmitë e shqiptarëve,
më e hershmja është dëshmia e bash-
këkohësit të Skënderbeut, fisnikut Gjon
Muzaka i cili pas vdekjes së Skënder-
beut mërgoi në Napoli, dhe më 1510,
shkroi një testament për fëmijët e tij,
ku ndër të tjera, përmendet edhe një e
dhënë me rëndësi për gjyshin e
Skënderbeut. Ai thotë se gjyshi  izotit
Skënderbe quhej zoti Pal Kastrioti, dhe
ky nuk kishte në përdorim më tepër se
dy fshatra të quajtura Sina dhe Gardhi i
Poshtëm në Dibrën e Poshtme. Të dyja
këto fshatra ekzistonin në shekullin e
Skënderbeut. Kjo vërtetohet nga defteri
musafal i vitit 1467, ku të dy fshatrat
janë të shënuar ashtu siç shkruan Gjon
Muzaka. Në mbështetje të saj një
njoftim tjetër na vjen nga humanisti ital-
ian Rafael Voleterrano, ku në veprën e
tij me titull “Komentattorët” që u botua
në fillim të shek. XVI, ai nuk e quan Gjo-
nin të atin e Skënderbeut me mbiemrin
Kastrioti, por Gjon Dibrani. Ndërsa për
vazhdimësinë e fisit Kastrioti në këtë
zonë në ndihmë na vjen edhe një doku-
ment tjetër i kuvendit ndërkrahinor, që u
mbajt në Dukagjin të Matit në vitin 1602.
Këtu ka nënshkruar si përfaqësues  i
Çidhnës Jozef Kastrioti. Kjo provon se
në harkun kohor mbi 200 vjet nga Pal
Kastrioti e deri te Kostandini, Çidhna
vazhdon të ketë në gjirin e saj fisnikët e
Kastriotit. Këtyre të dhënave u shtohet
edhe një argument tjetër, është fjala për
një vendim të senatit të Shën Markut,
me të cilin u jepet Gjergj Kastriotit dhe
vëllait të tij Stanishi Kastriotit, qytetaria
e Venedikut, më 20 shkurt 1445. Ven-
dimi i cilëson të dy vëllezërit zotër të
Dibrës dhe të Matit. Në këtë vendim
shohim se vëllezërit Kastrioti më parë
ishin zotër të Dibrës dhe pasi shtinë në
dorë Krujën, u bënë zotër edhe të Mat-

it.
Në mbështetje të këtyre të dhënave

që përmendëm më sipër, për vendlind-
jen dhe vendbanimin e Kastriotëve në
trevën e Dibrës së Poshtme, flet qartë
toponomastika historike në krahinat e
Muhurrit dhe Çidhën. Në lidhje me këtë,
një njohës i mirë i toponimeve dhe tra-
ditave të kësaj zone haziz Ndreu, sqaron
se: në krahinën e Murrit, toponimet ni-
sin me dy Mazrekat: Mazreka e Posh-
tme dhe Mazreka e Epërme ku sot
gjenden shenja muresh, kisha e Shën-
mërisë, toponimet Palpus, pusi i Palut
(është fjala për P. Kastriotin). Dy
Mazrekat dhe toponimet që u për-
mendën në anën veriore janë gjeografik-
isht të gërshetuara me: Gardhin e Posh-
tmë dhe Gardhin e Epërm, Sinën e
Poshtme dhe Sinën e Epër të Çidhnës.

Ndërsa porsa i përket toponimeve,
në zonën e Çidhnës kemi: kepi i
Skënderbeut, Kroi i Ton Zotit (kështu e
thërriste populli Skënderbeun), Kalaja
e Skënderbeut e cila u ndërtua nga
Skënderbeu, Gurra e Skënderbeut, që
gjendet në qafë të Kalasë, katërs kis-
hat e Sinës dhe të Gardhit etj. Ndërsa
përsa i përket fshatit Kastrot nuk është
shënuar në asnjë defter turk, shkaku
dihet, ishte vendlindja e Skënderbeut.

Por në traditën gojore të popullit to-
ponimet për Gjon Kastriotin vijnë deri
në ditët tona. Fshati Kastriot është 8
km në veri të qytetit të Peshkopisë. To-
ponimet nisin me Përroin e Kastriotit,
Kalaja e Gjonit, Kulla e Gjonit ose Ko-
dra e gështenjës, Zabeli i Gjonit, Kop-
shti i Gjonit, Pusi i Gjonit të cilin e
mbajnë mend me ujë dhe Guri i Luftës
etj. Toponim i fshatit Kastriot flet qartë
për autentitetin e fisit të Kastriotëve si
dibranë, duke i marrë në lidhje të pa
shkëputura që nga Mazrekët, Sinat dhe
Gardhi i poshtëm. Këtë e përforcon edhe
afërsia gjeografike ndërmjet tyre.

Përsa i përket vendlindjes së Gjergj
Kastriotit Skënderbe, H. Ndreu shkru-
an: janë dhjetra tregimtarë (nga Dibra e
Epër deri në Lurë) që thonë se vendlindja
e Skënderbeut është Katrioti. Këto to-
ponime dhe dëshmi, si ajo e Gjon Muza-
kës dhe e dëshmive të tjera, janë mëse
të mjaftueshme për të vërtetuar origjinën
dibrane të Kastriotëve.

1. Ardhja e Skënderbeut nga Nishi
direkt në Dibër dhe jo në Has apo në
ndonjë krahinë tjetër, që mund të sh-
kurtonte mjaft kohë për të marrë Krujën,
tregon se këtë detyrë madhore ai nuk
mund ta kryente pa ndihmën e gjakut
të vet.

2. Pritja madhështore që i bënë
Skënderbeut vëllezërit dibranë, dhe
gatishmëria që ato treguan për t’u vënë
nën komandën e tij.

3. Dërgimi i komisionit nga Kruja për
në Dibër me në krye Hamzanë, për t’u
dhënë dibranëve lajmin e marrjes së
Krujës.

4. Ndërtimi i kalasë së fshehtë nga
Skënderbeut në zonën e Çidhnës.

5. Shërbimi i Raposhit (i vëllai i
Skënderbeut) si murg deri sa vdiq në
Manastirin e Çidhnës (Noli, f. 25).

6. Mbajtja nga Skënderbeu krahas
këshillit të shtetit edhe një këshillë tjetër
siç e quan Barleti, këshilli i shokëve të
tij dibranë... (f. 477).

7. Gjatë përgatitjes për betejë kundër
galëve në Itali (f. 574). Barleti thekson:
Skënderbeu rrugët që ngelën të hapura
i plotësoi me dibranët e vet.

8. Veçimi që u bën Barleti (f. 659)
viseve të Çidhnës duke i quajtur viset e
Skënderbeut.

9. Shifrat shumë të ulëta të popull-
sisë në mjaft vendbanime të Dibrës si-
pas defterit turk i vitit 1467, ku pjesa
dërrmuese e vendbanimeve nuk kanë më
shumë se 10 shtëpi, ndërsa janë far të
pakta ato që kanë mbi 20 shtëpi, kjo
tregon se Dibra isthe baza kryesore e
furnizimit me ushtarë.

10. Shfryrja e inatit nga Sulltan Me-

hmeti nga që nuk arriti dot të marrë
Krujën (Noli, f. 103), ku me 1 gusht 1566,
u nis për t’u hakmarrë drejt Çidhnës.
Pasi shtiu në dorë kalanë theri pa
mëshirë 8000 burra, afro 20.000 gra,
pleq dhe fëmijë që ishin mbledhur në
fushat rreth e rrotull, dhe i ngopur me
gjak u kthye në Stamboll. Kjo dëshmon
më së miri se Skënderbeu ishte nga kjo
zonë sepse rruga për në Stamboll nuk
kalonte nga Çidhna por ai e lakoi me
qëllim hakmarrje kundër të afërmve dhe
gjakut të Skënderbeut.

Profesor Kristo Frashëri në shkrimin:
“Nga cili vend i Shqipërisë ishin Kastri-
otët”, në mes të tjerash thekson: Më
dy nëntor 1985, në fshatin Sinë të rre-
thit të Dibrës u përurua muzeu i Kastri-
otëve, një muze lokal me përmasa
modeste por me një përmbajtje të mad-
he historike. Ai i kushtohet familjes së
shquar të Kastriotëve dhe vendlindjes
Gjergj Kastrioti Skënderbe.

Përveç toponimeve mbi origjinën e
Kastriotëve, në Dibër kemi edhe një grup
tjetër toponimesh që flasin për luftrat,
Kalatë dhe vendqëndrimet e Skënder-
beut. Këto i hasim në Bulqizë, Grykën
e Madhe, Gollobordë, Rekë, Koxhax-
hik, Katër Grykët, Muhurr, Çidhën e deri
në Lurë etj. Nëpërmjet këtyre to-
ponomëve populli i trevave të Dibrës i
ruan të gjalla betejat legjendare që zh-
villoi për 24 vjet rresht në luftë kundër
turqve. Nga 26 beteja që Skënderbeu
bëri kundër turqve 17 prej tyre u zhvillua
në trevat e Dibrës ku nuk lihet pa për-
mendur roli parësor që luajti populli i
këtyre trevave në mbështetje kryetrimit
Skënderbe. Lavdia nuk mungoi si nga
Barleti ashtu edhe nga kundërshtarët.
Ja si konfirmohet në dokumentin e një
kundërshtari i cili thotë: Në qoftë se ai
(Skënderbeu) fillimisht ia doli të heqë
qafe pashain e Krujës, duke i treguar
një ferman të rremë, marrë me forcë
sekretarit të Sulltanit, në të vërtetë ai
në sajë të Dibrës konsolidoi pushtetin
e vet për t’u bërë ballë gjatë 24 vjetëve
ushtrive tona. Midis tij dhe gjeneralëve
tanë, përfundimi varej gjithmonë nga
sundimi në dy Dibrat. Atje është zemra
e Shqipërisë. Skënderbeu i futi në dorë
kështjellat e Petrelës, Petralbës, Tor-
naçi, Stellushit dhe pas pak kohe atë
të Sfetigradit, brenda një muaji, me një
shpejtësi prej furtune që përfshin çdo
gjë përpara, dhe priste me padurim ras-
tin të ndeshej me armikun. Rasti për të
provuar ushtrinë e re nën udhëheqjen e
Kryetrimit nuk vonoi. Sulltan Murati II
dërgoi në qershor të vitit 1444, nën ko-
mandën e Ali Pashës, një ushtri prej
25000 vetash, nga të cilët 15000 ishin
kalorës dhe 10000 mijë këmbësorë.
Ushtritë u rreshtuan përballë njëra-tjetrës
në Fushë të Dibrës. Skënderbeu e ndau
ushtrinë në tri pjesë, në krahun e djath-
të la të vepronte kapedanin e tij, Moisi-
un e Dibrës. Në lidhje me rregullimet që
bëri Moisiu me luftrat dibranë, Barleti
shkruan... daç vere kalorës, daç këm-
bësorë në vijë të parë apo të dytë çdo
gjë e ke siguruar me ta. Ata si lajthiti
kurrë fati, s’u shpëton kurrë fitorja nga
duart...”. ushtria shqiptare korri fitoren
e parë madhështore mbi ushtrinë turke.

Në vitet 1445-1446 Sulltani dërgoi dy
ushtri të tjera kundër Shqipërisë, por që
të dyja pësuan fatin e të parës nga
luftëtarët dibranë. Në korrik të vitit 1448,
një ushtri e madhe osmane me në krye
Sulltan Muratin e II-të rrethoi Sfetigra-
din. Moisiu Golemi i kishte marrë të
gjitha masat e furnizimit me luftëtarë e
ushqime. Ja se si e përshkruan Barleti
këtë rast “... e gjithë roja e qytetit për-
bëhej nga ushtarë dibranë, të cilët Moi-
siu i kishte zgjedhur për këtë punë, si
njerëz më luftëtarë të Epirit nga gjithë
popullsitë e tjera të mbretërisë...”. ajo
krahinë ka dy Dibra... Dibra e Poshtme
është e rrethuar me fusha pjellore, që
prodhon çdo gjë. Arbër dhe Epiriot ban-
ojnë në atë vend, popuj shumë trima në
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(Vijon nga faqja 1)
Në përpjekje për t’i dhënë zgjidhje

afatgjatë krizës energjetike, parash-
ikohet ndërtimi i hidrocentralit të Skav-
icës. Unë, personalisht, në këto radhë
nuk shpresoj të jap një opinion për-
fundimtar nëse duhet ndërtuar apo jo
ky hidrocentral dhe se është apo jo
zgjidhje e krizës ndërtimi po ose jo i
tij. Ndërsa Ali Hoxha, në një shkrim
po në këtë numër, shpreh argument-
et e tij se pse nuk duhet ndërtuar.

Por në këto radhë dua të nënvizoj
se investimet në Dibër nuk duhen të
shihen përpjekje të sakatosura për
ta nxjerrë Dibrën nga varfëria e zhvil-
limi. Nëse duhet apo nuk duhet hidro-
centrali i Skavicës, këtë mund ta thotë
vetëm ai që jetën e tij ia ka kushtuar
këtij profesioni. Dhe njëri prej tyre
mund të ishte Farudin Hoxha, ashtu
siç për Skënderbeun duhet t’i bindemi
Kristo Frashërit, që gjithë jetën e tij,
si një dibrandashës, ia ka kushtuar
jetën historisë së Dibrës dhe historisë
së Skënderbeut.

Unë, si dibran, dhe shumë të tjerë
si unë, përpjekjet tona duhet t’i thek-
sojmë në nevojën e investimeve të har-
monizuara për rajonin Dibrës nga
konsesionarët, cilëtdo qofshin ato,
qoftë edhe nga qeveria. Në qoftë se
ndërtimi i hidrocentralit të Skavicës
është vërtetë një vepër që i shërben
vendit, nuk duhet të jemi ne ato që e
pengojmë, por kjo duhet të kushtë-
zohet e shoqërohet me investime
mbështetëse të domosdoshme për
të mirën e Dibrës dhe rajonit më
gjerë, edhe matanë kufijve, dhe në
radhë të parë, me ndërtimin e
“Rrugës së Arbërit”. Mes Skavicës
dhe “Rrugës së Arbërit” ka një lidhje
të pashmangshme. Në qoftë se për
“Rrugën e Arbërit” mund të themi se i
shërben Dibrës dhe gjithë Shqipërisë,
qoftë edhe pa hidrocentralin e Skav-
icës, për këtë të fundit mund të themi
plotësisht të kundërtën: Hidrocentrali
i Skavicës nuk ka kuptim dhe nuk i
shërben Shqipërisë pa “Rrugën e Ar-
bërit”. Thënë më qartë, për të ndërtu-
ar Hidrocentralin e Skavicës më parë
duhet ndërtuar “Rruga e Arbërit”. Ky
duhet të jetë një element thelbësor
në konceptin e investimeve në Dibër.
Madje, qeveria shqiptare, në qoftë se
është e paaftë të kryejë një investim
të tillë, duhet të gjejë patjetër part-
nerë ose të kushtëzojë dhënien me
koncesion të hidrocentralit të Skav-
icës me ndërtimin e “Rrugës së Ar-
bërit”.

Përveç kësaj, qeveria shqiptare
duhet të kërkojë mbështetje edhe për
një plan investimesh dhe në fusha të
tjera në Dibër. Kjo duhet bërë patjetër
për të eliminuar një migrim të madh
të popullsisë, duke i lënë këto zona
të shkreta e në varfëri. Qeveria duhet
të nxisë donatorë vendas e të huaj të
mbështesin frutikulturën e bujqësinë
në Dibër, të nxisin investimet në nën-
tokën e mbitokën e Dibrës, të gjejnë
e negociojnë kontrata për prodhimet
stinore bujqësore, qoftë edhe duke
përcaktuar një buxhet të vazh-
dueshëm, në mënyrë që dibranët të
qëndrojnë në vendin e tyre, të in-
vestojnë e të zhvillojnë Dibrën, sepse
kështu, përveç se do të ndihmojnë
familjeve e tyre, do të ndihmojnë edhe
Shqipërinë. Atëherë do të ketë kup-
tim madhor edhe Skënderbeu, edhe
Skavica!

BUJAR KAROSHI

SkënderbeuSkënderbeuSkënderbeuSkënderbeuSkënderbeu
dhe Skavicadhe Skavicadhe Skavicadhe Skavicadhe Skavica

luftë, me armët e të cilëve në radhë të
parë e shpëtoi dhe e rriti Kastrioti
mbretërinë dhe i doli mbanë çdo pune
të rëndë e shumë të vështirë, duke i
pasur kështu si ndonjë Kolofon.
Qëkëndej ai pati gjatë gjithë khës burra
të shquar e fort të gatshëm të cilët i
shërbyen çështjes epirote jo më pak si
kapedanë se sa si ushtarë”.

Ndërsa historiani turk Kemal Pes-
hazade shkruan: “Në atë vend ndodhej
një kështjellë e fortë që ishte e njohur
me emrin Koxhaxhik. Ajo ishte e mbush-
ur plot me të rinj trima nga vendi i Ju-
van-ilisë, të cilët ishin si Luanë që të
shqyeni. Nga pikëpamja e fortësisë,
qielli asaj bnuk ia kishte parë shoqen”.
Kështu rrethimi i Sfetigradit zgjati dy

HISTHISTHISTHISTHISTORIORIORIORIORI
muaj rresht dhe pa sukses. Më në fund
turqit gjetën kanalin që çonte ujë në
kala, dhe me ndërprerjen e ujit, Kalaja
ra në duart e Osmanëve sipas kushteve
që u vendosën.

Luftëtarët dibranë nën udhëheqjen e
Moisiut i premtohen ndere të mëdha nga
ana e Tiranit. Pas humbjes së Skënder-
beut në Berat, Moisiu kaloi në anën e
turqve. Kjo e dëshpëroi shumë Skënder-
beun, i cili sapo e dëgjoi vajti në Dibër,
por atje gjeti besnikërinë e patundshme
të popullit dibran. Ato nën udhëheqjen e
vëllezërve Berisha ishin organizuar më së
miri të gatshëm për luftë. Kjo besnikëri u
duk qartë kur në shkurt të vitit 1456, kur
M. Golemi në krye të një ushtrie osmane
vjen në Dibër. Luftëtarët dibranë dhanë
prova duke luftuar me një tërbim të pa-
parë kundër ushtrisë turke dhe e shkatër-
ruan krejtësisht. Më pas moisiu  kthye
duke i rënë në gjunjë Skënderbeut (sipas
zakonit) mme brezin e lidhur në qafë.

Ai e fali duke ia kthyer të gjitha priv-
ilegjet. Moisiu luftoi me besnikëri deri
sa  zu rob në betejën e Vajkalit, Bul-
qizë së bashku me gjeneralët e tjerë.

Në përfundim, meqë sot përkujtojmë
600 vjetorin e lindjes së heroit tonë ko-
mbëtar, dhe nuk kemi rënë në një men-
dim në lidhje me origjinën e Kastriotëve,
dhe vendlindjen e Skënderbeut, i pro-
pozoi këtij simpoziumi dhe nëpërmjet
Institutit të Historisë, Akademisë së Sh-
kencave në Tiranë dhe Prishtinë, të
shënohet me germa të arta se Gjergj
Kastrioti Skënderbe u lind në vitin 1405,
në Kastriot të Dibrës, ndërsa në Kastri-
ot të ndërtohet një muze modern, kra-
has atij modest të Sinës në nderim të
vendlindjes së heroit tonë kombëtar,
themeluesit të shtetit të parë dhe Ba-
bai i kombit shqiptar Gjergj Kastrioti
Skënderbeut.

Nga AQIF ADEMI, Regjisor

Më datën 22 dhjetor 2006, gazeta
“Dibra”, në titullin e saj kryesor mer-

ret me njollosjen e emrit të dibranëve,
të cilët nuk i shkojnë sipas oreksit
botuesit të kësaj gazete.  Pa u marrë
me të tjerat e shpifjeve të kësaj fletë-
rrufeje, unë po merrem vetëm me rastet
ku përmendet emri im.

Sipas pseudogazetarit, unë, Aqif
Ademi, paskam gjymtuar vlerat e Di-
brës, në një dokumentar të shfaqur në
TVSH, me titullin “Dibra dhe Skender-
beu”. Ky personi, na paska pritur gjithë
qejf shfaqjen e dokumentarit, por pasi
ka mbaruar na qënka pezmatuar as
shumë se lapsi i tij i ndryshkuar s’din
kë të nxijë më parë.

Sa për të sqaruar lexuesit, që nuk e
kanë parë dokumentarin, aty nuk
shfaqet asnjë shenjë përçarje e Dibrës.
Në qoftë se një dokumentar për Dibrën
e Madhe dhe Skënderbeun nxitka
përçarje, atëherë përçarje nxitkan edhe
dokumentarët e tjetër që kam bërë për
Dibrën, si “Dibra e Madhe, thesar i
pavdekshëm kulturor”, “Dibra e Madhe”,
“Maqellara, histori dhe shpresë”, “ Kas-
trioti i Dibrës”,  “Luznia e Peshkopisë”,
“Muhurri i Peshkopisë”, etj.

Në këto dokumentarë ka parakaluar
historia e Dibrës dhe dibranëve. Por zoti
gazetar, me sa duket ka dashur të jetë
krijuesi edhe i dokumentarit për Dibrën,
që tani ta vetëshpallë veten edhe si
regjisor! Jo zoti gazetar, unë jam
regjisori dhe konceptin tim për regjisurën
dhe Dibrën nuk mund ta ndryshosh ti!
Ti mund të ndryshosh konceptin tim
vetëm kur të vijë punë për një dokumen-
tar për blegtorinë dibrane!

Artikullnxirësi flet se unë nuk kam folur
për llixhat e famshme të Peshkopisë,
por kam përmendur ato të Banjishtit.

REPLIKË ME GAZETËN “DIBRA”

“Bukuria që vret”“Bukuria që vret”“Bukuria që vret”“Bukuria që vret”“Bukuria që vret”
Nuk e di zotëria se në arkivin e TVSH
është emisioni “Llixhat e Peshkopisë”.
Shqetësohet  ai për Vehbi Dibrën, por
përsëri në arkivin e TVSH është emi-
sioni për Vehbi Dibrën, dhe jo vetëm për
të, por edhe për Vehbi Agollin, Nikollë
Kaçorrin, Said Najdenin, etj.

Por me sa duket, bukuria që të vriste
ishte paraqitja e shtëpisë së Ibrahim
Erebarës! Kjo shtëpi është simbol i ar-
kitekturës dibrane! Ka përcjellë e ka
pritur kryeministra e presidentë! Ajo
shtëpi hapi këtë vit kalendarin “Dibra
2007”. Sipas teje ka qënë streha e fash-
izmit ku u vra Nazmi Rushiti, por zo-
trote i vetëshpallur historian, kjo është
e vërteta sipas teje. Por lexo historinë
dhe do të të tregojë një të vërtetë tjetër!

Dokumentari “Dibra dhe Skënderbeu”
është shfaqur nga TVSH vitin e kaluar
dhe është transmetuar 3 herë dhe në
linjë satelitore. Edhe këtë vit vazhdon
të rishfaqet, për vlerat e larta artistike
dhe mesazhin që transmeton tek masa
e gjerë. U mundova të jap tek shikuesi
emocion dhe kjo u realizua. Kjo më vjen
edhe nga mesazhet, telefonatat, komen-
tet nga shumë dibranë e shqiptarë nga
katër anët e botës.  Ky ishte dokumen-
tari i 20-të që kam realizuar, ku pjesa
më e madhe i kushtohet Dibrës. Çdo
gjë që lapsi yt nxin në fletën e bardhë
karakterizohet vetëm nga mania për të
krijuar konflikte, sidomos mes di-
branëve.

Monumenti i Skënderbeut e ka inden-
tifikuar Dibrën e Madhe në gjysmën e
shekullit të kaluar. Monumenti i tij ësh-
të rivendosur në Dibër të Madhe në
2003. Ai ka qënë njëherë atje në vitet
1935, por është hequr nga ish regjimi
Jugosllav dhe ajo vepër arti është zh-
dukur. Por kjo rivendosje nuk është se
e ke thënë ti, se ti gazetar nuk je histo-
rian, por sipas personaliteteve të his-

torisë e akademisë shqiptare. Por edhe
atë merak që kë zotrote, mos u mera-
kos. Edhe në Peshkopi do vendoset Sk-
ënderbeu, dhe këtë do ta bëjnë miqtë e
mi, edhe ata pa të pyetur ty!

Z. Gazetar, kur unë shkruaja për
gazetën “Dibra”, ti numëroje tufat e
bagëtive, ndonëse më i ri në moshë. Kur
unë sillja intervistën e Kadaresë, Agol-
lit, te lexuesi dibran, ti bëje pazare të
fëlliqura me shkrimet e mia.

Ti zotëri pseudogazetar vuan nga de-
liri i madhështisë. Ti vetëshpallesh me
shumë sforcime si historian, si sh-
krimtar, si studiues, por ti sje gjë tjetër
vec një konjuktural, me një botë
shpirtërore sterrë. A jeni ju gazetar, që
me shkrimin kushtuar Ivzi Demës vutë
vetëm inicialet AD-AF, kur e dinit fare
mirë se do ngjallin reaksione negative.

Për ju zotni studiues kam dhe shumë
të tjera, por nuk dua të lodh lexuesin e
gazetës “Rruga e Arbërit” me gjëra të til-
la, pasi gazetën tuaj, “Dibra”, e keni
mbyllur për opinionet dhe reagimet e drej-
ta që s’ju pëlqejnë juve apo kundër jush.

Ti zoti gazetar përmend edhe spon-
sorët e mi. Po i nderuar lexues! Unë
kam sponsorë. Sponsorët janë bash-
këpunëtorët e mi! Projektet e mia artis-
tike në përgjithësi, dhe ato për Dibrën
në veçanti janë të mëdha, dhe natyrisht
që kanë kosto të lartë! Ato nuk janë paç-
avure gazetash.

Së shpejti, por të mos qenë sekret,
do të shpaloset edhe Dibra pa kufij, në
një projekt madhështorë, me shumë
bashkëpunëtore e me shumë sponsorë.
Ruaju atëherë se mos pësosh ndonjë
infarkt! Ju jeni i vetmi dibran që kërkoni
suksese mes grindjesh e përplasjesh.
Këtu ndahen filozofitë tona, zotëri
pseudogazetar!

Ju akuzoni dhe redaktorin e dokumen-
tarit. Por redaktor është Dukagjin Hata,
pena e të cilt është shumë larg jush
zotëri! Ju ndajnë shumë male në mes.

Zotëri, bjerini Malit të Kërçinit me së-
patën tuaj të vjetër, por ai nuk bën zë!

Foto: Gazmend Kërkuti
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Stefaniaka, kalaja ilire e PeshkopisëStefaniaka, kalaja ilire e PeshkopisëStefaniaka, kalaja ilire e PeshkopisëStefaniaka, kalaja ilire e PeshkopisëStefaniaka, kalaja ilire e Peshkopisë
Nga PROF. DR. ADEM BUNGURI

Gradishta e Peshkopisë ndodhet në
rrethinën juglindore të qytetit te

Peshkopisë, në një kodër të lartë sh-
këmbore me lartësi mbidetare 698 m,
midis fshatit Begjunec në jug, dhe për-
roit të Banjës ose të Peshkopisë në veri.
Kodra ku gjendet kalaja, e njohur me
emrin “ gradishtë “, ka një pozitë  mjaft
strategjike dhe  mjaft dominante mbi
zonën  përreth. Nga sipërfaqja e saj
kontrollohet lehtësisht fusha e Do-
broves, ku ne kohet antike kalonte de-
gëzimi verior i Egnatias ose rruga e Drinit
(rruga Diber-Kosove) 1, si dhe rruga
sekondare e përroit të Banjës, që
nëpërmjet qafës së Skërtecit (qe bash-
kon vargmalin e Deshatit ne jug me ate
te Korabit ne veri)  lidhte pellgun e Pesh-
kopisë me Pollogun (Gostivarin).

Sipërfaqja e kalasë, me diametrin
lindje-perëndim 250 m dhe atë veri-jug
40-60 m arrin ne mbi 1.2 ha. Ajo ka tra-
jte eliptike dhe nuk eshte e sheshte.
Ne pjesen qendrore ajo eshte pjeserisht
shkembore ndersa ne ate lindore, jugore
dhe perendimore krijon disa valëzime te
lidhura me tarraca te pjerrta ose
pjeserisht te sheshta, te vendosura
kryesisht me anen jugore te saj, me
kushte me te pershtatshme banimi.
Tarraca me e sheshte dhe me e gjere,
me sip. rreth 600 m2 gjendet ne anen
verilindore te kalase, ndërsa ajo me e
ngushte dhe me e vogel me siperfaqe
rreth 100 m2  ne anen jugperendimore
te saj. Ne siperfaqen e kalase shihen
gjurme te godinave te banimit apo nder-
timeve me karakter ushtarak.

1. MURRI PREHISTORIK

Trakti i murrit prehistorik me orein-
tim lindje-perendim shfaqet ne gjatesine
3.30 m te kuadratit I, ne drejtimin per-
endimor. Ai ka gjatesi te panderprere
13.50 m, ndersa megjithe nderprerjet
gjatesia e tij arrin ne 16.70 m. Ruhet
pjeserisht vetem fasada e jashtme e tij,
si dhe nje pjese e mbushjes se
brendshme. Gjeresia e ketij murri esh-
te 2.50-2.60 m. Fasada e jashtme ru-
het ne nje dhe dy rradhe guresh, dhe
arrin lartesine nga 0.30-1.30 m. Ajo esh-
te ndertuar me gure ciklopike, te pap-
unuar, te lidhur ne te thate. Ato jane
vendosur direkt mbi tabanin gjeologjik
shkembor te terrenit,.duke shfrytezuar
ne ndonje rast edhe gure natyrore te
terrenit, kur ato jane ne linjejn e murrit..

Me keto elemente strukturore,
trakti i murrit te zbuluar perfshihet ne
fortifikimet prehistorike te njohura ne
Shqiperi si te tipit Gajtan. Fortifikimi me
mure rrethuese i vendbanimeve të tilla
të tipi kala, erdhi si rrjedhojë e thellimit
të diferencimit shoqëror dhe shthurjes
së mardhënjeve fisnore, si dhe e konf-
likteve të shpeshta të armatosura mi-
dis fiseve dhe federatave fisnore ilire për
zotërim territoresh.

Fragmentet e eneve prehistorike të
gjetura në anën e brendshme të murrit
jane te pakta. Ata i takojne qeramikes
me fakture mesatare. Jane te punuara
me argjil te pastruar nga lendet e huaja
dhe te perzier me rere te imte deri ne
mesatare, me pjekje dhe lemim te mire
dhe ngjyre kafe te zeze. Prej tyre mund
te rindertohen vetem dy forma enesh :
një ene dyvegjake, dhe një tas gjyse-
msferike me buze te drejta.  U gjet edhe
nje faqe kupe e zeze, e zbukuruar me
tekniken e incizimit te nje brezi prej 4
vijash horizontale te grupuara ne dy cifte
simetrike, qe e qarkojne enen ne zonen
e supeve.

Ndonese i pakte, materiali qeram-
ik eshte i qartë ne aspektin formalo-ti- Fig. 1- Pamje e fasadës së jashtme të murrit prehistorik

pologjik dhe lidhet kronologjikisht me
fazen e hershme te periudhes se heku-
rit ose ne fazen fundore te bronzit. Ai
ndihmon edhe ne datimin paraprak të
murrit prehistorik ne te njejten faze kro-
nologjike.

2. MURRI I PERIUDHES
SE VONE ANTIKE

Murri i kesaj periudhe ne pjesen
veriperndimore te kalase ndjek te nje-
jten linje si dhe murri i periudhes se
hekurit. Ai e shfrytezon ate si bazament,
ploteson boshlleqet e krijuara te tij dhe
mbivendoset mbi te.

Murri eshte i ndertuar e gure me-
satare e te vegjel te lidhur me llac gelqer-
ore, sipas teknikes opus incertum.
Guret krijojne rrjeshta horizontale, te
niveluar nge gure te vegjel ndermjetes
dhe te lidhur me fuga llaci me trashesi
2-3 cm. Llaci eshte i cilisese se mire,
me gelqere te stazhionuar dhe rere lumi
me kokriza te imta e mesatare. Ky murr
ka gjeresi 1.20m dhe lartesi te ruajtur
0.80-0.90m, ndersa gjatesia e tij, me
nderprerje arrin ne 9.60 m.Ai shfaqet
menjehere ne fillim te kuadratit dhe
mund te ndiqet ne dy trakte. Trakti I me

gjatesi 3.30 m, ploteson nje boshllek te
krijuar nga shembja e murrit prehistorik.
Ai eshte vendosur direkt mbi shkembin-
jte natyrore te terrenit, duke shtruar mbi
ta nje shtrese llaci me trashesi 0.10-
0.14 m. Trakti II eshte mbivendosur mbi
murrin prehistorik ne gjatesine 13.80 m
te murrit te perbashket (ose te gjate-
sise se kuadratit). Ky trakt me gjatesi
6.30 m futet pak me brenda se sa trakti
i murrit  prehistorik mbi ta cilin eshte
vendosur, devijim qe leviz nga 0.40 m
ne fillim (ne distancen 13.80 m) deri ne
0.60 m ne fund te tij.

Ky murr eshte perforcuar me dy
kontraforte te jashtme te vendosura ne
distancen 18 m larg njera tjetres. Kon-
trafortet kane permasa 0.70x0.30m dhe
0.70x0.40m. Prej tyre, kontraforti I i
zbuluar ne pjesen verilindore te kuadratit
I, ruhet ne gjendje mjaft te mire. Ai esh-
te i ndertuar me shume kujdes. Larte-
sia e ruajtur e tij arrin ne 0.70 m, gjere-
sia 0.70m dhe thellesia e daljes jashte
murrit 0.30m. Mbi nje shtrese llaci
gelqerore, me trashesi 0.10-0.14m vi-
jojne rreshtat horizontale te gureve te
ndara nga fuga te regullta llaci me trash-
esi 2-4 cm.(fig.4) . Kontraforti II, i zbulu-
ar ne skajin veriperendimor te kuadratit

I, ruhet ne lartesine 0.30-0.35 m. Ai ka
gjeresi 0.70 m dhe thellesine e daljes
nga murri 0.40m. Si bazament per
ndertimin e tij ka sherbyer njëri nga bllo-
qet e fasades se jashtme te murrit pre-
historik. Nga kontrolli rezultoi se keto
kontraforte nuk perseriten ne anen e
brendshme te murrit. Perforcimi i murrit
me kete element fortifikues si dhe rrua-
jtja e konceptit te rreshtave horizontale
te gureve te lidhura me fuga  te trasha
llaci (2-3-4 cm), na ndihmojne per da-
timin e ketij murri ne periudhen e vone
antike, gjasisht ne kohen e Justinianit
(527-565 e.j) . Ne te mire te ketij dati-
mi, vjen dhe kulla e vetme ne mbrojtje
te ketij fortifikimi, e vendosur prane
hyrjes lindore te tij, e cila duket se i
takon tipit ne forme patkoi ose fresko-
reje, tip planimetrik i perdorur gjeressisht
ne fortifikimet e periudhes se vone anti-
ke ne Shqiperi e me gjere.

 Muret  periudhës së vonë antike,
lehtë të lexueshme, rrethojnë një sipër-
faqe rreth 1.2 ha (250 x 40-60 m). Ato
ose janë mbivendosur mbi murret e pe-
riudhës prehistorike, ose janë vendosur
pak më brenda, sipas terrenit, duke
mbrojtur kështu një sipërfaqe më të
kufizuar të gradishtës.  Mbi sipërfaqen
e saj  gjenden mjaft fragmente enësh të
kësaj periudhe dhe asaj mesjetare të
hershme.

PËRFUNDIME:

Rezultati kryesor i gërmimeve të
sondazhit të këtij viti ishte zbulimi për
të parën herë i një segmenti të fortifikimit
prehistorik të kalasë. Ai përfaqësohet
nga jë trakt murri me gjatësi 13.50 m, i
ndërtuar me gurë të mëdhenj ciklopikë,
që ruhen në fasadën e jashtme të këtij
murri. Ky murr ka shfrytëzuar si themel
shkëmbinjtë natyror, kur ato ndodheshin
më linjën e murit. Faqja e tij e
brendshme ose mungon, ose përbëhet
nga shkëmbinjtë natyror te terrenit, ndër-
sa bërhama e brendshme, e ruajtur
vetëm në një segment të shkurtër (1
1.80 x 1.10 m) , ka qenë ndërtuar me
mbushje gurësh mesatarë e të vegjël të
hedhur pa ndonjë kujdes midis dy
këmishave anësore të murrit.

Murre të tilla të ndërtuara me një
teknikë të tillë primitive, të emërtuara si
të tipit Gajtan, janë zbuluar në shumë
kala ilire në hapësirën shqiptare. Në

ARKEOLARKEOLARKEOLARKEOLARKEOLOGJIOGJIOGJIOGJIOGJI



Janar
2 0 0 77

zonën e Shkodrës, përveç Gajtanit du-
het të përmendim kalanë e Marshejt, të
Beltojës, të Ganjollës, në zonën e El-
basanit, kalanë e Lleshanit, në atë të
Korçës, kalanë e Trenit, të Symyzës,
të Trajanit, në zonën e Jonit, kalanë e
Karosit, atë të Badhrës etj. Lidhur me
pozicionin e tyre kronologjik, nuk ka
ndonjë mendim të prerë e të preçizuar,
të mbështetur në kontekste të sigurta
arkeologjike. Mendimi mbizotërues i
daton ato në periudhën e tranzicionit
nga periudha e vonë e bronzit në peri-
udhën e hershme të hekurit 2, pa për-
jashtuar mundësinë e një datimi më të
hershëm. Sot ka një prirje për ta ngritur
kronologjinë e këtyre fortifikimeve, e cila
kërkon t’i lidh ato me bronzin e her-
shëm, por për këtë nuk janë sjellë të
dhëna bindëse arkeologjike. Edhe
gërmimi ynë, me shumë pak fragmente
enësh prehistorike që lidhen me kohën
e ndërtimit të këtij murri, nuk arriti që të
preçizojë kohën  e saktë të realizimit të
këtyre fortifikimeve, duke e lënë të hapur
mundësinë e ndonjë gërmimi me për-
masa më të mëdha. .

Në luginën e messme të Drinit të
Zi, numërohen sot disa kala të peri-
udhës së hershme te hekurit, pra bash-
këkohëse me kalanë e Peshkopisë, në
disa prej të cilave, ruhen pjesë të rrënp-
jave të murrreve, ose janë gjetur frag-
mente të konsumuara enësh të kësaj
periudhe prehistorike. Kala të tilla janë
: kalaja e Koxhaxhikut (Dibër) , qyteza
e Krajkës, qyteza e Bellovës,  ajo e Lim-
janit, e Lurës, e Ndërshenës, e Selish-
tës etj. Përveç tyre, ekziston në këtë
kohë edhe një tip tjetër vendbanimi, i
vendosur në maja të larta kodrash me
mbrojtje natyrore, por pa murre
mbrojtëse, siç është vendbanimi në
gradishtën e Pesjkakës (Maqellarë) .

Rezultati II i rëndësishëm i kësaj
fushate, ishte zbulimi i një segmenti të
murrit të periudhës së vonë antike, si
dhe i murreve të një godine të
brendshme banimi. Interesant ishte fakti
se murri i kësaj periudhe, kishte shfrytë-
zur për bukuri pjesët e ruajtura të murrit
prehistorik, duke e përdorur atë si ba-
zament, pra duke u mbivendosur mbi
të dhe duke plotësuar boshllëqet atje
ku ai ishte shembur. Gjithashtu në lin-
jën e këtij murri, shihen qartë edhe deviji-
mi ose tërheqja e tij në anën e
brendshme të fortifikimit, duke rrethuar
një sipërfaqe më të zvogëluar të kalasë.
Në këtë drejtim, kalaja e Peshkopisë
nuk ndryshon nga seria e kalave të tjera
ilire, të rifortifikuara si regull në peri-
udhën e vonë antike, linja e murrit të së
cilës, rrethon hapësira më të vogla të
kalave përkatëse.

Në pikpamje teknike, ky murr
inkuadrohet lehtësisht në periudhën e
vonë antike. Për këtë datim të tij mjaf-
ton të prmendim disa karakteristika
teknike si: shtresa e llaçit e hedhur mbi
bazamentin natyror të themelit, ndërti-
mi me gurë mesatarë të lidhur me llaç
gëlqeror të cilësisë së mirë, sipas tekni-
kës opus incertum, ruajtja e konceptit
të rrjeshtave horizontalë të gurëve,
trashësia gati e njëjtë e fugave 2-4 cm,
përdorimi i kontraforteve përforcuese në
distanca deri 18m etj. Për këtë datim
ndihmojnë edhe fragmentet e enëve të
zbuluara në anën e brendshme të këtij
murri, tipologjikisht të datueshme në
këtë periudhë.

Ky fortifikim është kryer në peri-
udhën e vonë antike ose atë paloeobi-
zantine, me më shumë gjasë në kohën
e perandorit Justinian (527-565 e.j) .  Ky
datim mbështetet vetëm në të dhënat e
përmendura më lart, por ai ndjen mung-
esën e të dhënave numizmatike,
posaçërisht të monedhave të Justinian-
it3, që do ta konfirmonin plotësisht atë.

Nga burimet historike dihet se gjatë
kohës së Justinianit, sulmet e sllavëve
dhe antëve u bënë më të shpeshta, ata
arritën të depërtojnë përkohësisht në
fushata plaçkitëse (dhe të rikthehen në
kampingjet e tyre) në Thraki, Maqedo-

ni, Iliri, Greqi dhe deri në rrethinat e
Kostandinopolit, që ishte objektivi i tyre
i vërtetë. Justiniani i mori të gjitha ma-
sat e nevojshme për të penguar kalimin
e Danubit nga sllavët dhe antët. Ai ndër-
toi një zinxhir fortifikimesh(kalashë) ,
kullash vëzhgimi dhe barriera të tjera
përgjatë Danubit si dhe përgjatë rrugëve
kryesore të trafikut tokësor. Sipas buri-
meve, vetëm në Iliri e Thraki ai ndërtoi
rreth 600 fortifikime të llojeve të ndry-
shme4, ndërsa në provincën e Epirit të
Ri, ku përfshihej rajoni i Dibrës, ai ndër-
toi 32 kështjella dhje rindërtoi 26 të til-
la. Kur përshkruan këtë veprimtari en-
ergjike fortifikuese të Justinianit, biografi
i tij Prokopi thotë se “ nëse kjo listë (e
fortifikimeve)  do të bëhej për të huajt
dhe për banorët e një shteti shumë të
largët, jam i sigurtë se askush nuk do
t’i besonte...Por unë nuk do të them
asgjë, që të mos jetë nga ato që kush-
do i sheh me sy : banorët e vendeve
për të cilat unë flas, janë ata vetë dësh-
mitarët e të vërtetës që po them. “  5.

Fortifikimi i periudhës paleobizan-
tine i kësaj kalaje është i dyti në radhë
pas fortifikimit prehistorik, pra për kohën
historike ai  mund të konsiderohet si
ndërtim ex novo. Lidhur me identifikimin
e saj, bashkohemi me mendimin e dhënë
që në fillimine shekullit të kaluar nga M.
Shuflai, i cili shikon këtu kështjellën Ste-
faniakon6, të ndërtuar rishtazi nga per-
andori Justinian në provincën e Epirit të
Ri, sipas listës së Prokopit të Cezaresë.
Ky lokalizim pranohet edhe nga prof. K.
Frashëri, i cili është shprehur se “ ndosh-
ta gjurmët e sotme të gradishtës në per-
iferi të Peshkopisë ne çojnë te kalaja
prokopiane Stefaniakon, më vonë seli
peshkopate (episkopata e Stefaniakës)
, vendbanim të cilin, me kohë vendasit ,
duke lënë në harresë pjesën e dytë të
emrit, e quajtën shkurtimisht Peskopi
dhe së fundi Peshkopi7. Korigjimi i vetëm
që na duhet të bëjmë lidhet me faktin se
rrënojat e kishës-seli peshkopale dhe ato
të kalasë, megjithëse pranë njera tjetrës,
nuk gjenden në të njëjtin vend. Rrënojet
e kishës ndodheshin në perëndim të var-
gut kodrinor të gradishtës, në vijën e
takimit të tij me fushën e Dobrovës,  ndër-
sa kalaja në tarracën më të lartë të këtij
vargu kodrinor. Në shek. IX ej  emri Ste-
faniakon i kalasë përvetësohet nga kisha
e ndërtuar pranë kësaj kalaje, e cila me
riorganizimin e sistemit  kishtar nga Bi-

zanti, fiton statusin e një qendre pesh-
kopale, që në burimet bizantine njihet me
emrin  episkopata e Stefaniakës. Rrëno-
jat e kësaj selie peshkopale janë vizitu-
ar në fillim të shekullit të kaluar nga I. S.
Jastrebov8, ndërsa në vitin 1980 u kryen
aty gërmime arkeologjike9, ndërsa aty
po ngriheshin shtëpi banimi. Me emrin e
kesaj qendre peshkopale lidhet eti-
mologjia e emrit të qytetit të Peshko-
pisë10.

Kisha e Stefaniakës del si qendër
peshkopale, në burimet kishtare të
shek. IX e.j, pra me krijimin e temës së
Durrësit dhe të Nikopojës. Sikurse di-
het, në temën e Durrësit, u përfshinë
dy provincat e mëparshme të periudhës
së vonë antike, Epirus Nova, me qendër
Durrësin dhe ajo e Prevalitanias, me
qendër Shkodrën, me shtrirje
gjeografike, nga Vjosa në jug deri në
Tivar në veri. Krijimi i temave, u koncep-
tua nga Bizanti si një masë efikase për
centralizimin e pushtetit qëndror dhe
parandalimin e rezikut të pushtimeve
bullgare në lindje. Sipas të dhënave kish-
tare të shek. IX-X e.j, në arrqipeshkëvinë
e Durrësit përfshiheshin peshkopatat e
Stefaniakos, Hunavis (afër Skampinit) ,
Kroon-ës (Krujës)  dhe Elison (Lisit) 11.
Prej tyre, nuk është lokalizuar me sig-
uri vetëm peshkopata e Stefaniakos për
lokalizmin e të cilës, janë shprehur dy
opinione të ndryshme. Mendimi i parë,
i shprehur që në fillimin e shekullit XX
nga Th.Ippen,  e kërkon atë në fshatin
Shtjefën të Matit, ku gjenden edhe rrëno-
jat e një kishe, ndërsa sipas mendimit
më të ri, ajo duhet të lokalizohet në
rrënojat e kishës së Peshkopisë. Lidhur
me këtë çështje, i rëndësishëm është
fakti i njohur edhe nga Ippen  dhe i  rivënë
në dukje kohët e fundit se „ Stefaniaka
me territoret e saj përbën një kufi lindor
të temës (së Dyrrahut)”.12 Meqenëse në
rajonet lindore të temës së Dyrrahut,
nuk ka qendër tjetër peshkopale, përveç
asaj të Hunavias (Elbasan)  dhe Kroon-
ës (Krujë)  dhe meqenëse në rrënojat e
kishës së Peshkopisë, dokumentohet
një qendër peshkopale, mendojmë se
identifikimi i mësipërm duhet pranuar,
qoftë edhe si hipotezë pune.

Në mbështetje të këtij lokalizimi, po
sjellim në kujtesë dy emra, nga fusha e
onomastikës dhe toponimisë historike,
emrin Shtjefën dhe emrin Peshkopi.
Emri i parë patronim përfaqëson emrin e

fisit „ Shtjefni „, që banon edhe sot rreth
e rrotull vendndodhjes së kësaj kishe.
Ne mendojmë se emri antik i Stefa-
niakës, është tramsformuar gjatë kohës
së gjatë në  emrin e këtij fisi. Sipas men-
dimit tonë, është i mjaftueshëm argu-
menti i përputhjes fonetike dhe territori-
ale të këtyre dy emrave topikë, dhe kjo
nuk mund të jetë e rastit. Gjithashtu ai
heq edhe dyshimet e atyre që mbrojnë
propozimin e Ippen, dhe që fonetikisht e
lidhin këtë seli peshkopale me emrin e
fshatit  „ Shtjefën „ të Matit.

Emri Peshkopi, i qytetit të sotëm
është gjithashtu transformim fonetik i
emrit „peshkopatë „ të kishës së më-
sipërme të Stefaniakës, ku burimet kish-
tare dëshmojnë ekzistencën e një selie
peshkopale. Edhe në këtë rast, përputh-
ja fonetike dhe ajo territoriale, është ar-
gumenti më bindës, për lokalizimin e
kishës së Stefaniakës në rrënojat e
kishës së Peshkopisë.

Fig. 2- Pamje e murrit të vonë antik dhe kontrafortit

1 Ne kete fushe ne vitet 70’ nga pubimet
ndertimore jane zbuluar gjurmet e nje terme
romake. Shih : A. Bunguri, Peshkopia ne
lashtesi, Historiku I qytetit te Peshkopise,
Peshkopi 1998, Arkivi I Bashkise Peshkopi.

2 S. Islami-H. Ceka, Të dhëna të reja mbi
lashtësinë e popullit shqiptar, Konferenca I
Studimeve Albanologjike (15-21 nëntor 1962),
I, Tiranë 1965,  f. 448.

3 Sipas punëtorit B. Raza, në këtë kala, në vitet
80’ kanë qenë gjetur disa copë monedha prej
bronzi, të cilat sot nuk ruhen dhe nuk na lejojnë
të kemi një gjykim më të plotë për këtë
problem.

4 S. Antolak, The Coming of Slavs to the Balkan
Peninsula, Macedonian Review, vol. V, 1975,
1.

5 Proc.Cez. De Aedeficis, IV, 4.
6 Proc. Cez. De Aedeficis,, IV,4,5.
7 K. Frashëri, Në gjurmë të qyteteve peneste,

Studime historike, 1975, 4, f. 142 dhe shën.
52 i kësaj faqeje.

8 I.S. Jastrebov, Staraja Srbija i Albanija,
Beograd 1904, f. 121.

9 I. Kaca, Raport mbi  gërmimet arkeologjike të
vitit 1980, Arkivi i Institutit Arkeologjik,
Tiranë.

10 K. Frashëri, Në gjurmë të qyteteve peneste,
Studime historike, 1975, 4, f. 142: A. Bunguri,
Peshkopia në lashtësi... f. 27-28.

11 A. Meksi, Të dhëna për historinë e hershme
mesjetare të Shqipërisë, Iliria 11989,1, f. 131.

12 Th. Ippen, Shqipëria e Vjetër,  përkthim shqip
sipas botimit të vitit 1908, Tiranë 2002, f.196
– 197.
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Nga Dr. FEJZULLA GJABRI

Kalaja e Dodës është një trevë për të
cilën gojëdhënat flasin për një

qytetërim të lashtë. Nuk janë vetëm
gojëdhënat e legjendat, por aty këtu fla-
sin edhe dokumente e veçanërisht
shënimet e udhëtarëve të huaj, siç janë
Hahni apo Jastrebovi. Gjithsesi kjo trevë
është pak e shkelur nga studiues të
nivelit të tillë në vitet të shekullit të 20-
të. Të paktën dy diplomatë dhe ndonjë
dokument flet se, pikërisht aty ku sot
vendit (toponim), i thonë Kala e Dodës,
dikur ka qenë qendra e Lumës, por që
faktikisht nuk ka kala, nuk duket kësh-
tjellë. Emërtimi Kala e Dodës duket se
ka të bëjë me një ngjarje të hershme.

SYNIMI I HAHNIT: TË VIZITOJË
KËSHTJELLËN

Hahni vjen këtu në Kalanë e Dodës
në fillim- vjeshtë të vitit 1863. Pasi ka
shkelur e shënuar në disa vise, ai i drej-
tohet luginës së Drinit të Zi, për të dalë
në Vardar. Siç thotë edhe vetë, arsyeja
kryesore e udhëtimit nëpër luginën e
Drinit të Zi ishte Kalaja e Dodës si ob-
jekt, si kala me bedena, për të cilën edhe
ishte përgatitur qysh përpara.

Si albanolog, njohës i shqipes dhe
historisë së saj, hyn në të hershmet e
kësaj toke, në zakonet e traditat e
njerëzve të saj. Ai bën interpretime, kra-
hasime e diku jep konkluzione. Të gjitha
këto i boton në  në librin e tij "Reise
Durch Die Gabiete Des Drin Und Vard-
ar", Vjenë,1867. Një kapitull ia kushton
Radomirës. Me të dhënat që jep, Hahni
mbetet albanolog i shquar, një sh-
kencëtar, i cili ka krijuar një fond të
rëndësishëm jo vetëm për gjuhën e al-
banologjinë, por dhe në kulturat e popu-
jve të tjerë ballkanikë.

KËRKIMI I KËSHTJELLËS

Hahni i drejtohet Kalasë të Dodës
me synimin kryesor të vizitonte kësh-
tjellën. Vetë ai shprehet: "Në fakt, lidhur
me këtë këshjellë, qysh në kohën e
udhëtimit tim të parë, mua më ishte
thënë që ajo ishte ngritur në një shkëmb
të pambëritshëm rrëzë malit të lartë të
Korabit, që ajo është selia e Derven
Agës, i cili konsiderohet njeriu më trim
dhe më i fuqishëm i gjithë kësaj kra-
hine dhe së fundi, që në viset për rreth
gjendeshin shumë rrënoja kishash të
vjetra dhe ndërtimesh të tjera të
mëdha"(f.143). Gjithashtu Hahni ishte
përgatitur më parë për të vizituar Kalanë
e Dodës si kështjellë, mirëpo në bisedë
me udhërrëfyesit, fillon të dyshojë, pasi
ato nuk kishin dëgjuar për kështjellë.
Hahni kërkon në harta e gjithashtu s'i
gjen. Sipas tij, në hartën e Kipertit diç-
ka kishte. Hahni gjithnjë ngul këmbë për
kështjellë në Kala të Dodës, për kulla
dhe për ura të lëvizshme. Fatkeqësisht,
nuk thotë se ku i ka lexuar por, thotë se
gjatë udhëtimit të parë i ka dëgjuar. Si
njeri i ditur që ishte Hahni, duhet gjykuar
që përgatitja e tij për ato që thotë (se
kishte kështjellë, kulla dhe ura të
lëvizshme), kërkon një studim të mëte-
jshëm për këtë trevë. Fakti është që
aspak ose shumë pak është hulumtuar
në këtë trevë, që siç shihet ka tërhequr
vëmendje studiuesish të shkallës
botërore, siç është Hahni. Është për të
ardhur keq që shkenca 50-vjeçare e ka
lënë pas dore gjurmën historike, arke-
ologjike dhe kulturore të saj ashtu siç
mbeti pas dore edhe ekonomia e infras-
truktura e saj. Dhe është një trevë m'u
në zemrën e Shqipërisë me pasuri nga
më të ndryshmet, që nga natyra, uji,

Udhëtarë të huaj në Dibër

Kalaja e Dodës në shënimet e HahnitKalaja e Dodës në shënimet e HahnitKalaja e Dodës në shënimet e HahnitKalaja e Dodës në shënimet e HahnitKalaja e Dodës në shënimet e Hahnit

hekur-nikeli, bjeshkë e pyje.
Konsulli austriak Hahn, krejt

udhëtimin e tij nga Drini në Vardar ia
dedikon detyrës së tij për të vizituar
kalanë e Dodës, (gjithnjë sipas shëni-
meve të tij) në trevën që mban të njëjtin
emër, -  Kala e Dodës. Kësaj treve i
kushton plot 9 faqe të librit të tij në ka-
pitullin Radomira. Me një fjalë, Hahni
kërkon kala me bedena, kërkon kulla
dhe ura të lëvizshme, por që pa, siç
thotë vetë "... "kështjellë" që përbëhej
nga një ndërtesë njëkatëshe e një lloji
mëse prozaik"(f.151). Konsulli i shquar
thotë se "Megjithatë, nga shënimet ko-
reografike lexuesi mund të arrij në për-
fundimin që të dhënat që më ishin refer-
uar më parë, nuk ishin krejt të pathemel-
ta dhe që në viset përqark njihen edhe
shumë vende të tjera, ku dikur kanë
ekzistuar kisha të krishtera. Së fundi
duhet thënë se ne patëm rastin të
kalojmë vetë pranë vendeve ku gjinden
gjurmët e qyteteve të hershme"(f.152).

ILUZIONET

Gjithnjë si studiues i historisë dhe
si vëzhgues i hollë i kulturës së një pop-
ulli, Hahni vërteton një trevë mjaft të
hershme urbane qytetare, për të cilën
flasin gojëdhënat e legjendat, tek të cilat
gjejmë edhe sot pjesë të kësaj qytetar-
ie, veç relikeve e toponimeve.

Kur hyn në kufirin e trevës së Kalasë
së Dodës, veç soditjes në drejtim të
Korabit, ku kërkon Kalanë e Dodës,
takon në përroin e Bushtricës, për të
cilin shprehet:"... pamja romantike e të
cilit na nxiti të bëjmë provat e para të
fotografimit". Duket se mendja i punon
për kështjellën dhe kullat: "Kalaja e
Dodës bën pjesë në njërën nga iluzio-
net e mija; kush e di sa e sa herë me
radhë kisha hedhur vështrimin tim tek
kullat e saja, isha përpjekur të gjej kënd-
vështrimet e duhura për vendosjen e
aparatit tim fotografik, kisha pyetur vet-
en nëse do të më duhej të bëja më
shumë se dy fotografi dhe më së fundi,
kisha kopjuar mbishkrimet që do të gjeja
në rrënojat e kishave fqinje"(f.152).

Parapërgatitja e Hahnit nuk duhet të
ketë qenë e kotë, pasi siç thotë vetë ai,

ka parë gjurmë qytetërimi të hershëm.

MIRËQENIA DHE KULTURA E
BANORËVE

Hahni nuk pa kështjellë, por pa kul-
turë e mirëqënie. Konsullit që kishte
bërë udhëtime, vëzhgime e studime në
shumë treva shqiptare e ballkanike e më
tej, sikur shfaq habi për jetën e rregullt
dhe nivelin kulturor të banorëve të kësaj
ane. Këtë ai e shfaq në lidhje me kush-
tet natyrore e jetën blegtorale të tyre.
Shprehimisht ai thotë: "Banesat pranë
të cilave ne patëm rastin të kalojmë,
dëshmonin që banorët e tyre gëzonin
një mirëqënie, e cila e kalonte në mënyrë
të ndjeshme parashikimin që mund të
bëhej, duke patur parasysh tokat e tyre
bujqësore..."(f.152). Në mes natyrës e
njerëzve, sipas Hahnit, ka diçka që ai
nuk e ka parë në udhëtimet e tij. Nuk
është thjesht mikëpritja, që nuk mun-
gon askund ndër shqiptarë, por diçka
më tej: banesa të pastërta, të rregullta
dhe mirëqenie.

Megjithëse u mundua, Hahni nuk e
mësoi arsyen e kësaj mirëqënie. Ban-
orët e Kalasë së Dodës, përgjithësisht
janë njerëz punëtorë dhe kurbetlinj.
Blegtoria e kësaj ane është e njohur
herët. Dikur aty pranë Radomirës, a më
sakt në bjeshkët e saj në Rrafshe të
Korabit ka qenë panair i madh, ndoshta
ballkanik*. Sot radomirasit i thonë Pun-
air (Panair). Blegtoria e tyre ishte e
detyruar të  shtegëtojë në vise të tilla si
Selaniku, Stambolli, etj. Në këto kush-
te ka lindur dhe kënga "Moj Fusha e
Korabit". Gjithsesi një trevë me botë të
madhe shpirtërore e me një krijimtari të
bollshme artistike popullore. Përgjithë-
sisht në këtë krijimtari sundon lirika, pa
mohuar dhe epikën.

BISEDA ME FIGURA LOKALE

Hahni pa vetëm pasurinë materiale,
pa njerëzit dhe veçanërisht ata me të
cilët kontaktoi. Ata ishin njerëz, të cilët
përfaqësonin popullin e këtyre fsha-
trave, për të cilët Hahni shkruan gjerë
e gjatë për kulturën e tyre, për shkol-
limin dhe paraqitjen e tyre. Ndërmjet

tyre ishte presidenti i këshillit krahinor,
Sebuli Agë Radamirliu, Hasan Kara-
hasanaj  dhe Has Begu, përfaqësues i
qeverisjes. Hahni komunikon më
shumë me të parin. E pyet dhe ai i
shpjegon për shumë vende, historike
e natyrore, deri për ngjarje e mar-
rëdhënie mes fshatrash e nahijesh.
Konkretisht thotë: "Sebuli Radamirliu
kishte një fytyrë me tipare të imta, një
mjekër të bukur bojë argjendi dhe tek
ai vihej re menjëherë që nuk e kishte
kaluar gjithë jetën në këto lugina, por
kishte shëtitur nëpër vende të ndry-
shme të botës. Ai kishte njohur Ali
Pashë Tepelenën dhe princa të tjerë të
fundit të Shqipërisë, kishte luftuar
shpeshherë në More, kundër grekëve
dhe madje fliste disa fjalë greqisht
(f.151). Bisedën me Sebuli Agë Rad-
amirliun e cilëson të këndshme dhe me
interes, aq sa "u habitëm që mbrritëm
kaq shpejt" (në fshatin Radomirë). Nga
ky radomiras i shkolluar e i ditur, Hah-
ni mëson e shënon në librin e udhëtimit
të tij mjaft informacione, që lidhen me
natyrën dhe banorët e këtyre fshatrave.
Mësoi se "këto male janë të pasura me
dhi të egra, pasi atje sipër janë të sig-
urta nga njerëzit, ujqit dhe arinjtë, pasi
dhe ariu nuk është mik i shkëmbinjve
të thepisur" (f.152). Bujtina e natës së
dytë, është shtëpia e Has begut. "Has
begu, me një trup atletik, më priti me
një përzemërsi të madhe...", është me
pak fjalë portreti i këtij qeveritari ven-
das.

* * *

Veç vendeve historike, mësoi edhe
lëvizjet popullore të kohës nga banorët
vendas, por veçanërisht nga dibranët.
Këtu, Sebuliu i tregon se Turqia i kërkon
ushtarë për të luftuar nëpër vendet e
tjera dhe taksa, kërkesa këto që nuk
ishin më parë, pasi mjaftohej me orga-
nizimin ushtarak të bajrakut dhe maleve
(në Dibër), në rast nevoje. "Ne, jemi 60
mijë pushkë të zgjedhura, të cilat vazh-
dimisht kanë qenë të gatshëm ndaj çdo
thirrje të Portës së Lartë.

Hahni, vazhdon rrugën drejt Vardarit,
duke kaluar nëpër Dibër.
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Nga LUTFI HANKU

Një burrë i gjatë më ndali pas pro-
movimit të një libri.

- Jam Han Hasani! - u prezantua
duke fshehur krenarinë e malësorit.

- Dibran?
- Nga Reçi. Unë u njoh.
- Kënaqem kur më flasin dibranët.
- Nuk më lë rehat një hall: Dua që t'i

japësh shpirt xhaxhait tim, - tha figur-
shëm Hani.

Më dha ca dokumente dhe një
jetëshkrim.

- Këtu është vrarë, në Sauk. Edhe
ne dibranët e kemi skuqur me gjak
kryeqytetin, - foli Hani i përlotur.

Nëna Like e priti në Kodër Kace.
Ishin në mulli me Dervishin. Bluajtën
një dorë misër. E priti gjatë të birin atë
ditë dimri. Bora në brez. Rruga e
ngushtë në Qepas. Rrëpira përfun-
donte në humnerë. Orteku i borës si
një lëmsh gjigant gjëmoi duke marrë
me vete Dervishin e njomë. Humnera
e frikshme, falë shpejtësisë së
djaloshit, e nxori nga duart e ortekut.
Bora nuk pranoi të shuante një jetë
në humnerën e Bardhajt. Ai fluturoi si
zog i lodhur.

Ë ema e tmerruar e ndali britmën. I
doli para. I fërkoi duart akull dhe e
ngrohu me frymën e vet.

Më 1933 u hap drita e mendjes së
tij. Ishte shtatë vjeç. Aliu e merrte për
dore vocërrakun. E çonte tek dritarja
për të marrë dritën e dijes së shkollës,
për ta bërë njeri.

Varfëria shtrydhte jetën në
Bardhaj. Gjashtë muaj bukë më e mira
shtëpi në Kaprat të Reçit.

Vitet e egër dimërore e tkurrën
shpirtin e njomë të të voglit. Me një
kafshatë misri e pak gjizë i ngjitej pas
nënë Likes. Ajo priste kashtat me kro-
sa misri pa shëndet. I thante lëngata
e ujit të tokës kockë e lëkurë në kodri-
nat e rrëpirave të Bardhajt.

Shati i nënës si Lihja, nëpër gurët
e arës për të mbledhur dorën e dheut
pranë bimës së bukës.

Edhe kështu mëngjeset e urisë
çileshin. Pranverat e ëndrrave
shpërthenin bashkë me Dervishin e
zellshëm në mësimet e shkollës. Ai
mbaroi shkëlqyeshëm.

Si një fllad i ëmbël i dolën para tre
burra të armatosur. U ndal para tyre.

- Si të quajnë, o shpend? - e pyeti
Dali Ndreu.

- Dervish.
- I kujt je?
- I Can Hasanit.
- I Canit? - u çudit Esati.
- Për atë fliste Dibra në oda e kuv-

ende. Burri i Dibrës nga Dardha, më
1918 u arrestua në mesnatë si atd-
hetar nga pushtuesi serb. Me disa
reçjanë e dërguan në Zhure të
Prizrenit. Tre muaj në tortura. Në
birucë të burgut ndiznin zjarr. Tymi i
mori dritën e syve. Erdhi nata e gjatë
torturuese e njeriut: Errësira. Pa diell,
pa hënë.

Vitet ecën. Dervishi u rrit si një
vishkull, i njomë që del mbi të tjerët.
Botën filloi ta kuptonte si një burrë i
pjekur.

- Do t'i ngjash Canit? - e pyeti Be-
shir Laçi.

- Atij do t'i ngjaj. Edhe pushkën e
babës e kam. Ja, si koj; - foli Dervishi
duke prekur armën e Beshirit .

Një ditë, zëra të veçuar erdhën
nga Kodër-Kace deri në Bardhaj.
Dervishi hodhi sëpatën. Po çante një
dru për zjarr. U nis. Prapë u kthye.
Mori sëpatën dhe vrapoi tatëpjetë
humnerës.

- Ku shko, hej!
- Erdha, erdha, nënë.
Nga vinte zhurma, shpejtoi. Në

kthesë të kodrës, dy milicë. Kërkonin
"burrë për shtëpi". Dervishi u bëri lak.
Kaloi përruan. Hypi si kaprolli në
Kodër-Kace. Ishte mbledhë Reç e
Dardha.
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Nga MYFTAR FANA

Specialistë të veçantë të
sportit, zonën verilindore e

quajnë si krahinë ku domi-
nojnë vetëm sportet e rënda,
siç është mundja dhe
peshëngritja, por e vërteta
është krejt ndryshe. Edhe në
këto zona të vështira për
kushtet klimatike e infrastruk-
turën e dobët sportive, kanë
zënë rrënjë e hedhur shtat të
gjitha llojet e sportit, disa prej
tyre shumë cilësore.

Ndër to edhe radioamator-
izmi, si sport i mendjes dhe i
kulturës kombëtare, zanafillën
e ka të hershme. Nuk mund
të mos kujtojmë shumë vite
të shkuara ku Mitro Roçi, Izet
Bardulla, Haxhi Pahumi, Ve-
bive Murra etj., të cilët kanë

vënë themelet e këtij sporti në
Dibër. Më 20 tetor të vitit 1957
në ish-shkollën pedagogjike,
në katin e dytë, dhoma 4, u
bë inaugurimi i kabinetit të
radios, duke e vënë stërvitjen
e tyre mbi baza shkencore.
Në këtë ceremoni përveç
pushtetarëve vendorë të
qarkut, shiritin e preu gjener-
al Spiro Moisiu në atë kohë
kryetari i SHNUM-it të Repub-
likës, i cili dekoroi edhe mjesh-
trat radioamatorë që ndërtuan
këtë objekt si Defrim Trepça,
Mitro Roçi, Izet Siani, etj.

Stërvitja e planifikuar dhe
organizuar mirë nga trajnerët
Bahri Dika e Veibe Murra dha
shumë shpejt rezultatet e
veta.

Ekipi e Peshkopisë, djem e
vajza, u futën në kategorinë e
parë dhe deputuan për 25 vjet
rresht në këtë kategori. Cilë-
sia e dhënies në tasto dhe
marrjen me vesh pësoi gjith-
një rritje, ku dhe në garat e
vitit 1958 u organizua në Ti-
ranë. Ekipi i Peshkopisë i për-
bërë nga Haxhi Pahumi, Veibe
Murra e Riza Kuçka, në
dhënie me tasto zunë vendin
e dytë dhe në marrje me vesh
vendin e katër, krahas 16
ekipeve pjesëmarrëse.

Pjesëmarrja e radioama-
torëve numëronte tre ekipe
meshkuj (të rritur, të rinj e pi-
onierë) e po kaq ekipe fem-
rash. Trajnerët Mynir Bulku e
Idriz Dehari e ngritën nivelin e
stërvitjes në një shkallë të
lavdërueshme, kështu radios-
injali i efirit u bë shumë i
dashur për vajzat, Servete
Cami, Teuta Elezi, Majlinda
Vraniçi, Manushaqe Lushi,
etj., e po ashtu edhe për
djemtë Gani Hoxha, Gëzim
Karahasani, Rifat Xhelili, Be-
qir Agolli, Halim e Rrahim Ka-
leci, Emin Saraçi, Tomor
Zeqo, etj., të cilët ashtu si
Shaban Kadria nga Bellova,
Qamil Dani nga Arrasi, Bajram
Përleka nga Lura, u bënë sna-

Klubi sportiv “Korabi”, “NderiKlubi sportiv “Korabi”, “NderiKlubi sportiv “Korabi”, “NderiKlubi sportiv “Korabi”, “NderiKlubi sportiv “Korabi”, “Nderi
i Radioamatorizmit Shqiptar”i Radioamatorizmit Shqiptar”i Radioamatorizmit Shqiptar”i Radioamatorizmit Shqiptar”i Radioamatorizmit Shqiptar”

jperë të ajrit – zotërues të efirit
dhe debutues në ekipet ko-
mbëtare si për meshkujt ash-
tu ashtu edhe femrat. Në disa
veprimtari ndërkombëtare ra-
dioamatorët Gani Hoxha e
Beqir Agolli për meshkujt e
Teuta Elezi e Majlinda Vraniçi
për femra, kanë debutuar
shumë suksesshëm në ekipe
kombëtare. Radioamatorët,
këta zotërues të efirit janë me-
sazhierët e lajmit të
dëshirueshëm për njeriun, por
edhe të lajmit të
padëshirueshëm. Masakrën e
Reçakut të barbarisë serbe,
veç një radioamator i shpëtoi
bllokimit të mjeteve informa-
tive të Serbisë, i cili njoftoi
botën e qytetëruar se çfarë
ndodh në Jugosllavinë e Sllo-
bodan Millosheviçit, i cili në

mënyrë hermetike kishte or-
ganizuar izolimin e komuni-
kimit të medieve me botën, e
ky ishte radioamatori Shifkjet
Makajoviç, që kërkoi ndihmën
e botës ndaj kësaj masakre.
Kjo ndodhi edhe pse kanali
informativ i radioamatorëve
është i paprekshëm nga
kushdoqofshtë. Këto emi-
sionarë të lajmit kështu do të
mbeten edhe në të ardhmen.

Radioamatorët dibranë,
këta djem e vajza të talentu-
ara, me punën e tyre të
lavdërueshme jo vetëm u bënë
mjeshtra në sportin e tyre, por
ato i rritën traditën dibrane në
duke i sjellë Klubit Sportiv
stemën e federatës dhe med-
aljen “Nderi i Radioamator-
izmit Shqiptar”. Në këtë dhu-
ratë për klubin sportiv është
mundi, djersa, sakrifica e
mjeshtrave të sportit Gani
Hoxha, Beqir Agolli, Mynir
Bulku, Idriz Dehari, Teuta
Elezi e Majlinda Vraniçi, etj..
Por edhe pse në këto nivele,
ky sport në Peshkopi është
në agoni.

Pushtetarët vendor dhe
shumë mësues të edukimit
fizik nuk e njohin dhe i anash-
kalojnë këtij sporti. Por ka dhe
të tillë radioamatorë si R. Ka-
leci, i cili është radioamator i
kualifikuar, mësues dhe
mjeshtër i këtij sporti, i ka lënë
pas shpine. Është e papran-
ueshme që radioamatorët e
ekipit të Peshkopisë të vijnë
në garë me shpenzimet e
veta. Mesazhi ynë për këto
pushtetarë është: Mos i lini
mjeshtrat pas shpine. Ato i
duhen shoqërisë dhe
dëshirave tona ku duhet të
aderojmë. Është në nderin
dibran që resurset intelektu-
ale të radioamatorëve t’i rua-
jmë me përkushtim, sepse ato
janë pjesë e thesarit të kul-
turës kombëtare.

* President i Federatës
Shqiptare të Radioamatorizmit
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shtatorit 1941. Forca i mblodhi malë-
sorët. Dervishi nuk do të harronte
ngërdheshjen e Xhafer Balit, koman-
dantit të milicisë. Ai donte të çarma-
tosë malësinë. Kërcënimet fashiste i
ndezën gjakun të riut 21 vjeçar. Tër-
bimi i Xhaferit nuk piu ujë. Urrejtja e
malësorëve filloi të ziejë. Bajonetat u
hapën dhe u drejtuan drejt turmës.

Turma nuk mori armë me vete.
Milicët të shumtë. Dervishi me sëpatë.

Doli në ballë. Dikush shtrëngoi nof-
ullat dhe ngriti "armën" lart. Edhe reç-
janë e dardhjanë ngritën "armët":
sfurqe, drunj, sokorre. Xhafer Bali
kërcënoi dhe urdhëroi të dorëzonin
armët e fshehura. Radhët e milicisë
ecën përballë turmës së ngjeshur të
malësorëve. Edhe këta ecën drejt tyre
si bllok i vendosur.

Ndër të parët u hodh mbi fashistët
dhe milicët Dervish Hasani. Ata nuk e
pritën zemërimin e malësorëve. U
detyruan të tërhiqen me turp para
forcës së bashkuar të zemrave.

Çiftelia derdhi në 9 malet e Dibrës
fjalët poetike të shpirtit dhe melodinë
e këtij akti historik. I këndoi me krenari
dhe Dervish Hasani. Cani shkrihej nën
vete nga kënaqësia.

"…Qeni i Balit me mendje t'madhe
Hyni n'mes e flet në valle;
Banje qenin grima-grima!
Reç' e Dardhë me thonju qën-

druen,
Armët e fshehta s'i dorëzuen"...

Dervish Hasani mori pushkën e
babait. E vuri në krah. Lihja në kodër
ujiste arën. Ai kaloi andej.

- Ku shkon, o trim i nënës?
- Liria më thërret.
Lihja u shkri në vaj. Lotët e saj

njomën faqet e të birit.
Dervishi zbriti në Zall-Dardhë. U

rreshtua në kompaninë e parë të
Batalionit të parë të Brigadës IV.

Më 29 korrik Dervishi provoi armën
ne Qanie të Dardhës, Grykë-Nokë.
Pastaj në çlirimin e Peshkopisë, në
Homesh, Martanesh, Shëngjergj e La-
binor. Në këtë itinerar luftërash fitoi
përvojën e aksioneve të rrufeshme
partizane. Në luftërat e Brigadës IV,
kundër nazistëve gjermanë, rriti
dashurinë, trimërinë dhe urrejtjen
kundër pushtuesit.

Baftjar Elezi e mori në një anë. Sa
kishin shpartalluar forcat kundërsh-
tare në Shëngjergj. U shtrinë të flenë.
Hodhën mbi vete kapotën e vjetër ital-
iane. Gjumi i lodhjes nuk i la të dëgjojë
as thirrjen e një nëne. Ajo mbante në
duar bukë të ngrohtë, djathë e qepë.

Priti të zgjohen. I lëvizi. Dervishi
hapi sytë.

- Mos u tremb, bir! - i foli nëna duke
i kërkuar gavetën për t'u lënë bukën.

Në një gavetë hanin dy dibranët.
Në një dashuri duheshin. Dy pushkë
me një grykë dhe dy zemra me një
urrejtje kundër pushtuesit që u grabiti
lirinë.

- Nënë! - i thirri Dervishi. - Kush je
ti? Ai ndjeu çlodhje e mall. I erdhi si
zëri në nënës Lihje.

- Nënë e shtëpanëve! Ku e keni
gavetën?

- Mos e ndaj. Një gavetë kemi.
Boria e brigadës zgjoi dhe Baft-

jarin.
Njëshkolona, më 1 nëntor u nis drejt

Tiranës. Do të çlironin kryeqytetin.
- Ardhshi me lirinë! - uroi nëna e

Shtëpanëve.

***
Agimi në kodrat e Saukut filloi të

grisë me duar të ndritshme perden e
natës së dy nëntorit. Sakaq, flakët e
mitralozave u dukën në freskun e
mjegullt. Sulmuan partizanët. Gjer-
manët u mbrojtën në kazermat e rre-
thuara me vargun e minave. Rrugëve
të fshehta lëvizën guerrilas e parti-
zanë.

Disa fortifikata zotërohen nga
njësitet, duke mbështetur përleshjen
e ashpër në kodrat e Saukut.

Kompania e parë u urdhërua të

sulmojë Pallatin e Brigadave.
- Zini pozicionet! - erdhi zëri i ulët

nga Komandanti.
- Kodrat e Saukut u dridhën.
Ashpërsia e armëve gjermane

derdhej në pozicionet partizane të
Saukut.

- Duhet të rrojë prita, - i tha ko-
mandanti Goskova, duke i rënë lehtë
kurrizit të partizanit.

- Na diktuan, - u përgjigj Dervishi.
Armët e gjermanëve vjellin zjarr.

Poteret e sharrsëve dridhen qytetin.
- Mbi kryqet e thyer! - dëgjoi Der-

vishi urdhrin e sulmit.
Ai doli nga pozicioni. Hodhi bom-

ba. I dehur nga urrejtja.
Ato ditë Cani e fejoi djalin. Por ai

midis plumbash ...jetonte. Hajde, baba,
hajde! Po si ta kishte përballë vetes
babanë. Një gjyle topi plasi më tej me
një zhurmë shurdhuese. Prapë vër-
shëllime predhash.

- Shtriu, heej! Ruaju bre, bre çun!
- E njohu zërin e Baftjarit. Sa i

dashur i erdhi ai zë dibrani. Ju duk se
i ndezi më shumë shpirtin. Krahu i
djathtë heshti. Prapë balta u trazua.
Plasën predhat e mortajës. Vështroi
anash me faqe mbi armën e nxehur.
Asnjë rënkim.

- S'ka vdekje, as plagosje. Shy-
qyr! - i foli vetësisë i gëzuar.

"Këtu fashistët vend nuk kanë.
Rrofsh, moj Shqipëri!"

E dëgjoi istikami këngën me zërin
e Dervishit. U jep zemër. U ngroh
shpirtin.

- Për ideal, qenka gjallë! - thirri
Baftjari i lehtësuar nga ankthi për dib-
ranin. Më tutje, në ferrin e flakëve të
vdekjes, Dervishi dëgjoi klithje e sharje
të egra në gjuhë të huaj.

Pas pak, gojë më gojë, nën zë:
"Sinjali për sulm". Në Pallatin e Briga-
dave ndodhen të dislokuar gjermanët.

Në terr, një shenjë drite e harkuar.
Pastaj: Ta-ti, ta-ti! Borizani nxjerr nga
pozicionet partizanët midis plumbave
gjurmëlënës.

- Mbi ta, bre!
Sulmon Dervishi. Armiku  përpëlitet

si kafshë e plagosur. Tisi i hollë i
mëngjesit le mbi Sauk vesën e
freskët.

Disiplina e luftës sjell qëndresë e
fitore.

Pallati i Brigadave ndjen frymëmar-
rjen e bijve të vet. Gjermanët në grah-
mat e fundit. Partizanët, si të dilnin
nga dheu i kodrave.

- Bjeruni, bre!
Dëgjohet zëri hakmarrës i Dervish-

it. Borizani ngre peshë zemrat e nde-
zura. Tingujt e ashpër përzihen me
krismat e bombave e mitralozave.

- Me dorë, bre!
Kodrat e Saukut në zjarr armësh.

Erë baruti. Mornicat e muzeut të
mëngjesit.

Para këmbëve të Dervishit të vrarë
e të plagosur. Rënkime. Përleshje trup
me trup.

Arma e Dervishit pushoi.
- Dervish! - thirri Baftjar Elezi.
Afrohet. Kokën e ngre në prehër

e vë. Me gjak. Hapi sytë. Deshi të
flasë.

- Fol, bre vlla! - iu lut Baftjari i për-
vajshëm.

Buzët e gjakosura nënqeshën.
Pastaj... u shua.

Dielli zbuloi syno. Retë morën me
vete drejt Dajtit tymin e barotit.

Dervishooo! - thirrën partizanët.
Oshëtinë kodrat e Saukut tek

thithën gjakun e partizanit. Edhe më i
dashur e i bukur bëhej ai vend.

Aty mbeti. Në Sauk. Grushta dheu,
të përzierë me gjak e gëzhoja, hodhën
mbi Dervishin.

Dy nëntori çeli në gjak. Baftjari
ktheu kokën. Zemra i theri. "Na e
vranë", - tha më zë pak. Pastaj u kthye
pranë tij. I tha:

- Do t'i them unë Can Hasanit si
luftove ti për çlirimin e Tiranës.

Rapsodi do t'i çilte fjalët në telat e
çiftelisë. Do t'u fliste brezave.
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Mereme Suli publikon librin e saj të parë

12-vjeçarja: "Falni mirësi, o Njerëz!12-vjeçarja: "Falni mirësi, o Njerëz!12-vjeçarja: "Falni mirësi, o Njerëz!12-vjeçarja: "Falni mirësi, o Njerëz!12-vjeçarja: "Falni mirësi, o Njerëz!
Viti 2007 nisi me dy ngjarje të rralla që do kujtohen gjatë

në memorien e historisë së politikës dhe të letërsisë sh-
qiptare. Ngjarja e parë lidhet me mosmarëveshjet dhe situ-
atën e ndezur dy mujore të pozitës dhe opozitës, për çerti-
fikatat dhe datën e mbajtjes së zgjedhjeve vendore, ndërsa e
dyta me një eveniment mjaft të rrallë, ku një vajzë 12 vjeçare,
me emrin Mereme Suli, publikon librin e saj të parë, e rrallë
kjo për moshën e saj të vogël, por dhe për titullin tepër
domethënës "Falni mirësi, o njerëz! I publikuar pikërisht në
këtë situatë, ku pas këtij libri u nënshkrua marrëveshja dhe
paqja mes tyre, autorja me këtë libër u thotë politikanëve
dhe njerëzve, që të lënë mënjanë urrejtjen dhe të falin gjith-
monë dashuri e mirësi. Ky është dhe mesazhi që përçon
pothuajse tërë plazmën poetike të vëllimit dhe botkuptimit
ideor dhe letrar të autores së lindur në Dibër, por që prej 12

vjetësh banon në zemër
të kryeqytetit shqiptar.
Ky mesazh i autores dal-
lohet shumë qartë, jo
vetëm tek vjersha "Paqe
o njerëz, Paqe! por edhe
tek vjershat "Falni mirë-
si, o njerëz", "Dialog me
një lypëse", "Ca rreshta
për kafshët", "Qeni im",
"Dallëndyshja". Në këto
vjersha autorja kërkon
nga njerëzit që të falin
më shumë dashuri dhe
humanizëm, jo vetëm
ndaj atdheut, familjes
dhe ndaj njëri-tjetrit, por
edhe ndaj bimëve, kaf-
shëve, shpendëve, mad-
je dhe ndaj gjërave të
pajetë që na rrethojnë.
Nisur nga vlerat ideo-ar-
tistike, publikimi i librit
është bërë i mundur nga

Shtëpia Botuese "Naim Frashëri", shtëpi që ka publikuar
mijëra libra dhe pothuajse tërë gjigandët dhe autorët e letër-
sisë shqiptare. Është kënaqësi që krahas poetëve të mëd-
henj, Naim Frashërit, Asdrenit, Migjenit, Kadaresë, Agollit,
e shumë kolosëve të tjerë të letërsisë shqiptare, të jetë në
stendën e librave të kësaj Shtëpie Botuese edhe dibrania
Mereme Suli. Libri ka disa ditë që ka dalë në qarkullim dhe
drejtori i kësaj Shtëpie Botuese dhe të tjerët që e kanë lexu-
ar shprehen, "se pas çdo vjershe, qëndron një fjalë e urtë
filozofike, gjë që dëshmon "pjekurinë" e parakohshme letrare
të autores Suli". Libri është ndarë në 8 kapituj, por shtyllën
kurrizore të librit e përbën kapitulli "Pëllumbat e Paqes", ku
mesazhit të tekstit, i rri aq bukur pëllumbi me degën e ullirit
në gojë, simbol i paqes. Nisur nga mesazhi i mirësisë, hu-
manizmit dhe paqes, libri është pritur shumë mirë në publik.
Gjuha e përdorur në libër është e thjeshtë, në shumicën e
rasteve mbizotëron rima e përputhur, por hera-herës shfaqet
dhe asonanca dhe vargu pa rimë. Nuk mungojnë as figurat e
përzgjedhura letrare, por për moshën e vogël të autores këto
dhe temat e mëdha shfaqen rrallë. Gjithsesi ky libër është
veçse një piketë e vogël e ngulur në fushën e madhe të kr-
ijimtarisë dhe duhet shumë punë dhe talent që kjo piketë të
mos kalbet nga koha. / M.HOXHA

Përse librin tuaj të parë e
titulluat "Falni mirësi, O
njerëz?

Sepse çdo njeri ka nevojë
të japë dhe të marrë mirësi.
Vetëm duke falur mirësi, duke
dashur atdheun, familjen dhe
njëri-tjetrin, kombet zhvillohen
dhe njerëzit jetojnë të qetë dhe
të lumtur. Titulli është marrë
nga vjersha "Falni mirësi, o
njerëz! Në këtë vjershë subjekti
është i thjeshtë dhe mesazhi i
qartë. Gjatë një shëtitjeje, një
vogëlushe sheh një lule që po
vyshkej nga mungesa e ujit
dhe e dritës. Kur e sheh në atë
gjendje ndjen keqardhje. E
këput me gjithë rrënjë dhe e vendos në një vazo
në shtëpinë e saj. Pasi e ushqen dhe e vadit,
lulja kundërmon dhe hedh shtat nga dashuria e
vogëlushes zemërartë. Përmes kësaj vjershe
dua të them, se gjithçka në botë ka nevojë për
dashurinë dhe ndihmën e njerëzve.

Po tek vjersha "Paqe, o njerëz, Paqe!
Ç'kërkon të thuash?

Apeloj për mirëkuptim dhe harmoni mes njëri-
tjetrit. Urrejtja, hakmarrja dhe mosmarrëvesh-
jet nuk sjellin harmoni, lumturi dhe gëzim, por
vetëm gjak dhe lot. Nisur nga kjo, librin e kam
ndarë në 8 kapituj, ku në krye është kapitulli
"Pëllumbat e Paqes".

Po në kapitujt e tjerë cila është tematika?
Pjesën më të madhe të vjershave i'a kushtoj

Atdheut dhe familjes, por mbizotërojnë edhe
tema të tjera.

Si ju lindi ideja për ta publikuar këtë
libër?

Vjershat e mia janë mbresa dhe përjetime,
të shkruara në kohë të ndryshme. Nuk synoja
t'i publikoja. Dikush m'i lexoi poezitë e mia të
para dhe më nxiti të shkruaja më shumë për t'i
botuar në një libër. U gëzova shumë sa ia nisa
punës.

Tashmë që je futur në botën e artit, si të
duket vetja?

Ndjehem shumë e lumtur dhe e emocionuar.
Është një botë  e pafund lumturie, por që kërkon
dhe shumë talent dhe punë.

Mereme Suli: Jetoj mes poezisë,
këngës, aktrimit dhe mjekësisë

Si e priti familja dhe shkolla juaj daljen
e librit tuaj të parë?

Me shumë gëzim. Prindërit dhe vëllezërit
u gëzuan shumë. Prej 6 vitesh studioj në sh-
kollën Jopublike "Europa", ku është një staf i
mrekullueshëm mësuesish dhe nxënësish.
Kur shkova në shkollë dhe u tregova librin,
mësues dhe nxënës m'u hodhën në qafë duke
më thënë: "Bravo, Mereme!

Dhe ju si u ndjetë në ato çaste?
U ndjeva shumë e lumtur, tamam si një

princeshë. Nuk mendoja se do pritesha kaq
ngrohtë. Vjershat i lexuan gjithë nxënësit dhe
mësuesit. Më pas drejtori thirri mësuesen
kujdestare dhe kërkoi organizimin e një pro-
movimi.

Krahas vjershave keni pasione të tjera?
Më pëlqen shumë kërcimi dhe kënga.

Dëshiroj të marrë pjesë në Festivalin Ko-
mbëtar të Këngës për Fëmijë. Krahas këngës
më pëlqen dhe aktrimi. Kam disa muaj që
bashkë me vëllanë tim, Bajramin, mësoj për
aktrim nga kompania "Serea Film", që ka dhe
"Kriptëmjaltëzat"  Megjithatë për mua, këto
degë të artit janë dytësore, pasi për profe-
sion të jetës dëshiroj mjekësinë. Mjekësia më
tërheq më shumë se çdo gjë tjetër, pasi ësh-
të një profesion shumë i bukur, të ndihmon të
shërosh dhe shpëtosh shumë jetë. Këtë
dëshirë e kam shprehur dhe tek vjersha
"Ëndërroj". Tani po mendoj për librin tim të
dytë. Kam shkruar shumë vjersha dhe pas
tre muajve mendoj ta publikoj.

Urime dhe rrugë të mbarë Meremes, poeteshës së vogël zemërartë

Vjershat e Meremes ngjajnë me shkëndija zjarriNga Viron KONA *

Dëshira për t'u marrë me letërsi dhe
art nuk njeh moshë, ajo pushton

mendjet e të gjithë  njerëzve që kanë
pasionin, vullnetin e duhur dhe dëshi-
rojnë t'u bëjnë të njohur të tjerëve, nd-
jenjat, emocionet, mendimet dhe përje-
timet e tyre. Natyrisht që të merresh
me letërsi dhe arte nuk është aspak e
lehtë. Kjo kërkon përkushtim të lartë,
pasion, talent, vullnet e sakrificë.
Sikurse, doemos duhet të dish shumë,
duhet të lexosh shumë, të përjetosh dhe
të ndjesh shumë, në mënyrë që të
mund t'u thuash të tjerëve diçka nga
vetja.

Kjo dëshirë ka pushtuar edhe Mere-
men 12 vjeçare, e cila me sinqeritetin e
moshës përpiqet të krijojë vargje dhe të
përcjellë ndjenjat, dëshirat dhe men-
dimet e saj tek lexuesi. Leximi i vjer-
shave të kësaj vajze të brishtë, të krijon

emocion, të ngjallë ndenja, përfytyrime
dhe dashuri për të mirën dhe të buku-
rën, ato të vënë në mendime dhe, herë-
herë, të bëjnë të sjellësh në kujtesë
copëza dhe kujtime nga jeta e fëm-
ijërisë, të ngacmojnë dhe të përkëdhe-
lin mallin për njerëzit më të dashur, për
nënën, babanë, vëllezërit dhe motrat,
shoqet dhe shokët, për shkollën, më-
sueset, librat, lodrat, për ato ngjarje dhe
çapkënllëqe që  mbeten thellë në
kujtesë dhe nuk largohen  lehtë nga
mendja. Në këtë libër të saj të parë,
vogëlushja poete, e përshkruan gjithç-
ka me sinqeritet dhe çiltërsi. Fillon ky
libër me dëshirën për paqen, këtë fjalë
të dashur për të gjithë njerëzit në botë.
Autorja të befason kur, nëpërmjet
vargjeve, shprehet se:

Paqen, dhe plaga e një zogu e prish,
ndaj si vëllezër të jetojmë të gjithë.

Sot fëmijët rriten të qetë dhe në
paqe, por, ata, pavarësisht moshës, e
kuptojnë dhe  e ndjejnë se lufta është
një gjë e keqe, prandaj janë kundër saj.
Ata, si të rriturit, e shikojnë luftën si
shkakun e fatkeqësive më të mëdha të
njerëzimit. Këtë ndjenjë, të sjellë në
vëmendje Meremja ku me anë të
vargjeve të saj, duket sikur i bie fort një
kambane që ta dëgjojë e gjithë bota
mbarë:

Le të jetojmë si zogjtë në hare,
Paqe, vetëm paqe, pastë ndër ne!

Më tej, vargjet vijojnë me poezinë
për Nënë Terezën, ku me  çiltërsi e  sin-
qeritet, poetesha e vogël e përshkruan
qartë dhe e tipizon bukur figurën e Nënë
Terezës. Por ajo tregon edhe arsyen
përse atë grua trup pakët dhe me shpirt
të jashtëzakonshëm, të gjithë njerëzit e

quanin: "Nëna e Madhe e gjithë botës".
Të gjithë, Nënë! të kanë thënë,
se veç dashuri u ke dhënë.

E lidhur ngushtë me këtë temë
është edhe poezia që titullohet "Falni
mirësi, o njerëz!" Kjo poezi ka një
tingëllimë të ëmbël, që të pëlqen ta dëg-
josh. Duket që poetja e vogël ka lexuar
dhe ka dëgjuar shumë, por ajo është
dhe mjaft e ndjeshme, brenda shpirtit
të saj të vogël ka shumë dashuri për
gjithçka të mrekullueshme që ka në
shpirt njeriu i mirë. Meremja përpiqet  të
trajtoj me fjalë të thjeshta, por kuptim-
plote idenë e mirësisë, e cila përhap
nëpër botë valë dashurie dhe arrin të
zbut edhe zemrat e egra. Me shpirtin
dhe zemrën e saj të pastër, ajo e dër-
gon këtë mirësi, në mënyrë të figurshme
deri edhe tek gjallesat e tjera të natyrës,
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Ramiz Gjini (1961), ka botuar aq
tregime në shtyp, sa lexuesi i

rregullt, edhe pse nuk ka patur mundë-
si të marrë në dorë librat e botuar, i ka
përthith me endje mesazhet e ngroh-
ta, që përcjell arti i rrëfimeve të tij.
Misioni artistik e bën shkrimtarin ta
shikojë shumë më herët dritën e diel-
lit, mjegullën apo mugëtirën, dhe si e
tillë, i jep të drejtën atij, të futet nëpër
shtjella ngjarjesh, duke i bërë jetës një
shpalosje universale: që nga dhimbjet
intime të dashurisë e deri tek ngutja e
vrullshme njerëzore, që kërkon
të arrijë transformime të
mëdha. I tillë është profili i
shkrimtarit Ramiz Gjini.
Larg atij modeli, ku shpesh
skemat ngjanin me njëra-
tjetrën, (e si rezultat, u jep-
nin ngjashmëri edhe au-
torëve), prozatori Gjini, ka
individualitetin e tij krijues
në letërsinë shqipe. Pro-
za e tij, e sidomos
tregimet, duhen lexuar
me vëmendje e meditim,
për të kuptuar në mënyrë
befasuese vërtitjen e sh-
tjellave të ngjarjeve. Me
elekuencë e pjekuri të
thellë si një rrëfimtar i
regjur me artin e rrëfim-
it, ai na sjell me artin e
fjalës mistere të fshe-
hura.

Katër vëllimet e
botuar me tregime, janë
padyshim një kontribut
i veçantë në letërsinë
shqipe, për faktin e thjeshtë, sepse
përmbushin misionin, që duhet ka letër-
sia: janë zbulime, që përftojnë e zgjojnë
tek lexuesi emocione të fuqishme. Sot
ka një lumë të madh botimesh dhe
ç’është e vërteta, lexuesi është disi i
topitur nga mungesa e orientimit drejt
vlerave të vërteta në letërsi.

Nuk ka një institucion të mirëfilltë
kritike, ku studjuesit të kenë kurajon,
për t’i frenuar disi antivlerat, duke i
thënë këpucarit troç të merret me kë-
pucët dhe shkrimtarit, të merret me
letërsinë. Megjithatë, edhe mes këtij
zhurmimi tamtamesh, që na vjen në
vesh nga të gjitha anët, fjala e mençur
dëgjohet, kur në rreshta shkëlqejnë të
vërtetat, kur shpirti i shkrimtarit shkri-
het me ato të personazheve të tij.

Ramiz Gjini-shkrimtar, e ka këtë
cilësi. Ai, ka kuptuar, se njerëzit në
jetë janë enigmatikë, se ata kanë dhim-
bje të fshehura e të ndrydhura, të cilat,
nganjëherë i marrin me vete në varr.
Shkrimtari, ka kuptuar, se për t’i zbu-
luar këto dhimbje, nuk është e lehtë.
Duhet zelli i një hulumtuesi të devot-
shëm, duhet vështrimi prej skifteri, syri
i një kamere, që futet aty, ku nuk futet
dot vështrimi i zakonshëm. Por tregim-
tari ynë, nuk merr përsipër t’i shërojë
plagët e tyre. Misioni i tij, është t’i
zbulojë ato, përmes një arti pikant dhe
t’i vendosë në një vend të dukshëm
në shoqëri, si qenje me faj apo pa faj,
kjo nuk ka fort rëndësi.

Janë gati 100 tregime të shkru-
ara nga Ramiz Gjini, si dhe një roman
i titulluar “Rrëketë” dhe ne nuk mund
të analizojmë sot si duhet asnjërin prej
këtyre krijimeve, por do t’u ftoja të lex-
oni vetëm njërin nga tregimet që më

Jeta njerzore rrjedh përmesJeta njerzore rrjedh përmesJeta njerzore rrjedh përmesJeta njerzore rrjedh përmesJeta njerzore rrjedh përmes
anktheve të ndryshmeanktheve të ndryshmeanktheve të ndryshmeanktheve të ndryshmeanktheve të ndryshme

Një vështrim i shkurtër rreth prozës
së shkrimtarit Ramiz Gjini

ka mbetur në mendje, “Këpucët e të
tjerëve mbi trotuar”, që ju e keni si
fashikull në dorë. Do të dëgjoni gjatë
leximit ca hapa kalimtarësh, që sh-
kojnë e vijnë në rrugën sipër, hapa që
të ngjallin frikë, një frikë që është e
lidhur ngushtë dhe e përligjur nga
morali strikt i shoqërisë. Për shkak
të moralit, individët janë të destinuar
të ndrydhin brenda tyre dashuri të zjar-
rta, e të përjetojnë drama të vërteta
tronditëse.

Në këtë tregim, plazmohet një
gjendje socpsikologjike sa dramatike
aq edhe lirike. Takimi e çastet, që
kalojnë protoganistët, mbartin një
ngarkesë të fortë morale dhe

psikologjike, për sh-

kak të
mardhënjeve erotike e morale në një
zgrip fatal. Por autori, nuk e analizon
këtë gjendje, nuk rreket të na
paraqesë ngarkesën psikologjike,
përmes “parametrash të brendshëm”
apo komentesh patetike. Me një
finesë të mrekullueshme prej narra-
tori, ai rrëfen mënyrën e takimit e
pastaj operon me komunikimin e pro-
toganistëve, dialogun e brendshëm,
e sidomos, me mjetet e pranishme:
lulet (e verdha për të vdekurin, e kuq-
ja për të dashurën).

Fati i kësaj dashurie të brishtë
dhjetvjeçare, përcaktohet nga lulja që
ka marrë rrëmbimthi e dashura. Duke
dashur të mos zgjatëm, duke hyrë në
shumë detaje (pasi kjo do të kërkon-
te një impenjim të madh në fushën
studimore), më lejoni të shpall, sipas
meje, një dukuri të veçantë krijuese
në prozën e shkrimtarit Ramiz Gjini.
Ajo është: bukuria e anktheve njerë-
zore. Dhe nuk është e fundit për nga
rëndësia. Është ndoshta më kryesor-
ja, më e spikatura. Gati të gjitha
tregimet e tij, kanë këtë sintagmë:
Jeta njerzore rrjeth përmes anktheve
të ndryshme. Dhe të gjitha këto, edhe
kur përmbajnë elemente të së sh-
kuarës, apo të groteskut, janë të
bukura. Ramiz Gjini, i sjell kështu me
artin e fjalës së tij narrative. Uroj t’i
çojë më tutje.

*Shënim: Mhill Velaj, është
n/Kryetar i Klubit të Shkrimtarëve
Shqiptaro - Amerikan.
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të cilat meritojnë të jetojnë jetën e tyre,
por që si çdo gjë e gjallë edhe ato kanë
nevojë për përkujdesje e ngrohtësi.
Madje, për ngrohtësi e dashuri, ka
nevojë edhe lulja, që vogëlushja e mori
në shtëpi, u kujdes për të dhe:

Menjëherë lulja kundërmoi hodhi shtat,
nga dashuria e vogëlushes zemërartë.

Duke qenë me pushime në Turqi,
së bashku me prindërit e saj, poetja e
vogël na rrëfen për mallin që e ka push-
tuar për vendlindjen, për shkollën, miqtë,
shokët dhe shoqet. Por janë kuptim-
plote edhe vargjet për përdorimin me
vend të fjalës së mirë, të dashur dhe të
ëmbël, sepse:

Fjala është grerëz,
por dhe mjaltë i rrallë.

Si të gjithë fëmijët, edhe autorja e
vogël shpreh dashurinë për kafshët sh-
tëpiake qenin, macen, për shpendët
zogjtë, pëllumbat, por ajo shkon edhe
më tej, duke nënvizuar dhe dashurinë
për tigrat, e duke e përshkruar  mjaft
bukur idenë dhe shqetësimin për rua-
jtjen e mjedisit, ruajtjen e natyrës. Kësh-
tu, rrjedhin njëra pas tjetrës vjershat e
vogëlushes poete. Ato ndalen te
keqardhja  për lypsen, e cila për shkak
të varfërisë është e detyruar të lyp. Ky
episod i ka bërë përshtypje të thellë
Meremes, i ka mbetur në mendje, madje
e shoqëron në çdo hap të saj. Mjaft
bukur ajo mbyll këtë vjershë të mbush-
ur me  humanizëm, por dhe me ndjen-
jën e shqetësimit për fatin e atyre fëm-

ijëve, të cilëve u mungon kujdesi
prindëror, apo që janë të varfër dhe nuk
kanë as edhe gjërat më të domos-
doshme për jetesë.

Ç'kisha në xhep ia dhashë,
por hija e saj më ndjek prapë.

Veçanërisht të bëjnë përshtypje
vargjet që shprehin dashurinë për më-
suesen, për librin si shokun më të
ngushtë të Meremes, sikurse, të mbe-
tet thellë në mendje kujtimi dhe respe-
kti që poetja e vogël ndjen për shkollën
e saj me emër të madh e kuptimplotë:
EUROPA.

Rruga në të cilën sapo është nisur
Mereme Suli, kjo vogëlushe 12 vjeçare,
të ngjallë emocion, të bën të ndjesh re-
spekt për shpirtin e saj të pasur, për
pasionin, dashurinë dhe mirësinë që ajo
kërkon të shpërndaj tek njerëzit nëpërm-
jet vargjeve të saj. Ky është vetëm një
fillim, por një fillim që premton. Gjithç-
ka, edhe gjërat e mëdha të kësaj bote
e kanë pasur një fillim, një fillesë, një
nxitje. Ky vëllim me vjersha, ngjason me
një shkëndijë zjarri, të cilës po t'i frysh
dhe po t'i bashkosh më shumë urat e
krijimit, atëherë ato mund të shndërro-
hen në një zjarr, që përhap ngrohtësi
tek lexuesit dhe sidomos tek fëmijët.
Urime dhe rrugë të mbarë Meremes,
poeteshës së vogël zemërartë.

*Autori i artikullit Viron Kona është botues i
shumë librave të njohur për fëmijë dhe fitues
i çmimit UNICEF-AMC për Librin më të Mirë
për Fëmijë për vitin 2006

Nga HAJRI MANDRI

Në librin e saj të parë, Shega Mu
rati  del para lexuesve me një bu-

qetë lirikash poetike, të cilat pasqy-
rojnë botën e saj të brishtë shpirtërore.
Ata janë reflekse poetike që  fokuso-
hen nga këndvështrimi i një gjimna-
zisteje, e cila ende e vështron jetën të
glorifikuar, plot ngjyra optimiste dhe
rrëzëllime vezulluese.

Autorja i ka dhënë përmbajtjes së
librit, një tendencë tematike, e cila
rreh të bëjë objekt poetik, përpjekjen
e njeriut për të përballuar jetën,
ndeshjen me vështirësitë dhe varfërinë,
me plagët shoqërore të kurbetit dhe
të papunësisë.

Duke u vënë në krahun e shtresës
që vuan,  në përpëlitjet e tyre për të
mbijetuar, autorja na skicon momente
të dhembshme, plot ndjenjë dhe
natyrshmëri,ngrohtësi dhe figuracion.

Edhe lipësi thotë poetja:
Në fakt, ai është njeri,
Siç jam unë, siç je ti…

Herë retorike, herë me qetësi, She-
ga përcjell përmes këtij vëllimi poetik,
shqetësimin e qytetares që obligohet
përtej vetvetes, për lumturinë e
përgjithshme të shoqërisë, duke e parë
fatin e individit, të lidhur ngushtë me
realitetin që e rrethon.

Po lutem për natë
Po lutem për ditë
Zëri im s’dëgjohet
Gjer tek qeveritë!

Në vlerësimin estetik për jetën,
autorja shpreh kërkesat e reja , qoftë
edhe pak lumturi si e drejtë njerëzore,
duke mohuar vuajtjet, mjerimin e
varfërinë, në kuadrin e të drejtave uni-
versale të njeriut.

Shkëndijat e para
të talentit poetik

Dimensioni human, përshkon
pothuajse gjithë lëndën poetike, ç’ka
na bën të mendojmë se tek poetja e
re,e cila shfaq shkëndijat e para të
talentit poetik, po zënë vend dhe kri-
stalizohen ide të rëndësishme që
kanë të bëjnë me realitetin social të
shoqërisë sonë, dhe filozofinë e të
jetuarit me punë e ndershmëri.

Ja mesazhi:
Çohu,  pra, mjaft ke fjetur,
Në gjumë, je gjysmë i vdekur !

Në motivet intime dhe ato famil-
jare, autorja është mjaft sensibël dhe
trajton motive të ngrohta dhe origjina-
le.  Duke qenë hapi i parë në udhën e
bukur krijuese, i urojmë Shegës, suk-
sese të mëtejshme, krijimtari të be-
gatë dhe artistikisht, përsosmëri më
të lartë.
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Vallëzon si shqipe në mes të Amerikës

Dritan Dovolani -Dritan Dovolani -Dritan Dovolani -Dritan Dovolani -Dritan Dovolani -
Ylli i DibrësYlli i DibrësYlli i DibrësYlli i DibrësYlli i Dibrës
në Nju Jorknë Nju Jorknë Nju Jorknë Nju Jorknë Nju Jork
Nga BEQIR SINA,
Nju Jork, SHBA

SATEN ISALND New York: Fi-
nalja e këtij konkurimi do të bëhet të
ditën Ejten 23 shkurt ora 8:00 e
mbrëmjes me orën lokale në Nju Jork,
dhe do të emtohet në rrjetin ko-
mbëtar amerikanë televizivë - kanali
më i shikueshën në Shtetet e Bash-
kuara të Amerikës - ABC. Votimet e
bërë nëpërmjet telefonit, dhe në
online do të çelën të ejten
konkurencën e më të mirëve në kër-
cimin e emërtuar “Thursday night’s
performance show”, duke pritur
përafërsishtë edhe 30- minuta, deri
sa të përfundojë ky konkurimi final,
që do të nxjerr më pasë edhe kërci-
mtarin e kërcimtaren më të mirë në
rafshin kombëtar, në Shtetet e Bash-
kuara të Amerikës.

Rezulatatet finale do të shpallen
po në kanalin më të shikueshëm në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës -
ABC, ditën e djelë 26 shkurt, ora 8:00
e mbrëmjes, po me kohën e Nju
Jorkut.

KUSH ËSHTË DRITAN (TONY)
DOVOLANI FITUESI I KËTYE

ÇMIMEVE:

Dritan (Tony) Dovolani, një djalë
nga Dibra, e i lindur në fshatin më të
njëjtin emër, katund ky në afërsi të
Peshkopisë, prefektura e i Dibrës,
që prej moshës 14-vjeçare jeton në
njërën prej lagjeve më të populluara
me emigratë shqiptarë, kryesishtë,
ata të emigruar nga Dibra e
Madhe(Maqedoni) dhe prefektura e
Dibrës në Shqipëri. Ai tash është
bërë një nga figurat më popullore,
artistike e më të njohura në komuni-
tetin shqiptarë në Nju Jork, e rreth tij
. Ai është pretendenti më i fortë në
spektaklin amerikan “Vallëzim me
yjet” që ka filluar të emtohet çdo të
ejte në mbërmje prej 6 janarit 2006
në rrjetin e madh amerikan televizivë
kanilin më të shikueshem ABC TV.
Në këtë spektakël marrin pjesë 10 -
çifte më të mira në Amerikë. Në
konkurimin e fundit shqiptaro -
amerikani Dritan (Tony) Dovolani,
kaloi raundin e parë së bashku me
partneren Stacy Keibler, me një
vallëzim spektakolar në Amerikë, që
ka mahnitur jo vetëm bashkëatd-
hetarët e tij por edhe vajzat e reja
amerikane, të cilat siç theksojn me-

diume e këtueshme, janë të “çmen-
dura” pas tij. Çifti vazhdon të krye-
sojë dhe sipas votimeve të publikut,
i cili po ndjek këtë shoë nga trans-
metimet e rrjetit televiziv amerikan
“ABC”.

“Vallëzim me yjet” është një se-
rial origjinal në llojin e vet. Çiftet për-

bëhen nga një person i famshëm
dhe balerin profesionist. Çiftet du-
het të kërcejnë sipas një stili alla
Fred & Ginger. Konkurrimi, është i
drejpërdrejtë”live”, përballë një au-
dience të pranishme në sallën e
vallëzimit, dhe një jurie profesionale.
Ata gjykohen nga një juri profesion-
ale me ekspertë të zgjedhur dhe nga
publiku që i ndjek në sallë dhe
nëpërmjet ekranit, në shtëpi dhe
mjedise të tjera. Çdo javë më parë
se të vinim deri tek nata finale, skual-
ifikohej një çift. Dritan(Tony) Dovol-
ani, është lindur në Dibër dhe ka
psuar kontakte e lidhje mjaft të mira
me aktivitetet e komunitetit dibran në
SHBA-ës. Gazeta, e ka ndjekur nga
afër atë dhe ka biseduar më të në
koncertin festiv që u mbajt vitin e
kaluar me rastin e festes “7- 8 Mar-
sit - Ditës së Mësuesit e Nënës” në
Amerikë. Në biografinë e tij shkru-
het se ai ka nisur të kërcejë valle
popullore dibrane, që në moshën 3-
vjeçare. Kur ishte 14 vjeç ai dhe e
gjithë familja e tij largohet nga Dibra
e Madhe, dhe emigronë për në
Amerikë. Ku, edhe ai si shumë të rijë
të tjerë këtu, i pati të gjitha mundësitë
të studiojë në Akademinë e Dancit
“Fred Astaire”, dhe u vendos në
ishullin shtet - i njohur Staten Isalnd.
Prej atij momenti ai iu dha përfundi-
misht pasionit për kërcimin profe-
sional. Udhëton disa herë nëpër
botë dhe fiton çmime në kampionate
danci. Ai ka interpretuar në kinema
në filmin “Shall We Dance”, ku ka
pasur rolin e mësuesit të vallëzimit
të aktores dhe këngëtares Jennifer
Lopez.
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